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      I Sesję Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji Komisarz Wyborczy w Koninie I zwo-
łał na dzień 21 listopada 2018 roku. Obrady do momentu wyboru Przewodniczącego pro-
wadził najstarszy wiekiem radny Sylwester Przyłęcki. Piętnastu radnych otrzymało z rąk 
Iwony Krajewskiej – Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie za-
świadczenie o wyborze. Dalej wszyscy radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli man-
dat radnego. Następnie  Jan Nowak otrzymał zaświadczenie z rąk Iwony Krajewskiej - 
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie o wyborze na Wójta Gmi-
ny Kawęczyn, po czym złożył przed Radą Gminy ślubowanie. 
      Radny Senior stwierdził quorum, po czym radni zatwierdzili porządek obrad sesji. 
Przystąpiono do wyborów Przewodniczącego Rady. W tym celu powołano 3-osobową 
Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli radni: Beata Goślińska, Józef Iwaniak i Ry-
szard Jaśkiewicz. Przewodnictwo w Komisji przypadło Beacie Goślińskiej. Nastąpiło 
zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Beata Goślińska zgłosiła Pio-
tra Geblera na tę funkcję, z kolei Łukasz Mila - Adriana Kwinciaka. Obaj wyrazili zgodę 
na kandydowanie. Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń zamknięto listę. Głosowano na 
kartach sporządzonych oddzielnie dla każdego kandydata. Na Piotra Geblera oddano                
8 głosów za, przeciw wyborowi oddano 5 głosów, a głos wstrzymujący był 1. Sam zainte-
resowany – Piotr Gebler nie wziął udziału w głosowaniu nad swoją kandydaturą. 6 rad-
nych opowiedziało się za wyborem Adriana Kwinciaka, 9 oddało głos przeciw, głosów 
wstrzymujących nie było.                                                                                                        
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Komisja stwierdziła, 
że radny Piotr Ge-
bler uzyskał bez-
względną większość 
głosów i tym sa-
mym został wybra-
ny Przewodniczą-
cym Rady Gminy 
Kawęczyn. Radny 
Senior złożył mu 
gratulacje i przeka-
zał dalsze prowa-
dzenie obrad. Piotr 
Gebler podziękował 
za poparcie jego 
kandydatury. Przy-
stąpiono do wyboru 
dwóch Wiceprze-
wodniczących. Prze-
wodniczący P. Ge-
bler zaproponował, 
aby Komisję Skruta-
cyjną powołać w 
takim samym skła-
dzie. Więcej osób do 
pracy w niej nie zgłoszono, a radni, 
zgodzili się pracować dalej, zacho-
wując taki sam podział ról. Zgłoszo-
no 4 kandydatów na Wiceprzewod-
niczących: Grzegorza Dzikowskie-
go, Sylwestra Kasprzaka, Pawła 
Urbanka i Łukasza Milę – wszyscy 
wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Karty zostały sporządzone oddziel-
nie dla każdego kandydata. W wyni-
ku przeprowadzonego głosowania 
kandydaci Grzegorz Dzikowski i 
Sylwester Kasprzak uzyskali po 9 
głosów za, czyli bezwzględną więk-
szość. Radni Paweł Urbanek i Łu-
kasz Mila zdobyli po 6 głosów za. 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że 
na Wiceprzewodniczących wybrano 
Grzegorza Dzikowskiego i Sylwe-
stra Kasprzaka. Przewodniczący 
ogłosił przerwę w obradach. Po niej 
Rada kontynuowała obrady w 14-
osobowym składzie. Powołała trzy 
komisje stałe, tj.: Komisję Budżetu, 

Gospodarki Komunalnej, Inwestycji 
i Promocji; Komisję Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska, Gospodarki 
Przestrzennej i Urbanistyki oraz Ko-
misję Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Porządku Pu-
blicznego. Następnie Rada ustaliła 
sześcioosobowe składy liczbowe 
oraz zadania. W głosowaniu jaw-
nym, dokonano wyboru przewodni-
czących komisji stałych, powoła-
nych z mocy ustawy oraz w wyniku 
podjętej wcześniej uchwały. Zostali 
nimi: 
- Ryszard Jaśkiewicz - Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej; 
- Krystyna Brzychcy - Przewodni-
cząca Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji; 
- Bożena Kolenda - Przewodnicząca 
Komisji Budżetu, Gospodarki Ko-
munalnej, Inwestycji i Promocji; 
-  Sylwester Przyłęcki - Przewodni-
czący  Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Przestrzen-
nej i Urbanistyki; 
- Beata Goślińska - Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Porządku Pu-
blicznego. 
Ponadto dokonano wyboru radnych 
do składów poszczególnych komisji. 
Jedno miejsce w Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji zostało nieobsa-
dzone.  
Obrady zakończyło wystąpienie Ja-
na Grucy – Radnego Powiatu Turec-
kiego, który pogratulował wójtowi i 
radnym wyboru oraz przekazał na 
ręce Wójta Gminy Jana Nowaka 
upominek. 

 
   Iwona Krajewska 

Radni Gminy Kawęczyn na I sesji. Obrady prowadzi  Radny Senior - Sylwester Przyłęcki 
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10 Listopada w Hali 
Sportowej Szkoły 
Podstawowej im. 
Marii Skłodow-
skiej  - Curie                               
w Kawęczynie, mu-
zycznie, radośnie ofi-
cjalnie zainauguro-
wano gminne obcho-
dy Święta Niepodle-
głości. Frekwencja 
była duża, w uroczy-
stości wzięło udział 
ponad 400 osób. 
Rozpoczęła się 
ona  okolicznościową 
prelekcją pt. ”Drogi 
Turkowian ku wol-
ności” wygłoszoną 
przez Małgorzatę 
Krawczyk. Podsumo-
wano również wyda-
rzenia o tematyce 
niepodległościowej, 
które przez cały rok 
odbywały się na tere-
nie gminy.  
 

 

 

 
cd. str. 4 

Razem dla Niepodległej - pieśnią, słowem i tańcem 

Uczestnicy obchodów 100 - lecia Niepodległości 

Z okazji nadchodzących Świąt 
składamy najserdeczniejsze życzenia:   

pogodnych oraz pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Niechaj ta magiczna Noc Wigilijna  
napełni nasze serca radością i spokojem. 

Nowo narodzony Jezus niech obdarza nas swoim błogosławieństwem, 
pomaga w rozwiązywaniu codziennych trudności,   

wskazuje drogę do wiecznego szczęścia 
i nieustannie obdarza swą miłością. 

Nowy 2019 Rok niechaj stanie się czasem spełnionych marzeń,  
spokoju i nadziei. 

  
                Piotr Gebler                                Jan Nowak        
                                        
              Przewodniczący                                 Wójt  
          Rady Gminy Kawęczyn                    Gminy Kawęczyn 
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A tych nie brakowało - były m. in. 
wykłady dotyczące historii, ale też 
tematyczne wystawy. Gromkie 
brawa za swoje występy zebrali 
najmłodsi mieszkańcy gminy, któ-
rzy przed widownią zaprezentowa-
li specjalnie na tę okazję przygoto-
wany program artystyczny. Wy-
stąpili nie tylko uczniowie ze 
wszystkich szkół podstawowych, 
ale też dzieci z przedszkola 
„Kasztanowe Ludki”. W patrio-
tycznym repertuarze zaprezento-
wał się także zespół 
„Kawęczyniacy”. Uroczystość za-
kończył koncert Orkiestry Dętej 
działającej przy OSP Tokary, 
wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych oraz degustacja pysz-
nych rogalików. 

