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             Dnia 25 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im Marii Skłodowskiej – Curie                               
w Kawęczynie odbyła się ceremonia nadania Orderu Uśmiechu wielkiemu przyjacielowi 
dzieci, Honorowemu Obywatelowi Gminy Kawęczyn  panu Ireneuszowi Niewiarowskie-
mu. O przyznanie tego  najradośniejszego orderu dla pana Niewiarowskiego wystąpili 
uczniowie ze szkoły w Kawęczynie. Wniosek złożony został w ubiegłym roku szkolnym 
przez Samorząd Uczniowski. Uroczystość niczym profesjonalni konferansjerzy poprowa-
dzili uczniowie Martyna Błaszczyk i Jakub Morusiński. 

W murach szkoły z tej okazji gościło wiele szacownych osób, w tym m.in. wice-
kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu pani Halina Sroczyńska, członkini kapituły pani              
Dorota Zawadzka, kawalerowie Orderu Uśmiechu pani Krystyna Chowańska oraz pan 
Ryszard Lenartowicz, pani Anna Majda radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
starostowie powiatów: kolskiego, słupeckiego panowie Wieńczysław Oblizajek, Mariusz 
Roga, Sekretarz Miasta Konina pan Marek Zawidzki, wójtowie, kierownicy jednostek 
samorządowych, radni gmin: Babiak, Brudzew, Grzegorzew, Kawęczyn, Malanów,                 
Turek, przedstawiciele Biura Towarzystwa Samorządowego, Wielkopolskiego Stowarzy-
szenia Sołtysów, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Banku Żywności w Koninie, 
członkowie Zarządu Oddziału ZNP w Kawęczynie wraz z Prezesem, Przewodniczący 
Rad Rodziców, prezesi fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci, sponsorzy                       
i darczyńcy, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, uczniowie i absolwenci szkoły oraz jej 
przyjaciele.  

Do tej pory, od chwili nadania pierwszego Orderu Uśmiechu, dzieci nagrodziły 
nim 1019 osób z ponad 40 krajów świata. Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu są takie 
osobistości jak: Ojciec Święty Jan Paweł II i zwierzchnik Kościoła buddyjskiego w Tybe-
cie Dalajlama                                                                                                           cd. str. 2 
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str. 25 
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ków tylko elektronicz-

nie str. 15 

Profil Zaufany dla 
Przedsiębiorców str. 16 



2                                                                KAWĘCZYNIAK                                     LUTY  2018 

 
 
 

Miesięcznik ,,Kawęczyniak” 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn, 

62-704 Kawęczyn, tel. 632885910, fax 632885940, 
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl, 

 redaktor naczelna: Beata Andrzejewska, korekta językowa: Paulina Woźniak, 
bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’  

dostępny jest w placówkach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn, w Urzędzie Gminy  
oraz na stronie internetowej www.kaweczyn.pl w zakładce Wiadomości. 

Druk: Leon Studio 

 

Matka Teresa z Kalkuty, papież 
Franciszek, pisarka Ewa Szelburg – 
Zarembina i wiele innych osób.     
Do tego zaszczytnego grona dołą-
czył pan Ireneusz Niewiarowski, bo 
jak czytamy w Laudacji: „ … Z po-
zoru niczym niewyróżniający się, 
skromny człowiek. Tak  jak  my po-
chodzi  ze wsi, mieszka na wsi                  
i udaje Mu się tak pięknie działać, 
że Jego praca pozwala Jemu same-
mu godnie żyć, ale i przyczynia się 
do godnego życia innych. To wyjąt-
kowy człowiek, ofiaruje innym swój 

czas, wysiłek, 
zaangażowanie. 
Sprawia, że buzie 
dzieci śmieją się, 
potem te dzieci 
rosną, stają się 
wolontariuszami, 
młodzi ludzie na-
śladują swojego 
mistrza. Tworzy 
się zaczarowany 
krąg ludzi dobrej 
woli. Pan Niewia-
rowski uczy nas 

nie tylko al-
truizmu, ale 
też staje się 
przewodni-
kiem  w dro-
dze do poszu-
kiwania wła-
snego szczę-
ścia osobiste-
go…”. 
    Część ofi-
cjalna uroczy-
stości  rozpo-
częła się 

wprowadzeniem na salę  dostojnego 
gościa, któremu towarzyszyły dzie-
ci. Gdy ucichły fanfary wicekanc-
lerz Kapituły Orderu Uśmiechu pani 
Halina Sroczyńska w imieniu dzieci 
nadała panu  Ireneuszowi Niewia-
rowskiemu  to  najsłoneczniejsze  
odznaczenie, jednocześnie dekoru-
jąc Go orderem  w formie medalu, 
przedstawiającego uśmiechnięte sło-
neczko. Tym samym pan Niewia-
rowski został 1020 Kawalerem             
Orderu Uśmiechu.  

 .                

                               cd. str. 3 

Ireneusz Niewiarowski wypija puchar soku  z cytryny 

Ireneusz Niewiarowski 
- Kawaler Orderu 

Uśmiechu 
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Laureat przyrzekł 
„być pogodnym i dzieciom 
radość przynosić". Dopełnie-
niem ceremonii  było wypicie 
przez Kawalera Orderu 
Uśmiechu pucharu pełnego 
soku z kwaśnych cytryn, co 
uczynił uśmiechając się przy 
tym promiennie. Była to bar-
dzo wzruszająca chwila i cu-
downy moment dla              
odznaczonego oraz wszyst-
kich obecnych na uroczysto-
ści. Gratulacjom i podzięko-
waniom od dzieci oraz doro-
słych nie było końca. Laureat 
także złożył podziękowanie 
zwłaszcza tym, którzy przy-
czynili się do doprowadze-
nia spraw i formalności do 
końca. Szczególne wyrazy 
wdzięczności złożył na ręce 
gospodarzy uroczystości: dyrektora 
szkoły pani Arlety Biegańskiej                   
i Wójta Gminy Kawęczyn pana Jana 
Nowaka. Z inicjatywy Kawalera  
Orderu goście wsparli dzieci z ogar-
niętej wojną Syrii przekazując,                
zamiast kwiatów, pieniądze do pusz-
ki.  

Zwieńczeniem tej uroczysto-
ści były występy wokalne i taneczne 
przygotowane przez uczniów                     
ze Szkoły Podstawowej im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Kawęczy-
nie oraz Zespół 
Taneczny GAMA            
z Kłodawy.  
         Zespół GA-
MA działa przy 
Gminnym Ośrod-
ku Kultury         
w Kłodawie. 
Grupa istnieje od 
1996 roku. Zało-
życielką, choreo-
grafem, kierowni-
kiem zespołu jest 
Iwona Łagodziń-
ska. Uczniowie z 
Kawęczyna przy-
gotowali pod kie-
runkiem pana 
Krzysztofa Je-
sionka nauczycie-
la muzyki oprawę 
muzyczną. W 
repertuarze była 
m. in. piosenka 
pt. ”Order od 

dzieci”, występ solistki Adrianny               
Dewickiej oraz Agnieszki Raszew-
skiej grającej na saksofonie. Dzieci 
z oddziału przedszkolnego przygo-
towane przez panią Beatę Pabisiak 
zaprezentowały układ taneczny. 
Część artystyczna spotkała się z 
ogromnym uznaniem zaproszonych 
gości.  
       Wiele ciepłych słów i komple-
mentów słychać było również pod 
adresem nauczycieli, którzy pomo-
gli uczniom w przygotowaniu opra-

wy artystycznej, dekoracji szkoły 
oraz w napisaniu laudacji. Gospoda-
rzami uroczystości byli uczniowie, 
należy dodać, że wszyscy pracowni-
cy szkoły zaangażowali się  w reali-
zację uroczystości tak, aby temu 
wielkiemu wydarzeniu nadać odpo-
wiednią rangę. 
 

Bożena Tylak 

Występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie  
w Kawęczynie 

Występ artystyczny Zespołu GAMA z Kłodawy 
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Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, 
Świat ma wiele miejsc, gdzie można   
odpocząć, ale gniazdo tylko jedno. 

                  Oliver  Wendell  Holmes 
W dniu 7 stycznia 2018 r. 

Mieszkańcy Sołectwa Tokary wraz z 
zaproszonymi Gośćmi uczestniczyli 
w wyjątkowej  uroczystości- promo-
cji monografii pod tytułem ”Sześć i 
pół wieku Tokar”. Pomysł napisania 
monografii Tokar zrodził się w roku 
2012, kiedy to obchodzono jubileusz 
650-lecia istnienia wsi Tokary. Uro-
czystość  promocji  książki  rozpo-
częła się Mszą Świętą w tokarskim  
Kościele sprawowaną przez ks. An-
toniego Janickiego w intencji ży-
wych i zmarłych Tokarzan. Została 

ona poprzedzona koncer-
tem kolęd w wykonaniu 
Orkiestry Dętej działają-
cej przy OSP w Toka-
rach, która grała również 
podczas sprawowanej 
Mszy Świętej.  

Kolejnym miej-
scem uroczystości była 
Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Toka-
rach Pierwszych. Po po-
witaniu Gości i Miesz-
kańców Sołectwa Tokary 
przez prowadzących spo-
tkanie tokarzan Annę 
Jankowską i Jakuba Go-
ślińskiego oddano głos 

Beacie Goślińskiej - Zastępcy 
Przewodniczącego Komitetu 
Obchodów Jubileuszu 650-
lecia Tokar, która poprosiła 
zebranych o powstanie i upa-
miętnienie minutą ciszy zmar-
łych tokarzan, a szczególnie 
zmarłych: Barbarę Osiewała-
Przewodniczącą Komitetu Ob-
chodów Jubileuszu 650-lecia 
Tokar i Konrada Ambroziaka 
– długoletniego Sołtysa Sołec-
twa Tokary. 

cd. str. 5 

Tokary mają swoją monografię 
Msza św. w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach 

Mieszkańcy Sołectwa Tokary i zaproszeni goście 

Teresa Kęska prezentuje monografię 
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Przypomniała 
też historię powstania 
monografii. Następnie 
w wystąpieniach pro-
mujących monografię 
głos zabrali Jan No-
wak-Wójt Gminy Ka-
węczyn, Bartosz Sta-
chowiak - Dyrektor 
Muzeum Miasta Turku 
im. Józefa Mehoffera, 
Jerzy Łojko- regionali-
sta i starszy kustosz 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Koninie i 
Andrzej Waliszewski-
prawnuk właścicieli  
folwarku w Tokarach 
Poduchownych. Mo-
nografia została napi-
sana przez zespół re-
dakcyjny w składzie: 
Bartosz Stachowiak, 
Barbara Osiewała, Jan Nowak, Tere-
sa Kęska, Jerzy Łojko, Renata Piont-
kowska, Beata Goślińska, Andrzej 
Waliszewski, Halina Ambroziak–
Juszczak. Wójt Gminy przekazał au-
torom podziękowania za szczególny 

wkład pracy i zaangażowanie w po-
wstanie monografii. Z kolei podzię-
kowania dla Wójta Gminy przekaza-
ły Beata Goślińska-Radna Gminy 
Kawęczyn i Małgorzata Skurczak-
Szymańska-Sołtys Sołectwa Tokary. 
W tym miejscu należy zauważyć,          
że  do napisania monografii przyczy-

niło się również wiele osób, których 
nie sposób wymienić, ale którym też 
należą się słowa podziękowania. 
Bardzo Wam dziękujemy. Następnie 
uczniowie tokarskiej szkoły przed-
stawili część artystyczną, w której          

deklamowano wiersze i śpiewano 
piosenki o Tokarach  napisane przez 
Tokarzan:                                                                                                                    
Jana Olka, Barbarę Osiewałę,  Rena-
tę Piontkowską oraz Tomasza Ziół-
kowskiego, który z humorem przed-
stawił wiersz swojego autorstwa pod 
tytułem „Nasze Tokary”. 

