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WÓJT GMINY KAWĘCZYN Z WOTUM ZAUFANIA  
ORAZ ABSOLUTORIUM 

 Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która ze względu na warunki epidemiologiczne odbyła się w 

hali sportowej Szkoły Podstawowej Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak otrzymał wotum zaufania oraz absoluto-

rium za rok 2020. W posiedzeniu sesyjnym wzięli udział wszyscy radni. Obrady sesji absolutoryjnej Przewodni-

czący Rady Gminy rozpoczął od powitania gości oraz przedstawienie porządku obrad. Po przyjęciu porządku ob-

rad oraz przyjęciu protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn Wójt Gminy przedstawił „Raport o stanie 

Gminy Kawęczyn za 2020 rok”. Raport obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Kawęczyn w roku 

2020,w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Kawęczyn. Dokument ten 

obejmuje 72 strony i składa się z siedmiu następujących rozdziałów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Dzikowski, Jan Nowak, Elżbieta Tomczak, Edyta Balcerzak,  

Dorota Bartosik, Piotr Gebler, Sylwester Dzikowski  cd.str.3 
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1. Informacje ogólne – gdzie Pan Wójt zaprezentował położenie Gminy Kawęczyn, władze lokalne i gminne jed-

nostki organizacyjne. W rozdziale przedstawiono dane odnośnie struktury i dynamiki zmian ludności w latach 

2016 – 2020 (liczba ludności w omawianym okresie kreowała się na poziomie ok. 5300 mieszkańców) oraz sy-

tuację gospodarczą i rolniczą. 

2. Informacje finansowane – omawiając ten rozdział Pan Wójt przedstawił wykonanie budżetu, wydatków inwe-

stycyjnych oraz funduszu sołeckiego. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku wyniosły 5.898.047,44 zł co stanowi 

19,53% całkowitych wydatków budżetowych. Pan Wójt wspomniał o największych zadaniach realizowanych w 

2020 roku do których można zaliczyć m.in.: przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciemień, remont 

drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów, przebudowa części chodnika w Kawęczynie, budowa Punktu Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów, budowa gminnego Żłobka w Kawęczynie, budowa altany w Ciemieniu, budowa 

siłowni plenerowej w Głuchowie, budowa budynku szatniowo – magazynowego w Kawęczynie. W ramach fun-

duszu sołeckiego zostało wydatkowane 394.160,20 zł, co stanowiło 88,10% planowanych wydatków. Najwięcej 

środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na zadania związane z bieżącym utrzymaniem drógi place rekre-

acyjno sportowe. 

3. Informacje o stanie mienia komunalnego – Pan Wójt przypomniał, że Gmina Kawęczyn jest właścicielem 137, 

6110 ha gruntów (stan na 31.12.2020r) z czego ok. 106 ha stanowią grunty pod drogami. Ponadto w raporcie 

zostały wymienione lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe oraz obiekty kulturalne i rekreacyjno-sportowe. 

4. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii – w tym rozdziale Pan Wójt wymienił obowiązujące w 

Gminie Kawęczyn w 2020 roku dokumenty. Zostały one pokrótce omówione poprzez przedstawienie ich celów 

oraz stopnia realizacji. 

5. Realizacja uchwał Rady Gminy Kawęczyn – zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminy raport musi za-

wierać informacje odnośnie podjętych uchwał oraz ich realizacji. Dlatego też w raporcie za 2020 roku został za-

mieszczony wykaz podjętych uchwał przez Radę Gminy Kawęczyn (łącznie 76 uchwał podjęto w 2020r). Naj-

więcej uchwał podjęto w zakresie podatków i opłat lokalnych (8 szt), 7 uchwał w ramach grupy „programy i 

strategie”, 5 uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi i 3 uchwały w związku z utworze-

niem Gminnego Żłobka w Kawęczynie. 

6.  Część analityczna – w tej części Raportu Pan Wójt zaprezentował realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy 

społecznej, kultury i sportu oraz gospodarowania odpadami. Przybliżono stan organizacyjny placówek szkolnych 

z podziałem na liczbę oddziałów i liczby uczniów w poszczególnych placówkach. Łącznie w 2020 roku wydatki 

wykonane w zakresie oświaty wynosiły ok 7,5 mln zł natomiast wydatki na pomoc społeczną oraz wspieranie 

rodziny wynosiły ok. 8 mln zł. Pan Wójt omówił również kwestie związane z gospodarowaniem odpadów na co 

wydatkowano ponad 878 tyś zł, a wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły niespełna 750 tyś 

zł. 

7. Podsumowanie – w którym Pan Wójt podziękował mieszkańcom, radnym, sołtysom, pracownikom za pomyślną 

współpracę.  

Raport dał możliwość uzyskania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Kawęczyn.  

Radni mieli możliwość udziału w debacie nad zaprezentowanym materiałem, jednak nikt z tej możliwości 

nie skorzystał. Takie samo uprawnienie przysługiwało mieszkańcom gminy, którzy mogli w terminie do 29 czerw-

ca 2020 roku zgłosić chęć wypowiedzenia się w tej kwestii. Nikt z mieszkańców gminy nie  skorzystał z tego pra-

wa. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy wotum zaufa-

nia.    

Następnie głos zabrał Starosta Turecki Dariusz Kałużny, który na początku podziękował za pomoc finanso-

wą udzieloną na rzecz szpitala oraz budowę chodnika w Kowalach Pańskich - Kolonii. Poinformował, że w ubie-

głym roku pomimo pandemii udało się pozyskać sporo środków finansowych na wszelakie inwestycje. Ponadto 

dodał, że od 1 lipca rusza nabór w programie rządowym, gdzie można ubiegać się o dodatkowe środki finansowe 

na różne zadania inwestycyjne. Starosta Turecki został zapytany między innymi o inwestycję drogową w Dziewiąt-

ce oraz kwestie związane z organizacją pracy w szpitalu. Pan Dariusz Kałużny na bieżąco odpowiedział na kilka 

pytań, które zostały mu zdane.  

W dalszej części obrad zebrani wysłuchali sprawozdania z wykonaniu budżetu gminy za rok 2020 przedsta-

wionego przez Skarbnik Gminy - Edytę Balcerzak.   
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Zmiany budżetowe 
 W 2020 roku dokonano zmian w uchwale nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019 roku 
w ramach planu dochodów i wydatków. Zmian w planie dokonywano na mocy uchwał Rady Gminy i wg udzielo-
nego uchwałą budżetową upoważnienia     Wójtowi Gminy Kawęczyn Zarządzeniami. W roku 2020 podjęto ogółem 
13 Uchwał Rady Gminy zmieniającą budżet oraz wydano 9 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w planie 
dochodów i wydatków. 

  Plan wg uchwały 

budżetowej 

 Kwota 

zwiększenia w 

ciągu roku 

Plan po zmia-

nach w roku 2020 

 Wykonanie na 

koniec 2020 

 % 

wykona-

nia 

Dochody 

ogółem 

27 732 118,00 2 596 634,49 30 328 752,49 30 216 959,70 99,63 

Dochody 

bieżące 

25 587 248,00 1 956 408,27 27 543 656,27 27 542 478,45 100,00 

Dochody 

majątkowe 

  

2 144 870,00 

  

640 226,25 

  

2 785 096,25 

 

2 674 481,25 

  

96,03 

Wydatki 

ogółem 

32 248 739,00 1 695 180,49 33 943 919,49 30 126 636,00 88,75 

Wydatki 

bieżące 

25 568 346,49 1 565 142,36 27 133 488,85 24 300 608,68 89,56 

Wydatki 

majątkowe 

  

6 680 392,51 

  

130 038,13 

  

6 810 430,64 

  

5 826 027,32 

  

      85,55 

Dochody roku 2020  

  Planowane  

dochody  
Wykonane 

 dochody   
% wyko-

nani a 
010 Rolnictwo i łowiectwo 964 144,32 891 911,95 92,51 

600 Transport i łączność 150 000,00 150 032,84 100,02 

700 Gospodarka Mieszkaniowa 148 041,00 130 849,84 88,39 

710 Działalność usługowa 10 000,00 10 000,00 100,00 

750 Administracja publiczna 86 537,00 458 905,83 530,30 

751 Urzędy naczelnych organów 42 848,00 42 601,05 99,42 

756 Dochody od os. prawnych i fizycznych 5 070 370,00 5 089 011,30 100,37 

758 różne rozliczenia 11 064 021,06 11 064 021,06 100,00 

801 Oświata i wychowanie 483 723,00 438 671,52 90,69 

852 pomoc społeczna 959 583,72 829 178,42 86,41 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 621,00 17 733,10 64,20 

855 Rodzina 9 974 363,39 9 886 814,61 99,12 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska 
1 247 500,00 1 101 916,81 88,33 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 0,00 5 200,00   

926 Kultura fizyczna 100 000,00 100 111,37 100,11 

RAZEM 30 328 752,49 30 216 959,70 99,63 

cd.str.5 
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Wydatki budżetu  

  Planowane 

wydatki  
Wykonane 

wydatki  
% wyko-

nania  
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 077 644,32 897 350,36 83,27 

600 Transport i łączność 1 188 085,64 890 074,27 74,92 

700 Gospodarka Mieszkaniowa 462 070,00 165 788,55 35,88 

710 Działalność usługowa 121 000,00 86 386,78 71,39 

750 Administracja publiczna 3 958 060,88 3 524 867,64 89,06 

751 Urzędy naczelnych organów 42 848,00 42 601,05 99,42 

754 Bezpieczeństwo publiczne 368 395,00 203 763,95 55,31 

757 obsługa długu publicznego 78 000,00 22 294,18 28,58 

758 różne rozliczenia 33 000,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 9 013 043,00 7 832 340,94 86,90 

851 Ochrona zdrowia 183 651,18 127 153,99 69,24 

852 pomoc społeczna 1 772 888,62 1 234 979,13 69,66 

853 pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 100,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43 926,00 27 966,38 63,67 

855 Rodzina 12 318 323,49 12 104 216,06 98,26 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 410 967,71 2 189 909,93 90,83 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 392 874,38 320 966,84 81,70 

926 Kultura fizyczna 472 141,27 448 975,95 95,09 

RAZEM 33 943 919,49 30 136 636,00 88,75 

Wydatki majątkowe 

lp. Nazwa zadania Wykonanie 

1 Przebudowa sieci wodociągowej Kowale Pań. ok. 450 mb 5 500,00 

2 Budowa sieci  wodociągowej do PSZOK 46 351,00 

3 Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych 2 500,00 

4 Dofinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej - ciąg pieszo rowerowy Głu-

chów - Tokary 

50 000,00 

  5 Dofinansowanie inwestycji powiatowych w zakresie budowy i remontów 

dróg powiatowych 

37 458,78 

6 Przebudowa chodnika w m. Kawęczyn (od banku w kierunku działek) 65 532,19 

7 Budowa drogi Ciemień 800 mb 288 177,59 

8 Bodowa drogi Żdżary 800 mb 14 200,00 

  9 Remont generalny drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów (budowa 

nakładki drogi) 

227 191,82 

10 Nowe inwestycje drogowe dokumentacje projekty techniczne 7 000,00 

11 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisława 4 500,00 

cd.str.6 
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12 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chocim 6 000,00 

13 Zakupy inwestycyjne - sprzęt UG 14 515,00 

14 Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego GCBA dla jednostki OSP Kowale 

Pańskie 

80 000,00 

15 Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego 85 000,00 

16 Dofinansowanie zakupu respiratora 4 000,00 

17 Budowa Żłobka w Kawęczynie (Gmina Kawęczyn dba o najmłodszych mieszkań-

ców) 

3 780 275,54 

18 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 638 998,00 

19 Budowa Oświetlenia ulicznego - Tokary - Pacht 45 949,00 

20 Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - III etap w tym: zagospodaro-

wanie placu wokół altany 

2 980,51 

21 Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Będziechowie - przyłącze ener-

getyczne 

1 000,00 

22 Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Ciemieniu 61 265,71 

23 Zagospodarowanie placu w Dzierzbotkach 9 301,00 

24 Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie (w tym m.in.. Zakup 

i montaż lamp solarnych) 

44 897,10 

25 Budowa altany rekreacyjnej - zakup materiałów – sołectwo Marcjanów 12 466,65 

26 Zakup części ogrodzenia na działkę sołecką Stanisława 4 289,99 

27 Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie kol. 16 780,66 

28 Ogrodzenie działki Marianów Kolonia 18 389,00 

29 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 14 887,80 

30 Zagospodarowanie boiska w Marcinowie 6 465,98 

31 Budowa zaplecza szatniowego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą 302 174,12 

Udzielona do-

tacja (zł) 

Nazwa zadania / Komentarz 

1 2 

 Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych 

  

50 000,00 Pomoc finansowa dla województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie prac budowlanych na 

drodze wojewódzkiej nr 471  w miejscowości Głuchów 

37 458,78 Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie budowy i remontu 

dróg powiatowych. 