Ewa Frątczak Małgorzata Krawczyk podczas wykładu okolicznościowego 

Występ przedszkolaków z Przed-
szkola Gminnego „Kasztanowe 
Ludki” w Kowalach Pańskich 

Występ harcerzy ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Tokarach 

Pierwszych 
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Polonez w wykonaniu dzieci 
ze Szkoły Podstawowej                    

im. Strażaków Polskich w Ko-
walach Pańskich-Kolonii 

Orkiestra Dęta działająca 
przy OSP w Tokarach 

Uczestnicy obchodów 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości 

cd. str. 6 
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Występ dzieci z Przedszkola 
Gminnego „Kasztanowe Ludki”  
w Kowalach Pańskich 

Scenka pt. „Byliśmy, jesteśmy, 
” w wykonaniu uczniów Szkoły 

Podstawowej                        
im. Jana Pawła II                             

w Tokarach Pierwszych 

Prowadzący uroczystość: Paulina 
Woźniak  i Marcin Mazurek 

cd. str. 7 
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Strażacy z OSP  
w Milejowie w strojach  

z lat 30 XX w. 

Występ uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej im. płk. pil. St. J. 
Skarżyńskiego w Skarżynie 

Występ Zespołu „Kawęczyniacy” 

cd. str. 8 
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Występ Nikoli Maciaszczyk i 
Jakuba Morusińskiego uczniów 
ze Szkoły Podstawowej                            
im. M. Skłodowskiej-Curie                  
w Kawęczynie 

Uczniowie ze szkoły Podstawo-
wej im. płk. pil. St. J. Skarżyń-

skiego w Skarżynie 

Uczestnicy uroczystości 
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Uczczono pamięć zmarłych strażaków Obchody 11 listopada w Gminie Kawęczyn 
      11 listopada w Tokarach  i Kowalach 
Pańskich świętowano 100. rocznicę odzy-
skania niepodległości. 
 W Tokarach po złożeniu przez delegację 
sołectwa Tokary kwiatów pod Obeliskiem 
upamiętniającym 650 – lecie Tokar, przy 
dźwiękach Orkiestry Dętej działającej przy 
OSP Tokary nastąpił przemarsz do Kościoła 
Parafialnego w Tokarach. Tam delegacje 
Szkoły Podstawowej w Kawęczynie, Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach, 
Urzędu Gminy w Kawęczynie, Rady Gminy 
Kawęczyn, Koła Gminnego Wielkopolskie-
go Stowarzyszenia Sołtysów, Zarządu Od-
działu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Kawęczynie, Stowarzyszenia Gminny 
Klub Sportowy Orzeł Kawęczyn, Koła Mi-
łośników Dziejów i Tradycji Regionu dzia-

łającego przy Stowarzyszeniu Kawęczyń-
skie Towarzystwo Rozwoju złożyły kwia-
ty, a młodzież ze Szkoły Podstawowej im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie 
przygotowała program artystyczny. Póź-
niej wszyscy modliliśmy się w intencji Oj-
czyzny. 
Podobnie było w Kowalach Pańskich, 
gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Strażaków Polskich z Kowali Pańskich-
Kolonii zaprezentowali program patrio-
tyczny, a delegacje Szkoły Podstawowej w 
Kowalach Pańskich - Kolonii , Rady Gmi-
ny Kawęczyn, Urzędu Gminy w Kawęczy-
nie, Koła Gminnego Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Sołtysów, Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Sto-

warzyszenia Gminny Klub Sportowy 
Orzeł Kawęczyn złożyły wiązanki 
kwiatów. Msza św. w intencji Ojczy-
zny odprawił ks. Proboszcz Roman 
Kowszewicz. 
      
                            Ewa Frątczak 

Uczniowie podczas występu okolicznościowego w kościele w Tokarach 

Poczty sztandarowe  

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich                             
w Kowalach Pańskich-Kolonii. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 rocznica objęcia Probostwa w Tokarach  
 

Uczczono pamięć zmarłych strażaków 
           W niedzielę, 18 listopada, w 
kościele parafialnym pw. św. An-
drzeja Apostoła w Tokarach sprawo-
wano Mszę św. w intencji zmarłych 
strażaków z Powiatu Tureckiego. 
Ok. godziny 11:00 obok tokarskiej 
świątyni pojawiły się delegacje ze 
wszystkich jednostek OSP z powiatu 
tureckiego oraz zaproszeni goście. 
Obecne były także władze samorzą-
dowe z Gminy Kawęczyn pod prze-
wodnictwem Wójta Jana Nowaka. 
Przybył również Poseł na Sejm RP - 
Ryszard Bartosik, nadbrygadier-
Wojciech Mendelak, st. bryg. Lech 
Janiak, st. bryg.  - Leonard Soja, st. 
bryg. Dariusz Stasiak, st. bryg. Ro-
bert Bącała, st. kapitan - Piotr Pieś-
kiewicz oraz Grzegorz Ciesielski - 
Prezes Zarządu oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Turku. Po wej-
ściu do kościoła odbyło się krótkie 
nabożeństwo wypominkowe, pod-
czas którego Powiatowy Kapelan 
Strażaków- ks. Antoni Janicki, od-
czytał nazwiska wszystkich zmar-
łych strażaków - zarówno tych za-
wodowych, jak i ochotników ze 
wszystkich jednostek naszego po-
wiatu. Z Gminy Kawęczyn byli to: 
Tadeusz Mazurek (OSP Kawęczyn), 

Henryk Darul (OSP Kowale Pań-
skie), Adam Stasiak ( OSP Mile-
jów), Józef Zduniak i Eugeniusz 
Migdalski (OSP Żdżary). Podczas 
wyczytywania nazwisk zmarłych, 
Prezesi Zarządów Gminnych zapala-
li przed figurą Chrystusa Zmar-
twychwstałego znicze, symbolizują-
ce pamięć tych, którzy odeszli. Na-
stępnie ks. Janicki odprawił w inten-

cji zmarłych druhów Mszę św.  Po 
niej wszyscy udali się do pobliskiej 
remizy OSP w Milejowie na strażac-
ką grochówkę. Ogółem w uroczysto-
ści uczestniczyło ok. 120 osób. 

 
Marcin Mazurek 

 
 
 

Przemarsz strażaków uczestniczących we mszy 

Uczestnicy Mszy Świętej 
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Jubileusz 20-lecia posługi kapłańskiej 
30 listopada  parafianie parafii 
Tokary świętowali podwójnie: 
odpust w kościele pw. św. An-
drzeja Apostoła, ale też wspa-
niały jubileusz - 20-leciA posłu-
gi kapłańskiej proboszcza ks. 
Antoniego Janickiego w tejże 
parafii, która jest najdłuższa po 
ks. Tomaszu Cieslińskim od po-
łowy XIX wieku. Z życzeniami 
do dostojnego jubilata, który 
jest także kapelanem strażaków 
przybyli: ks. Prałat Zygmunt 
Chromiński dziekan dziekanatu 
dobrskiego  wraz ze wszystkimi 
księżmi  z dekanatu oraz ks. 
Prałat Grzegorz Drzewiecki ku-
stosz i proboszcz parafii Charłu-
pia Mała k/Sieradza; parafianie, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tokarach 
Pierwszych, Szkoły Podstawo-

wej im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Kawęczynie, a także przedstawiciele 
samorządu na czele z wój-
tem Janem Nowakiem, Prezesem 
Stowarzyszenia Kawęczyńskie To-
warzystwo Rozwoju Jarosławem 
Królem. Ponadto przepiękne życze-
nia wyśpiewał zespół Kawęczynia-
cy. 
 