Kolejny raz podczas uroczy-
stości koncertowo zaprezentowała 
się  tokarska  orkiestra  dęta. Jan   
Nowak-Wójt Gminy wręczył rów-
nież podziękowania Dyrektorowi 
szkoły, Gronu Pedagogicznemu                

i pracownikom szkoły, 
Kierownikowi Orkiestry 
Dętej, Sołtysowi oraz Ra-
dzie Sołeckiej Sołectwa 
Tokary za pomoc w zorga-
nizowaniu uroczystości. 
Po zakończeniu części            
oficjalnej zaproszono 
wszystkich na poczęstunek 
i do odwiedzenia stoiska 
promocyjnego, na którym 
można było otrzymać  to-
karską monografię i pa-
miątki o Tokarach. Należy 
zauważyć, że zainteresowa-
nie książką było tak duże, 
że aby ją otrzymać trzeba 
było oczekiwać w długiej 
kolejce do stoiska promo-
cyjnego. 
Tokarzanie i Przyjaciele 
Tokar, wydaniem mono-
grafii ocaliliśmy od zapo-

mnienia ludzi i czas, ale nie poprze-
stawajmy na tym i dalej piszmy           
historię naszej Małej Ojczyzny.                                                                                              

                          
 Teresa Kęska 

Andrzej Waliszewski - prawnuk 
właścicieli folwarku Tokar 

Występy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pała II w Tokarach Pierwszych 
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KĄCIK HISTORYCZNY 

Powstanie Styczniowe na ziemi kaliskiej 
 Sto pięćdziesiąt pięć lat temu Tym-
czasowy Rząd Narodowy w manife-
ście z dnia 22 stycznia 1863 roku w 
Warszawie ogłosił wybuch powsta-
nia przeciw rosyjskiemu zaborcy w 
Królestwie Polskim. Walki objęły 
zabór rosyjski oraz ziemie włączone 
do Imperium Rosyjskiego i trwały 
do jesieni 1864 roku. Obszar dzisiej-
szej gminy Kawęczyn, według po-
wstańczej administracji, należał 
wówczas do województwa kaliskie-
go. 
Właściwe działania zbrojne na ziemi 
kaliskiej rozpoczęły się w kwietniu 
1863 roku po przejściu z Księstwa 
Poznańskiego oddziałów gen. Ed-
munda Taczanowskiego. Organizo-
wał on swe siły w Pyzdrach, gdzie 
29 kwietnia stoczył zwycięską bitwę 
z wojskami rosyjskimi z garnizonów 
w Kaliszu i Koninie. W bitwie tej 
wziął udział późniejszy proboszcz 
parafii Tokary – ks. Kacper Korycki. 
Niestety na południu województwa 
sytuacja powstańców była o wiele 
gorsza. Rosjanie dowodzeni przez 
szefa sztabu kaliskiego okręgu woj-
skowego – ppłk. A. Oranowskiego 
rozbijali po kolei świeżo sformowa-
ne partie: T. Cieszkowskiego, N. 
Urbanowskiego, A. Lutticha, a 22 
kwietnia pod Rudnikami /Kluskami/ 
rozproszyli oddział naczelnika po-
wiatu kaliskiego płk. Fr. Parczew-
skiego. Podczas tej bitwy zginął 
dzierżawca folwarku w Będziecho-
wie – Erazm Psarski. [Szczegółowo 
postać ta jest opisana w artykule „ 
Będziechów ma własnego bohatera 
Powstania Styczniowego” zamiesz-
czonym w „Kawęczyniaku” nr12/15 
(356)]. 
Gen. Taczanowski 1 maja wyruszył 
ze swym zgrupowaniem w kierunku 
Kalisza, starając się unikać kontaktu 
z wrogiem. Idąc przez Chocz, Ry-
chwał i Tuliszków dotarł 6 maja do 
Koła. W mieście doszło do starcia z 
rosyjską kolumną  dowodzoną przez 
Brunnera. Następnego dnia skiero-
wał się na północ i pod wieczór pod-
szedł pod Ignacewo. Tego też dnia 

dostał nominację na naczelnika sił 
zbrojnych powiatów kaliskiego i ko-
nińskiego. W rejonie Ignacewa 8 
maja doszło do jednej z najbardziej 
krwawych bitew Powstania, w której 
zginęło około 180 powstańców. W 
walce został również ranny, wspo-
mniany wcześniej, ksiądz Korycki. 
Taczanowski po przegranej bitwie 
zatrzymał się w majątku Józefa Ga-
jewskiego w Kosmowie koło Ceko-
wa. Zorganizował tam swój sztab, 
który funkcjonował do 28 czerwca. 
W maju na teren województwa kali-
skiego wkroczyły mazowieckie od-
działy powstańcze: K. Włodka, W. 
Słupskiego, S. Szumlańskiego oraz 
E. Calliera. Tymczasem dywizja 
gen. E. Taczanowskiego wyruszyła 
w sieradzkie i dotarła do Widawy 
koło Zduńskiej Woli. Wracając 
stamtąd, 3 lipca obozowała w Do-
brej, a dzień później w Turku. Wszę-
dzie    z wielką życzliwością witano 
polskie oddziały. W kierunku Koła 
powstańcy udali się 6 lipca, po dro-
dze doszło do starcia z eskortujący-
mi kasę rządową żołnierzami rosyj-
skimi Kondratienki. Taczanowski 
zawrócił i zatrzymał się w Grzymi-
szewie oraz w Grochowach. Następ-
nie skierował się na Chocz i Zagó-
rów. Znajdujące się tam wojska ro-
syjskie pod komendą Konstandy 
zmusiły powstańców do rozprosze-
nia oddziałów, których część udało 
się skoncentrować w Siedlątkowie. 
Dnia 18 lipca generał zatrzymał się 
na dłużej w Wojsławicach, gdzie 
reorganizował swoje siły. Pod ko-
niec sierpnia do jego obozu przebijał 
się szwadron kawalerii powiatu ko-
nińskiego, którym dowodzili por. 
Borkowski i mjr Oksiński. Dołączył 
do nich wracający z werbunku na 
terenie Księstwa Poznańskiego 
szwadron mjr. W. Miśkiewicza. W 
okolicy Turku ułani byli wielokrot-
nie nękani przez Rosjan. Do poty-
czek mogło również dojść na terenie 
obecnej gminy Kawęczyn  /przyp. 
autora/. 

23 sierpnia pod Goszczanowem ka-
waleria doznała porażki w starciu z 
wojskami płk. Bołdyrewa i mjr. 
Trautfettera.  Dywizja Taczanow-
skiego 26 sierpnia wyruszyła z Sę-
dziejowic na południe. Pod Niezna-
nicami 29 sierpnia doszło do bitwy, 
która zakończyła się klęską powstań-
ców. Formacja została rozbita, a jej 
dowódca wraz z kilkoma oficerami 
samowolnie przedostał się za grani-
cę. 
Jesienią po serii niepowodzeń sił 
powstańczych stanowisko naczelni-
ka wojskowego powiatów kaliskiego 
i konińskiego objął mjr Józef Oksiń-
ski, który sprawnie organizował od-
działy piesze oraz powiatowe pluto-
ny żandarmerii narodowej. Na połu-
dniu województwa Kopernicki rów-
nież utworzył dwa takie oddziały. 
Słupski, Matuszewicz oraz Miśkie-
wicz formowali dywizjony kawale-
rii. 7 września naczelnikiem wojsko-
wym województwa kaliskiego zo-
stał, awansowany na pułkownika, 
Franciszek Kopernicki. Oddziały 
rozlokowano w lasach. Kompanie 
Godzimirskiego, Kurantowskiego i 
Nowickiego znajdowały się w rejo-
nie Dobra – Koźminek – Warta. 
Kompania Korytkowskiego stacjo-
nowała koło Koźminka, Grossterna 
w rejonie Grodźca i Tuliszkowa,               
a Petza na południowy-zachód od 
Dobrej.  
Oto jak wyglądała jesienią 1863 ro-
ku aktywność powstańców na intere-
sującym nas obszarze i w jego okoli-
cach. 8 września przy karczmie 
„Orla Góra” między Malanowem,            
a Cekowem przejęto rosyjską pocz-
tę. 27 września podjazd z oddziału 
płk. Słupskiego, dowodzony przez 
B. Kowalskiego zwycięsko starł się 
z podjazdem Kondratienki pod Mił-
kowicami. 1 października pluton 
piechoty por. Petza zaskoczył biwa-
kujących Rosjan w Dobrej. 5 paź-
dziernika pod Tokarami trzy plutony 
kaliskiej piechoty dowodzone przez 
Petza zostały zaatakowane przez  

cd. str. 7 
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 Rosjan w sile dwóch kompani pie-
choty, dwóch szwadronów huzarów, 
setki kozaków oraz oddziału rakiet-
ników. Powstańcy odparli atak ka-
walerii, zabijając sześciu dragonów i 
bez strat wycofali się do lasu. Jedy-
nie Petz  został lekko ranny w rękę. 
7 października doszło do potyczki w 
Kamieniu.13 października powstań-
cy między Turkiem, a Cekowem od-
bili towarzysza broni - Konstantego 
Koldgersta, którego prowadzono z 
Koła do Kalisza. 19 października 
doszło w Dobrej do starcia plutonu 
piechoty powstańczej z oddziałami 
rosyjskimi dowodzonymi przez mjr. 
Esmana. 19 października powstańcy 
zajęli Turek, gdzie aresztowali wła-
dze miejskie, zrewidowali urzędy i 
zabrali pocztę kurierską. 21 paź-
dziernika kompania powstańczej 
piechoty obozowała w Muchlinie. 4 
listopada oddział Korytkowskiego 
przejął rosyjską pocztę na trakcie 
kaliskim. W pogoń za powstańcami 
wyruszyła ekspedycja pod dowódz-
twem chor. Winiarskiego i setnika 
Groszewa, która dogoniła partię Ko-
rytkowskiego pod Cekowem i do-
prowadziła do jej rozbicia. 
Intensywność 
działań oddzia-
łów powstań-
czych na tym 
terenie znacz-
nie zmalała w 
połowie listo-
pada. Zbliżała 
się zima, nara-
stały represje ze 
strony władz 
carskich, do-
wódcy opusz-
czali  oddziały i 
udawali się na 
południe, w 
kierunku grani-
cy. Rozproszo-
ne partie po-
wstańcze z tru-
dem utrzymy-
wały dyscypli-
nę. W okresie 
zimowym w 
omawianym 
regionie pozo-
stały: kompania 
Godzimirskie-
go, która zosta-

ła zakwaterowana po wsiach w oko-
licy Koźminka i Opatówka, W. 
Grossterna operująca między Wła-
dysławowem i Zagórowem, a w cha-
tach włościańskich we wsi Ciepie-
lów /obecnie Ciepielew/ ukrywali 
się powstańcy z rozbitej kompani 
Kurnatowskiego. Zimą na tych tere-
nach do walk dochodziło sporadycz-
nie: 28 grudnia na trakcie między 
Grzymiszewem, a Turkiem oddział 
konińskiej żandarmerii wygrał po-
tyczkę z patrolem kozackim, 5 
stycznia powstańcy zajęli Brudzew, 
19 lutego pluton dowodzony przez 
Dąbskiego zarekwirował kasę miej-
ską w Tuliszkowie, 25 lutego w 
Chlewie koło Koźminka oddział 
Ogińskiego starł się z dwiema kom-
paniami rosyjskiej piechoty. Wiosną 
1864 roku działania powstańcze w 
województwie kaliskim, stopniowo 
słabły, organizacje zarówno poli-
tyczne, jak i oddziały zbrojne ulega-
ły dezorganizacji. Ostatnim akcen-
tem Powstania Styczniowego w tej 
okolicy było rozbicie oddziału żan-
darmerii narodowej w lesie należą-
cym do miejscowości Gozdy koło 
Dobrej 12 kwietnia 1864 roku. 

W roku jubileuszu 100 rocznicy od-
zyskania niepodległości przez naszą 
Ojczyznę, warto przypomnieć sobie 
o wszystkich wysiłkach naszego nie-
złomnego Narodu, które doprowa-
dziły do odtworzenia Państwa Pol-
skiego. Również dla właściwego 
rozwoju lokalnych społeczności 
istotna jest znajomość wydarzeń, 
które miały miejsce na ich terenie, a 
związane są z dążeniami do wyzwo-
lenia spod opresji trzech zaborców i 
odzyskania upragnionej wolności. 