4 000,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie zakupu respiratora 

85 000,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie zakupu tomografu 

komputerowego 

120 312,04 Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich 

Udzielone dotacje z budżetu gminy 

 Wszystkie zadania własne przekazane do realizacji stowarzyszeniom, zostały zrealizowane zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zgodnie     z zawartymi umowami podpisanymi ze stowarzysze-

niami wyłonionymi w konkursach. 

cd.str.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania kredytowe i koszty odsetek 

Pomoc socjalna  

Udzielone świadczenia  
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  TREŚĆ Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Dożywianie 92 3783 33.314,00 42 196 

Usługi opiekuńcze ogółem 3 567 16.670,00 3 3 

Zasiłek w naturze 0 0 0 0 0 

Zasiłki celowe 59 X 46.674,00 58 130 

Zasiłki okresowe 3 32 22.083,00 6 24 

Zasiłki stałe ogółem 19 194 11 244,00      18 19 

RAZEM x x 231.165,00 x x 

Saldo zobowiązań 
kredytowych na 

początku roku 202-
0 

Kredyt inwestycyjny 
w 2020 roku 

Spłata w roku 2020 Saldo zobowią-
zań kredytowych 

na koniec 2020 
roku 

769 688,00 2 000 000,00 233 846,00 2 535 842,00 

  

Plan kosztów odsetek od kredytów w roku 2020 Spłata odsetek w roku 2020 

78 000,00 22 294,18 

  

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

  

10 000,00 Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowa-

nych na terenie Gminy Kawęczyn 

2 500,00 Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych 

48 869,00 Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyna-

leżnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn 

80 000,00 Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego GCBA dla jednostki OSP Kowale Pańskie 

3 000,00 Pomoc materialna dla uczniów 

30 000,00 Upowszechnienie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkie-

stry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach 

84 500,00 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej  i sportu. 

cd.str.8 



 
 
Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Kawęczyn posiada 620 udziałów w Spółce Oświetlenie uliczne i drogowe. Na 
mocy podpisanych aktów notarialnych w roku 2020 zwiększono      udziały  o 106 udziałów. 

  

 Radni Gminy Kawęczyn jednogłośnie zatwierdzili przedstawione sprawozdanie, a po wysłuchaniu opinii 

Komisji Rewizyjnej przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji – Ryszarda Jaśkiewicza i po zapoznaniu 

się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wszyscy radni zgodnie opowiedzieli się za udzieleniem absoluto-

rium Wójtowi Gminy Kawęczyn. Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącymi złożyli gratula-

cję Wójtowi Gminy oraz Skarbnik Gminy za realizację budżetu gminy w 2020 roku składając na ich ręce bukie-

ty kwiatów.  Wójt Gminy Jan Nowak podziękował za udzielone absolutorium oraz podkreślił, że jest to wynik 

współpracy wieli podmiotów, jednostek, radnych i sołtysów Gminy Kawęczyn. Nawiązał do trudnego okresu, 

jakim był rok 2020 z uwagi na sytuację epidemiologiczną, z którą nadal mamy do czynienia. Podczas posiedze-

nia Wójt Jan Nowak wraz z Przewodniczącym Piotrem Geblerem wręczyli nagrody uczennicom z gminy Kawę-

czyn, które spośród uczniów szkół średnich uzyskały najwyższą średnią ocen. Nagrody otrzymały: Ewa Rojek – 

absolwentka Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Tadeusza Kościuszki w Tur-

ku, Aleksandra Rosiak - Absolwentka 

Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. 

Prof. S. Kaliskiego w Turku oraz Ga-

briela Werbińska - absolwentka Zespo-

łu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach 

Średnich  

 W ramach kolejnego punktu po-

rządku obrad XXXVI Sesji Rady Gmi-

ny Skarbnik Gminy omówiła propono-

wane zmiany uchwały budżetowej 

gminy na rok  2021. Pierwsze zmiany 

dotyczą pism Wojewody Wielkopol-

skiego, który zwiększa plan w dwóch 

rozdziałach: pierwsze zwiększenie do-

tyczy programu „Dobry Start” o kwotę 

1.073,79 zł, natomiast drugie zwięk-

szenie związane jest z dofinansowa-

niem wypłat zasiłków okresowych w 

kwocie 10.000,00 zł. Następnie Skarb-

nik Gminy poinformowała, że Rada 

Powiatu Tureckiego w dniu wczoraj-

szym podjęła uchwalę w sprawie przeznaczenia kwoty 15.000,00 zł na współorganizację dożynek  powiatowo – 

gminno -parafialnych, a dzisiaj zostało zawarte porozumienia na tę okoliczność. W związku z powyższym za-

proponowała wprowadzenie tej kwoty do planu dochodów i wydatków w naszym budżecie. Ostatnia ze zmian 

dotyczyła przeznaczenia środków z nadwyżki budżetowej na przebudowę sieci wodociągowej  w miejscowości 

Kowale Pańskie. Zadanie to było ujęte do realizacji w 2020 roku, ale z kilku powodów nie zostało w roku po-

przednim zrealizowane.  

 Na zakończenie obrad Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy przedstawili sprawozdanie z dzia-

łalności za okres międzysesyjny. W ramach zapytań i wolnych wniosków radni zgłaszali kwestie związane z 

bezpieczeństwem ruchu drogowego w oparciu o bieżące utrzymanie dróg zlokalizowanych na terenie całej gmi-

ny. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Piotr Gebler zamknął obrady XXXVI Sesji Rady 

Gminy Kawęczyn. 

 

Elżbieta Tomczak, Edyta Balcerzak,, Magdalena Krakowiak,   

Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak wręcza  nagrodę  

Aleksandrze Rosiak  
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Informacja o udziałach w spółkach  



PROMOCJA PUBLIKACIJ WYDANEJ Z OKAZJI 25 LAT 
„KAWĘCZYNIAKA” 

cd.str.10 

  W dniu 9 czerwca  2021 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie  miała 

miejsce promocja publikacji pt. „KAWĘCZYNIAK 1995-2020 Czasopismo Samorządu Gminy Kawęczyn” wy-

danej z okazji 25-lecia istnienia 

„Kawęczyniaka”.  

              W uroczystości wzięły udział oso-

by, które przyczyniły się do powstania gaze-

ty gminnej oraz publikacji. Nie mogło za-

braknąć autora książki – Ryszarda Kowal-

czyka – profesora na Uniwersytecie im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu, Kierownika 

Zakładu Dziennikarstwa na Wydziale Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Po-

nadto, swoją obecnością zaszczyciły osoby  

bezpośrednio zajmujące się gazetą na prze-

strzeni tych 25 lat tj. Teresa Kęska – Pierw-

sza Redaktor Naczelna 1995-2015, Iwona 

Krajewska – pełniąca obowiązki Redaktor 

Naczelnej w latach 2008-2015, Beata An-

drzejewska – Redaktor Naczelna 2015-2020, 

Marta Wojtczak – pełniąca obowiązki Re-

daktor Naczelnej w 2019 r., Paulina Woź-

niak – Redaktor Naczelna „Kawęczyniaka” 

od 2020 r.; Dyrektorzy Gminnych i Miejsko-Gminnych Ośrodków Kultury tj.  Jacek Gajewski – Dyrektor Cen-

trum Kultury w Dobrej, Renata Pawlak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie, Elżbieta Alek-

sander – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie, Małgorzata Przygońska – Dyrektor Centrum Kultury 

i Biblioteki Publicznej w Malanowie, Ewa Banasiak – Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej              

w Przykonie, Mirosław Rojek – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie; radni, dyrektorzy 

placówek oświatowych, sołtysi, prezesi 

stowarzyszeń działających na terenie gmi-

ny Kawęczyn. 

             Uroczystość rozpoczął Jan Nowak

- Wójt Gminy Kawęczyn, który powitał 

przybyłych gości i  przybliżył historię po-

wstania „Kawęczyniaka” począwszy od 

1995 r.  Następnie glos zabrał prof. Ry-

szard Kowalczyk, który przedstawił 

„Kawęczyniaka” jako przykład czasopi-

sma samorządu terytorialnego. Omówił 

przeobrażenie periodyku, jego szeroką te-

matykę oraz zadania i rolę prasy samorzą-

dowej w państwie demokratycznym. Pod-

kreślał role regionalizmu we współcze-

snym świecie.  

 Jubileusz „Kawęczyniaka” był także 

okazją do podziękowań. Za zaangażowa-

nie w badanie historii „Kawęczyniaka” podziękowano autorowi książki Ryszardowi Kowalczykowi. Natomiast 

za wieloletnią pracę, podjęty trud, wytrwałość, skład, przygotowywanie artykułów podziękowano: redaktor na-

czelnej Paulinie Woźniak, redaktorom  Teresie Kęska,  Iwonie Krajewskiej,  Beacie Andrzejewskiej, Marcie           

\ 

 

         

 

 

 

 

Prof. Ryszard Kowalczyk – autor publikacji pt. „KAWĘCZYNIAK 

1995-2020 Czasopismo Samorządu Gminy Kawęczyn” wydanej      

z okazji 25-lecia istnienia „Kawęczyniaka” 

Paulina Woźniak – Redaktor Naczelna „Kaweczyniaka” od 2020 r. 
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Wojtczak, współpracownikom: Sylwestrowi Dzikowskiemu, Andrzejowi Tyczyno, Halinie Ambroziak-Juszczak, 

Markowi Olek, a także Jerzemu 

Łojko – prowadzącemu uroczy-

stość. Z okazji jubileuszu na 

ręce Pauliny Woźniak - Redak-

tor Naczelnej Kawęczyniaka 

oraz Jana Nowaka – Wójta 

Gminy Kawęczyn gratulacje 

złożyli zaproszeni goście tj. Mi-

rosław Rojek – Dyrektor Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Tuliszkowie, Jacek Gajewski 

– Dyrektor Centrum Kultury 

Dobrej wraz z Dyrektorami 

Gminnych Ośrodków Kultury w 

Przykonie i Malanowie oraz 

Renata Pawlak – Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Goszczanowie.  

           Ostatnim punktem uro-

czystości był wpis dedykacji od 

autora do publikacji, którą  za-

proszeni goście otrzymali na 

pamiątkę. 

 

 

 

 

      

 

                      

                       Beata Andrzejewska  

Jan Nowak – Wójt Gminy Kaweczyn wraz z Pauliną Wożniak – Redaktor Na-

czelną „Kawęczyniaka” wręcza podziękowania Teresie Kęsce – pierwszej       

Redaktor Naczelnej „Kawęczyniaka” 

Wpis dedykacji od autora publikacji – 

prof. Ryszarda Kowalczyka dla Elżbiety 

Aleksander – Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Liskowie 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZCZEPIENIA PRZECIV COVID –19 

 10 maja ruszyła rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 dla wszystkich chętnych.  

Jesteś przewlekle chory? Nie zwlekaj i zaszczep się przeciw COVID-19 

Chcemy, żeby osoby przewlekle chore, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19 lub 

śmierć z jej powodu, były zaszczepione jak najszybciej. Dlatego nie zwlekaj i zaszczep się przeciw COVID-19. 

Jeśli jesteś pacjentem: 
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 dializowanym z powodu przewlekłej niewydolności nerek, z chorobą nowotworową, u którego po 31.12.2019 r. 

prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, z chorobą nowotworową, ale przed rozpoczęciem leczenia, 

po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u którego prowadzi się leczenie immunosupresyjne, oczekują-

cym na przeszczep, poddawanym przewlekłej wentylacji mechanicznej, 

- możesz się zaszczepić priorytetowo ! 

Jak się zarejestrować na szczepienie? 

Masz 4 możliwości zapisu na szczepienie: 

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer te-

lefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty 

na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że będziesz miał 

numer PESEL bliskiej osoby. 

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer telefo-

nu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl 

Poprzez e-rejestrację możesz zarejestrować się na dwa sposoby – za pomocą Profilu Zaufanego (to pełna rejestra-

cja) i bez użycia Profilu Zaufanego (to szybka ścieżka).3. 

Pełna rejestracja z Profilem Zaufanym 
Wymaga zalogowania się przez Profil Zaufany. System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach 

szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wska-

żesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a na-

stępnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem. 

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj 

się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychod-

ni, albo skorzystaj z tzw. szybkiej rejestracji. 

Szybka rejestracja bez Profilu Zaufanego 
Możesz skorzystać z szybkiej ścieżki rejestracji na szczepienie – bez logowania się przez Profil Zaufany. Wystar-

czy, że podasz swój numer PESEL, nazwisko i numer telefonu, a zaproponujemy ci termin i miejsce szczepienia. 

Wejdź na stronę Zarejestruj się na szczepienie i przejdź na stronę e-rejestracji. Wybierz jedną z dwóch ścieżek: 

„szybka rejestracja”. Wpisz dane i kliknij „Zarejestruj się”. Otrzymasz wiadomość SMS z kodem. Wpisz kod w 

okienko, które pojawiło się po kliknięciu Zarejestruj się. Po zapisaniu się na termin szczepienia, otrzymasz SMS z 

potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie z systemu e-zdrowie. 

UWAGA! Szybka ścieżka służy tylko do umawiania terminu szczepienia – nie możesz go jednak w ten sposób 

zmienić lub anulować. 

Jeśli dane nie będą się zgadzały, zobaczysz komunikat "Rejestracja nie jest możliwa". Może się tak zdarzyć jeśli: 

 np. podasz błędnie nazwisko lub PESEL, nie masz przy sobie telefonu i nie możesz podać kodu, nie podasz 

wszystkich potrzebnych danych, nie masz wystawionego e-skierowania. 