Redakcja 

Przy ołtarzu od lewej stoją: ks. Antoni Janicki—Proboszcz Parafii w Tokarach, ks. Franciszek 
Zygadliński—Proboszcz Parafii w Boleszczynie, ks. Dziekan Zygmunt Chromiński - Proboszcz 

Parafii w Dobrej 

Kosz kwiatów na ręce Proboszcza Antoniego 
Janickiego składa Jarosław Król - Prezes Stowa-
rzyszenia Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju, 
Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn, Jadwiga 
Bartczak - reprezentująca Zespół 
„Kawęczyniacy” 
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 Ostatnia sesja Rady Gminy Kawęczyn VII kadencji 
 Posiedzeniem kończącym VII 
kadencję Rady Gminy Kawęczyn 
była zwołana na dzień 9 listopada 
2018 roku XLVIII Sesja. Rada przy-
jęła ostatnie uchwały. Określiła wy-
sokość stawek podatku od środków 
transportowych oraz od nierucho-
mości na 2019 rok. Podjęła decyzję 
o obniżeniu ceny skupu żyta do ce-
lów wymiaru podatku rolnego na 
2019 rok. Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego w wydanym w dniu 
18.10.2018 r. komunikacie w spra-
wie średniej ceny skupu żyta za 
okres 11 kwartałów poprzedzają-
cych rok podatkowy 2019 podał 
kwotę 54,36 zł za 1 dt, którą Rada 
Gminy obniżyła do  49,00 zł za 1 dt. 
W wyniku głosowania przyjęty zo-
stał roczny program współpracy 
Gminy Kawęczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na 2019 rok. Dzięki de-
cyzji organu stanowiącego Gmina 
Kawęczyn powiększy zasób nieru-
chomości o te zlokalizowane w To-
karach Pierwszych – z przeznacze-
niem na drogę publiczną 
(przebudowa skrzyżowania) – oraz 
w Marianowie-Kolonii – celem 
urządzenia terenów rekreacyjnych 
(budowa placu zabaw z obiektami 
małej architektury). Podjęto ostatnie 
w tej kadencji decyzje finansowe, 
które rzutowały na kształt uchwały 
budżetowej gminy na rok 2018. 
 W trosce o środowisko Gmina 
Kawęczyn zleciła firmie ARDEA 
Doradztwo Środowiskowe wykona-
nie rekonesansu przyrodniczego. 
Podczas obrad Rady Gminy Arka-

diusz Kiszka reprezentujący Wyko-
nawcę dokonał prezentacji wyników 
rekonesansu. Omówił, jak przebie-
gały prace w terenie prowadzone od 
maja do sierpnia tego roku. Przed-
stawił zdiagnozowane walory przy-
rodnicze gminy. Opracowany mate-
riał umożliwi efektywną ochronę 
fauny – pozyskane dane wpłyną na 
skrócenie czasu przygotowania pro-
cesów inwestycyjnych. 
 Ponadto podczas sesji zebrani 
zostali zapoznani ze stanem realiza-
cji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2017/2018. Najważniej-
sze kwestie przedstawiła Arleta Bie-
gańska – Gminny koordynator                
ds. oświaty. 

   Iwona Krajewska 
   

Komunikaty 
• Dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Milejów oraz Ciemień 
 W październiku br. odebrano roboty dotyczące inwestycji pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Ciemień, tj. Część I: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV; Część II: Przebudo-
wa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV – montaż oświetlenia” oraz „Budowa linii kablowej oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Milejów”. Wykonawcą obu inwestycji była firma Waldemara Jankowiaka PHU 
ELEKTRO - INSTAL z siedzibą Cichów 34, 62 – 720 Brudzew, która została wybrana, jako najkorzystniejsza na 
podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego 
dalej „Regulaminem”. Wartość wykonania zadania w miejscowości Ciemień kosztowała dla części I – 4.920,00 
zł brutto, a dla części II – 20.085,90 zł brutto. Natomiast koszt budowy oświetlenia ulicznego w Milejowie wy-
niósł 28.905,00 zł brutto. 
 

• Dot. przebudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowy Świat oraz Młodzianów 
 22 listopada br. odebrano roboty pn. „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urzą-
dzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Świat – etap I oraz w Młodzianowie.” Wykonawcą ww. inwe-
stycji była firma Waldemara Jankowiaka ELEKTRO – INSTAL z siedzibą w Cichowie 34, gmina Brudzew. 
Koszt inwestycji w Nowym Świecie wyniósł 9.348,00 zł brutto natomiast w Młodzianowie 5.289,00 zł brutto. 
 

 
• Dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
W dniu 9 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbyło się spotkanie z udziałem mieszkańców 
gminy w sprawie rozpoczęcia prac budowlanych II etapu (60 szt.) ”Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Kawęczyn”.  Gminę Kawęczyn reprezentował  Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Zofia 
Osiborska Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Andrzej Cichoradzki – Inspektor Nadzoru,  
Marek Jaworski Kierownik Zakładu Usług Wodnych w Turku oraz protokolant Agnieszka Sasiak. Firmę P.P.HU. 
ECO – PLAST reprezentował właściciel Tomasz Białas, kierownik budowy –  Tomasz Bartczak. W czasie spo-
tkania przedstawiciele firmy zaprezentowali sposób użytkowania oczyszczalni oraz ogólne założenia prac bu-
dowlanych. Planowany termin rozpoczęcia prac przewidziany został na miesiąc grudzień br.  
W pierwszym etapie zostało wybudowanych 67 sztuk przydomowych oczyszczalni.  Koszt wykonania inwestycji 
dla I etapu wyniósł 1 367 880,05 zł brutto (tj. roboty budowlane - 1 356 490,05 zł brutto i nadzór  11 390,00 zł 
brutto). Ostateczna kwota dofinansowania  I etapu wyniosła 655 344,27 zł.  
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Wspomnień blask 
Państwo Dorota i Józef Rasze-

wscy to mieszkańcy Kowali Pań-
skich-Kolonii, którzy uwielbiają 
rozmawiać o historii. Znam Ich 
od bardzo dawna i darzę ogromną 
sympatią. Kiedy pani Dorota za-
prosiła mnie, aby podzielić się 
wspomnieniami o swoim wujku, 
bardzo się ucieszyłam. W ich do-
mu kultywuje się pamięć o bli-
skich, dba o rodzinne pamiątki, a 
także pielęgnuje historyczne zami-
łowania.  

To ważne, aby spisywać bio-
grafie przodków, by upamiętniać 
przeszłość, albowiem jest to bez-
cenna wiedza o własnej tożsamo-
ści. Zachęcam zatem do poszuki-
wania swoich korzeni… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Śp. Bolesław Kołodziejek  - syn 
Marianny (z domu Karbowskiej) i 
Józefa Kołodziejków. Urodził się 19 
stycznia 1916 r. w Marcjanowie. 18 
marca 1940 r. wywieziony przez 
hitlerowców do Paderborn w Niem-
czech. Po wyzwoleniu przez Ame-
rykanów, trafił do zbiorowego obo-
zu w Augusdorf, gdzie przebywał 
do 1950 r. Następnie osiedlił się w 
Australii. Po krótkim pobycie w 
Melbourne oraz Bonegilla, zamiesz-
kał w Whyalla. W latach 1950-1977 
pracował w stoczni. W 1971 r. 
otrzymał od Królowej Elżbiety au-
stralijskie obywatelstwo. Do Ojczy-
zny wrócił w 1995 roku, po 18 la-
tach starań o możliwość zamieszka-
nia w Ojczyźnie. Zmarł                          
19.10.2010 r. Śp. Bolesław był wu-
jem Doroty Raszewskiej - bratem jej 
mamy Wiktorii. 