                                                                              
Sylwester Dzikowski 

 
Źródła: 
A. Czubiński, Powstanie 1863-1864 
roku we wschodniej Wielkopolsce, 
Poznań 1993. 
J. Maliszewski, Powstanie Stycznio-
we. Notatki biograficzne uczestni-
ków, Warszawa 1932. 
St. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-
1864; na podstawie materiałów dru-
kowanych i rękopiśmiennych Mu-
zeum Narodowego w Rapperswilu, 
Rapperswil 1913. 

Artur  Grottger 
„Kucie kos” 

 

Źródło: Wikipedia 
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 Komunikaty 
• Dot. zwrotu podatku akcyzowego 

Od 01.02.2018 r. rozpoczął się okres składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie rozliczeniowym. 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji 
rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta,                  
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określone-
go na 2018 r. (86 litrów na 1 ha użytków rolnych). 

Wnioski dotyczące gruntów położonych na terenie gminy Kawęczyn przyjmowane są  
w Urzędzie Gminy Kawęczyn, w pok. nr 4 od godz. 8.00 do 15.00 

 

• Dot. spotkania informacyjnego w ramach ogłoszonego naboru VIII edycji Wielkopolskiej Odnowy 
Wsi konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”- 2018  

15.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w  Kawęczynie odbyło się spotkanie informacyjne w ramach ogłoszonego naboru VIII 
edycji Wielkopolskiej Odnowy Wsi konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”- 2018 . W spotkaniu udział wzięli przedsta-
wiciele sześciu sołectw (tj. Będziechowa, Chocimia, Kawęczyna, Marcjanowa, Skarżyna i Żdżar) spośród wszystkich za-
proszonych 14 sołectw będących w programie Wielkopolska Odnowa Wsi oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w osobach 
Wójta Jana Nowaka, Kierownika Referatu Rozwoju Gminy Elżbiety Tomczak oraz Inspektora Eweliny Budy. Po krótce 
przypomniano ogólne zasady Programowe WOW m.in. wysokość dofinansowania, kwalifikowalność kosztów, kryteria 
oceny formalnej i merytorycznej, a w dalszej części poszczególni Liderzy obecnych Sołectw przedstawiali swoje propozy-
cje i pomysły na aplikowanie w /w konkursie. Z racji, iż Gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie,  
wspólnie ustalono, że aplikować będą sołectwa Będziechów, Chocim i Żdżary.  
 

• Dot. sprzedaży samochodu będącego własnością Gminy Kawęczyn 
23.01.2018 r. został sprzedany samochód 9 –osobowy Volkswagen będący własnością Gminy Kawęczyn w ramach ogło-
szonego w dniu 11.01.2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji). Samochód marki Volkswagen 7HC kombi, 
1,9 TDI z rokiem produkcji 2005 r. przy cenie wywoławczej zgodnie z opinią rzeczoznawcy z dnia 03.01.2018 r. 
16.800,00 zł został sprzedany w drodze przetargu za 17.000,00 zł Firmie Handlowo-Usługowej „Oskar” Arkadiuszowi 
Kubicz z siedzibą Soszyce 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.  
 

• Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn” 
 24.01.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn”,                 
w dwóch częściach tj.: część I „Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn w systemie „wybuduj” oraz część II 
„Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze w systemie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanej                 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Opera-
cja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin 
wykonania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zarówno w części I, jak i części II ustalono od  dnia podpisa-
nia umowy 120 dni.  Termin składania ofert 09.02.2018 r. Procedura w toku.  

• Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości      
Okręglica”  

29.01.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w  miejscowości  Okręgli-
ca” współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekulty-
wacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Termin wykonania zamówienia ustalono do 30.06.2018 r. Termin składania 
ofert  14.02.2018 r. Procedura w toku.  
 

• Dot. ustawy Prawo wodne 
Z dniem 1 stycznia 2018 r.  wchodzi w życie  nowe   Prawo Wodne z 20 lipca  2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1566). Nowelizacja ustawy Prawo Wodne,  zmienia  liczne przepisy dotychczasowej ustawy oraz  wprowadza  
do niej nowe instrumenty,  mające mieć wpływ na obszar gospodarki wodnej w Polsce. Od  1 stycznia 2018 r. 
rozpoczyna działalność nowa instytucja zarządzająca krajową  gospodarką  wodną – Państwowe Gospodarstwo 
Rolne Wody Polskie. 
 

• Dot. Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
2 listopada 2017 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie „Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, którego podstawo-
wym celem jest działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, kultury i sztuki, ochrony tradycji, ochrony i promocji 
zdrowia , a także utrzymanie i nawiązywanie więzi między pokoleniami.   
Siedziba TUTW mieści się przy ulicy 3 Maja 2, w pokoju nr 7. W każdy wtorek w godz. 11.00- 13.00 i w każdy czwartek 
w godz. 15.00 – 17.00 będzie można pobrać i wypełnić deklarację członkowską. Można też uiścić wpisowe w wysokości 
20 złotych oraz składkę członkowską 50 zł na semestr. Dla słuchaczy TUTW powyżej 70 roku życia  przewidziano 
50% zniżki. Szczegółowe informacje można uzyskać u Prezesa Zarządu TUTW Zdzisława Czapli – tel. 601-574-018. 
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Po zmianie przepisów, które miały 
miejsce w 2014 roku na przeprowa-
dzenie zbiórki publicznej nie potrze-
ba urzędowej zgody.  
Do zbierania pieniędzy poprzez 
przelewy na konto albo w inny elek-
troniczny sposób (np. SMS charyta-
tywne) – niepotrzebne są dodatkowe 
zgłoszenia. 
Natomiast,  żeby zbierać pieniądze 
w gotówce do puszki, albo dary rze-
czowe – należy taką zbiórkę zgłosić 
na ogólnopolskim internetowym 
portalu zbiórek ZBIÓRKI.GOV.PL, 
a później na tym portalu zamieścić 
sprawozdanie z przeprowadzonej 
zbiórki. 
JAK  ZGŁOSIĆ  ZBIÓRKĘ   
GOTÓWKI  LUB  DARÓW  
Można to zrobić na dwa sposoby: 
1. przez Internet na ogólnopolskim 
portalu zbiórek: Zbiórki.gov.pl  lub 

2. wysyłając formularz pocztą do 
Ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji, ul. Królewska 27, 00-060 
Warszawa.  
W ciągu maksymalnie 3 lub 7 dni 
(odpowiednio dla zgłoszeń elektro-
nicznych i papierowych) zgłoszenie 
pojawi się na portalu – wtedy moż-
na zacząć zbiórkę.  
 
KTO  MOŻE PROWADZIĆ 
ZBIÓRKĘ GOTÓWKI                     
LUB  DARÓW  
Organizacje, fundacje, stowarzysze-
nia – czyli podmioty, które mogą 
prowadzić działalność pożytku pu-
blicznego zgodnie z ustawą o dzia-
łalności pożytku publicznego. 
Zbiórkę może także prowadzić ko-
mitet społeczny, który mogą założyć 
co najmniej trzy osoby.  
 

 
 
 
 

CZY ZBIERAĆ GOTÓWKĘ 
LUB  DARY MOŻNA                        
NA  KAŻDY CEL 
Cel musi być ze „sfery zadań pu-
blicznych” – bo mówimy o zbiórce 
publicznej. Dlatego celem może być 
np. pomoc społeczna, ochrona zdro-
wia, pomoc osobom niepełnospraw-
nym, wspieranie przedsiębiorczości, 
wynalazczości, rozwoju wspólnot 
lokalnych i podtrzymywania trady-
cji, a także wspieranie nauki, kultu-
ry, ekologii itd.  
 
Więcej na stronie: mac.gov.pl/
zbiorki 
 
Podstawa prawna: Ustawa z 14 mar-
ca 2014 r. o zasadach prowadzenia 
zbiórek publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1223). 

                                                                                                             
Bożena Macudzińska 

KĄCIK PRAWNY 

Aktualne zasady przeprowadzania zbiórek publicznych 

Wspomnień blask 
Minęło 10 lat, odkąd opuściłam 
mury Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Turku. 
Dziś, po tylu latach, ponownie mo-
głam znaleźć się w licealnym świe-
cie, a to za sprawą pana Ignacego 
Kurpika – Bohatera lutowego ar-
tykułu z cyklu „Wspomnień 
blask”. Miałam zaszczyt być 
uczennicą pana Ignacego Kurpika. 
Pan Ignacy wraz ze swoją żoną - 
panią Janiną, podczas naszych 
dwóch spotkań, przyjęli mnie nie-
zwykle serdecznie. Znowu mogłam 
poczuć się jak na lekcji historii, a 
muszę dodać, że mimo iż uczyłam 
się w klasie przyrodniczej, moje-
mu sercu i tak bliższa była histo-
ria, a także ukochany język polski.  
Długa rozmowa, niezwykle cieka-
wa, pouczająca, inspirująca, dała 
mi wiele energii i zmotywowała do 
dalszych działań. Z całego serca 
dziękuję Panu Ignacemu i Pani 
Janinie, za te wspólne chwile, któ-
re pokazały, że w życiu należy do-

ceniać piękno i prawdę, a inwesty-
cja w  edukację oraz rozwój, zaw-
sze procentuje.   

Paulina Woźniak 
 

 

 

 

 

 

 

 

Igna- cy 
Kurpik – Urodzony w Miłaczewie 
(gmina Malanów) z wykształcenia 
jest nauczycielem. Ukończył Liceum 
Pedagogiczne, a następnie studia 
wyższe, uzyskując tytuł magistra 
historii. Ukończone ma także studia 
podyplomowe. Pracował w Szkole 

Podstawowej w Kowalach Pańskich 
w latach 1958-1973, następnie w 
Malanowie na stanowisku gminnego 
dyrektora szkół i w kolejnych latach 
– najdłużej – w Liceum Ogólno-
kształcącym w Turku. Pracę zawo-
dową nauczyciela łączył z działalno-
ścią m. in. w strukturach samorządu 
gminnego, na odcinku kultury fi-
zycznej i sportu.  

Udział w uroczystości 
 

W dniu 24 października 2017 
r. uczestniczyliśmy w nadaniu Szkole 
Podstawowej w Kowalach Pańskich 
imienia Strażaków Polskich. W swo-
im wystąpieniu podkreśliłem, że za-
szczytem dla mnie i małżonki Janiny 
było uczestnictwo w tak podniosłej 
uroczystości ze znakomitymi gośćmi 
oraz młodymi osobami – uczniami 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.         

 

            cd. str. 10 
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Z dużą radością przyjęliśmy 
zaproszenie, dziękując Panu Wójto-
wi i Pani Dyrektor. 

Tak, jak mijają lata, to minę-
ło już niejedno dziesięciolecie od 
rozpoczęcia w tej szkole pracy, którą 
podjąłem jako nauczyciel – absol-
went 5-letniego Liceum Pedagogicz-
nego. Pracowaliśmy tutaj później z 
małżonką Janiną. 

W rozmowie z Panem Wójtem 
Janem Nowakiem zostałem zainspi-
rowany do wspomnień sprzed lat. 
Podkreślam jeszcze, jak ważnym jest 
sięganie do przeszłości, gdyż biorąc 
pod uwagę stronę metodologiczną – 
budowanie określonych obrazów 
przeszłości pozwala na projektowa-
nie przyszłości. Wymowne są słowa 
Papieża Polaka: „…aby żyć w teraź-
niejszości, trzeba sięgać do przeszło-
ści, a przekształcając ją patrzeć w 
przyszłość” 

 

Lata pracy w Kowalach                  
Pańskich i Malanowie 

W Szkole Podstawowej w Ko-
walach Pańskich, w której rozpoczą-
łem pracę pedagogiczną, uczyli wy-
bitni nauczyciele. Przypominam ich i 
wymieniam z nazwiska: Państwo Mi-
kołaj Bułaszenko – kierownik szkoły, 
Elżbieta Bułaszenko, Maria Świąt-
czak. Od tych doświadczonych peda-
gogów można było zdobywać dalsze 
umiejętności pedagogiczne. Szkoła 
Podstawowa w Kowalach Pańskich, 
dzięki pracy ówczesnych  nauczycie-
li, miała duże uznanie. 