3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień 

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim.  W wybranym przez Ciebie 

punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci po-

mogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje. 

4. Wyślij SMS 

Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie. 

Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów połączysz się z systemem, który pokieruje Cię krok po 

kroku. Najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. 

System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko  miejsca zamieszkania. Po 

zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty. 

Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni 

infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień. 

 

Istnieje możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w Punkcie Szczepień Powszechnych w Turku 

(sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych - wejście od ul. Piłsudskiego): 

- po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr: 989 

- lub za pośrednictwem systemu internetowego e-pacjent. 

Iwona Krajewska  
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UWAGA! NOWY OBOWIĄZEK DLA WŁAŚCICIELI  
I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW 

 Od 1 lipca 2021 roku rusza CEEB, jest to Centralna Ewi-

dencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomo-

dernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi 

ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie i 

ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania 

budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem. 

 W przypadku nowego budynku, w którym zostało urucho-

mione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji 

wynosi 14 dni. Właściciel/zarządca budynku, który już istnieje 

ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji. 

 Deklaracje można składać online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. lub w formie papierowej - 

wypełniony dokument należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kawęczyn (dla budynków położonych na obszarze 

Gminy Kawęczyn). 

Więcej informacji można uzyskać na stronie : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-

budynkow-faq 

Elżbieta Tomczak  

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZAKAŃ 2021 TRWA ! 

 Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że z dniem 23 czerwca 2021 r. rachmistrze terenowi, 

realizujący dotychczas zadania spisowe wyłącznie w formie wywiadu telefonicznego, uzyskali zgodę na 

pracę w terenie, co oznacza, że będą mogli prowadzić wywiady bezpośrednie w miejscu zamieszkania oso-

by spisywanej. Udział rachmistrza w tej formie zbierania danych jest dobrowolny.  

 Rachmistrz spisowy to osoba, która przeszła przeszkolenie, zdała egzamin i została zatrudniona przez urząd 

statystyczny do realizacji spisu na terenie województwa. Wyposażona ona została w identyfikator ze zdjęciem, 

na którym widnieje imię i nazwisko rachmistrza, a także numer identyfikatora. Posiada także urządzenie elektro-

niczne – smartfon – z którego odczytuje pytania spisowe i na którym zapisuje odpowiedzi respondentów.  

 Zanim wpuścimy rachmistrza do domu i przekażemy mu informacje możemy sprawdzić jego tożsamość. 

Możemy to uczynić na dwa sposoby: poprzez aplikację: sprawdź tożsamość rachmistrza na stronie spis.gov.pl 

lub na infolinii 22 279 99 99. W obu przypadkach podając imię, nazwisko i numer identyfikacyjny rachmistrza, 

którego chcemy sprawdzić. Nadal też prowadzony jest wywiad telefoniczny, który przeprowadzi rachmistrz. 

Przypominamy, że dzwoni on z numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii 22 279 99 99. Można również same-

mu zadzwonić na infolinię pod numer 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem „spis na 

żądanie”.  

 Wszystkie formy gwarantują taki sam - wysoki - poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych. 

Przypominamy, że udział w badaniu, zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym 

ludności i mieszkań w 2021 r., jest obowiązkowy! Podstawową formą udziału w spisie jest samospis przez In-

ternet na stronie: spis.gov.pl.  

cd.str. 13 

  DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNO-PARAFIALNE W KAWĘCZYNIE 

 Urząd Gminy w Kawęczynie, informuje, że dożynki powiatowo-gminno-parafialne odbędą się w dniu            

5 września 2021r. na placu sportowo-rekreacyjnym  w Kawęczynie. Szczegóły przekażemy w następnym nume-

rze „Kawęczyniaka”.  

 Beata Andrzejewska  

http://www.zone.gunb.gov.pl
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW 
I INWALIDÓW W KAWĘCZYNIE  

Na dzień 29 czerwca godz. 08:00 w Narodowym Spisie Powszechnym Lud-

ności  i Mieszkań stopień spisanych mieszkań z terenu Gminy Kawęczyn 

wynosi 528 co stanowi 37.66 %  z czego liczba spisanych osób to 1 952  

Gminne Biuro Spisowe przypomina, że rachmistrzami spisowymi na 

terenie Gminy Kawęczyn są: 

 Małgorzata Frontczak, zam. Kowale Pańskie -Kolonia 

 Bartosz Maciaszczyk, zam. Wojciechów. 

Iwona Krajewska  
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 3 lipca 2021 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Milejowie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn. W spotka-

niu wzięli udział zaproszeni goście: Jan Nowak – Wójt Gmi-

ny Kawęczyn, Ks. Antoni Janicki – Proboszcz parafii pw. 

św. Andrzeja Apostoła w Tokarach oraz Paweł Nowak – 

Prezes OSP Milejów. Prezes Stowarzyszenia – Stanisław 

Urbaniak otworzył zebranie i powitał gości. Na przewodni-

czącego zebrania wybrano pana Henryka Antczaka, a na pro-

tokolanta panią Halinę Tanaś. Do składu Komisji Uchwał i 

Wniosków wybrano panią Janinę Jasińską, Teresę Maćczak 

oraz Emilię Bilską. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 

rok 2020 przedstawił prezes Stowarzyszenia. Pani Skarbnik 

– Halina Tanaś przedłożyła sprawozdanie finansowe za 2020 

rok. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok złożyła 

pani Jolanta Mazurek. Działalność Stowarzyszenia Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn w roku 

2020 została oceniona pozytywnie. Udzielono także ab-

solutorium zarządowi Stowarzyszenia, w którego skład 

wchodzą: Stanisław Urbaniak – prezes, Henryk Antczak 

– wiceprezes, Anna Grabowska – skarbnik, Halina Ta-

naś – sekretarz, Jan Adamczyk - członek. Frekwencja 

podczas tego zebrania wynosiła 70%. Udział w głoso-

waniu wzięło 56 obecnych na zebraniu członków Sto-

warzyszenia. Wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, jak 

i również nikt nie wstrzymał się od głosu. Prezes Stowa-

rzyszenia zaprezentował plan pracy na 2021 rok, który 

został przyjęty jednogłośnie. Głos podczas zebrania za-

brał Wójt Gminy Kawęczyn, który złożył gratulacje za-

rządowi oraz serdeczne życzenia na ręce Pana prezesa 

dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Pani Emilia 

Bilska przedstawiła Sprawozdanie Komisji Uchwał i 

Wniosków. Na koniec zebrania zostały podjęte 3 

uchwały: Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finan-

sowego z działalności Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn za rok 2020, Uchwała 

o udzieleniu absolutorium zarządowi Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn oraz 

Uchwała w sprawie nadania tytułu członka honorowego dla członków Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i In-

walidów Gminy Kawęczyn. Po zakończeniu zebrania wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do wspólnego po-

częstunku oraz spotkania z muzyką w wykonaniu zespołu wokalnego stworzonego z członków Stowarzyszenia. 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

 

Zarząd Stowarzyszenia   

Zgromadzeni członkowie   stowarzyszenia  



 MILEJOWSKA KAPLICZKA ODNOWIONA 

 26 maja br. w Dzień Matki w Milejowie odprawiono uroczystą Mszę Świętą wraz z Nabożeństwem 

Majowym oraz poświęcono odnowioną kapliczkę w Milejowie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 19:00, 

przybyło na nią wielu mieszkańców Milejowa  oraz kilkoro gości.  

  Na początku głos zabrała Jolanta Mazurek – Sołtys sołectwa Milejów witając gości oraz mieszkańców Mile-

jowa, po czym zaprosiła na Mszę Świętą w intencji żywych i zmarłych mieszkańców wsi Milejów, wraz z Nabo-

żeństwem Majowym. Po Mszy oraz Nabożeństwie nastąpiło poświęcenie kapliczki. Mszę Świętą sprawował                            

Ksiądz Antoni Janicki – Proboszcz Parafii Pw. Św. Andrzeja 

Apostoła w Tokarach Pierwszych, koncelebrował Ksiądz Ja-

nusz Tomczak – Proboszcz Parafii Pw. Św. Macieja Apostoła 

w Głuchowie.  

 Kolejnym punktem programu było przybliżenie  

wszystkim historii Kultu Maryjnego w sołectwie Milejów, 

który sięga czasów przed II wojną światową. Wówczas na 

drodze prowadzącej z Kowali Pańskich do Goszczanowa, 

obok posesji rodziny Józefackich stała murowana kaplica. 

Mieszkańcy gminy wspominają,  że był to niewielki budy-

nek, który mógł pomieścić około 15 osób. W południowej 

ścianie kaplicy umiejscowiony był mały ołtarz z obrazem 

„Matki Boskiej Częstochowskiej”. Krótko po wybuchu woj-

ny kaplicę rozebrali Niemcy. Po wojnie, w roku 1946 przy 

posesji państwa Walczaków stanęła nowa kapliczka, której 

fundatorami byli mieszkańcy sołectwa Milejów, a teren pod 

jej budowę podarował Józef Ćwikliński. Na kapliczce wyryto 

napis „Ofiara wsi Milejów - 1946”. Na terenie Milejowa jest 

jeszcze kilka innych obiektów sakralnych, są to: krzyż, stoją-

cy na gruncie państwa Violetty i Mikołaja Smułów, Krzyż, 

który znajduje się na gruntach Rodziny Krotowskich i Pani 

Zofii Chrząszczewskiej. W dalszej części swojego przemó-

wienia Sołtys Jolanta Mazurek nadmieniła, że w 2014 r.  wy-

dana została pozycja książkowa pt. „Mała architektura sakral-

na w Gminie Kawęczyn. Krzyże i kapliczki przydrożne” - 

jest to żywy wyraz ludzkiej kultury, która przez długie lata 

tworzyła krajobraz naszej ziemi.  

 Następnie przybliżono historię odnowienia kapliczki. W 2018 roku zapadła decyzja o odnowieniu budowli. 

Prace trwały od czerwca do jesieni 2019 roku. Wykonawcą była firma Andrzeja Jafry z Cisewa, natomiast zabez-

pieczeniem fundamentów zajął się Wacław Górski z Ciemienia. Firma Macieja Górskiego z Kawęczyna wykonała 

fundament oraz ogrodzenie kapliczki. Jan Antczak z Ciemienia stworzył ramy do obrazów umieszczonych na bu-

dowli. Całości prac dopełniły porządki i nowe nasadzenia roślin wokół kapliczki - to wzięli na siebie już sami 

mieszkańcy Milejowa.  

 Z rąk Jolanty Mazurek – Sołtys sołectwa Milejów oraz Jana Nowaka - Wójta Gminy Kawęczyn podziękowa-

nia wręczono następującym osobom: Andrzejowi Jafrze - który nieodpłatnie odnowił kapliczkę, Annie Szczepa-

niak – za duży wkład w odnowienie kapliczki, Państwu Agacie ora Sławomirowi Walczakom i kontynuowanie z 

pokolenia na pokolenie opieki nad kapliczką. Podziękowanie trafiło również dla Jolanty Mazurek – Sołtys sołec-

twa Milejów za koordynacje prac związanych z odnowieniem kapliczki.   

 Na zakończenie Sołtys zaznaczyła iż w 2022 r. przypada 630 – lecie Milejowa. Początki tej wsi sięgają 1392 

r., zaświadcza od tym niejaki Mieszko z Milejowa pow. Sieradzki, woj. Sieradzkie. Źródło: Materiały do słownika 

geograficzno – historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do roku 1400. Część I. W związku z tym w 

przyszłym roku Rada Sołecka Milejowa na czele z Sołtysem planują obchody 630 – lecia. W kuluarach można by-

ło usłyszeć, iż Msza Święta wraz z nabożeństwem majowym mają tu się odbywać cykliczne co roku. Po części ofi-

cjalnej wszyscy zebrani mogli skosztować słodkości oraz napić się ciepłej herbaty, wszystko przygotowali miesz-

kańcy Milejowa.  

Rada Sołecka Sołectwa Milejów  

 

 

Odnowiona Kapliczka w Milejowie 
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 11 czerwca 2021r. po raz dwudziesty odbył się Konkurs Wiedzy o Gminie Kawęczyn.                                                                          

W związku z okrągłą rocznicą tego wydarzenia  nasunęły mi się pewne  refleksje i wspomnienia, którymi chciałam 

się z Państwem podzielić. Przez te lata  konkurs stał się nam bliższy, ponieważ brały w nim udział nasze dzieci           

i wnukowie. Prawdopodobnie obecnie uczestnicy pierwszych edycji konkursu pomagają się do niego przygotować 

swoim dzieciom. Inspiracją  zorganizowania konkursu była dla mnie potrzeba wyposażenia uczniów w podstawo-

wą wiedzę o swojej gminie, której im brakowało a także realizacja  tzw.  ścieżki edukacji regionalnej. Chcąc przy-

gotować się do tego zadania, rozpoczęłam  stu-

dia podyplomowe,  zakończone pracą dyplo-

mową pt.: ,,Program i sposoby realizacji ścież-

ki międzyprzedmiotowej: Edukacja regionalna 

i dziedzictwo kulturowe w Gimnazjum w Ka-

węczynie” (Podobny program opracowałam 

dla Szkoły Podstawowej w Tokarach). Prowa-

dziłam go wśród uczniów Gimnazjum w Ka-

węczynie w ramach lekcji wiedzy o społeczeń-

stwie, historii, lekcji wychowawczych oraz 

zajęć świetlicowych. Realizując wyżej wspo-

mniany program  uznałam, że najlepszą formą 

sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności 

będzie zorganizowanie Konkursu Wiedzy o 

Gminie Kawęczyn, którego regulamin opraco-

wałam. O pomoc w realizacji projektu zwróci-

łam się do Pana  Wójta Jana Nowaka, który 

poparł mój pomysł i  przeznaczył  środki na 

nagrody dla laureatów.                                                                                                                                 

 W finale konkursu   zawsze brały udział 

dwie grupy  wiekowe. Do momentu likwidacji 

gimnazjum jedną stanowili uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy (kl. IV-VI) a drugą gimna-

zjaliści. Obecnie przygotowano testy dla  grupy 

klas od czwartej do szóstej oraz dla klasy siód-

mej i ósmej. W pierwszych latach trwania kon-

kursu finał odbywał się w dawnej Sali Obrad         

w UG w Kawęczynie, później przeniesiony zo-

stał do Zespołu Szkół  im. Marii Skłodowskiej -

Curie w Kawęczynie. 