 
Krwawa egzekucja w Uniejowie 

Wuja Bolesław był synem Ma-

rianny i Józefa Kołodziejków – mo-
ich dziadków. Prowadzili oni gospo-
darstwo rolne. Obydwoje pochodzili 
z Marcjanowa. Ślub wzięli około 
1890 r. Doczekali się czterech có-
rek: Anny (ur. 1912 r.), Wiktorii  
(ur. 1914 r.), Marianny (ur. 1918 
r.), Janiny (ur. 1920 r.) i dwóch sy-
nów: wspomnianego Bolesława                
(ur. 1916 r.) oraz Józefa              
(ur. 1925 r.). 
 Bolesław na początku II wojny 
światowej pracował przy okopach 
za Uniejowem. Stamtąd, wraz z in-
nymi mężczyznami, został zabrany 
przez Niemców na rynek do Uniejo-
wa. Hitlerowcy rozpoczęli tam 
krwawą egzekucję, bestialsko strze-
lając do ludzi. Wuja widząc to 
wszystko - zemdlał ze strachu. Przed 
nim stał pan Miśczak z Marcjano-
wa. Trafiony przez kulę z karabinu, 
osunął się na Bolesława. Wuja 
uznano za martwego. Leżał wśród 
zabitych, dopóki mordercy nie ode-
szli. Pod osłoną nocy, udało mu się 
uciec do Marcjanowa. Niedługo 
mógł jednak cieszyć się powrotem, 
albowiem w 1940 r. hitlerowcy 
wkroczyli do domu dziadków, zabie-
rając Janinę, Mariannę, Wiktorię 
oraz Bolesława. Zostali oni uwięzie-
ni w kościele w Uniejowie. Mojej 
mamie Wiktorii udało się uciec, po-
zostali 18 marca 1940 r. zostali wy-
wiezieni do Rzeszy.  

 
Przymusowe życie w Niemczech 

         Rodzeństwo po wywiezieniu do 
Rzeszy rozpoczęło przymusowe ro-
boty u niemieckich gospodarzy. Ja-
nina zapoznała tam swojego przy-
szłego męża Jana Błaszczyka. Był 
on tak zwanym „pisarzem”. Tłuma-
czył niemieckie dokumenty. Zako-
chani musieli udawać przed Niem-
cami, że są rodzeństwem. Nie mogli 
ujawnić swoich uczuć. Kiedy z cza-
sem doszło do ślubu, jedna z Nie-
mek, nie znając prawdy, dziwiła się, 
że siostra wychodzi za mąż za brata. 
Marianna również spotkała tam mi-
łość swojego życia – Edwarda Ol-
czyka. Po wojnie siostry wróciły do 
Polski.  
 

Wspomnienia z wojny 
W mojej pamięci zapisała się 

historia, opowiedziana przez mamę. 
Otóż podczas okupacji była ona 
świadkiem, jak pewien młody około 
15-letni Niemiec, bił dotkliwie star-
szą Żydówkę. Mama nie mogła 
znieść owego widoku, toteż wstawiła 
się za kobietą. Wówczas chłopak ten 
podniósł na nią rękę. Mamie opo-
wiadano, że Niemiec, stracił później 
tę dłoń na wojnie… 

Wiem również, że pierwszy 
mąż mamy zaginął na wojnie. Szu-
kano go wiele lat przez różne orga-
nizacje. Nigdy jednak nie został od-
naleziony. Mój tata z kolei walczył 
w powstaniu warszawskim. Mama 
podczas wojny pracowała u swojego 
sąsiada.  

Chciałabym też nadmienić, 
że mama wysyłała paczki swoim sio-
strom do Niemiec. Chodziła do To-
kar i przekupywała Niemców, by je 
wysłali. Były one ogromnym wspar-
ciem dla przebywającego w Rzeszy 
rodzeństwa.  

Jak wuja Bolesław trafił  
do Australii  

Wuja Bolesław opowiadał, 
że pobyt w Niemczech był ciężki. 
Panował tam głód, a tamtejsi go-
spodarze źle traktowali Polaków. Po 
zakończeniu wojny, Amerykanie 
umieścili Polaków oraz ludzi innych 
narodowości w zbiorowych obo-
zach. Bolesław został umieszczony 
w Augustdorf, gdzie przebywał do 
1950 r. Wuja wspominał, że dobrze 
mu się tam żyło. W 1950 roku roz-
poczęto emigrację osób, zasiedlają-
cych owe obozy, w różne strony 
świata. Wuja (wraz z 1000 innych 
Polaków) zdecydował się na Austra-
lię. 26 kwietnia - po 3 miesiącach 
podróży - trafił do Melbourne (w 
latach 1901–1927 stolica Australii, 
największe miasto stanu Wiktoria 
oraz drugie pod względem wielkości 
miasto po Sydney), a następnie do 
obozu emigrantów Bonegilla. Było 
to miejsce w głębokim  buszu w Wik-
torii Północnej, w pobliżu Albury i 
Wodonga. Można je określić jako 
pierwszy dom europejskich, powo-
jennych wysiedleńców (zwanych 
DPs), którymi byli Polacy, Czesi, 
Łotysi, Litwini, Estończycy i Ukraiń-
cy.                                      cd. str. 14 
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W rzeczywistości Bonegilla stał się największym obo-
zem emigracji w historii Australii.            

W 1950 roku Australia była młodym krajem - 
dopiero powstawała, rozbudowywała się. Z czasem za-
częła docierać tam technologia. Na wysokim poziomie 
była jedynie sfera budowy statków. To wszystko zasko-
czyło Bolesława.  

 
Tęsknota za Ojczyzną 

25 maja 1950 r. wuja został wysłany do miasta o 
nazwie Whyalla. Miejscowość ta położona jest w sta-
nie Australia Południowa, na wschodnim wybrzeżu Pół-
wyspu Eyrego, nad Zatoką Spencera (Ocean Indyjski). 
Tutaj przydzielono go do pracy w stoczni, gdzie budo-
wał okręty. Zamknięto ją w 1977 r.  

Bolesław w 1971 roku otrzymał od Królowej 
Elżbiety australijskie obywatelstwo. Chciał jednak wró-
cić do Polski. Tęsknił za Ojczyzną.  

W swoich podaniach o możliwość wyjazdu do 
Polski pisał: „chciałbym wrócić do mojego kraju i w 
nim pozostać z rodziną do końca życia. Moje 3 siostry 
pragną mojego powrotu”.  

Polonia w Australii 
Bolesław opowiadał nam, że Polonia w Australii 

bardzo się szanowała. Polacy często się odwiedzali, za-
praszali na wszelakie święta. Łączyła ich silna więź. 
Wuja miał tam wielu przyjaciół. Zawsze miał się do ko-
go zwrócić. Zawsze mógł liczyć na wsparcie i pomoc.  
Kiedy Bolesław wrócił do Polski, dostawał listy od zna-
jomych z Australii.  

Polacy migrowali do Australii od 1856 r., przy 
czym pierwsza grupa pochodziła z Wielkopolski i osie-
dliła się w Polish Hill River w Australii Południowej. W 
1947 r.  mieszkało tam ok. 6,5 tys. osób urodzonych w 
Polsce i liczba ta utrzymywała się na stałym poziomie. 
Znaczący napływ Polaków nastąpił po II wojnie świato-
wej. Wówczas to osiedli w niej weterani Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie i inni obywatele polscy, któ-
rych łączną liczbę oszacowano na ponad 50 tys. osób. 
Kolejna znacząca fala imigracji nastąpiła w okresie 
stanu wojennego i w następnych latach - 25 tys. osób.  

 

Upragniony powrót 
Wuja Bolesław do Polski wrócił po 18 latach 

starań - w 1995 roku. Zamieszkał u mojej cioci, a swo-
jej siostry Janiny w Zgierzu. Spędził tam około 5 lat. Po 
śmierci cioci, zamieszkał z nami. Zmarł 19.10. 2010 ro-
ku. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany na cmen-
tarzu w Przespolewie. 