Pani Maria Świątczak – kie-
rownik szkoły była szczególną osobą, 
człowiekiem serca. Przyczyniała się 
do tego wszystkiego, co nazywa się 
dobrem . O szkole w Kowalach Pań-
skich można powiedzieć, że w niej 
uczniowie powierzali nauczycielom 
swoje serca, a oni starali się czynić 
im to samo. Za kształcenie, za roz-
wój osobisty uczniów, nauczyciele 

spotykali się z uznaniem ze strony 
rodziców. Szczególnym, co można 
było zauważyć – to duże zaintereso-
wanie rodziców oraz ich zaangażo-
wanie i współpraca ze szkołą, co mo-
im zdaniem przyczyniało się do wielu 
osiągnięć.  

Szkoła Podstawowa w Kowa-
lach Pańskich odnosiła duże sukcesy 
w piłce ręcznej . Dziewczęta w koń-
cowych latach sześćdziesiątych i po-
czątkowych siedemdziesiątych 
uczestniczyły w finałach piłki ręcznej 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Poznaniu, zdobywając 
medale. Oto niektóre wyniki – rok 
szkolny 1969/70, 1971/72 i 1972/73 
(tabele niżej).  

 

                               cd. str. 11 
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Jako nauczyciel w dużym 
stopniu związałem się ze środowi-
skiem Kowali Pańskich. Dodam też, 
że podczas studiów, jako  uczestnik 
seminarium magisterskiego, podją-
łem badania demograficzne na tym 
terenie, które kontynuowałem w po-
szerzonym zakresie. Napisałem pra-
cę magisterską, która dotyczyła lud-
ności parafii Kowale Pańskie w la-
tach 1798-1900. 

W początkowym okresie swo-
jej pracy pełniłem także funkcje w 
Zarządzie Ogniska Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego: Społecznego In-
spektora Pracy, sekretarza i prze-
wodniczącego Rejonu Konferencyj-
nego. 

Kolejne wyzwania zawodowe 
to praca na stanowisku gminnego 
dyrektora szkół w Malanowie. Z sa-
tysfakcją przyjąłem ocenę mojej pra-
cy zawodowej dokonaną przez Kura-
tora Oświaty i Wychowania w Koni-
nie. Można w niej przeczytać m. in.: 
„W czasie pełnienia w/w funkcji wy-
konywał swoje obowiązki z dużym 
zaangażowaniem i znajomością 
spraw oświatowych. W czasie pracy 
dał się poznać jako dobry pedagog i 
administrator. Za osiągnięcie do-
brych wyników w pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i za całokształt 
pracy administracyjnej w roku 1974 
otrzymał bardzo dobrą okresową 
ocenę. Cechuje go sumienność i do-
kładność w wykonywaniu swojej 
pracy…”. 

W pracy zawodowej i innej 
działalności wymieniam pełnione 
funkcje: w/w gminnego dyrektora 
szkół w Malanowie, wicedyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Turku oraz przewodniczącego Rady 
Gminy Malanów przez trzy kadencje 
i współdziałanie z samorządem po-
wiatowym. Łączenie obowiązków 
nauczyciela i szerokich zadań wyni-
kających z w/w funkcji wpływało na 
efekty pracy.  

Praca w Liceum 
Z lat pracy w Liceum Ogól-

nokształcącym w Turku wymieniam 
przedsięwzięcia w zakresie popula-
ryzowania wiedzy o historii szkoły ze 
szczególnym uwzględnieniem posia-
danych dokumentów. Odbywały się 
lekcje wychowawcze z wykorzysta-
niem sztandarów. Dodam, że szkoła 

należy do najstarszych w Polsce, ma 
bogatą tradycję, duże osiągnięcia i 
znaczenie w środowisku. Organizo-
wałem wystawy związane z wydarze-
niami historycznymi. Podejmowałem 
starania w celu zgromadzenia źró-
deł, dokumentów i materiałów, aby 
sprostać określonym wymaganiom.  

Na stałe z historią szkoły jest 
związany jej Patron – Tadeusz Ko-
ściuszko. W 1999 r. wysłaliśmy ma-
teriały dotyczące historii szkoły na 
wystawę szkół im. Tadeusza Ko-
ściuszki we Wrocławiu.  

W szkole szczególnie zostały 
wyeksponowane: Sztandary Szkoły, 
Księga Ruchu Sztandaru i Księga 
Patrona.                                                     

Przez wszystkie lata mojej 
pracy w Liceum prowadziłem Księgę 
Ruchu Sztandaru i Księgę Patrona. 
Sprawowałem także opiekę nad 
sztandarami. Udziały sztandarów w 
różnych uroczystościach szkolnych, 
miejskich i innych udokumentowane 
są w Księdze Ruchu Sztandaru. Od-
notowane są: skład pocztu oraz 
gdzie i kiedy uczestniczyły szkolne 
sztandary. Corocznie odbywa się 
uroczyste przekazanie sztandarów 
przedstawicielom klas niższych. 
Przyjęliśmy teksty, które przygoto-
wałem dla przekazujących i przyjmu-
jących sztandary. W ich treści szcze-
gólnie akcentowałem rolę sztandaru. 
Cytuję część tekstu: „Przekazujemy 
Wam sztandar – symbol naszej szko-
ły. Strzeżcie go i szanujcie. Niech 
jego obecność przypomina Wam 
wiecznie żywe ideały, młodość i wy-
trwałość…”.  

Wpisy do Księgi Patrona to 
szczególna forma podziękowania i 
wdzięczności dla osób zasłużonych 
dla szkoły, jej przyjaciół i sojuszni-
ków. Zamieszczone w niej nazwiska 
zasłużonych dla szkoły pedagogów, 
wybitnych uczniów na pewno są 
przekaźnikiem tradycji dla przy-
szłych pokoleń.  

Z całym przekonaniem mogę 
powiedzieć, że w celu zrealizowania 
zadań dydaktycznych i wychowaw-
czych stawiałem sobie zawsze duże 
wymagania. Moja praca pedago-
giczna, w której uzyskiwałem w po-
szczególnych latach określone efekty 
była niejednokrotnie doceniana. Za 
osiągnięcia w pracy zawodowej uzy-

skiwałem nagrody, wyróżnienia, od-
znaczenia. Wybrałem spośród nich 
m. in.: Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej (1992 r.), Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.), 
Nagrody Ministra i Kuratora. W 
karcie oceny moja praca jest ocenia-
na jako wyróżniająca. W/w ocenie 
Dyrektor Szkoły pisze m. in.: „Na 
podstawie hospitacji jego lekcji, a 
także analizy sprawdzianów i badań 
wyników nauczania oraz wyników 
egzaminów dojrzałości i przyjęć jego 
uczniów na wyższe uczelnie stwier-
dzam, że nauczyciel osiąga bardzo 
dobre wyniki nauczania. Dobrze mo-
tywuje uczniów do wysiłku poznaw-
czego…”. Bezcenne dla mnie są po-
dziękowania uczniów wśród nich           
m. in. absolwentów Liceum, którzy 
piszą: „Celem nauczania jest pełny 
rozwój osobowości ludzkiej i ugrun-
towanie praw człowieka i podstawo-
wych wartości. Dziękujemy i gratu-
lujemy Panu, że wybrał Pan taki 
piękny zawód” Klasa IV K, 
„Radujemy się niezmiernie, że towa-
rzyszył nam Pan przy okazji wejścia 
w dorosłe życie i uświadomił, byśmy 
dalej chłonęli wiedzę. Brak nam 
słów, aby wyrazić to, co teraz czuje-
my, dlatego skromnie, ale z całych 
serc – DZIĘKUJEMY” Klasa IIIG 
(2006 r.). 

Dodam jeszcze, że moją pa-
sją była działalność w zakresie spor-
tu.  Podejmowałem różne inicjatywy 
na rzecz rozwoju kultury fizycznej i 
sportu szkolnego w środowiskach, 
gdzie pracowałem zawodowo jako 
nauczyciel (Kowale Pańskie, Mala-
nów, Turek). Otrzymałem też wyróż-
nienia, które są wyrazem uznania za 
osiągnięcia sportowe. Bardzo cenię 
– Medal za zasługi w rozwoju sportu 
szkolnego. 

Działalność w strukturach                
samorządu terytorialnego  

Biorąc pod uwagę, jak rozległa 
jest tematyka związana z funkcjono-
waniem samorządu, odwołuję się do 
fragmentów moich wystąpień, za-
mieszczonych w lokalnej prasie 
(Konin, Turek). Uważam że zawarte 
są w nich istotne problemy reformy        

                                cd. str. 12 
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  samorządowej i pracy samorządu 
gminnego w Malanowie. 
 
1. Z wywiadu zamieszczonego                               
w 1995 r. 
 Jakie są kierunki rozwoju gminy? 
Gmina podjęła sprawy wodociągo-
wania jako priorytetowe. Naszym 
celem jest kontynuowanie budowy 
linii wodociągowych i na tych spra-
wach chcemy skupić odpowiednie 
środki finansowe. Obecnie mamy 
zwodociągowane 63 % terenu gmi-
ny, podczas gdy w 1992 r. było                       
to 22 % . Jest to sprawa prioryteto-
wa, ale ona nie może przesłaniać 
podejmowania innych spraw                 
i zadań. Jest wiele potrzeb m. in. 
drogi, telefony, oczyszczalnia ście-
ków, kanalizacja, szkoły, strażnice. 
Nasze plany są ambitne, chcieliby-
śmy podejmować w gminie zadania, 
które pozwoliłyby na lepsze rozwią-
zywanie problemów naszego społe-
czeństwa.  
 

2. Relacja z uroczystej sesji                         
w 2000 r. „10-lecie funkcjonowania 
Samorządu Terytorialnego”. 
Przewodniczący Ignacy Kurpik                  
powiedział m. in.: 
Radni i pracownicy samorządowi 
wzięli na siebie odpowiedzialność za 
małe „Ojczyzny”. Spowodowało to 
przemiany w wielu dziedzinach ży-
cia… Muszę przyznać, że realizacja 
przyjętych uchwał udała się, a prio-
rytety to: zadania inwestycyjne – 
wodociągowanie, drogi, oczyszczal-
nie ścieków, kanalizacja, szkoły… 
 
3. Redakcja informuje o uroczystej 
sesji Rady Gminy Malanów – jubi-
leusz 20-lecia samorządu terytorial-
nego. 
Jednym z istotnych momentów uro-
czystości było wystąpienie Ignacego 
Kurpika – przewodniczącego Rady 
Gminy trzech kadencji”                    
27.05.1990 r. Polska została przeka-
zana w ręce prawowitego i troskli-
wego gospodarza – podkreślił mów-
ca, przypominając pierwsze wybory 
do samorządu terytorialnego. W 
swoim wystąpieniu I. Kurpik poświę-
cił przypomnieniu wszystkich 59 raj-
ców gminy, zasiadających w mala-
nowskiej radzie w pięciu dotychcza-
sowych kadencjach. 

Od przeszłości – do teraźniejszości 
i przyszłości 

 
Nowy XXI w. – to ogromne 

nadzieje edukacyjne. Wymogi i wy-
zwania nowych czasów i potrzeb sta-
wiają przed polską szkołą określone 
zadania. W nowej rzeczywistości 
nadrzędną wartością staje się umysł 
ludzki, który powinien mieć jak naj-
lepsze możliwości rozwoju. Znaleźli-
śmy się w nowych warunkach, gdzie 
istotnym jest stawianie na kreatyw-
ność, samodzielność i oryginalność 
sądów. Stąd pytanie – jak uczyć i 
wychowywać? Trzeba więc na nie 
odpowiedzieć. Na pewno powinna to 
być systematyczna, konsekwentna i 
mądra edukacja: szkolna, domowa i 
środowiskowa. Zasadniczym celem 
jest wypracowanie najlepszych spo-
sobów przekazywania wiedzy i me-
tod wychowawczych. Istotnym prze-
cież jest to, co umie absolwent, ja-
kich umiejętności nabędzie, jaki zdo-
będzie potencjał i zamiłowanie do 
uczenia się przez całe życie. Szcze-
gólnie teraz należy pamiętać, że rolą 
nauczyciela jest wychowywanie czło-
wieka, uczenie sztuki życia i dopo-
maganie w odpowiadaniu na pyta-
nia: jak żyć?, jak żyć godnie i sen-
sownie? Wymowne są słowa Papieża 
Polaka „ W wychowaniu bowiem 
chodzi właśnie o to, żeby człowiek 
stawał się coraz bardziej człowie-
kiem … to znaczy, ażeby również 
umiał bardziej „być” nie tylko „z 
drugim”, ale także „dla drugich”. 