 Dzięki otwartości wielu sponsorów (np. 

właścicieli sklepów) udawało  się przyjąć poczę-

stunkiem uczestników konkursu, ich opiekunów 

oraz zaproszonych gości. Pozyskane środki po-

zwoliły również na przygotowanie drobnych 

upominków dla wszystkich uczestników. Za-

szczytem dla uczniów było osobiste wręczanie 

dyplomów oraz nagród przez Wójta Gminy             

i Przewodniczącego Rady Gminy. 

 Tak jak to  często bywa, początki nie były 

łatwe, ale ówczesny entuzjazm rekompensował 

niedogodności. Pamiętam, jak dźwigałam nagro-

dy zakupione w tańszej księgarni w Turku, by jak 

najlepiej wykorzystać przyznane pieniądze . Póź-

niej środki przeznaczone na konkurs zostały zwiększone i nie trzeba  było szukać dodatkowej pomocy. Podczas 

finału  Konkursu  prezentowaliśmy przygotowane  filmy, twórczość uczniów związaną z  Gminą Kawęczyn,  

Finał I Konkursu Wiedzy o Gminie Kawęczyn, uczniowie piszą      

w Sali Obrad UG.(maj 2001)  

Komisja Konkursowa I Finału Wiedzy o gminie Kawęczyn 
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 11 czerwca odbył się XX finał Konkursu Wiedzy o Gminie Kawęczyn, podczas którego uczniowie z gminy 

Kawęczyn mieli okazję wykazać się wiedzą o samorządzie swojej gminy. W konkursie wzięło udział 17 uczniów 

wyłonionych wcześniej w wyniku eliminacji szkolnych. Rozgrywki zostały podzielone na dwie kategorie wieko-

we: pierwsza - klasy IV - VI i druga - klasy VII-VIII szkół podstawowych. W kategorii klas IV - VI szkół podsta-

wowych laureatami zostali: 

I miejsce - Joanna Juszczak 

II miejsce (ex aequo) Kamila Michalak i Magdalena Albertowska 

 

W kategorii klas VII - VIII szkół podstawowych najwyższe miejsca zdobyli: 

I  miejsce -  - Kornelia Balcerzak 

II miejsce - Magdalena Osiborska 

III miejsce - Kinga Błaszczyk 

 Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy nagrody książkowe. Każdy uczestnik otrzy-

mał też dyplom. Podziękowania trafiły również do nauczycielek, które przygotowywały wychowanków do konkur-

su. Wszystkim serdecznie gratulujemy.  

Magdalena Krakowiak  

XX KONKURS WIEDZY O GMINIE KAWĘCZYN 

gazetki, wystawę dawnych sprzętów gospodarstwa domowego, odbył się również  występ zespołu ludowe-

go ,,Sami Swoi”. W roku 2019 wszyscy finaliści wraz z opiekunami uczestniczyli w ciekawej  wycieczce do Kali-

sza. 

 Konkurs odbywał się od 2001r., pod koniec maja lub na początku czerwca. W 2020r.z powodu pandemii nie 

przeprowadzono go, a w roku bieżącym konkurs odbył się w zmienionej formule. Opiekunowie uczniów przystę-

pujących do konkursu  przygotowali po 30 pytań dotyczących najbliższej okolicy a pracownicy UG na ich podsta-

wie opracowali testy finałowe. Uczniowie pisali w swoich szkołach pod okiem opiekunów lub dyrektorów, a na-

stępnie zabezpieczone prace trafiły do UG w Kawęczynie gdzie sprawdziła je komisja.  

 Informacje o Konkursie publikowała lokalna prasa- ,,Kawęczyniak”, ,,Echo Turku” oraz turecka telewizja  

kablowa. Inicjatywa konkursu została uznana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu jako przykład ,,dobrych 

praktyk” w edukacji. 

 Konkurs Wiedzy o Gminie Kawęczyn od początku cieszył się zainteresowaniem uczniów, mam nadzieję, że 

nie zabraknie chętnych  do udziału w kolejnych latach, a organizatorom  zapału w jego  kontynuacji. 

                                                                                                                            Anna Milewska Inglot 

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY  

 

 1 czerwca 2021r. w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się uro-

czyste podsumowanie I Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,KARTKA 

DLA MOJEJ MAMY”. Uczennica Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. 

Skarżyńskiego w Skarżynie - Nikola Ptasińska zajęła II miejsce w kategorii 

klas V-VIII. Fakt ten cieszy tym bardziej, że do tegorocznej edycji prace 

nadesłało prawie pół tysiąca uczestników. Młodzi artyści wykonali prace w 

dowolnej technice plastycznej. Oprócz Nikoli ze skarżyńskiej szkoły w kon-

kursie wzięli udział: Amelia Wosiek, Maja Smak, Wiktoria Smak i Mikołaj 

Kowalczyk. Nikoli serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczniom dziękuje-

my za udział w konkursie. 

 

                                                                                                                                                          

       Milena Mąka Na zdjęciu Nikola  Ptasińska wraz z mamą i starostą 

tureckim Dariuszem Kałużnym  



POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS… 

  

 W dniu 25 czerwca 

2021r. we wszystkich szko-

łach podstawowych z terenu 

Gminy Kawęczyn odbyły się 

uroczyste zakończenia roku 

szkolnego 2020/2021, które 

ze względu na panującą sytu-

ację, po raz kolejny wygląda-

ły nieco inaczej. Urząd Gmi-

ny w Kawęczynie reprezen-

towali w tym dniu Jan No-

wak- Wójt Gminy oraz Mar-

ta Śniegocka – p.o. Kierow-

nika CUW w Kawęczynie. 

Podczas uroczystości wręczane były świadec-

twa, nagrody w takich konkursach jak Kon-

kurs Wiedzy o Gminie Kawęczyn oraz kon-

kurs  pn. „Wiąz szypułkowy pomnikiem 

przyrody”. Wręczone zostały także stypendia 

Wójta Gminy w wysokości 700,00 zł dla naj-

zdolniejszych uczniów, którzy osiągnęli naj-

lepsze wyniki w nauce. W mijającym roku 

szkolnym stypendystami zostali: 

 

 

 Zuzanna Linka, która uzyskała 113,3 pkt.- 

Szkoła Podstawowa  im. Strażaków Polskich 

w Kowalach Pańskich – Kolonii.  

 Tomasz Olszewski, który uzyskał 108,8 pkt. 

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła  II w 

Tokarach Pierwszych; 

 Weronika Górska, która uzyskała 105,0 pkt. - 

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej 

– Curie  w Kawęczynie; 

 Michał Michalak, który uzyskał 100,5 pkt. – 

Szkoła Podstawowa im. Płk. Pil. Stanisława 

Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie. 

  

  

 

 

Absolwenci ze szkoły podstawowej  

w Kowalach Pańskich 

Absolwenci ze szkoły podstawowej  

w Skarżynie  

Absolwenci ze szkoły podstawowej  

w Kawęczynie  
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KAŻDY PRZEDSZKOLACZEK CHCE BYĆ STRAŻAKIEM…  

 W środę 16 czerwca 2021 r. dzieci z 

obu oddziałów przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie 

udały się na wycieczkę do tutejszej jednost-

ki OSP. Przedszkolaki wysłuchały opowie-

ści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecz-

nej pracy strażaka, utrwaliły numer telefonu 

do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmo-

wy – 112. Z dużym zainteresowaniem obej-

rzały nowoczesny sprzęt i wyposażenie wo-

zów strażackich służących do udzielania 

pomocy nie tylko w przypadku pożarów, ale 

również wypadków drogowych i innych 

trudnych sytuacji wymagających interwencji 

strażaków. Niemałą atrakcją dla dzieci było 

siedzenie w prawdziwym wozie strażackim i 

przymierzenie hełmu. Prawie każde dziec-

ko deklarowało chęć bycia strażakiem. Na 

koniec każdy przedszkolak otrzymał odbla-

skowy breloczek z wozem strażackim.   

  

 Dziękujemy p. Krzysztofowi Dytwińskiemu oraz p. Patrykowi Grucy za zaangażowanie i pomoc w zorgani-

zowaniu wycieczki.                                                                                           

                 Grażyna Jesionek  

Przedszkolaki wraz ze strażakami z OSP Kawęczyn  

Ponadto w Szkole Podstawowej im. Marii 

Skłodowskiej – Curie absolwentka Beata 

Rusek, która osiągnęła drugą najlepszą 

średnią ocen w klasie otrzymała stypen-

dium ufundowane przez dr Annę Majdę.  

 Podobnie w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

wręczono nagrodę ufundowaną przez dr 

Ann Majda za osiągnięcie największego 

sukcesu w konkursie przedmiotowym - 

uzyskanie tytułu Laureata w XXV Kon-

kursie Wiedzy o Wielkopolsce - Wiktoria 

Macudzińska, uczennica klasy IV. Rozda-

no również nagrody ufundowane przez 

radnych Gminy Kawęczyn z obwodu 

szkoły oraz Przewodniczącą Rady Rodzi-

ców. 

 Wszystkim uczniom gratulujemy 

oraz życzymy spokojnych i bezpiecznych 

wakacji.  

 

Marta Śniegocka  

Absolwenci szkoły podstawowej w Tokarach  
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RADOSNY DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU GMINNYM 
„KASZTANOWE LUDKI” W KOWALACH PAŃSKICH 

 1 czerwca to święto wszystkich Dzieci. W naszym przedszkolu był to dzień wyjątkowy, pełen życzeń, 

uśmiechów, radości, ale i niespodzianek … 

Od samego rana na dzieci czekało wiele atrakcji. Przed wejściem do przedszkola witał je zamek dmuchany w oto-

czeniu kolorowych dekoracji, balonów, baniek mydlanych i tanecznej muzyki. W sali na dzieci czekało fotolustro, 

w którym każdy przedszkolak mógł się przebrać i zrobić ciekawe zdjęcie. Kolejną niespodzianką była wata cukro-

wa oraz malowanie twarzy kolorowymi pastelami. W przerwie od zabawy była pizza, a na zakończenie tego weso-

łego i pełnego wrażeń dnia każdy przedszkolak zabrał do domu paczkę niespodziankę. 

  Dyrekcja, Rada Rodziców oraz dzieci z Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich 

składają serdeczne podziękowania darczyńcom za radość, bezinteresowną pomocą, która przyczyniła się do zorga-

nizowania pełnego wrażeń Dnia Dziecka 2021. Doceniamy życzliwość i otwartość na nasze potrzeby.  

Pięknie dziękujemy za ten gest: 

1) Państwu Anecie i Andrzejowi Pustym z Dziewiątki, 

2) Państwu Izabeli i Filipowi Pietrzakom z Dziewiątki, 

3) Firmie „MARBAD” Sp.z.o.o. ul. Kulczyńskiego 14 02

-777 Warszawa, 

4) Panu Krzysztofowi Woźniakowi - Przedsiębiorstwo 

Rolne DAL-TUR  

Marianów Kolonia 29 62-704 Kawęczyn 

5) Panu Zbigniewowi Lamentowi, Sklep Spożywczo - 

Przemysłowy „Lewiatan” - Kowale Pańskie 53, 

6) Pani Karolinie Banasiak, Salon Fryzjersko – Kosme-

tyczny, Kowale Pańskie –Kolonia 57a, 

7) Aptece Zielonej Alfa Pharm Sp.j., 62-704 Kawęczyn, 

Kowale Pańskie 53, 

8) Panu Johanes Baer, 

9) Restauracji „Hacjenda” w Malanowie, 

10) Pani Joannie Frimus - Sklep odzieżowy „Joanna” w 

Dobrej, 

11) Pani Małgorzacie Filipowicz - Kwiaciarnia 

„Stokrotka”, Kowale Pańskie – Kolonia 57 

Serdecznie dziękujemy również Pic Foto Lustro za umi-

lenie czasu naszym dzieciom na uroczystości z okazji 

Dnia Dziecka. Duży wybór gadżetów  sprawił im ogrom-

ną radość i niesamowite wrażenia. 