 

 

 

 

 

Z albumu państwa Doroty i Józefa Raszewskich 

 

Bolesław Kołodziejek z kolegami w Niemczech – rok 
około 1943 (siedzi pierwszy od prawej) 

Bolesław Kołodziejek w Niemczech – rok 1944  

cd. str. 15 
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Janina Błaszczyk z mężem Janem 
– siostra Bolesława (wywieziona 
do Niemiec - Wismar - w czasie 
wojny)  

cd. str. 16 

Australia – Whyalla – lata 
60 XX 

Bolesław Kołodziejek w Australii – Whyalla 
– 1961 r. (miejsce pracy – stocznia) 
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Niemieckie doku-
menty z czasów II 
wojny światowej 

Australijskie obywatelstwo nadane Bolesławowi 
Kołodziejkowi w 1971 r.  
przez Królową Elżbietę  

Marianna Olczyk z mężem Edwardem – siostra 
Bolesława (wywieziona do Niemiec - Lubeka-                      
w czasie wojny) 
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  Tajemnice historii 
   W sobotę 25 listopada 
2018 roku Miłośnicy 
Dziejów i Tradycji Re-
gionu w osobach: Jan 
Nowak – Wójt Gminy 
Kawęczyn, Sylwester 
Dzikowski,  Paweł Ja-
nicki, Henryk Antczak, 
Jacek Boraś, Paulina 
Woźniak oraz Dariusz 
Jaworski uczestniczyli w 
spotkaniu pn. 
„Tajemnice Historii”, 
które odbyło się w 
Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Liskowie. Orga-
nizatorami byli: Stowa-
rzyszenie Schondorf , 
Ostrowskie Stowarzy-
szenie Enigma oraz Dy-
rekcja Gminnego Ośrod-
ku Kultury w Liskowie. 
Jednym z prelegentów 
był członek naszego Ko-
ła – Paweł Janicki. Mó-
wił on o „Getcie wiej-
skim w Czachulcu”. W 
swojej wypowiedzi 
omówił wnioski z prowadzonych od wielu lat badań 
dotyczących narodowości żydowskiej na naszym tere-
nie, których jest prekursorem. Przytaczał słowa osób, 
pamiętających okrutne czasy okupacji. Uczestnicy kon-

ferencji mogli posłuchać autorek publikacji „Zapiski z 
dziejów Cielc” – Cecylii Wyganowskiej oraz Aleksan-
dry Adamas. Dodatkową atrakcją wykładów była wy-
stawa wydobytych przez oba Stowarzyszenia części 

broni odwetowej - Ver-
geltungswaffe 2 niemiec-
kiej rakiety A4/V2. 

 
Paulina Woźniak 

 
 

 

 

 

 

 

Paweł Janicki podczas konferencji mówił o „Getcie wiejskim w Czachulcu” 

Miłośnicy Dziejów i Trady-
cji Regionu podczas spotka-
nia „Tajemnice historii” 
Od lewej: Sylwester Dzi-
kowski, Jan Nowak – Wójt 
Gminy Kawęczyn, Henryk 
Antczak, Anna Jaworska, 
Dariusz Jaworski 
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Drogi i pobocze z destruktu 
W dniu 9 listopada bieżącego roku dokonano 
odbioru częściowego dróg oraz pobocza, któ-
re zostały utwardzone z pozyskanego destruk-
tu asfaltowego. Zostały utwardzone drogi: w 
miejscowości Młodzianów na dł. 270 m i Ko-
wale Pańskie na dł. 180 m oraz pobocze w 
Tokarach Pierwszych w kierunku szkoły na                   
dł. 250 m. Wykonawcą była firma Trans – 
Spili Sp. z o. o. z siedzibą ul. Górnicza 18A, 
62 – 563 Licheń Stary, która została wybrana 
w procedurze zapytania ofertowego. Koszt 
robót wyniósł 50.895,87 zł. Skropienie emul-
sją asfaltową i miałowanie grysami ww. drogi 
i pobocza nastąpi na przełomie II i III kwarta-
łu 2019 r.  

Ilona Napieraj 

Pobocze w Tokarach Pierwszych 

Droga w Kowalach Pańskich 

Droga w Młodzianowie 
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 Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn 
Dnia 31 października 2018 roku zostały 
odebrane roboty budowlane pn. „Budowa 
drogi w miejscowości Kawęczyn”. W                 
wyniku realizacji przedmiotowego zadania 
nastąpiła przebudowa drogi z nawierzchni 
gruntowej na asfaltową o dł. 200 m. Wyko-
nawcą inwestycji była firma BEDRÓG                      
z gminy Koźminek, która została wyłonio-
na w procedurze przetargowej do wykona-
nia zadania za kwotę 495.828,99 zł brutto. 
Dzięki wsparciu Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych (FOGR) Gmina Kawęczyn 
otrzymała dotację celową z Województwa 
Wielkopolskiego w kwocie 86.600,00 zł, na 
dofinansowanie przebudowy drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych. 

Ilona  Napieraj 

Festiwal folkloru w Malanowie 
 18 października 2018 
roku nasi 
„Kawęczyniacy” brali 
udział w  „Festiwalu 
folkloru i twórczości 
artystycznej powiatu 
tureckiego” zorganizo-
wanym przez Stowarzy-
szenie Nadzieja oraz 
Centrum Kultury         i 
Bibliotekę Publiczną w 
Malanowie. Siódma 
edycja tego wydarzenia 
miała miejsce w restau-
racji Hacjenda. Dorosłą 
część festiwalu rozpo-
czął zespół Serenada 
działający przy Centrum 
Kultury w Dobrej, które-
go kierownikiem jest 
Małgorzata Wacławek. 
Następnie wystąpiły 
Alebabki, również z Do-
brej, pod opieką Haliny 
Rutki. Po Dobrzanach przyszedł czas na przedstawicieli 
Przykony, a więc grupę „Zgoda”, działającą przy 
CKiBP, prowadzoną przez Halinę Durkiewicz. Debiut 
zespołu „Kawęczyniacy” na przeglądzie w Malanowie 
wypadł fantastycznie. Opiekuje się nimi Krzysztof Je-
sionek. Gminę Malanów zaprezentowały panie i pano-
wie „Jarzębinki” działający przy CKiBP w Malanowie. 
Kierownikiem jest Anna Kłodawska. Potem przyszedł 
czas na „Turkowianki” z MDK w Turku oraz 
„Tradycję” z CKiBP w Malanowie. Ci ostatni ćwiczą 
pod czujnym okiem Jadwigi Włodarczyk, a także kapeli 
To my, którego kierownikiem artystycznym jest Kazi-
mierz Rasiński. 

Po swojskim graniu organizatorzy zabrali gości w kuli-
narną podróż po tradycyjnych polskich smakach. Po 
posiłku zarówno artyści, jak i licznie zgromadzona pu-
bliczność ruszyła na parkiet. Muzykę z repertuaru star-
szej młodzieży serwował Rafał Białas. 