Nasze życzenia 
 

W życzeniach, które przeka-
zywaliśmy podczas uroczystości na-
dania imienia Szkole Podstawowej w 
Kowalach Pańskich podkreślaliśmy, 
jak ważna jest edukacja w życiu 
człowieka, która musi trwać od do-
mu, poprzez szkołę, bez końca. Niech 
w kształceniu i wychowaniu w na-
szych szkołach będzie jak najwięcej 
osiągnięć. Niech uczniowie, nauczy-
ciele, rodzice i wszyscy inni włącza-
jący się w proces edukacyjny mają 
dużo zadowolenia. 

Gratulujemy wyboru tak zna-
komitego Patrona Szkoły – Straża-
ków Polskich. Strażacy to osoby, któ-
re służą ludziom pomocą w trudnych 
sytuacjach, ratują im też życie. Ce-

chuje ich odwaga, poświęcenie, po-
moc innym – oddając im swoje ser-
ca. W obecnych czasach potrzebuje-
my wzorów osobowych, kogoś, kogo 
można podziwiać za jego siłę moral-
ną. Wyrażamy zadowolenie, że nasze 
szkoły mają patronów: Strażaków 
Polskich, Powstańców Wielkopol-
skich , Tadeusza Kościuszkę, Jana 
Pawła II. 

Życzenia wypowiadamy też 
słowami poznańskiego poety Pawła 
Kuszczyńskiego – kolegi z Liceum 
Pedagogicznego. Poeta w tomiku 
„Wartości zauważone” recenzuje 
jedną z powieści, która przekonuje, 
że najważniejsze znaczenie w życiu 
człowieka mają: prawda, piękno, 
dobro, miłość. 

Życzymy mieszkańcom Kowa-
li Pańskich, Gminy Kawęczyn, Gmi-
ny Malanów, Turku i całego Powiatu 
wszystkiego co najlepsze w teraźniej-
szości i przyszłości, a szczególne ży-
czenia w roku 100  rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Przekazując powyższe infor-
macje o minionych latach, myślę,             
że w określonym zarysie, poruszyłem 
istotne problemy w pracy nauczycie-
la i innej działalności pozaszkolnej. 
Wskazałem jednocześnie na możli-
wości różnych dokonań w kształce-
niu i wychowaniu.  

Ignacy Kurpik 
 z żoną Janiną 

 

 

 Zdjęcia str. 13-14 



LUTY 2018                                               KAWĘCZYNIAK                                                      13 

 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Kowalach Pańskich, 
rok szkolny 1968/1969 z nauczy-
cielami – siedzą od lewej: Józef 
Kolenda – kierownik szkoły, 
Władysława Bekalarska, Wa-
cław i Bronisława Szymańscy, 
Krystyna Kurzawa, Regina Se-
rafińska, Ignacy Kurpik. (Na 
zdjęciu jest nieobecna Barbara 
Kolenda, która również należała 
do grona pedagogicznego szko-
ły). 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Kowalach Pań-
skich (klasa VIII) wraz z 
Ignacym Kurpikiem—
wychowawcą klasy, rok 
szkolny 1970/71 

Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im.  Tadeusza Ko-
ściuszki w Turku, klasa IIF, 
rok szkolny 1993/94 
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Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku, klasa IVa  (rok szkolny 1979/80) na 
jubileuszu 20-lecia matury 03.06.2000 r.  Pierwszy rząd od prawej: Ignacy Kurpik - wychowawca klasy,  Edmund 
Ćwikliński - dyrektor liceum, II rząd od prawej: Danuta Szczepanik (z domu Saranowska) - obecna dyrektor li-
ceum, III rząd  od prawej: pierwsza Wioletta Adamiak (z domu Sobczak) -  obecna dyrektor Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, trzecia Barbara Zańko (nauczyciel liceum),  pierwszy od lewej stro-
ny - Albin Zańko - nauczyciel, obecnie wicedyrektor liceum,  górny rząd drugi od  prawej - Maciej Fret 

Ignacy Kurpik  
na Wojewódzkiej  
Inauguracji roku  

szkolnego  w Malanowie 
1998 r.  

SPROSTOWANIE 
Szanowni Państwo, w artykule „Wspomnień blask”, którego Bohaterką jest Pani Jadwiga Jaroma doszło                        
do omyłki pisarskiej.  Na str. 10 na drugim zdjęciu Tomasz Klimczak stoi pierwszy od prawej. Z kolei  zdjęcie   
trzecie przedstawia II batalion  w Szczypiornie.          

  Paulina Woźniak 
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Płatności obszarowe w 2018 r. 
Wnioski o przyznanie płatności obszarowych w 2018 r. będą składane tylko elektronicznie.  
Rolnicy, którzy posiadają dotychczasowe konto (login i hasło) korzystają z tego hasła. Natomiast Ci rolnicy,  
którzy nie posiadają konta, muszą utworzyć je wchodząc na stronę www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus. 
Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne : 
- numer identyfikacyjny - " numer gospodarstwa", 
- kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w roku 2017 
- 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego wskazanego we wniosku. 
Wypełniony wniosek należy wysłać i pobrać potwierdzenie. 
 

W przypadku gospodarstw, w których nie zaistniały żadne zmiany w powierzchni gospodarstwa  
oraz stanu inwentarza w roku 2017 w zamian za złożenie wniosku drogą elektroniczną,  

rolnicy mogą w trybie uproszczonym, złożyć w terminie od 15 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r.   
w Biurze Powiatowym ARiMR w Turku stosowne oświadczenie. 

Zofia Osiborska 
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W Gminie Kawęczyn zainaugurowano rok jubileuszu                                        
100-lecia Niepodległości Polski 

Inaugurację obchodów 
jubileuszu 100-lecia 
Niepodległości Polski 
włączono w program 
XXXVII Sesji Rady 
Gminy Kawęczyn, któ-
ra odbyła się          
31.01.2018 r. w hali 
sportowej Szkoły Pod-
stawowej im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w 
Kawęczynie. Spotkanie 
zostało podzielone na 
dwa etapy. Pierwsza 
część miała charakter 
organizacyjny, dysku-
syjno-decyzyjny i spra-
wozdawczy. Druga 
część stanowiła oficjal-
ne otwarcie roku jubile-
uszowego 100-lecia Nie-
podległości Polski w 
naszej gminie. 
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji radni wnosili interpelacje. Radna Halina Górska 

zgłosiła interpelację do Zarządu Dróg Powiatowych w 
cel uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej na 
drodze w Skarżynie. Radny Łukasz Mila zabrał głos w 
kwestii drogi gruntowej w Ciemieniu prosząc Przewod-
niczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Zaopatrzenia i Usług Rady Gminy o zwołanie w możli-
wie szybkim terminie posiedzenia wyjazdowego i zapo-
znanie się ze stanem drogi. Radny Adrian Kwinciak 
zgłosił sprawę do Zarządu Dróg Powiatowych o napra-
wę drogi w miejscowości Głuchów. 
W kolejnym punkcie porządku obrad radni przeszli do 
procedowania projektów uchwał. Pierwszy z nich doty-
czył propozycji przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolski. Korzyści płynące z przystą-
pienia do Stowarzyszenia przedstawił przybyły na Sesję 
Ryszard Nawrocki – Wiceprzewodniczący Stowarzy-
szenia, a zarazem Wójt Gminy Stare Miasto. Wyjaśnił 
On, że Stowarzyszenie to organizacja, która broni inte-
resów samorządów i podejmuje szereg ciekawych ini-
cjatyw, które mają wspierać działania samorządów. Jed-
ną z nich jest stworzenie i prowadzenie Centrum Obsłu-
gi Inwestora, obejmujące swoim działaniem całe woje-
wództwo wielkopolskie i pomagające jednostkom sa-
morządu terytorialnego w pozyskiwaniu inwestorów. 
Radni Gminy Kawęczyn byli jednomyślni opowiadając 
się za  przystąpieniem naszej Gminy do Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

cd. str. 18 

Rada Gminy podczas obrad 

Ryszard Nawrocki - Wiceprzewodniczący  
Gmin i Powiatów Wielkopolski przedstawia 
Radzie Gminy korzyści płynące z przynależności  
do Stowarzyszenia 
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Następne podjęte uchwały 
dotyczyły: zatwierdzenia 
raportu z wdrażania Strate-
gii Rozwoju Gminy Kawę-
czyn na lata 2014-2020 w 
roku 2017 oraz  zmian w 
uchwale budżetowej na rok 
2018.  
Po stronie dochodów zna-
lazły się środki pochodzące 
z ostatecznego rozliczenia 
projektów termomoderni-
zacji obiektów użyteczno-
ści publicznej realizowa-
nych w roku 2017.  
Środki te zostaną                 
m. in. przeznaczone na  
wymianę kotła CO w bu-
dynku Ośrodka Zdrowia w 
Tokarach, aktualizację 
Strategii Rozwoju Gminy 
Kawęczyn, oświetlenie 
uliczne w Młodzianowie, 
Kawęczynie, Milejowie i 
Ciemieniu, budowę drogi w Okręgli- cy, zakup agregatu prądotwórczego 

do Urzędu 
Gminy, dofi-
nansowanie 
szpitala w 
Turku i dofi-
nansowanie 
zakupu samo-
chodu dla Ko-
misariatu Po-
licji w Dobrej. 
Zmiany wpro-
wadzono też 
w Wielolet-
niej Prognozie 
Finansowej 
Gminy na lata 
2018-2024. 
Kolejna 
uchwała wy-
rażała stano-
wisko aprobu-
jące potrzebę 
udzielenia 
pomocy fi-
nansowej Wo-
jewództwu 
Wielkopol-
skiemu w ro-
ku budżeto-
wym 2018 na 
dofinansowa-

nie inwestycji dotyczącej budowy 
bazy Śmigłowcowej Służby Ratow-
nictwa Medycznego na terenie Lot-
niska Michałków w Ostrowie Wiel-
kopolskim. Następna uchwała doty-
czyła tej samej inwestycji i ujęto              
w niej już kwestie związane z wiel-
kością udzielanej pomocy, tj. zabez-
pieczono kwotę 9200,00 zł na w/w 
zadanie. W ostatnich dwóch uchwa-
łach Rada Gminy jednogłośnie           
wyraziła zgodę na udzielenie pomo-
cy finansowej z budżetu gminy dla 
Powiatu Tureckiego na dofinasowa-
nie realizacji zadania usuwania           
i unieszkodliwiania wyrobów zawie-
rających azbest oraz zadania                
pn. „Przebudowa drogi – budowa 
chodnika przy drodze powiatowej  
nr 4489P Skarżyn-Żdżary w miej-
scowości Skarżyn”. 
Rada przyjęła również zaprezento-
wany przez Beatę Goślińską – prze-
wodniczącą Komisji Rewizyjnej – 
plan pracy tej Komisji na rok bieżą-
cy.  

cd. str. 19 

Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn  
podczas wystąpienia okolicznościowego 

Ryszard Bartosik - Poseł na Sejm RP podczas wystąpienia 



LUTY 2018                                                KAWĘCZYNIAK                                                      19 