Podziękowania kierujemy również dla Rady Rodziców 

za wielkie zaangażowanie przy organizacji Dnia Dziecka.  

DZIĘKUJEMY PANIOM: Ewie Budzie, Annie Dudek, 

Paulinie Gibasiewicz, Monice Glapie, Ewie Górskiej, 

Iwonie Grabowskiej, Izabeli Mirek- Iglikowskiej. 

 

Dorota Młynarska  



WIELKI SUKCES MAŁEGO CZŁOWIEKA  

 Jest nam miło poinformować, że uczennica szkoły Podsta-

wowej im. Jana  II w Tokarach Pierwszych - Wiktoria Macudziń-

ska, uzyskała  tytuł laureata w konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. 

Droga do zwycięstwa była poprzedzona trzema etapami. Pod ko-

niec stycznia bieżącego roku miał miejsce etap szkolny, który po-

zwolił na wyłonienie dwóch uczestników konkursu. Były to: Wik-

toria Macudzińska, uczennica kl. IV  i Magdalena Albertowska -  

uczennica klasy VI. Rozgrywki powiatowe odbyły się 10 marca. 

Miały one formę on-line. Obie uczestniczki wykazały się w nich 

wszechstronną wiedzą z zakresu historii naszego regionu oraz 

umiejętnością wnioskowania i logicznego myślenia. Dzięki temu 

zakwalifikowały się do etapu rejonowego, który miał miejsce 14 

kwietnia bieżącego roku. Etap ten pozwolił Wiktorii dostać się do 

finału XXV konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się 2 

czerwca. Wiktoria uzyskała w nim maksymalną liczbę punktów         

i zajęła I miejsce. Uczennice do konkursu przygotowywał nauczy-

ciel historii, Małgorzata Krawczyk. Laureatce gratulujemy i życzy-

my dalszych sukcesów. 

       Małgorzata Krawczyk  Wiktoria Macudzińska  

KGW WOJCIECHOWIANKI ROZWIJA SWOJE SKRZYDŁA 

Panie z KGW Wojciechowianki w dniu 

20 czerwca 2021 reprezentowały powiat turecki 

podczas jubileusz 25 – lecia działalności Wiel-

kopolskiej Izby Rolniczej oraz 125-lecia jej po-

wstania w Gnieźnie. Uczestniczyły w Mszy Św. 

w Katedrze w intencji wielkopolskich rolników 

i ich rodzin oraz miały okazję wymienić się do-

świadczeniami z innymi Gospodyniami licznie 

uczestniczącymi w jubileuszu.  

Podczas tego wydarzenia na Placu Św. 

Wojciecha tuż za gnieźnieńska katedrą Panie 

prezentowały swoje osiągnięcia kulinarne i czę-

stowały pysznym ciastem, chłodzącą lemonia-

dą, chlebem swojego wypieku ze smalcem z 

różnymi dodatkami. Na stole gościła również 

podsuszana kiełbaska i smakowe regionalne 

trunki.  

Punktem kulminacyjnym było podsumo-

wanie konkursu kulinarnego „Od zapustów do 

zielonych świątek” zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, w którym KGW Wojciechowianki ode-

brały wyróżnienie.  

Panie dziękują wszystkim za pomoc w organizacji wyjazdu, Sołtysowi Mateuszowi Pacześnemu za obec-

ność oraz Wielkopolskiej Izbie Rolniczej za zaproszenie.           

                                          Ewelina Buda, Sylwia Pacześna  

Na zdjęciu od lewej: Sylwia Wypych, Ilona Bilska Bączyńska, 

Dominika  Przyłęcka, Sylwia Pacześna 
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T.U.R PODSUMOWAŁ ROK 2020 

„ZDROWO I SPORTOWO” CZYLI DZIEŃ DZIECKA  
W SZKOLE W SKARŻYNIE  

 Dzień Dziecka w szkole w Skarżynie w 

tym roku przebiegał w radosnej atmosferze oraz 

sprzyjającej zabawie pogodzie. Większość atrak-

cji miała miejsce na świeżym powietrzu. Głów-

nym punktem programu była wizyta uczniów w 

OSP Skarżyn. Prezes i druhowie OSP przygoto-

wali procesjonalny pokaz nowoczesnego sprzętu  

i wyposażenia jednostki ze Skarżyna, który cie-

szył się dużym zainteresowaniem uczniów. Stra-

żacy nie zapomnieli również o obfitym stole słod-

kości dla wszystkich dzieci. Za co chcieliśmy ser-

decznie podziękować druhom strażakom. Oprócz 

tego tegoroczny Dzień Dziecka przebiegał pod 

hasłem „Zdrowo i sportowo”. Uczniowie wraz z 

wychowawcami przygotowali smaczne wiosenne 

kanapki, pikniki  oraz uczestniczyli w licznych 

grach sportowych i zabawach integracyjnych. Ra-

da Rodziców również zadbała o osłodzenie tej 

jakże miłej dla dzieci uroczystości. Wszyscy zaja-

dali się smakowitymi pączkami, lodami i pokrze-

piali się w czasie gier i zabaw pysznymi napoja-

mi. 

Beata Ryśkiewicz 
Dzieci podczas  zabaw  

W dniu 15 czerwca w Sali Konferencyjnej Turec-

kiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się Walne Ze-

branie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. , gminę Kawę-

czyn reprezentował Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn. 

Podczas spotkania zaprezentowano działania, które LGD 

zrealizowało w roku 2020.  

Mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe z terenu 

gminy Kawęczyn złożyli w obecnym okresie programo-

wania 11 projektów grantowych o wartość 144 946,65 zł z 

czego 10 umów zostało już rozliczonych.   

W 2021 roku 

Lokalna Grupa 

Działania pla-

nuje następują-

ce nabory: 

  Lipiec-budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – alokacja 

ok. 810 000,00 zł 

 październik, podejmowanie działalności gospodarczej – alokacja 

ok. 1 250 000,00 zł. 

Ewa Frątczak  

Uczestnicy spotkania  podczas prezentacji 

 działań LGD  



ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO—CO  POWINNEŚ WIEDZIEĆ? 

cd.str.23 

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na zajęcie pasa drogowego? 
O zezwolenie na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić jeśli będą/będzie: 

 prowadzone roboty w pasie drogowym; 

 umieszczane w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

 umieszczane w pasie drogowym obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub po-

trzebami ruchu drogowego oraz reklamy; 

 zajmowany pas drogowy na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej. 

Decyzja/zezwolenie jest wydawana na podstawie stosownego wniosku. Należy pamiętać, iż do  pasa drogo-

wego nie zalicza się tylko jezdni, ale również do pasa drogowego należą obiekty budowlane oraz techniczne 

związane z potrzebami zarządzania drogą: chodniki, pobocza, rowy, pasy zieleni jak i również przestrzeń 

nad oraz pod powierzchnią gruntu.  

 

Co należy zrobić, aby uzyskać stosowne zezwolenie? 
Pierwszym krokiem jaki należy podjąć to wystąpienie z wnioskiem o umieszczenie obiektu w pasie drogo-

wym wraz z jego charakterystyką, a jako załącznik dołączyć mapę z naniesioną lokalizacją. Wniosek można zło-

żyć strona zainteresowana bądź jego pełnomocnik, jednak w przypadku pełnomocnictwa należy pamiętać o uisz-

czeniu odpowiedniej opłaty oraz 

dołączyć do wniosku potwierdze-

nie wpłaty wraz z pisemnym peł-

nomocnictwem. Na podstawie in-

formacji zawartych w złożonym 

wniosku zarządca drogi wydaje 

decyzje zezwalająca na lokaliza-

cje urządzenia bądź budowli na 

określonych w decyzji warunkach. 

Decyzja oprócz warunków zawiera 

również informacje o wysokości 

aktualnie obowiązujących stawek 

za zajęcie pasa drogowego. Od 

wydanej decyzji przysługuje stronie prawo do odwołania w terminie 14 dni od dnia daty otrzymania decyzji, po 

upływie wyżej wymienionego terminu decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie można się od niej odwołać.  

Na podstawie wydanej decyzji lokalizacyjnej należy złożyć do zarządcy drogi wniosek na zezwolenie zajęcie 

pasa drogowego w celu prowadzenia robót w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót 

oraz wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia urządzenia, budowli czy też reklamy. We wniosku na zaję-

cie pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy określić powierzchnię zajęcia pasa drogowego wyrażoną w 

m² oraz liczbę dni zajmowania pasa drogowego (okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa 

drogowego przez 1 dzień), natomiast we wniosku na umieszczenie urządzenia czy budowli należy podać po-

wierzchnię również wyrażoną w m². Na podstawie tych informacji jest wyliczana jednorazowa wartość opłaty po-

przez iloczyn tych dwóch wartości, w przypadku robót w pasie drogowym - opłata jednorazowa płatna w terminie 

14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Gdy w pasie drogowym umieszczony zostaje obiekt czy 

urządzenie należy liczyć się z opłatą roczną wyliczaną na podstawie powierzchni obiektu wyrażoną w m², opłatę 

należy uregulować do 15 stycznia każdego roku. Obie wartości są wyliczane w oparciu o obowiązującą aktualnie 

Uchwałę Rady Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia  21 marca 1985r. Od obu decyzji przysłu-

guje stroną prawo do odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.    

Opłata nie jest pobierana w przypadku umieszczania w pasie drogowym tablic informacyjnych o nazwie 

formy ochrony przyrody czy też znaków informujących o formie ochrony zabytków.  
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JAK UZYSKAĆ DECYZJĘ  
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH— CZĘŚĆ II 

cd.str.24 

Do kogo należy wystąpić o zgodę na zajęcie pasa drogowego? 
Należy pamiętać, iż Gmina odpowiada tylko za drogi gminne, w przypadku dróg krajowych za wydanie 

decyzji odpowiada Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkich i powiatowych decyzję wy-

daje odpowiednio zarząd województwa oraz powiatu.  

 

Jakie są skutki braku uzyskania zezwoleń? 
Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy lub z przekroczeniem terminu zajmowanego pasa czy też 

większej powierzchni niż zostało to ustalone w decyzji, zarządca na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych – wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 

10-krotności opłaty ustalonej.  

 

Skąd można pobrać wnioski o zajęcia pasa dróg gminnych? 
 Gotowy druk wniosku można pobrać na stronie internetowej Gminy Kawęczyn www.kaweczyn.pl  w za-

kładce „Wzory pism i wniosków”  lub osobiście w Urzędzie Gminy.  
 

Karolina Gil 

Jak uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach -  cz. II 

Pierwsza część artykułu zamieszczona w Kawęczyniaku nr 6/21 pt.  „Jak uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach’” zawierała między innymi informacje o tym kto i kiedy wydaje decyzję o uwarunkowaniach 

środowiskowych oraz jak kwalifikuje się   planowane przedsięwzięcia.  

W tej części artykułu zostaną omówione kolejne wymagania jakie należy spełnić przy składaniu wniosku, jakie 

załączniki są wymagane do wniosku  oraz co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia a co raport 

o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Jakie są potrzebne dokumenty aby można było złożyć wniosek o wydanie decy-

zji o środowiskowych uwarunkowaniach? 
Jak już wcześniej zostało wspomniane kwalifikacja przedsięwzięcia jako mogącego 

zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko wiąże się z rodzajem doku-

mentów, jakie należy załączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Jeżeli planowane przedsięwzięcie zakwalifikowane jest jako 

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wówczas takim doku-

mentem stanowiącym, co do zasady, podstawę do wydania decyzji środowiskowej 

jest tzw. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP). Natomiast w przypadku 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dokumen-

tem tym będzie Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Do wniosku należy załączyć także inne dokumenty (art. 74 ustawy o ocenach),         

o których będzie mowa w dalszej części artykułu.  

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia i co powinna zawierać? 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to podstawowy dokument niezbędny do dokonania ustaleń w przedmiocie 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub jego zakresu. Na podstawie tego dokumen-

tu właściwy organ rozstrzyga, czy w odniesieniu do danego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny odziaływa-

nia na środowisko jest zasadne i jaki powinien być zakres takiej oceny.  Innymi słowy KIP jest dokumentem, któ-

ry zawiera podstawowe informacje o przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 

63 ust. 1 ustawy o ocenach, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgod-

nie z art. 69 ustawy o ocenach, w szczególności dane o: 

1)  rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich 

wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 

http://www.kaweczyn.pl/
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3) rodzaju technologii, 

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surow-

ców, materiałów, paliw oraz energii, 

6) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do 

środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu roz-

wiązań chroniących środowisko, 

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środo-

wisko, 

9) obszarach podlegających ochronie na podstawie usta-

wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 

korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej, 

11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realiza-

cję przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w 

obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 

do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, 

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 

13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko, 

14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów. 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kie-

rujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsię-

wzięcia. 

Co to jest Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i co powinien zawierać? 