 
Ewa Frątczka 

Kawęczyniacy podczas występu 
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    Gastroskopia i kolonoskopia refundowana przez NFZ 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Turku, ul. Łąkowa 4a, od 2 listopada 2018 roku prowa-
dzi nową Poradnię Diabetologiczną współpracującą z 
Narodowym Funduszem Zdrowia. W Pracowni Endo-
skopii Gastroeterologicznej wykony-
wane są badania refundowane przez 
NFZ: gastroskopia i kolonoskopia.  
Rejestracji do poradni można dokony-
wać osobiście lub telefonicznie pod 
numerem 63 280 56 80.  
Do poradni przyjmowani są pacjenci: 
- na wizyty kontrolne po leczeniu szpi-
talnym, 
- celem konsultacji diabetologicznej od 
lekarzy podstawowej opieki zdrowot-
nej. 
Na umówioną wizytę trzeba zabrać:  
- skierowanie od lekarza 
- dokument z nr PESEL, 

- dokumentację przebytych chorób (wypisy ze szpitali, 
karty z konsultacji specjalistycznych), 
- wyniki badań laboratoryjnych. 
Godziny pracy poradni przedstawia tabela: 

Iwona Krajewska 

Dzień  
tygodnia 

Rejestracja Godziny przyjęć Lekarz przyjmujący 

Poniedziałek  - -  - 

Wtorek 
 8:00 - 15:00 14:00 - 18:00  lek. Sylwia Stypułkow-

ska-Skiba 

Środa -   - - 

Czwartek 8:00 - 15:00 14:00 - 18:00 lek. Jerzy Strojnowski 

Piątek 8:00 - 11:00 8:00 - 12:00 lek. Jerzy Strojnowski 

Informacja  dla przedsiębiorców 
      W dniu 25 listopada 2018 r. wchodzi w życie                    
ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej  (Dz. U. poz. 1629) 
i dotyczy wyłącznie przedsiębiorców działających 
jako osoby fizyczne zarejestrowane w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
( CEIDG). 
Podstawowym celem tej ustawy jest zapewnienie 
przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG, warunków tym-
czasowego zarządzania przedsiębiorstwem w celu za-
chowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa 
po ich śmierci.  
Działalność będzie kontynuowana w ramach zarządu 
sukcesyjnego, który zostanie ustanowiony z chwilą po-
wołania zarządcy sukcesyjnego i wpisania go do CE-
IDG. 
Zarządcą sukcesyjnym może być wyłącznie osoba fi-
zyczna posiadająca pełną zdolność do czynności praw-
nych, wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia 
działalności, która ma być kontynuowana po śmierci 
przedsiębiorcy. Funkcję zarządcy sukcesyjnego może 
pełnić tylko jedna osoba. 
Zarządca sukcesyjny będzie prowadził działalność po-
sługując się tym samym nr NIP, co zmarły przedsię-
biorca oraz  firmą zmarłego przedsiębiorcy z dodatkiem 
„w spadku” .  
Od 25 listopada 2018 r. :do CEIDG będą wpisywane: 
1) data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy, 
2) dane zarządcy sukcesyjnego, o ile został powołany 
(imię i nazwisko, PESEL, firma, obywatelstwo, adres 
do doręczeń, NIP - jeśli zarządca go posiada) informa-
cja o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego (w tym data 
ustanowienia zarządu), 
3)informacja o tym, że zarządca sukcesyjny przestał 
pełnić tę funkcję (z podaniem daty i powodu) 
4) informacja o okresie sądowego przedłużenia zarządu 

sukcesyjnego, 
5) informacja o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego i 
dacie tego wygaśnięcia. 

Formy powołania zarządcy sukcesyjnego 
I. Za życia przedsiębiorcy: 
Przedsiębiorca może sam wskazać we wniosku CE-
IDG-1 osobę, która po jego śmierci ma pełnić funkcję 
zarządcy sukcesyjnego.  

Możliwe jest też wskazanie danych kolejnego za-
rządcy na wypadek, gdyby zarządca powołany  
w pierwszej kolejności, zrezygnował z tej funkcji, 
utracił zdolność do czynności prawnych, został skaza-
ny lub zmarł. Powołanie i odwołanie zarządcy sukce-
syjnego wymagana formy pisemnej. Z funkcji tej mo-
że też zrezygnować sam zarządca, składając przedsię-
biorcy oświadczenie w formie pisemnej. Wniosek bę-
dzie można złożyć w formie papierowej w gminie. 
II. Po śmierci przedsiębiorcy – zarządcę sukcesyj-

nego należy powołać w ciągu dwóch miesięcy od 
daty zgonu przedsiębiorcy (lub od daty znalezienia 
zwłok).                     

      Zarządcę sukcesyjnego może powołać : 
- małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje 
udział w przedsiębiorstwie w spadku, 
- spadkobierca ustawowy lub testamentowy, który 
przyjął spadek. 

 
Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez ww. osoby 
wymaga aktu notarialnego. Notariusz ma obowiązek 
zgłoszenia do CEIDG informacji o powołaniu zarząd-
cy niezwłocznie, nie później niż następnego dnia ro-
boczego po dniu powołania. Zarządca sukcesyjny po-
wołany w ten sposób pełni swoją funkcję od momentu 
wpisania go do CEIDG. 

                                                                                                       
Halina Ambroziak-Juszczak 
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 Program Priorytetowy  Czyste Powietrze   

W dniu 2 października 2018 roku mieszkańcy gminy mieli możliwość zapoznania się  z założeniami Programu Czyste               
Powietrze. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie. Celem programu 
jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. W jego 
ramach  w budynkach istniejących można wymienić stary piec/kocioł na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające 
wymagania programu. Natomiast w budynkach nowo budowanych można dokonać zakupu i montażu nowego źródła ciepła 
spełniającego wymagania programu. Dofinansowanie przewiduje m.in: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na 
paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budyn-
ku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współ-
właścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ter-
minie do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: 
a)  aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW w Poznaniu), 
b) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręczne-
mu, 
c) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. 
Dofinansowanie będzie udzielane, w zależności od dochodu, w formie: dotacji, pożyczki, dotacji i pożyczki. 
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl - Zakładka pro-
gram czyste powietrze/    Źródło: www.wfosigw.poznan.pl                                                                                       

cd. str. 18 
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 Śladami Adama Mickiewicza – wycieczka dla zuchów i harcerzy 
16 listopada 2018 r. grupa zuchów i harcerzy 

wraz z drużynowymi Anną Jankowską i Gracjaną Go-
ślińską oraz nauczycielem języka polskiego Urszulą 
Jarentowską udali się na wycieczkę do Muzeum Ada-
ma Mickiewicza w Śmiełowie. Wyjazd został zorgani-
zowany dzięki wsparciu finansowemu, udzielonemu 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kawęczynie. Wycieczka poszerzyła 
wiedzę zuchów i harcerzy na temat naszego narodo-
wego wieszcza. Wszyscy uczestnicy z zainteresowa-
niem słuchali pani przewodnik, która przybliżyła  ży-
ciorys Adama Mickiewicza oraz opowiedziała historię 
Pałacu w Śmiełowie. Zuchy i młodsi harcerze aktyw-
nie uczestniczyli w warsztatach pt. „Muzealni odkryw-
cy”. Dzieci odnajdywały tajemnicze miejsca muzeum, 
ukryte przedmioty, poznawały ich niecodzienne nazwy 
i próbowały wyjaśnić do czego służyły. Natomiast 
starsi harcerze wzięli udział w lekcji muzealnej                   
pt. „Adam Mickiewicz – życie i twórczość”. Podczas 
zajęć przedstawiono im biografię poety ilustrowaną pa-
miątkami znajdującymi się w Śmiełowie.  

Wyjazd dostarczył wielu przyjemnych wrażeń, 
dlatego też, w imieniu dzieci, bardzo serdecznie dzięku-
jemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Kawęczynie za pomoc i  wsparcie. 