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady 
zapoznali uczestników obrad z po-
dejmowanymi w ostatnim miesiącu 
działaniami. 
Dalej udzielono odpowiedzi na 
przedstawione na wstępie interpela-
cje. Po punkcie zapytania i wolne 
wnioski nastąpiła przerwa w obra-
dach. 
Wznowiono je o godzinie 12.00, kie-
dy to sala wypełniła się większą licz-
bą uczestników. Obecnością swoją 
zaszczycili Ryszard Bartosik – Poseł 
na Sejm RP oraz Mariusz Seńko - 
Starosta  Turecki. W sesji uczestni-
czyli też: Jarosław Binkowski – 
Członek Rady Powiatowej Wielko-
polskiej Izby Rolniczej w Turku, ks. 
Antoni Janicki – Proboszcz Parafii 
pw. św. Andrzeja w Tokarach oraz 
Zdzisław Skonieczny. Nie zabrakło 
też Sekretarza i Skarbnika Gminy, 
Kierowników Centrum Usług 
Wspólnych, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Młodzianowie, Dy-
rektorów Szkół z terenu gminy, Dy-
rektora Przedszkola Gminnego, Dy-
rektora Biblioteki Publicznej Gminy 
Kawęczyn i Prezesa Zarządu Od-
działu Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Kawęczynie. Reprezento-
wane były różne środowiska. Z za-
proszenia skorzystali poza sołtysa-
mi, prezesami OSP, prezesami lokal-
nych stowarzyszeń, także przedsta-
wiciele Koła Miłośników Dziejów i 
Tradycji Regionu, członkowie ze-
społu „Kawęczyniacy” oraz harcerze 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Toka-
rach Pierwszych 
wraz z opiekunami 
i rodzicami. 
Inaugurację roku 
jubileuszowego 
rozpoczęto od 
wspólnego odśpie-
wania hymnu pań-
stwowego. Następ-
nie głos zabrał Jan 
Nowak – Wójt 
Gminy Kawęczyn. 
W swoim wystą-
pieniu wyjaśnił, że 
idea zrodziła się na 
przełomie września 
i października 
ubiegłego roku, 
kiedy to ustalono z 
członkami Koła 
Miłośników Dzie-
jów i Tradycji Re-
gionu, że zostanie 
opracowany pro-
gram obchodów 
uroczystości jubile-
uszu. Zauważył, że 
jubileusz jest w 
zasadzie podwój-
ny, bo nie można 
rozdzielić odzyska-
nia Niepodległości 
przez Polskę w 
dniu 11.11.1918 r. od zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego w dniu 
27.12.1918 r. Podziękował wszyst-
kim, którzy wyrazili chęć współpra-
cy w zakresie obchodów jubileuszy 

tamtych wydarzeń. 
Ważnym elementem uroczystości 
upamiętniającym wydarzenia roku 
1918 był wykład obecnego na sesji 
dr Piotra Okulewicza z Wydziału 

Historycznego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Prelekcja pt. „Dwaj liderzy, dwie 
wizje, jedna Polska. Józef Piłsud-
ski i Roman Dmowski w pierw-
szych miesiącach niepodległej 
Polski (listopad 1918 – czerwiec 
1919)” wzbudziła duże zaintere-
sowanie słuchaczy. Dr Piotr 
Okulewicz przedstawił życiorysy 
Romana Dmowskiego oraz Józe-
fa Piłsudskiego. Przybliżył cieka-
wą historię obu postaci.  
 

cd. str. 20 

Dr Piotr Okulewicz podczas prelekcji 

Uczestnicy II części sesji inauguru-
jącej obchody roku jubileuszowego 



O Romanie Dmowskim 
mówił, że był to czło-
wiek, który dzięki sile i 
uporowi wyszedł z naj-
biedniejszych regionów 
i był jednym z najważ-
niejszych ludzi w II 
Rzeczypospolitej. Z 
relacji prelegenta wyni-
ka, że Józef Piłsudski 
miał łatwiejsze życie, 
wyniósł z domu rodzin-
nego patriotyczne wy-
chowanie. Wykładowca 
przedstawiał oba życio-
rysy w kontekście 
kształtującej się wów-
czas sytuacji politycz-
nej.  Mówił, że byli to 
dwaj Polacy, którzy 
zawsze ze sobą dysku-
towali, mieli na wszyst-
kie aspekty polskiego 
życia odrębne zdanie, a 
mimo to w najważniejszym momen-
cie, czyli w listopadzie i grudniu 
1918 r. potrafili się porozumieć i 

razem współdziałać, co przyczyniło 
się do tego, że Polska się odrodziła i 
była znaczącym państwem w regio-

nie. Wykład wzbo-
gacony był wielo-
ma cytatami oraz 
podparty prezenta-
cją fotografii. 
Następnym elemen-
tem uroczystej sesji 
był referat Małgo-
rzaty Krawczyk – 
nauczyciela historii 
ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana 
Pawła II w Toka-
rach Pierwszych. 
Wystąpienie nosiło 
tytuł „Dzieje Turku 
i okolic w okresie 
międzywojennym.”  
Małgorzata Kraw-
czyk mówiła o 
kształtowaniu się 
tymczasowej wła-
dzy administracyj-
nej i powołaniu 
straży obywatel-
skiej. Wymieniała 
postaci, które wów-
czas odgrywały na 
tym terenie ważną 
rolę w kwestii             

odzyskania wolności. Mówiła o pro-
blemach natury ekonomicznej, jakie 
dotykały poszczególne gminy. Wy-
jaśniała jak w okresie międzywojen-
nym kształtował się podział admini-
stracyjny powiatu.   
W punkcie „Wystąpienie gości” jako 
pierwszy głos zabrał Sylwester             
Dzikowski – Przewodniczący Koła 
Miłośników Dziejów i Tradycji            
Regionu działające w strukturze Sto-
warzyszenia „Kawęczyńskie Towa-
rzystwo Rozwoju”. Przedstawił          
historię powstania Koła oraz jego 
cele. Przybliżył obecnym niektóre 
punkty programu obchodów jubileu-
szu.  
Głos zabrali także Ryszard Bartosik 
– Poseł na Sejm RP oraz Mariusz 
Seńko – Starosta Turecki, którzy 
dziękowali za zaproszenie i gratulo-
wali inicjatorom obchodów jubileu-
szu. 
Ostatnim elementem XXXVII Sesji 
Rady Gminy Kawęczyn było wspól-
ne odśpiewanie pieśni patriotycznej 
– „Roty”. 

 
Iwona Krajewska 
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Sylwester Dzikowski podczas wystąpienia 

Małgorzata Krawczyk referująca dzieje Turku i okolic w dwudziestoleciu międzywojennym 



LUTY 2018                                                KAWĘCZYNIAK                                                      21 

Z wizytą na lekcji wychowawczej, 
czyli szkolne spotkanie z historią regionu 

W dniu 22 stycznia 2018 r. na 
lekcję wychowawczą do II 
klas gimnazjum - Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kawęczynie 
zostali zaproszeni: ksiądz 
Zbigniew Tomczyk – pocho-
dzący z Milejowa, a obecnie 
mieszkający we Włoszech, 
Paulina Woźniak – pracownik 
Urzędu Gminy w Kawęczy-
nie, autorka cyklu artykułów 
pn. „Wspomnień blask” oraz 
Sylwester Dzikowski – miej-
scowy kolekcjoner, pasjonat 
historii, regionalista. Spotka-
nie uczniów z miejscowymi 
miłośnikami tradycji i regionu 
zaaranżowały: Alina Bartosik 
oraz Magdalena Tomczyk – 
nauczycielki. Paulina Woź-
niak opowiedziała o wywia-
dach i spotkaniach z bohatera-
mi cyklu „Wspomnień blask”, 
o swoim zamiłowaniu do historii 
regionu, a także turystyki. Ucznio-
wie mogli wysłuchać ciekawych 
opowieści, dotyczących terenu gmi-
ny Kawęczyn. Sylwester Dzikowski 
mówił o kolekcjonowaniu przedmio-
tów zabytkowych takich jak: moź-
dzierze, dzwonki lampy naftowe, 

sakralne figurki z biskwitu, żelazka, 
młynki, naczynia, wagi, naczynia 
kamionkowe, galanteria z żeliwa, 
popielniczki, kałamarze, wizytowni-
ki, wieszaki; o współpracy z Janem 
Orczykowskim, giełdach staroci, 
konserwacji i naprawie eksponatów, 
a także działalności społecznej. Re-

gionalista pokazywał poszczególne 
przedmioty z dawnych lat, a zada-
niem uczniów było odgadnięcie do 
czego one służyły. Na zakończenie 
głos zabrał ksiądz Zbigniew Tom-
czyk, który mimo że od wielu lat 
mieszka na włoskiej ziemi nadal jest 
pasjonatem historii swoich rodzin-

nych stron. W swojej wypo-
wiedzi podkreślił jak ważne 
jest budowanie tożsamości 
narodowej i lokalnej, a także 
jak można czuć się bogatym 
posiadając wiedzę o swoim 
regionie. Po dzwonku, gimna-
zjaliści dopytywali, przyby-
łych na ich lekcję gości, o 
szczegóły ich pracy, co bar-
dzo cieszy i pokazuje, że mło-
de pokolenie interesuje się 
przeszłością. Poniedziałkowe 
spotkanie z historią regionu 
rozpoczęło cykl lekcji wycho-
wawczych poświęco-
nych  historii miejscowości, z 
których pochodzą uczniowie.  

 
Paulina Woźniak 

Od lewej: Alina Bartosik—wychowawczyni klasy, Paulina Woźniak, Sylwester 
Dzikowski oraz Magdalena Tomczyk—nauczyciel, podczas lekcji w klasie  

II gimnazjum 

Klasa II Gimnazjum podczas oglądania zabytkowej kolekcji  
Sylwestra Dzikowskiego 
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Projekt „Stowarzyszenie ze smakiem- pobudzenie do działania” 

         
 
 
 
Stowarzyszenie Rozwoju Koła Go-
spodyń Wiejskich i Sołectwa Tokary 
w dniu 1 grudnia 2017 r. podpisało 
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Działania Turkowska Unia Rozwoju 
– T.U.R. umowę powierzenia grantu 
na realizację operacji 
„Stowarzyszenie ze smakiem- pobu-
dzenie do działania”.  Operacja ma 
na celu: budowanie tożsamości lokal-
nej, włączenie społeczne na obszarze 
działania Turkowskiej Unii Rozwoju 
– T.U.R. oraz przeciwdziałanie wy-
kluczeniu społecznemu i wzrost ak-
tywności społecznej. Współfinanso-
wana jest ze środków Unii Europej-
skiej  w ramach Działania: Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER (RLKS 
– rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność), poddziałania 19.2: 
Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 

    Dzięki projektowi zostaną zorgani-
zowane szkolenia z zakresu pisania 
wniosków oraz przygotowany będzie 
plan rozwoju organizacji. W celu 
promocji tradycyjnej kuchni zostaną 
zorganizowane warsztaty zdrowego 
żywienia, na które serdecznie już 
dziś zapraszamy zainteresowanych. 
Ponadto zakupiony będzie sprzęt ku-
chenny, niezbędne wyposażenie, któ-
re przyczyni się do rozwoju i 
wzmocnienia 
działalności Sto-
warzyszenia, a 
także notesy, fol-
dery oraz  buto-
ny. Członkinie 
Stowarzyszenia 
Rozwoju Koła 
Gospodyń Wiej-
skich i Sołectwa  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tokary  zakupią  również stroje                
ludowe, które będą prezentowane                 
i wykorzystane w  promocji  regionu 
podczas  wydarzeń i imprez  o zasię-
gu gminnym, powiatowym oraz wo-
jewódzkim.                                                       

 

Halina Ambroziak-Juszczak                                                                                                       
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Koła Gospodyń 

Wiejskich i Sołectwa Tokary 
  

Od lewej: Halina Ambroziak-Juszczak, Magdalena Ciołek 

Spotkanie opłatkowe Koła Sybiraków 
W środę, 24 stycznia 2018 
r. członkowie Koła Sybira-
ków. Państwo Gorańscy z 
Kowali Pańskich, osoby wspie-
rające działalność Koła, za-
proszeni goście, władze samo-
rządowe wraz z Wójtem Gmi-
ny Kawęczyn                 Janem 
Nowakiem zebrali się w Mu-
zeum Miasta Turku na trady-
cyjnym spotkaniu opłatko-
wym. 
Zebranych powitała prezes 
związku, Anna Wronowska. Na-
stępnie zostało przedstawione 
bogate w wydarzenia sprawoz-
danie z wieloletniej działalności 
Koła Terenowego Związku Sy-
biraków. 
Bolesną historią swojej rodziny po-
dzieliła się Anna Wronowska. Po 
błogosławieństwie ks. Pawła Zalew-
skiego, zgromadzeni wspólnie od-
śpiewali kolędę „Wśród nocnej ci-
szy” i podzielili się opłatkiem, skła-
dając sobie wzajemnie życzenia. 