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko inwestor musi  przygotować 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport jest jednym z kluczowych elementów w oce-

nie oddziaływania na środowisko. Zadaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest ustale-

nie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska   (w tym ludzi). Ogólnie 

ujmując raport powinien zawierać m.in.: 

 opis całej inwestycji – jej wielkość, lokalizację, charakter, parametry techniczne, 

 informacje o zanieczyszczeniach, które może generować inwestycja podczas swojego funkcjonowania, 

 opis stanu okolicznej przyrody, 

 informacje o tym, czy w pobliżu planowanej inwestycji znajdują się objęte ochroną w myśl stosownej ustawy 

zabytki oraz rośliny, 

 analizę i ocenę konsekwencji w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej – jej skutków na środowisko – 

również na wielką skalę, 

 przewidywalne oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie ludzi, 

 opis przewidywanych konfliktów społecznych, które mogą wywołać ewentualne działania w kierunku budo-

wy danej inwestycji, 

 opis wariantów co do realizacji danego przedsięwzięcia, wraz z uzasadnieniem, dlaczego wnioskujący wybie-

ra dany wariant, 

 informację o skutkach w przypadku zaniechania realizacji przedsięwzięcia, 

 źródła do wszystkich danych i informacji, zawartych w treści raportu, 

 określenie zakresu monitoringu, 

streszczenie najważniejszych danych. 

 Szczegółowy zakres jaki powinien znaleźć się w raporcie wynika z art. 66 ustawy o ocenach.  

Jeżeli istnieją wątpliwości, w jakim zakresie powinien być sporządzony Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko można zamiast Raportu, złożyć Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie 

zakresu Raportu (art. 69 ust. 1 Ustawy o ocenach).  

https://sip.lex.pl/#/document/17091515?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?cm=DOCUMENT
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Jakie jeszcze  inne załączniki należy dołączyć do wniosku? 

 Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy również dołączyć załączniki graficzne. Mają one po-

móc ustalenie przebiegu granic planowanego przedsięwzięcia.  Podstawowym załącznikiem graficznym jest po-

świadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmują-

ca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, znajdujący 

się w odległości 100 m od granic terenu na którym będzie realizowana inwestycja. 

 W przypadku przedsięwzięć wymagających uzyskania koncesji lub decyzji na podstawie Prawa geologicz-

nego i górniczego, a prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości 

gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy 

ewidencyjnej, o której mowa powyżej, do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy dołączyć mapę sytu-

acyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, 

którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony śro-

dowiska, niezbędnym załącznikiem będzie wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacja o jego braku. Obowiązek dołączenia tego załącznika nie 

dotyczy m.in. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii 

kolejowej o znaczeniu państwowym, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych 

z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podsta-

wie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie bu-

dowli przeciwpowodziowych. 

 Ponadto do wniosku należy załączyć wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren 

(obowiązkowo), na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddzia-

ływać przedsięwzięcie (jeżeli liczba stron w postępowaniu jest nie większa niż 10). 

Jak przygotować wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ? 
 Ustawa o ocenach nie wskazuje wprost elementów wniosku o wydanie decyzji środowiskowych ogranicza-

jąc się do wskazania niezbędnych załączników do takiego wniosku. Postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach jest postępowaniem administracyjnym zatem powinno przede wszystkim 

spełniać wymogi określone w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

 Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, wskazywać organ do którego składany jest wniosek,  po-

winien przede wszystkim wskazywać dokładnie jakiego przedsięwzięcia dotyczyć ma decyzja środowiskowa (np. 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie bu-

dynku inwentarskiego do chowu zwierząt w ilości … DJP) oraz szczegółowo wskazywać, na jakim obszarze 

przedsięwzięcie ma być zlokalizowane (miejscowość, numer  ewidencyjny działki).  

 Wzór wniosku do pobrania na stronie:  www.bip.kaweczyn.pl / Druki do pobrania/ 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia podlega opłacie skarbowej 

w wysokości 205 zł. 

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i Kartę Informacyjną przedsięwzięcia należy 

przedłożyć w czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 

danych. 

W przypadku przedsięwzięć, dla których właściwym organem do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-

waniach jest, Wójt Gminy Kawęczyn wniosek wraz z pozostałymi załącznikami można złożyć do tut. Urzędu  w 

następujący sposób:   

 pocztą elektroniczną przez ePUAP,  

 listownie na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn; 

 osobiście w Urzędzie Gminy  w godz. 7.30 – 15.30. 

Co dalej po złożeniu wniosku w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko? 

Przebieg i czas postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uzależniony jest od rozstrzygnięcia 

przez organ, czy konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym koniecz-

ności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i przeprowadzenia oceny oddziały-

wania na środowisko. 
cd.str.26 

http://www.bip.kaweczyn.pl
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Co do zasady postępowanie przebiega w następujący sposób: 

1.  Wstępna weryfikacja wniosku i załączników pod względem kompletności; 

a)  przyjęcie wniosku do rozpoznania i wszczęcie postępowania w sprawie albo 

b) wezwanie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni oraz wszczęcie postępowania w przypadku prawidłowego 

uzupełnienia braków lub pozostawienie wniosku bez rozpoznania w przypadku nieuzupełnienia braków 

w terminie; 

2. Postępowanie wyjaśniające i wstępna ocena oddziaływania na środowisko: 

 zasięgnięcie przez organ prowadzący postępowania opinii właściwych organów tj. RDOŚ, PPIS, DRZGW Wo-

dy Polskie, 

 wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

 w przypadku braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko organ zawiadamia strony 

o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją a następnie wydaje decyzję o środo-

wiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając w decyzji obowiązki jakie nałożone zostały przez organy opi-

niujące na Wnioskodawcę.  

3. W przypadku wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko or-

gan zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia przez inwestora Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

4. Po przedłożeniu przez inwestora Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawieszone postę-

powanie zostaje podjęte i zostaje przeprowadzona właściwa ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-

sko: 

 weryfikacja Raportu oddziaływania na środowisko; 

 uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień; 

 zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu; 

 zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją: 

 wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach lub odmowa wydania takiej decyzji).  

 Na każdym etapie strony postępowania moją prawo do czynnego udziału w postępowaniu.  Stroną postępo-

wania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, które-

mu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar 

ten rozumie się: 

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 

100 m od granic tego terenu; 

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone 

standardy jakości środowiska, lub 

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ogra-

niczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 

Co dalej po złożeniu wniosku w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko? 
W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko procedura przebiega analo-

gicznie jak w postępowaniu w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko dla których ustalono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływani na środowisko. Różnica polega na 

tym, że od razu do wniosku musi być załączony Raportu oddziaływania na środowisko. A więc postępowanie 

przebiega następująco:  

1. Wstępna weryfikacja wniosku i załączników pod względem kompletności; 

 przyjęcie wniosku do rozpoznania i wszczęcie postępowania w sprawie albo 

 wezwanie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni oraz wszczęcie postępowania w przypadku prawidło-

wego uzupełnienia braków lub pozostawienie wniosku bez rozpoznania w przypadku nieuzupełnienia braków 

w terminie; 

2. Właściwa ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:  
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 weryfikacja Raportu oddziaływania na środowisko; 

 uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień; 

 zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu; 

 zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją. 

 Wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach lub odmowa wydania takiej decyzji).  

I tak jak w poprzednim przypadku na każdym etapie strony postępowania moją prawo do czynnego udziału w po-

stępowaniu 

Kiedy możesz spotkać się z odmowną decyzją lub inną 

decyzją? 

 Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwa-

runkowaniach może nastąpić  w przypadku wystąpienia 

sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z postanowie-

niami planu zagospodarowania przestrzennego, w przy-

padku odmowy uzgodnienia warunków realizacji przed-

s i ę w z i ę c i a  p r z ez  o r g an  w s p ó ł d z i a ł a j ą c y 

(RDOŚ,PPIS,DRZGW Wody Polskie), braku zgody wnio-

skodawcy na realizację przedsięwzięcia w innym warian-

cie lub gdy z przeprowadzonego postępowania wyniknie 

możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 Zdarza się tak, że złożony do organu wniosek o wy-

danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie 

kwalifikuje się w progach rozporządzenia, wtedy to organ 

odmawia wszczęcia postępowania. Jeśli natomiast w trak-

cie prowadzonego postępowania wyniknęło, iż inwestycja nie kwalifikuje się wg rozporządzenia to wtedy sprawa 

zostaje umorzona.  

Jak długo trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.  

 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest procedurą, w której – 

oprócz organu wydającego oraz wnioskodawcy – biorą udział również inne organy i strony postępowania. Czas 

niezbędny do wydania decyzji jest sumą terminów urzędowych, czasu obiegu korespondencji oraz czasu niezbęd-

nego na złożenie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień. 

Na termin wydania decyzji istotny wpływ ma również to, czy zostanie wydane postanowienie o obowiązku prze-

prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wówczas postępowanie wydłuża się o czas potrzebny 

do przeprowadzenia tej oceny. 

 Organ administracji ma 30 dni na wydanie decyzji. W sprawach szczególnie skomplikowanych, zgodnie 

z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, termin ten może być wydłużony do dwóch miesięcy. Do tego ter-

minu nie wliczają się: 

 okresy opiniowania i uzgadniania przez organy zewnętrzne – 14 dni w przypadku Karty Informacyjnej Przed-

sięwzięcia, 30 dni w przypadku Raportu oddziaływania na środowisko, 

 okres wystawienia wniosku do publicznej wiadomości – 30 dni, 

 czas na wypowiedzenie się stron przed wydaniem decyzji – 7 dni, 

czas potrzebny na obieg korespondencji. 

 W przypadku gdy w postępowaniu uczestniczy więcej niż 10 stron , zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy o 

ocenach oraz art. 49 kodeksu postepowania administracyjnego strony zostają zawiadamiane poprzez obwieszcze-

nia. Wtedy do tego czasu nie wlicza się  termin 14 dni, po którym uznaje się zawiadomienia za doręczone. Czyli po 

upływie 14 dni od umieszczenia obwieszczenia na stronie BIP liczymy 7 dniowy termin na wypowiedzenie się 

stron przed wydaniem decyzji (14+7). 

 W praktyce łączny czas od złożenia kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środo-

wiskowych wynosi od 2 do 6 miesięcy. 

 Podsumowując tą tematykę należy zwrócić szczególną uwagę,  iż decyzje środowiskową należy zawsze uzy-

skać przed rozpoczęciem inwestycji i uzyskaniem innych decyzji administracyjnych (np. decyzja na budowę).  De-

cyzja środowiskowa musi być ostateczna, co oznacza, że nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku in-

stancji. 

Agnieszka Sasiak 
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PRACOWITE POSIEDZENIE RADY GMINY KAWĘCZYN 

 Dnia 26 maja bieżącego roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Kawęczyn. Uczestniczyło w niej 14 

radnych. Po sprawdzeniu quorum przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Podczas sesji została 

złożona jedna interpelacja, która dotyczyła budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierw-

szych. Rada Gminy Kawęczyn przyjęła uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021, 

zwolnień w podatku od nieruchomości, wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości położonej  w 

obrębie 0016 Milejów, oraz w obrębie 0015 Marianów-Kolonia, przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Kawęczyn  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok, okre-

ślenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kawęczyn, 

przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 

lata 2021 -2025, a także przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  dla Gminy Kawęczyn  na lata 2021-

2023. Najważniejszymi zmianami budżetu były zmiany w funduszu sołeckim oraz zabezpieczenie środków na do-

finansowanie zakupu samochodu dla Policji w Dobrej. Podczas posiedzenia sesyjnego szczegółowo omówiony zo-

stał temat przedsiębiorczości Gminy Kawęczyn oraz działań w tym kierunku podejmowanych. Ważnym punktem 

obrad XXXIV Sesji Rady Gminy było omówienie inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 83 pla-

nowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji na odcinku Turek - Kowale Pańskie. 

Na zakończenie obrad Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy przedstawili sprawozdanie z działalności za 

okres międzysesyjny. W ramach zapytań i wolnych wniosków radni zgłaszali potrzebę uzupełnienia ubytków w 

nawierzchni dróg powiatowych oraz konieczność wykoszenia rowów również wzdłuż dróg powiatowych. Wójt 

Gminy poinformował, że zgłoszone wniosku zostaną przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku. Po wy-

czerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Piotr Gebler zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Kawę-

czyn.                          Magdalena Krakowiak  

 Dnia 16 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie 

Gminy miała miejsce XXXV Sesja Rady Gminy Kawęczyn, w 

której uczestniczyło 11 radnych. Radni po przyjęciu porządku 

obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji przystąpili do podjęcia 

uchwał w następujących sprawach:  

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021  - 

11 głosów za. 

b) udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finanso-

wej w formie dotacji celowej - 8 głosów za, 1 głos przeciw, 2 

głosy wstrzymujące się. W związku z podjętą uchwała Gmina 

Kawęczyn przeznaczy środki na wykonanie studium progno-

styczno-planistycznego dla inwestycji dotyczącej budowy kolei 

na odcinku Konin - Turek. 

c) ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospoda 

rstwa domowego - 11 głosów za;  

d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn - 11 głosów za. 