 
Gracjana Goślińska  

Anna Jankowska 

Harcerze z drużyny harcerskiej „Tokarskie Orły”  
podczas lekcji muzealnej  

Z wizytą w teatrze 
W dniu 20 listopada 2018 r. uczestni-

cy Środowiskowego Domu Samopomocy 
wraz z kadrą wybrali się do stolicy Polski – 
Warszawy. Celem wyjazdu było obejrzenie 
musicalu wodnego 3D „Romeo i Julia” w tea-
trze Studio Buffo. Reżyserował  go Janusz 
Józefowicz, na podstawie dramatu „Romeo i 
Julia” Williama Shakespeare’a. Muzykę 
skomponował Janusz Stokłosa, a teksty napi-
sał Jan Wermer. Reżyser zaproponował bar-
dziej współczesną wersję, gdzie dużą rolę od-
grywały nowości techniczne, jakimi są telefo-
ny, czy Internet.  
Uczestnicy przez chwilę mogli przenieść się 
w wirtualny świat. Zasiedli w fotelach w oku-
larach 3D i czuli się trochę jak w kinie, jed-
nak to wciąż był teatr.  
 W czasie przedstawienia często padały moc-
ne słowa oraz młodzieżowy slang. Ponadto, 
popisy kaskaderskie i taniec breakdance’owy 
wykonywany na scenie wywarły na naszych 
podopiecznych niesamowite wrażenie. Dużym zasko-
czeniem była woda na scenie, w pierwszych rzędach 
obowiązkowo trzeba było siedzieć w foliowych płasz-
czach. Na ścianie wody wyświetlane były animacje, w 
strugach deszczu tańczyli i śpiewali artyści. Były też: 
prawdziwy motocykl zamiast rumaka, pokazy sztuk 
walki, dekoracje z obowiązkowym balkonem, które po-
zwalały przenosić akcję z jednego miejsca w drugie.  
Byli też aktorzy wysoko podwieszeni na linach. Artyści 

wykonywali zachwycające układy choreograficzne, 
ubrani w efektownie wyglądające stroje.  Było w nich 
dużo ekspresji i emocji.  

Musical obejrzeliśmy z przyjemnością i zacieka-
wieniem.  Taniec, śpiew oraz wodne szaleństwo wywar-
ły na nas ogromne wrażenie. 

 
Mariola Czapla  

Uczestnicy wyjazdu przed sceną teatru 
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Stowarzyszenie Ka-
węczyńskie Towa-
rzystwo Rozwoju 
realizuje projekt pod 
nazwą „Zachowanie 
dziedzictwa histo-
rycznego Gminy 
Kawęczyn poprzez 
wydanie biuletynu 
informacyjnego o 
epidemii cholery z 
XIX wieku oraz 
ustawienie pamiąt-
kowej tablicy w Ko-
walach Pańskich”. 
Wiek XIX upłynął pod znakiem epidemii cholery. Cho-
roba zebrała śmiertelnie żniwo, zmarło blisko czterdzie-
ści milionów ludzi. Zmarłych nie chowano jednak na 
przykościelnych cmentarzach, lecz z dala od wiosek, 
aby nie rozprzestrzeniać zarazy. Celem projektu, który 
realizowany jest przez Stowarzyszenie jest symboliczne 
upamiętnienie ponad 90 ofiar epidemii z Kowali Pań-
skich. Prochy ofiar zostaną symbolicznie przeniesione 
na miejscowy cmentarz. Przewidziana jest także tablica 
pamiątkowa na cmentarzu w Kowalach Pańskich. W 

specjalnym biuletynie znajdą się informacje przypomi-
nające o tym trudnym okresie w historii. Biuletyn roz-
powszechniony zostanie na całym obszarze Lokalnej 
Grupy Działania. W ten sposób mieszkańcy - szczegól-
nie ci młodsi - będą mogli pogłębić wiedzę na temat 
historii naszej małej ojczyzny. 

 
Ewa Frątczak 

 

Sprzęt dla OSP  

z terenu Gminy Kawęczyn  

W związku z realizacją zadań 
w ramach środków Funduszu Pomo-
cy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Spra-
wiedliwości w zakresie „Wsparcia i 
rozwoju systemu instytucjonalnego 
pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom oraz rea-
lizacji przez jednostki sektora finan-
sów publicznych zadań ustawowych 
związanych z ochroną interesów 
osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem i świadków oraz likwidacją 
skutków pokrzywdzenia przestęp-
stwem  (Program I, Priorytet IIIB) 
na rok 2018”, Gmina Kawęczyn 

otrzymała dotację na urządzenia ra-
townictwa na rzecz ochotniczych 
straży pożarnych z terenu Gminy 
Kawęczyn współfinansowanych ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości. Działając na pod-
stawie „Regulaminu Udzielania Za-
mówień Publicznych, których war-
tość nie przekracza wyrażonej w zło-
tych równowartości kwoty 30.000 
euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn 
oraz jednostkach organizacyjnych”, 
zwanego dalej „Regulaminem”  w 
dniu 14 listopada 2018 roku wyło-
niono wykonawcę owego zadania, 

którym zostało Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo Handlowe, 
Supron 1 spółka jawna, Zenon Pia-
sny, Zygmunt Czarnota z Olusza. 
Oferta została uznana za ważną i 
najkorzystniejszą na podstawie kry-
terium cena 100%, to znaczy jest 
ofertą z najniższą ceną w wysokości 
48.415,65 PLN brutto  za wykona-
nie przedmiotu zamówienia. Wyko-
nawca spełnił postawione przez Za-
mawiającego warunki udziału w po-
stępowaniu, a jego oferta nie podle-
ga odrzuceniu.  

 

Paulina Woźniak 
 

Epidemia cholery w Kowalach Pańskich 



W sobotnie przedpołudnie 1 grudnia br., o godz. 
9:00 w Sali Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodow-
skiej – Curie w Kawęczynie rozpoczął się II Otwarty 
Deblowy Turniej w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta 
Gminy Kawęczyn. Jego organizatorem był Urząd Gmi-
ny w Kawęczynie. Do turnieju stawiło się 17 par w tym 
4 dziecięce (zawodniczki i zawodnicy z kawęczyńskiej 
sekcji tenisa stołowego). Dzieci grały oddzielnie w jed-
nej grupie natomiast 13 dorosłych par rywalizowało 
między sobą. Głównymi celami zawodów było: aktyw-
ne spędzenie czasu wśród mieszkańców Gminy Kawę-
czyn i Powiatu Tureckiego, a także popularyzacja tenisa 
stołowego. 

W wyniku losowania doszło do podziału na 5 
grup: 

Gr. A 
1. Znicz Władysławów ( Maciej Wojtkowiak, Andzrej 
Ratajczyk) 
2. Orzeł Kawęczyn II ( Krzysztof Darul, Lech Tołkacz ) 
3. KOSTA ( Marek Janiak, Stanisław Mikosik ) 
4. Emeryci Żeronice ( Józef Bednarek, Andrzej Kiciń-
ski ) 

Gr. B 
1. Orzeł Kawęczyn I ( Mariusz Mazurek , Marcin Ma-
zurek ) 
2. Mleczarnia ( Marek Kamiński, Marek Baranowski ) 
3. Struga Mikulice ( Stanisław Kiciński, Zbigniew Da-
wid ) 

Gr. C  
1. SP Boleszczyn ( Anna Cichomska, Agata Pakuła) 
2. Sieradz ( Oliwia Zawiasa, Adam Kopytek) 
3. Bartek i Filip ( Bartosz Kurzawa, Filip Dusza) 

Gr. D 
1. Łukasz Team ( Łukasz Tomaszak, Łukasz Wejzer) 
2. Olek ( Marek Olek, Sebastian Olek) 
3. VIP (Adrian Woźniak, Jan Żurkowski) 
 

Do Kawęczyna przyjechali zawodnicy z każde-
go zakątka Powiatu Tureckiego, a także jedna para z 
woj. łódzkiego, dokładnie z Sieradza. Należy dodać, że 
80% uczestniczących w turnieju to zawodnicy Amator-
skiej Ligi Tenisa Stołowego w Turku, organizowanej 
przez OSiR Turek. W wyniku rywalizacji w grupach 
wyłoniono 8 najlepszych par. Oto wyniki ćwierćfina-
łów: 