Podczas spotkania Sybiracy podzię-
kowali: dyrekcji i uczniom I Liceum 
Ogólnokształcącego w Turku za 
godne reprezentowanie sztandaru 
Związku Sybiraków oraz udział 
pocztu w uroczystościach patrio-
tycznych i pogrzebowych. Dyrek-
torowi oraz wszystkim pracow-

nikom Muzeum za gościnę, moż-
liwość korzystania z sali konfe-
rencyjnej, sprzętu komputerowe-
go i materiałów biurowych. 

Ewa Frątczak 

Spotkanie opłatkowe Sybiraków 
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Zapobiegajmy pożarom.                                                                                                        
Etap gminny konkursu plastycznego rozstrzygnięty 

Urząd Gminy w Kawęczynie oraz 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej w Kawęczynie 
zorganizowali etap gminny Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego 
dla dzieci i młodzieży pt.                     
„Zapobiegajmy pożarom”. 
 Tematyka prac, podobnie jak w 
latach ubiegłych, obejmowała udział 
jednostek straży pożarnych w ak-
cjach ratowniczo - gaśniczych, w 
szkoleniach, zawodach, działalności 
prewencyjnej, kulturalnej, historię 
pożarnictwa oraz zwalczanie klęsk 
żywiołowych  i ekologicznych. 
Technika wykonania prac to m. in. 
malarstwo, rysunek, grafika, tkac-
two, metaloplastyka. Komisja oce-
niająca brała pod uwagę: tematykę 
pracy, wizję artystyczną, różnorod-
ność technik plastycznych, wrażenie 
estetyczne i samodzielność wykona-
nia. 
Prace podlegały podziałowi na nastę-
pujące kategorie wiekowe: 
 – przedszkola 
 – uczniowie klas I-III 
 – uczniowie klas IV-VI 
 – klasy VII SP i Gimnazjum 
W dniu 19 stycznia 2018 r. jury                    
w składzie: 
•Alina Bartosik – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej im. Marii Skłodow-
skiej – Curie w Kawęczynie, prze-
wodnicząca jury 
•Grzegorz Dzikowski – Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Gminnego RP                 
w Kawęczynie 
•Marcin Mazurek -  Wiceprezes            
Zarządu Oddziału Gminnego RP           
w Kawęczynie 
dokonała wyboru prac, które będą 
reprezentować Gminę Kawęczyn              

w etapie powiatowym. 
 Oto wyniki konkursu: 
Kat. wiekowa: przedszkola 
1. Lena Zduniak – Oddział Przed-
szkolny przy Szkole Podstawowej                              
im. Jana Pawła II w Tokarach 
Pierwszych 
2. Lena Wypych -  Oddział Przed-
szkolny przy Szkole Podstawowej                            
im. Jana Pawła II w Tokarach 
Pierwszych 

3. Marta Jaśkiewicz - Oddział Przed-
szkolny przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tokarach 
Pierwszych 

 Wyróżnienie:  Julia Budka – 
Przedszkole Gminne im. Kasztano-
wych Ludków                w Kowalach 
Pańskich - Kolonii 
 Kat. wiekowa: klasy I – III 
1. Nikola Pasińska – Szkoła Podsta-
wowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskie-
go w Skarżynie 
2. Wiktoria Kolasińska – Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Tokarach Pierwszych 
3. Bartosz Łazuga – Szkoła Podsta-
wowa im. Strażaków Polskich w Ko-
walach Pańskich – Kolonii 
    Wyróżnienie: Natalia Linka – 

Szkoła Pod-
stawowa 
im. Straża-
ków Pol-
skich w Ko-
walach 
Pańskich - 
Kol. 
 Kat. 
Wiekowa: 
Klasy IV – 
VI 
1. Weroni-

ka Górska – Szkoła Podstawowa im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Kawę-
czynie 
2. Michał Kozłowski - Szkoła Pod-
stawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyń-
skiego w Skarżynie 
3. Amanda Dzikowska - Szkoła Pod-
stawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyń-
skiego  w Skarżynie 
 Wyróżnienie: Katarzyna                 
Dewicka - Szkoła Podstawowa                  
im. Marii Skłodowskiej – Curie                 
w  Kawęczynie 
 Kat. wiekowa: klasy VII SP, 
II i III Gimnazjum 
1. Szymon Kasprzak - Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Kawęczynie 
2. Natalia Górska - Szkoła Podsta-
wowa im. Strażaków Polskich w Ko-
walach Pańskich – Kolonii 
3. Martyna Błaszczyk - Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Kawęczynie 

Wyróżnienie: Julia Raszewska - 
Szkoła Podstawowa im. Strażaków 
Polskich w Kowalach Pańskich – 
Kolonii. 

 Gratulujemy laureatom kon-
kursu i życzymy powodzenia w eli-
minacjach powiatowych, wojewódz-
kich,          a także centralnych. Prace 
wymienionych uczniów, zostały 
przekazane  do kolejnego etapu na 
poziomie powiatowym. 
Nagrody dla zwycięzców i wyróżnio-
nych w konkursie wręczone zostaną 
podczas gminnej edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
który odbędzie się 7 lutego 2018 r.      
w Szkole Podstawowej im. płk. pil. 
St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie. 

  Marcin Mazurek 

Prace 
konkur-
sowe - 
Przed-
szkola 

Prace kon-
kursowe  
kl. IV-VI 
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W 2018 r. kolejne przebudowy dróg ze środków PROW 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Do lipca 2018 r. zrealizowane 
zostaną kolejne inwestycje, na które 
Gmina Kawęczyn w sierpniu 2016 r. 
uzyskała dofinansowanie dla operacji 
typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej in-
frastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i oszczędzanie 
energii” Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Pierwszy projekt o wartości 
ponad 700 tys. zł brutto pn. 
„Przebudowa drogi w miejscowości 
Kawęczyn. Przebudowa drogi Kawę-
czyn - Ciemień. Przebudowa drogi  
w miejscowości Dzierzbotki” został 

zrealizowany w 2017 r.  
W tym roku rusza inwestycja 

pn. „Przebudowa drogi w miejsco-
wości Tokary Pierwsze” w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” o wartości 
ponad 160 tys. zł brutto. W ramach 
zadania nastąpi przygotowanie kom-
pletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami oraz wykonanie robót 
budowlanych w postaci zmiany              
nawierzchni drogi gruntowej                     
na asfaltową na odcinku 198 mb.             
W efekcie część miejscowości Toka-
ry Pierwsze zostanie połączona z 
wsią (planowana do przebudowy 
droga, biegnąca obok boiska sporto-
wego, dochodząca do drogi woje-

wódzkiej), co przyczyni się do roz-
wóju lokalnej przedsiębiorczości                 
i sportu.  

Równolegle prowadzona               
będzie inwestycja pn. „Przebudowa 
drogi w miejscowości Kawęczyn”              
w systemie „wybuduj” o wartości  
ok. 57 tys. zł brutto. Na odcinku 98 
m nastąpi poprawa jakości drogi             
w postaci zmiany nawierzchni drogi 
gruntowej na asfaltową (droga przy 
placu rekreacyjnym i dochodząca                 
do drogi powiatowej), co w znacz-
nym stopniu polepszy warunki 
mieszkańców Gminy Kawęczyn do 
korzystania z usług publicznych                         
m. in. Urzędu Gminy, GOPS-u,  
Banku Spółdzielczego oraz Poczty.  

 Ewelina Buda 

Operacja	typu	”Budowa	lub	modernizacja	dróg	lokalnych”		

współ�inansowana	jest	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	działania	„Wsparcie	inwestycji	związanych	z	tworzeniem,		

ulepszaniem	lub	rozbudową	wszystkich	rodzajów	małej	infrastruktury,	w	tym	inwestycji	w	energię	odnawialną	i	w	oszczędzanie	

energii”	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.	

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.  
ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym  

Zakres tematyczny: 
1. „Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie 
lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,  o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Termin składania wniosków: od 30.01.2018 r. do 13.02.2018 r. Maksymalna dopuszczalna kwota 
pomocy nie może przekroczyć: 100 tys. zł.  
2. „Rozwijanie działalności gospodarczej”. Termin składania wniosków: od 19.02.2018 r. do 05.03.2018 r. 
Forma udzielanego wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalny dopuszczalny po-
ziom pomocy wynosi:  70%  kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospo-
darczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pod wa-
runkiem utworzenia minimum 1 miejsca pracy oraz maksymalnie 50% w przypadku, gdy podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą nie tworzy miejsca pracy. Maksymalna dopuszczalna kwota pomocy nie może przekro-
czyć 300 tys. złotych, przy czym nie może przekroczyć: a)  100 tys. złotych przy min. 1 utworzonym miejscu pra-
cy, b) 200 tys. złotych przy min. 2 utworzonych miejscach pracy, c) 300 tys. złotych przy min. 3 utworzonych 
miejscach pracy, d) w przypadku, gdy prowadzący działalność nie tworzy miejsca pracy: 25 tys. zł, zastrzeżeniem 
§4 ust. 1 pkt 6 oraz §7 ust. 2 Rozporządzenia LSR.  Limity dostępnych środków w ramach naboru: 1 382 203,00 zł 
Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek, od ponie-
działku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącz-
nikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnio-
nym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. 
Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularze wniosków o płat-
ność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne są: na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji  i 
Modernizacji Rolnictwa:  http://www.arimr.gov.pl/ i na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl Dodatkowo 
informacji udzielają pracownicy biura LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. pod numerem telefonu:                                    
63 289 36 57 lub 601 614 609. 
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W FERIE SIĘ NIE NUDZĘ - JĘZYK NIEMIECKI  
 

w zabawach, grach planszowych i innych aktywnościach  
ukierunkowanych na poznawanie nowego słownictwa, 

 utrwalanie określonego materiału i struktur gramatycznych. 
Rozrywka dla wszystkich. 

 TERMINY ZAJĘĆ: 
Wtorek, 20.02 godz. 10.00 - 12.00 -  Zajęcia przeznaczone 

 dla dzieci uczących się 
języka niemieckiego, koszt 25 zł. 

Środa, 21.02 godz. 10.00 - 11.30 -  Zabawy dla dzieci  
rozpoczynających przygodę lub chcących poznać  

nowe dźwięki, koszt 20 zł. 
Czwartek, 22.02 godz. 10.00 - 11.00 -  Zabawy  

dla najmłodszych wraz z opiekunem, łączny koszt 30 zł 
Piątek, 23.02 godz. 10.00 - 12.00 - Zajęcia dla młodzieży, 

koszt 25 zł 
 

Zapisy i dodatkowe informacje pod numerem 
 tel. 694 050 336 

Pierwsze zaplanowano na piątek 9 lutego 2018 r., od godziny 10.00 w sali nr 16, budynek A. 
Kolejne za dwa tygodnie w  piątek 23 lutego, o te samej porze. 

Uczestnicy tych spotkań,  zdobędą wiedzę w kwestii coraz bardziej popularnych, internetowych pieniędzy  –  
Kryptowalut  (to kierunek, w którym zmierza świat). 
Ponadto: 
- Zapoznają się z aspektami prawnymi  i zasadami funkcjonowania tych technologii. 
- Dowiedzą się na co należy zwracać uwagę przy wyborze, w jaką  Kryptowalutę  warto zainwestować. 
- Dowiedzą się, jak i w jakim zakresie będzie można ich używać w codziennym życiu. 
- Poznają formy zabezpieczenia ich np. przed hakerami komputerowymi. 
- Będą mogli zapoznać się z nowym projektem Firmy Nedleaders  oraz poznać strony internetowe największych 
polskich i zagranicznych Giełd Kryptowalut. 
- Dowiedzą się jaka jest różnica w tym: jeżeli ktoś przystąpi do projektu od razu - a później, gdy kryptowaluty 
staną się zwykłym środkiem płatniczym w większości krajów świata. 
- Dowiedzą się w czym są i będą lepsze od tradycyjnych papierowych pieniędzy. 

Spotkanie poprowadzi Tomasz Banat i Zbigniew Korski,  biegli w tej dziedzinie.  
 

Nie przegap tej szansy Przyjdź!        A sam ocenisz czy warto? 
 