 Następnie Wójt Gminy Jan Nowak udzielił odpowiedzi na interpelację złożoną podczas poprzedniej sesji w 

dniu 26 maja 2021 roku. Interpelacja dotyczyła podjęcia działań w celu zabezpieczenia  środków finansowych na 

budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych. Wójt Gminy poinfor-

mował, że temat przedmiotowej interpelacji zostanie włączony do prac związanych z przygotowaniem projektu 

budżetu Gminy Kawęczyn na 2022 rok. W kolejnych punktach porządku obrad posiedzenia sesyjnego sprawozda-

nie z okresu międzysesyjnego przedstawił Wójt Gminy Kawęczyn oraz Przewodniczący Rady Gminy. W punkcie 

zapytania i wolne wnioski poruszano głownie kwestie związane z bieżącym utrzymaniem dróg zlokalizowanych na 

terenie naszej gminy. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Piotr Gebler o godz. 13:20 zamknął obrady 

posiedzenia Rady Gminy Kawęczyn. 

Magdalena Krakowiak  

XXXV OBRADY RADY GMINY KAWĘCZYN 
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cd.str.30 

KOMUNIKATY 

WYBÓR SOŁTYSA W DZIERZBOTKACH 

 W dniu 21 czerwca 2021 r. w sołectwie Dzierzbotki odbyło się zebrania wiejskie, które miało na celu wybór 

nowego sołtysa. Zostało ono zwołane przez Wójta Gminy Kawęczyn w związku ze złożoną rezygnacją z 

funkcji sołtysa przez pana Pawła Urbanka. W OSP Kawęczyn zgromadziło się 8 osób ze 119 

uprawnionych do głosowania. Zebraniu przewodniczyła Dorota Bartosik –Sekretarz Gminy Kawęczyn. Ustępujący 

z funkcji sołtys Paweł Urbanek złożył sprawozdanie ze swej działalności. Funkcję tę sprawował od 30.01.2019 r. 

do 21.06.2021r. Poinformował o zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięciach oraz inny dzia-

łaniach podejmowanych w trakcie pełnienia funkcji sołtysa w latach 2019-2021.  Podziękował Radzie Sołeckiej i 

pozostałym mieszkańcom za współpracę. Następnie wybrana do przeprowadzenia głosowania Komisja Skrutacyjna 

przystąpiła do przeprowadzenia procedury wyborczej. Z grona zgłoszonych kandydatów, nikt nie wyraził zgody na 

kandydowanie. Brak zgody na kandydowanie spowodował, że głosowanie nie odbyło się, a sołtys nie został wyło-

niony.  Na zakończenie Dorota Bartosik - Sekretarz Gminy wręczyła upominek Pawłowi Urbankowi, dziękując za 

efektywną pracę społeczną na rzecz Dzierzbotek oraz właściwie realizowaną działalność statutową. W dniu 5 lipca 

odbyło się drugie zebranie, podczas którego nie wybrano sołtysa. W razie bezskutecznych wyborów sołtysa Or-

gany Gminy  zmuszone będą do podjęcia procedury rozwiązania sołectwa zgodnie z § 8 Statutu Gminy  Ka-

węczyn. 
Magdalena Krakowiak  

E-KURENDA 

 Przypominamy, że Gmina Kawęczyn w celu usprawnienia komunikacji z mieszkańcami udostępniła bez-

płatną aplikację e-Kurenda. Jest to aplikacja, przez którą mieszkańcy są informowani o najważniejszych sprawach 

związanych z funkcjonowaniem sołectw oraz Urzędu Gminy tj. informacje o zebraniach sołeckich, przypomnienia 

o podatku, komunikaty. Urząd umieszczać będzie również w aplikacji treści kurendy przekazywanych mieszkań-

com przez sołtysów. Aby korzystać z aplikacji, należy ją pobrać na telefon, z systemem Android bądź iOS ze stro-

ny ht tps: / / ekurenda.p l /pobierz -apl ikacje/ ,  a  następnie  wybrać właściwe sołectwo. 

 Zapraszamy do korzystania z aplikacji e-Kurenda. 

Magdalena Krakowiak  

 W dniu 13 lipca 2021 roku 2021r. w godz. 14:00-17:00 przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbędą się 

bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, przeznaczone dla kobiet z grupy wiekowej 50-69 lat, które 

wcześniej nie chorowały na raka piersi, a od ostatniego badania profilaktycznego piersi minęły przynajmniej dwa 

lata. Rejestracja pod numerem tel.  61 855 75 28 Serdecznie zapraszamy ! 

Magdalena Krakowiak  

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE ! 

 

 

 

1. W dn. 27.05.2021 r. gmina Kawęczyn podpisała umowę na realizację zadania publicznego z zakresu 

„Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” w ramach tzw. uproszczonej procedury z pominięciem otwar-

tego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego           

i o wolontariacie złożonej do Urzędu Gminy w Kawęczynie w dniu 11 maja 2021r. z organizacją pozarządową 

działającą pod nazwą Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn. Wniosek został poda-

ny do publicznej wiadomości zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 w/w ustawy od dnia 13.05.2021 r.  do 20.05.2021 r. , w 

którym to terminie nikt nie zgłosił uwag do oferty. W związku z powyższym uznano realizację zadania pt. 

,,Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu instrumentalnego seniorów z terenu Gminy Kawęczyn” za celo-

wą, na które stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 6.000,00 zł.  

 

 

https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje/
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2. W ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ XI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 

Gmina Kawęczyn uzyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na jeden z pośród 

trzech złożonych dn. 26.02.2021 r. wniosków o przyznanie pomocy. Na liście rankingowej 21.06.2021 r.  znalazł 

się wniosek dla sołectwa Głuchów pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie”. W ramach pro-

jektu powstanie wiata rekreacyjna zaprojektowana w technologii drewnianej, szkieletowej na planie prostokąta 

mocowana na słupach drewnianych do fundamentów punktowych z dachem dwuspadowym i posadzką z kostki 

brukowej wraz z wyposażeniem w postaci 2 kpl stołu z dwiema ławami oraz plac zabaw z dużym zestawem zaba-

wowym dla dzieci. Koszty całkowite projektu 78.186,46 zł brutto w tym: wnioskowana kwota dotacji 46.175,00 

zł , środki z budżetu Gminy 10.000,00 zł, z Funduszu Sołeckiego 9.789,47 zł oraz wkład własny mieszkańców 

wyceniony na 12.221,99 zł. 

Ewelina Buda  

PASJONACI HISTORII Z KAWĘCZYNA NA PIKNIKU  
MILITARNYM W LISKOWIE 

 W sobotę 26 czerwca 2021 r. Miłośnicy Dzie-

jów i Tradycji Regionu: ks. Piotr Bamberski, Wójt 

Gminy Kawęczyn  – Jan Nowak, Małgorzata Kraw-

czyk, Sylwester Dzikowski, Henryk Antczak, Edward 

Krawczyk, Jacek Boraś, Zbigniew Kaczmarek i Alojzy 

Czechowski uczestniczyli w pikniku militarnym w Li-

skowie. 

 Imprezę zorganizowały stowarzyszenia: Kaliskie 

Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii – 

„Denar” oraz Regionalna Grupa Historyczna – 

„Schondorf” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Liskowie oraz Izbą Pamięci „Dziedzictwo 

Ziemi Liskowskiej”. Wśród licznych stoisk stowa-

rzyszeń historycznych, grup rekonstrukcyjnych i ko-

lekcjonerów nie zabrakło stanowiska pasjonatów historii z Kawęczyna. Zaprezentowali oni publikacje członków 

Koła, wydawnictwa opublikowane przez samorząd gminy Kawęczyn oraz pozycje związane z historią regionu. Po-

zostali wystawcy prezentowali kolekcje militariów, umundurowanie i wyposażenie żołnierzy zarówno historyczne 

jak i współczesne, sprzęt oraz pojazdy wojskowe.  Była to pierwsza impreza tego rodzaju zorganizowana w Lisko-

wie. Cieszyła się ona sporym zainteresowaniem zwiedzających. 

                                                                                Sylwester Dzikowski 

GMINNA CEGIEŁKA NA WÓZ STRAŻACKI  DLA PSP TUREK 

W dniu 28 czerwca 2021 r. Gmina Kawęczyn 

oraz Państwowa Straż Pożarna w Turku podpisali umo-

wę na dofinansowanie zakupu średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Turku. Na realizację tego przedsięwzię-

cia Gmina Kawęczyn przeznaczyła 15 000,00 zł  z fun-

duszu inwestycyjnego.                    

           Monika Tylka 

Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak wraz  

z Piotrem Pietruchą  komendantem PSP w Turku  

Członkowie Koła Miłośników  Dziejów i Tradycji Regionu  



WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W OSP 

 ROMAN MARZUCHOWSKI ODZNACZONY  
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI  
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 W dniu 16 czerwca 2021 roku w „Sali Białej” poznańskiego Bazaru odbyła 

się uroczystość wręczenia odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności działaczom 

opozycji z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.  

 Uroczystość prowadził dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał Re-

czek. Natomiast w imieniu Prezydenta aktu dekoracji dokonał dr Jarosław Szarek -

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród odznaczonych znalazł się jeden z miesz-

kańców naszej gminy, mieszkający w Milejowie – Pan Roman Marzuchowski. Był on 

Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Za-

wodowego „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. Po wprowadzeniu 

stanu wojennego nie zaprzestał aktywności związkowej i w latach 1981-1985 uczest-

niczył w działaniach organizacji. Brał udział w konspiracyjnych spotkaniach działa-

czy Związku oraz organizował pomoc dla osób internowanych. Zajmował się także 

drukowaniem materiałów NSZZ „Solidarność”. Utrzymywał ponadto kontakt ze 

strukturami niepodległościowymi w Koninie.  

  

Krzyż Wolności i Solidarności jest znakiem 

wdzięczności państwa polskiego dla osób, któ-

re swymi zmaganiami z systemem komuni-

stycznym w latach 1956–1989 przyczyniły się 

do odzyskania przez Polskę niepodległości po 

półwieczu zniewolenia  i zależności od Związ-

ku Sowieckiego  

 Damy i Kawalerowie Krzyża Wolności i 

Solidarności walczyli z systemem komuni-

stycznym, który czynił wszystko, aby odebrać 

narodowi wartości tworzące nazwę odznacze-

nia: „krzyż” – to ponad tysiąc lat obecności 

chrześcijaństwa i współtworzenia cywilizacji 

łacińskiej, „wolność” – istotę polskości               

i „solidarność” – doświadczenie wspólnoty 

zrodzonej w sierpniu 1980 roku  

 Sprzeciwiając się komunizmowi, wybie-

rali męstwo. „Podstawowym warunkiem czło-

wieka ku zdobywaniu prawdy, a tym samym 

ku likwidowaniu zła, którym jest kłamstwo, będzie zdobycie cnoty męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem 

ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu” – mówił ks. Jerzy Popiełuszko. 

 Instytut Pamięci Narodowej wypełnia zaszczytne zadanie składania wniosków, na podstawie których Prezy-

dent Rzeczypospolitej przyznaje Krzyż Wolności i Solidarności. Pamięć narodu o ludziach oddanych sprawie wol-

ności i solidarności oraz nasza wierność tym wartościom są jednym z fundamentów niepodległości.  W dniu 3 lipca 

b.r. podczas walnego zebrania gratulacje Panu Romanowi złożyli koleżanki i koledzy  ze Stowarzyszenia Koła 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn, Jan Nowak -Wójt Gminy Kawęczyn, ks. Antoni Janicki pro-

boszcz parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych, Jolanta Mazurek Sołtys sołectwa Milejów oraz 

Paweł Nowak  prezes OSP w Milejowie. 

     Roman Marzuchowski  

Roman Marzuchowski podczas odznaczenia  

Krzyżem Wolności i Solidarności  

Krzyż Wolności  

i Solidarności  

 Informujemy, że trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP z terenu Gminy Kawęczyn. O ich prze-

biegach poinformujemy Państwa w następnym  numerze Kawęczyniaka.  

Marcin Mazurek  
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NOWE DRESY DLA  NAJMŁODSZYCH 

Dzieci i młodzież tre-

nująca w GKS Orzeł Kawę-

czyn, może pochwalić się no-

wymi dresami treningowymi. 

Stroje zostały dofinansowane 

przez: Urząd Gminy  w Ka-

węczynie, GKS Orzeł Kawę-

czyn, swoją cegiełkę do tego 

przedsięwzięcia dołożyli rów-

nież: Jan Gruca – Radny Po-

wiatu Tureckiego oraz Grze-

gorz Majda – członek zarządu 

GKS Orzeł Kawęczyn a zara-

zem czynny zawodnik. Rów-

nież rodzice w formie wkładu 

własnego przyczynili się do 

zakupu dresów. W obu prze-

kazaniach (orlikom i trampka-

rzom) uczestniczyli Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn i Krystian Krawczyk  - Prezes GKS Orzeł Kawęczyn.                                   

                    Marcin Mazurek  

Najmłodsze drużyny GKS Orzeł Kawęczyn wraz z Marcinem Mazurkiem-

trenerem, Krystianem Krawczykiem-prezesem Klubu i Janem Nowakiem  

Wójtem  Gminy Kawęczyn   

POWIATOWE ZMAGANIA MŁDZIEŻOWYCH 
 DRUŻYN POŻARNICZYCH 

W sobotę 26 czerwca br. na stadionie w Dobrej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Tureckiego Młodzie-

żowych Drużyn Pożarniczych wg. regulaminu CTIF. Wystartowało w nich 10 zespołów. Zawody rozgrywa-

ne były w dwóch kategoriach: żeńskiej i mę-

skiej. 