Masz pytania  zadzwoń - organizator spotkania  tel.: 665 065 070 

Zapraszamy na szkolenie biznesowe do Urzędu Gminy w Kawęczynie 

 

1 procent na rzecz OPP 
Przypominamy, że emeryci i renci-
ści, którzy chcą przekazać 1 procent 
podatku na rzecz wybranej Organi-
zacji Pożytku Publicznego, mają ta-
ką możliwość w składanym do urzę-
du skarbowego rocznym zeznaniu 
PIT. Jeżeli uzyskują dochody wy-
łącznie z Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych i nie mają żadnych odli-
czeń, nie będą musieli samodzielnie 

wypełniać zeznania podatkowego 
PIT-37. Informację o przekazaniu 1 
procent na rzecz wskazanej OPP po-
winni złożyć do Urzędu Skarbowego 
na druku PIT-OP. Urząd Skarbowy 
po otrzymaniu PIT-OP dokona rozli-
czenia na podstawie otrzymanego 
rocznego obliczenia podatku na PIT-
40A dostarczonego przez ZUS. 
Odliczenie od dochodu 
Natomiast emeryci i renciści, którzy 
mogą skorzystać z przysługujących 

im odliczeń od dochodu lub od po-
datku, mogą tego dokonać w zezna-
niu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 
składanym do urzędu skarbowego do 
30 kwietnia 2018 r. 
 
 

Marlena Nowicka 
regionalna rzeczniczka prasowa 

ZUS  w Wielkopolsce 

Wysyłka PIT rozpoczęta. Odlicz 1procent podatku 
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W każdy poniedziałek  
w godzinach od 10:00 do 11:00  

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler  

pełni dyżury w siedzibie   
Urzędu Gminy w Kawęczynie, pokój nr 38 (budynek B) 

Wójt  Gminy Kawęczyn 
Jan Nowak 

p r z y j m u j e  interesantów  
w  każdy  poniedziałek  

w  godzinach 900 – 1300   oraz 1530 -1700  
po wcześniejszym umówieniu się  

na spotkanie. 

Zapraszamy 
do otwartego gabinetu kosmetycznego odNOWA, Kawęczyn 39c 
(przy stacji paliw). Jesteśmy dla was poniedziałek - piątek  9-18 , 
a w soboty 9-15.  Na zabiegi można umawiać się pod numerem te-

lefonu 576-083-466.  
Oferujemy:  
* manicure, pedicure                         * masaż twarzy, kręgosłupa 
* makijaż okazjonalny                        * depilację woskiem 
* hennę i regulację brwi  

dokładne ceny i rodzaje zabiegów znajdziecie u nas w gabinecie oraz na facebooku.                                                                   
Czekamy na Was  

Rozwiązania krzyżówki można dostarczyć do Urzędu Gminy w Kawęczynie 
 pokój nr 1 lub przesłać na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl, podając imię,  
nazwisko i miejsce  zamieszkania, z dopiskiem w temacie „krzyżówka” 

 do 23 lutego 2018 r.  Do rozlosowania nagrody. Salon Fryzjersko  
Kosmetyczny Karolina 
Banasiak zmienił lokal, 

znajduje się teraz pod adre-
sem Kowale Pańskie-Kolonia 
57a (miejsce po dawnej Apte-
ce obok Sali OSP i Karczmy). 

Serdecznie zapraszamy! 
Pn. Śr. Pt. 12.00 - 20.00 

Wt. Cz. 9:00 – 17.00 
Sob. 9.00 – 14.00 
tel. 577-975-090,  

601-591-825 

Sprzedam gosp. rolne z 
budynkiem mieszkalnym 

o pow. 1,70 ha  
w miejscowości  

Stanisława.  
Kontakt: tel. 600 134 233 

Redakcja 
„Kawęczyniaka”  

nie odpowiada za treść 
ogłoszeń 

Informujemy, 
 że budynek  

Urzędu Gminy  
w Kawęczynie  

jest monitorowany 

Rozwiązaniem krzyżówki  
z nr 1/18 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO:  
GRUDZIEŃ WITA  

STYCZEŃ 
Spośród nadesłanych 5 

 odpowiedzi wylosowano  
1 zwycięzcę.  

Nagrodę książkową ufundo-
waną przez Urząd Gminy               
w Kawęczynie otrzymuje: 

Alicja Pol zam. Kawęczyn 
Nagroda do odbioru  

w Sekretariacie Urzędu  
Gminy w Kawęczynie 

 pokój nr 1,  
w terminie  

do 23 lutego 2018 r. 

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr 1/18 Kawęczyniaka 



 MKS Malanów na piątkę! 
27 stycznia 2018 r. odbyła się 

V Edycja Otwartego Turnieju Pił-
ki Siatkowej o Puchar Wójta Gmi-
ny Kawęczyn. Zawody rozgrywa-
ne były w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Marii Skłodow-
skiej – Curie w Kawęczynie.  

W tym roku turniej wpisał się 
w gminny harmonogram imprez or-
ganizowanych w ramach 100 – lecia 
odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Stawiło się 7 drużyn. Do ry-
walizacji przystąpili: MKS Mala-
nów, FC Albatros (Zbiersk), Ekipa 
82 (Zbiersk), Jeźdźcy Apokalipsy 
(Kalisz), Stare Konie (Turek), 
Szczęśliwa Siódemka (Przykona) i 
Kowale Pańskie. Należy dodać, iż 
drużyny ze Zbierska wystąpiły po 
raz pierwszy w historii kawęczyń-
skiego turnieju, natomiast drużyny z 
Malanowa i Kalisza występują na 
zawodach  co roku. Oficjalnego 
otwarcia dokonali Jan Nowak – 
Wójt Gminy Kawęczyn, Arleta Bie-
gańska – Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Kawęczynie i Marcin Mazurek – 
gminny animator sportu, życząc 
wszystkim drużynom dobrej zaba-
wy, podkreśla-
jąc jednocze-
śnie, aby za-
wodników omi-
jały różnego 
rodzaju kontuzje 
i urazy. Organi-
zatorzy postano-
wili, że  turniej 
odbędzie się w 
dwóch grupach.   
Gr. A 
1. Jeźdźcy 
Apokalipsy 
2. Szczęśliwa 
Siódemka 
3. Kowale Pań-
skie 
Ekipa 82 
Gr. B 
1. FC Albatros 
2. Setkowcy 
Turek 
3. MKS Mala-
nów 
Wyniki Grupy 
A: 
Jeźdźcy Apoka-

lipsy – Szczęśliwa Siódemka 2:0 
(15:12, 15:9) 
Kowale Pańskie – Ekipa 82 0:2 
(7:15, 3:15) 
Jeźdźcy Apokalipsy – Kowale Pań-
skie 2:0 (15:5, 15:9) 
Szczęśliwa Siódemka – Ekipa 82 0:2 
(6:15, 6:15) 
Jeźdźcy Apokalipsy – Ekipa 82 2:1 
(15:9, 13:15, 15:9) 
Szczęśliwa Siódemka – Kowale Pań-
skie 2:0 (15:6, 15:7) 
 
Wyniki Grupy B: 
FC Albatros – Setkowcy Turek 2:0 
(16:14, 15:11) 
FC Albatros – MKS Malanów 1:2 
(11:15, 15:13, 7:15) 
MKS Malanów – Setkowcy Turek 
2:0 (15:7, 15:8) 
 
Półfinały 
Jeźdźcy Apokalipsy – FC Albatros 
2:1 (15:20, 20:15, 15:10) 
MKS Malanów – Ekipa 82 2:0 
(22:20, 20:11) 
Mecz o III miejsce 
FC Albatros – Ekipa 82 2:0 (20:15, 
20:17) 
FINAŁ 

Jeźdźcy Apokalipsy – MKS Mala-
nów 0:2 (9:20, 10:20) 
 
 Turniej podsumowali: Jan No-
wak – Wójt Gminy Kawęczyn, Arle-
ta Biegańska – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Marii Skłodow-
skiej – Curie w Kawęczynie i Mar-
cin Mazurek – gminny animator 
sportu. Najlepszym trzem zespołom 
wręczono medale, a najlepsza ekipa 
dodatkowo otrzymała puchar i piłkę. 
Wszystkie drużyny mogły cieszyć 
się z pamiątkowego dyplomu. W 
tym miejscu należy podkreślić, iż 
MKS Malanów odniósł zwycięstwo 
piąty raz z rzędu. MVP turnieju zo-
stał Artur Pacześny z MKS Mala-
nów. W wydarzeniu uczestniczyło 
ok. 100 osób, łącznie z kibicami. 
Zawodników poczęstowano posił-
kiem, a wszystkich uczestników za-
wodów kawą i herbatą. Organizato-
rzy już teraz zapraszają na szóstą 
edycję zawodów, która odbędzie się 
za rok. 

 
Marcin Mazurek 
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MKS Malanów - zwycięzcy V Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kawęczyn  
wraz z organizatorami 



 Trener Grzelak na portugalskim stażu 
W dniach 3-6 stycznia trener drużyny               

Juniorów Młodszych Orła Kawęczyn Konrad Grzelak 
wziął udział w krótkim, ale intensywnym stażu w klubie 
Benfica Lizbona. Trener miał okazję z bliska zobaczyć 
jak funkcjonuje jedna z najlepszych akademii piłkar-
skich na świecie, słynąca z doskonałego szkolenia dzie-
ci i młodzieży. Potwierdza to liczba osiągniętych zy-
sków w ostatnich latach ze sprzedaży swoich zawodni-
ków, które wynoszą 220 mln Euro. Staż obejmował ob-
serwację meczu derbowego SL Benfica-Sporting Lizbo-
na, wykłady teoretyczne w języku angielskim oraz zaję-
cia praktyczne realizowane w Akademii. 

Konrad Grzelak przyglądał się zajęciom wszystkich 
możliwych kategorii U7, U8, U9, U15, U16, U17, U19. 
Wyjazd mógł się odbyć dzięki organizacji COMT             
COACHING CLUB, która wspiera w swoim rozwoju 
młodych piłkarzy oraz trenerów. 
 
Plan przygotowań seniorów GKS Orzeł Kawęczyn 
na rundę wiosenną sezonu 2017/2018 
Plan sparingów i obozu drużyny seniorów GKS Orzeł 
Kawęczyn: 
11 luty 18.30 Teleszyna Przykona sztuczne boisko w 
Uniejowie  

17 luty 18.30 Sparta Russów sztuczne boisko w 
Uniejowie  
21-25 luty Obóz Głuchołazy 
3 marzec 15.00 Sokół Goszczanów sztuczne boi-
sko  w Sieradzu  
11 marzec 13.00 Warta Dobrów sztuczne boisko                   
w Uniejowie  
17/18 marca Pelikan Nowy Karolew 

 

Marcin Mazurek 

      

Konrad Grzelak 

Harmonogram korzystania z hali sportowej i kompleksu boisk „ Orlik”  
w Kawęczynie obowiązujący od 1 lutego 2018 r. 

Zajęcia: wtorki i czwartki 

Wtorek Czwartek 
  

Orlik 
  

Hala 

  
Orlik 

  
Hala 

17:00 – 18:30 
Grupy: 

Junior Młodszy + 
Trampkarz 

 
Zajęcia prowadzi: 
Konrad Grzelak 

16:00 – 17:15 
Grupa Orlik 

 
Zajęcia prowadzi: 
Marcin Mazurek 

17:00 – 18:30 
Grupa Junior  

Młodszy 
 

Zajęcia prowadzi: 
Konrad Grzelak 

  16:00 – 17:15 
Grupa Piłkarskie  

Przedszkole 
 

Zajęcia prowadzi: 
Marcin Mazurek 

18:30 – 20:00 
Grupa Senior 

 
Zajęcia prowadzi: 
Michał Szymański 

17:30 – 19:00 
Trening MDP CTIF 

18:30 – 20:00 
Grupa Senior 

 
Zajęcia prowadzi: 
Michał Szymański 

  

              17:30 – 18:45 
Grupy Orlik + Tramp-

karz 
 

Zajęcia prowadzi: 
Marcin Mazurek 

  
  
  

19:00 – 21:00 
Tenis Stołowy 
Zajęcia prowadzi: 
Marcin Mazurek 

  19:00 – 21:00 
Trening MDP CTIF 

  