Uczestników powitali m.in. Tadeusz Gebler - Bur-

mistrz Dobrej oraz druh Grzegorz Ciesielski - Pre-

zes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Drużyny starto-

wały w grupie żeńskiej i męskiej. W pierwszej         

z nich znalazły się drużyny z miejscowości Żdża-

ry, z Chylina i Malanowa, z kolei w drugiej są ze-

społy ze Słodkowa, z Chylina, Tokar, Malanowa, 

Będziechowa, Głuchowa i Kotwasic. 

Drużyny w trakcie zawodów brały udział w kon-

kurencji musztry, sztafety pożarniczej oraz ćwi-

czenia bojowego. Komisja sędziowska została po-

wołana spośród druhów OSP i funkcjonariuszy 

PSP. 

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Żdżar (1039,69), drugie miejsce Chylin 

(1033,70), trzecie natomiast Malanów (985,0). 

W kategorii chłopców najlepsza była drużyna z Tokar (1049,4), drugie miejsce zajął Chylin (1046,7), trze-

cie Będziechów (1044,5), czwarte Słodków (1025,7), piąte Malanów (1015,5), szóste Głuchów (1015,5), a siódme 

Kotwasice (990,4). Gratulujemy sukcesów naszym gminnym reprezentantom. 

Marcin Mazurek  

Dziewczęta  z MDP Żdżary podczas ćwiczenia bojowego  
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Sezon 2020/2021 na długie lata pozostanie w pamięci kibiców kawęczyńskiego klubu, jest on bowiem 

wyjątkowy z uwagi na dwie rzeczy. W tym roku przypada 25 – lecie powstania GKS Orzeł Kawęczyn oraz  

w tym sezonie seniorzy Orła po raz pierwszy od powstania klubu wywalczyli awans do klasy okręgowej,         

w tej klasie rozgrywkowej zagrają już od sierpnia br. 

Na ten sukces zapracowało wielu ludzi, ale wyróżnić należy wszystkich zawodników grających obecnie w 

drużynie seniorów na czele z Andrzejem Szymanowskim - trenerem seniorów kawęczyńskiego klubu. Awans wy-

walczyły dwie drużyny: LKS Ślesin i drużyna z kawęczyńskiego klubu. Orzeł w tym sezonie notował bardzo dobre 

wyniki, w 26 meczach zdobyli 64 punkty, strzelając przy tym 91 bramek co daje 3.5 gola na mecz.  Można powie-

dzieć, iż obrona Orła to monolit, straciliśmy tylko 29 bramek w 26 meczach co daje 0.9 straconych goli na mecz. 

Nad trzecim zespołem, GKS Osiek 

Wielki udało uzbierać aż 11 punk-

tów. Pokazuje to, iż w liczyły się 

tak naprawdę tylko dwa zespoły: 

Orzeł Kawęczyn i LKS Ślesin. 

Trener Szymanowski mó-

wi, iż w drużynie panują dobre 

proporcje odnośnie graczy z Gmi-

ny Kawęczyn oraz graczy z ze-

wnątrz. Jest to ok 60% do 40%, 

trener wraz                              z 

zawodnikami stworzyli w drużynie 

bardzo dobrą atmosferę, przez cały 

sezon mówili sobie, najczęściej 

przed meczami w szatni, iż liczy 

się tylko najbliższy mecz. Metodą 

krok po kroku osiągnięto sukces, ciężko pracując na treningach, na których zazwyczaj była zadowalająca frekwen-

cja, nie pompowano przysłowiowego balonika, każdy skupiał się na swoich zadaniach meczowych.  

Kibice mówią, że na mecz Orła chce się przychodzić, każdy z zawodników wie co ma robić na boisku, każ-

dy ma swoją rolę. Orzeł gra efektywnie i przy tym efektownie, nie raz w tym sezonie aplikował rywalom więcej 

niż 3 gole w meczu. Kadra jest zrównoważona  pod względem wieku, to mieszanka rutyny, graczy doświadczo-

nych takich jak Grzegorz Majda, Jakub Dudek czy Jakub Galas i obiecujących „młodych wilków” np. Szymona 

Maciaszczyka czy Łukasza Antczaka. Kadrę dopełniają nowe nabytki Orła, którzy grają od tej rundy i również są 

postaciami wiodącymi, są to bracia Ignaczakowie, czy Jakub Karpiński. Trener powtarza, że stara się dobierać no-

wych zawodników przede wszystkim pod względem jakości piłkarskiej, ale nie zapomina też o tym, żeby mieli  

coś wspólnego z Gminą Kawęczyn. 

Orzeł to też młodzieżowe drużyny. Są to dwie drużyny, Orlicy – to grupa 11latków oraz młodszych chłop-

ców, która na co dzień trenuje na Orliku w Kawęczynie. Grają w systemie ligowym 2x 25min. Jest to grupa ok. 15 

chłopców, w zespole grają też dwie dziewczyny: Wiktoria Wypych i Kamila Michalak. Orlicy zajęli IV miejsce w 

swojej lidze wyprzedzając Wicher Dobra oraz Kasztelanię II Brudzew. Musieli uznać wyższość Piasta Grodziec, 

Tura Turek oraz Kasztelani I Brudzew. Kolejna drużyna młodzieżowa to Trampkarze Starsi, są 15latkowie i młodsi 

chłopcy. W poprzednim sezonie uzyskali awans  z II do I Ligi Okręgowej, w tym sezonie mogli rywalizować z du-

żo większymi klubami takimi jak SKP Słupca czy Olimpia Koło. Ten sezon przyniósł im na pewno bagaż cennych 

doświadczeń. Już od sierpnia br. głównie na bazie trampkarzy będzie tworzona drużyna juniora młodszego, ma być 

to zaplecze dla seniorów w klubie, młodzi wiodący zawodnicy mają być stopniowo wprowadzani do drużyny se-

niorskiej. Na orliku w Kawęczynie trenują również, na razie głównie w formie zabawowej 7 i 8latkowie,. W sumie 

grę w piłkę nożną uprawia w Orle ok. 50 młodzieżowców, co trzeba uważać za sukces. 

Na nadchodzący szczególny sezon, bo w wyższej klasie rozgrywkowej życzymy drużynie seniorów Orła 

aby w roli beniaminka w klasie okręgowej radzili sobie na miarę swoich możliwości i oczekiwań a wszystkim mło-

dzieżowcom Orła, aby każdy trening  i mecz przynosił przede wszystkim uśmiech na twarzy.    

                    Marcin Mazurek  

HISTORYCZNY AWANS DO „OKRĘGÓWKI” NA 25-LECIE  POWSTANIA 
GKS ORZEŁ KAWĘCZYN 

Drużyna seniorów GKS Orzeł Kawęczyn wraz z działaczami klubu oraz  

Janem Nowakiem Wójtem Gminy Kawęczyn  
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L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. SKP Słupca 12 36 61:7 

2. Olimpia Koło 12 27 57:17 

3. Warta Pyzdry 12 24 42:24 

4. Kasztelania Brudzew 12 15 21:28 

5. GKS Orzeł Kawęczyn 12 12 26:45 

6. Zjednoczeni Rychwał 12 9 14:39 

7. Wicher Dobra 12 3 7:68 

KOŃCOWA TABELA — I LIGA OKRĘGOWA TRAMPKARZY  
STARSZYCH C1 GR. 6, SEZON 2020/2021 

W środę 23 czerwca br. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie odbyło się podsumowanie 

młodzieżowych drużyn GKS Orzeł Kawęczyn za sezon 2020/2021. Klub posiada obecnie 3 sekcje młodzieżo-

we: orlicy i trampkarze, którzy grają w rozgrywkach ligowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz 

grupę początkującą tzw. „piłkarskie przedszkole”, są to dzieci z roczników 2013 i młodszych, które trenują 

raz w tygodniu na kawęczyńskim orliku. 

 Na spotkaniu pojawiło się ok 60 osób, byli to 

zawodniczki, zawodnicy, rodzice oraz zaproszeni 

goście. Swoją obecnością zaszczycili: Jan Nowak - 

Wójt Gminy Kawęczyn, Krystian Krawczyk - Prezes 

GKS Orzeł Kawęczyn, Jan Gruca – Radny Powiatu 

Tureckiego. Na początku przemawiał Jan Nowak – 

Wójt Gminy Kawęczyn, nie krył słów uznania, że 

tak duża liczba dzieci i młodzieży należy do klubu, 

życzył jak największych sukcesów w przyszłym se-

zonie.  

 Po przemówieniach rozpoczęto podsumowanie 

poszczególnych sekcji. Na początku medale, dyplo-

my oraz pamiątkowe zdjęcia otrzymali najmłodsi. 

Następnie podsumowano sezon orlików, a na samym 

końcu trampkarzy. Nagrodzono też trzech młodzie-

żowców nagrodami indywidualnymi i tak wyróżnie-

nie roku trafiło do Antoniego Polusa – który bardzo 

pilnie uczęszcza na treningi do swojej grupy a dodat-

kowo trenuje z grupą starszą. Królem strzelców w 

drużynie orlików został  Igor Marecki, który otrzymał 

pamiątkową statuetkę z tej okazji, najwięcej goli w 

drużynie trampkarzy strzelił Patryk Kapa do którego 

również trafiła statuetka króla strzelców trampkarzy. 

Na końcu podsumowań wystąpił Jan Gruca – Radny Powiatowy, życzył sukcesów w kolejnym sezonie i na konto 

drużyn młodzieżowych przekazał cztery piłki. Ostatnie wystąpienie należało do Krystiana Krawczyka – dziękował 

zawodniczkom i zawodnikom za zaangażowanie, mówił też o tym, iż Zarząd klubu chce aby najlepsi młodzieżow-

cy trafiali do drużyny seniorów, jest to nadrzędny cel Orła w szkoleniu młodzieży. 

 Po części oficjalniej przyszedł czas na kibicowanie reprezentacji Polski w meczu  ze Szwedami na EURO 

2020. Przed meczem, w przerwie wszyscy mogli się posilić czymś słodkim, wodą, herbatą oraz kawą przygotowa-

ną przez rodziców. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim rodzicom naszych młodych za-

wodników za zaangażowanie, pomoc w trakcie całego sezonu, jak i podczas podsumowania, szczególne podzięko-

wania kieruje do Pani Magdaleny Słodzińskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców przy drużynach młodzieżowych 

GKS Orzeł Kawęczyn.                           Marcin Mazurek  

PODSUMOWALI SEZON 2020/2021 

Podsumowanie drużyn  GKS Orzeł Kawęczyn, od lewej: 

Jan Gruca Radny Powiatu Tureckiego, Antoni Polus, Jan 

Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, Igor Marecki, Oliwier Drze-

wiecki, Marcin Mazurek Trener grup  młodzieżowym GKS 

Orzeł Kawęczyn  



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  

         Informacje z USC  w Kawęczynie 

 Zgony 

                  †††† 
Stanisław Gwóźdź              *              Anna Jasińska    
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 Śluby 

         Angelika Jaworska i Kacper Kościanowski     *    Weronika Deszcz i Damian Śmigielski    *                                          

Karolina Stefaniak i Michał Calak 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Kasztelania Brudzew 10 27 90:13 

2. Piast Grodziec 10 24 78:31 

3. MKS Tur 1921 Turek 10 21 33:21 

4. GKS Orzeł Kawęczyn 10 12 33:39 

5. Wicher Dobra 10 4 30:78 

6. Kasztelania II Brudzew 10 1 23:113 

KOŃCOWA TABELA SEZONU 2020/2021 
II LIGA OKRĘGOWA ORLIK E1 GR.11 

 KOŃCOWA TABELA SEZONU 2020/2021 
KLASA A PROTON SENIORZY GR.4   

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. LKS Ślesin 26 67 100:24 

2. GKS Orzeł Kawęczyn 26 64 91:29 

3. GKS Osiek Wielki 26 53 59:22 

4. Nałęcz Babiak 26 45 64:52 

5. Znicz Władysławów 26 45 61:43 

6. Sparta Barłogi 26 45 68:52 

7. Górnik Kłodawa 26 38 72:60 

8. Warta Kramsk 26 32 50:58 

9. Hetman Orchowo 26 30 43:74 

10. Teleszyna Przykona 26 27 45:67 

11. Warta Rumin 26 25 38:64 

12. Wicher Dobra 26 22 41:81 

13. GKS Osiek Mały/Łuczywno 26 18 28:63 

14. KS Mostki 26 13 30:101 
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 5/21 „Kawęczyniaka”  

jest HASŁO: Mam dwadzieścia jeden lat 

 Spośród nadesłanych odpowiedzi  wylosowano 1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Kawęczyn otrzymuje:  

Katarzyna Śledź 

Nagroda do odbioru  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 

 

Rozwiązanie krzyżówki można dostarczyć  do Urzędu Gminy  

w Kawęczynie lub przesłać na adres  ugkaweczyn@kaweczyn.pl,   

podając imię, nazwisko i miejsce  zamieszkania,  

z dopiskiem w temacie  „krzyżówka” do 25 lipca 2021 r.   

 

Do rozlosowania nagrody. 

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje,   

że obiekt sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” w Kawęczynie  

jest czynny według  poniższego harmonogramu: 

poniedziałek, wtorek - nieczynne 

środa, czwartek, piątek 15:00 – 20:00 

Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów)  

Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 