•Orzeł Kawęczyn I – KOSTA 3:0 
•Orzeł Kawęczyn II – Mleczarnia 0:3 
•Sieradz – VIP 3:0 
•Bartek i Filip – Łukasz Team 
•Półfinał I: Orzeł Kawęczyn – Mleczarnia 0:3 
•Półfinał II: Sieradz – Łukasz Team 3:2 
•Mecz o 3 miejsce: Orzeł Kawęczyn – Łukasz Team 3:1 
FINAŁ: Sieradz – Mleczarnia 3:2 

 
W grupie dziecięcej w wyniku rywalizacji wyni-

ki przedstawiają się następująco: 
1.Dziewczyny Olek ( Paulina Grabowska, Wiktoria 
Olek) 
2. FCB ( Witold Kaźmierczak, Kacper Maćczak) 
3. Diabły ( Kacper Kowalczyk, Patryk Kleśta) 
4. SP Tokary ( Maks Misiak, Mateusz Gawron) 
 
 Po kilku godzinnych zmaganiach przy stołach wy-
łoniono zwycięzców, którzy otrzymali puchary, medale, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Podczas turnieju każ-
dy z uczestników mógł posilić się pączkiem, ciastkiem 
czy wypić kawę lub herbatę. Marcin Mazurek – Gmin-
ny Animtor Sportu pragnie serdecznie podziękować za 
pomoc przy organizacji turnieju Ośrodkowi Sportu i 
Rekreacji z Turku oraz firmie „EK Elektrokabel” z Tur-
ku.                                                       Marcin Mazurek 
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Mikst z Sieradza najlepszy 

W 2018 roku, Gmina Kawęczyn po raz kolejny przystąpiła do programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Powiatu Tureckiego. Tym samym unieszkodliwiono z terenu gminy około 50,00 ton wyrobów 
zawierających azbest ( tj. 24 wniosków), na łączną kwotę 15 103,09 zł. Wysokość dofinansowania wyniosła                   
94, 88 % tj. 9 655,65 zł. 
Natomiast w latach 2011-2018 unieszkodliwiono 321 ton wyrobów zawierających azbest. Złożonych zostało 125 
wniosków. Całkowity koszt zadania wyniósł 129 843,00 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Gminy wyniosło 16 
915,49 zł, a pozostała kwota  tj. 107 501, 42 zł. została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu oraz  Budżetu Powiatu. 

Agnieszka Sasiak 

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

Uczestnicy turnieju. 
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W każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 11:00  
Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn                            

Piotr Gebler  
pełni dyżury w siedzibie  Urzędu Gminy w Kawęczynie, 

pokój nr 38 (budynek B) 
po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. 

Wójt  Gminy Kawęczyn 
Jan Nowak 

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

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

na spotkanie. 

Zapraszam do nowo otwartego Salonu  
Fryzjerskiego  który znajduje się Milejów 
15B.  W ofercie miedzy innymi strzyżenie: 
damskie, męskie, dziecięce, fryzury dzienne 

i wieczorowe w tym upięcia, koloryzacje 
włosów, trwała ondulacja i pielęgnację na 
włosy oraz inne usługi. Pracuje na holen-

derskich i francuskich produktach. Otwarte 
od 6.10.2018.Czynne; Wtorek-Piątek; 9-

17 oraz Sobota; 8-14. Tel. 693365290.      
 Serdecznie zapraszam 
Bogusława Ostrowska 

Sprzedam gospodarstwo 
rolne wraz z siedliskiem  

o pow. 1,7000 ha  
 w miejscowości 

 Stanisława.     
Kontakt: tel.  600 134 233. 

Sprzedam: grunty rolne o 
pow. 1,9004 ha w miejsco-
wości Skarżyn. Kontakt: 
po godz. 17-tej , tel.  63 
289 35 12. 

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

 do 21 grudnia 2018 r.  Do rozlosowania nagrody. 

Informacja U S C  
w Kawęczynie 

Zgony 

Zofia Gadko   
††††   

  
Stanisław Chudzik      

 ††††  
                                                                

Anna Karbowska     

††††   

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr 11/18 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki  
z nr 11/18 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO:  
BAKA, LINDA, LAKOWIK, 
TRELA, TUREK, GARBO 
 Spośród nadesłanych                    

odpowiedzi wylosowano  
1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną przez 
Rejonowy Bank Spółdziel-

czy w Malanowie                    
otrzymuje:  
Paweł Pol 
zam.  Łódź 

Nagrody do odbioru  
w Sekretariacie Urzędu  
Gminy w Kawęczynie 
 pokój nr 1, w terminie  
do 21 grudnia 2018 r. 



W drużynie seniorów nastąpiły zmiany kadrowe. Latem 
trenera Michała Szymańskiego zastąpił Andrzej Szyma-
nowski. Z zespołu, który w poprzednim sezonie walczył 
o awans odeszło wielu zawodników. Ich miejsce zajęli 
piłkarze z drużyny juniorów z rocznika 2001. Dodatko-
wo przebudowę drużyny zakłóciły kontuzje. Na począt-
ku rundy z gry wypadł Konrad Grzelak, który doznał 
zerwania więzadeł przednich kolana, a w jej trakcie wy-
łączony, ze względu na uraz, był Grzegorz Majda. Ze-
spół złożony w dużej mierze z młodzieżowców zdobył 
14 punktów, które pozwoliły zająć 7 miejsce. Co cieka-
we przegraliśmy tylko trzy mecze, zaliczyliśmy aż pięć 
remisów i tylko trzy zwycięstwa. Piłkarze zdobyli  
ogromne doświadczenie. Zawodnicy, którzy jeszcze w 
tamtym sezonie rywalizowali w lidze juniorów - w tym 
musieli stanowić o sile pierwszego zespołu. W kadrze  
seniorów znaleźli się Sebastian Olek, Szymon Maciasz-
czyk, Konrad Antczak, Kamil Ambroziak i Marcin Fili-
piak z rocznika 2001. Najlepszym strzelcem w tej run-
dzie został Przemysław Kurzawa, zdobywając 9 bra-
mek. 

Po odejściu z drużyny aż 9 zawodników z najstarszego 
rocznika drużynę juniorów tak, jak seniorów czekała 
przebudowa. Do zespołu dołączyli piłkarze z rocznika 
2004/2005, a 3  zasiliło drużynę z Sokoła Goszczanów. 
Początek rundy był znakomity. Pokonaliśmy Znicz 
Władysławów 4-0 i Sokół Kleczew 3-1. Zostaliśmy  
liderem rozgrywek. Niestety od tego momentu w zespo-
le pojawiły się kontuzje. Z 18 osobowej kadry zostało 
12-13 zawodników. Wiele spotkań rozegrano w 11 oso-
bowym składzie bez żadnej zmiany. Pech nie opuszczał 
drużyny. Oprócz kontuzji mięśniowych pojawiły się: 
złamana ręka i zbite żebro. Trudna sytuacja kadrowa nie 
pozwoliła rozwinąć potencjału zespołu, który będąc w 
pełni składu potrafił pokonać Sokół Kleczew i zremiso-
wać z Mks-em Dąbie. Drużyna zdobyła 10 punktów 
notując 2 zwycięstwa, 4 remisy oraz 4 porażki. Najlep-
szym strzelcem jesienią był Bartosz Łuczak, który zdo-
był 8 bramek. 
 

W lipcu powstała nowa sekcja w naszym klubie, miano-
wicie Młodzik Starszy. Kadra liczy 25 zawodników. 
Zespół we wrześniu przystąpił do rozgrywek. Drużyna 
szybko zaaklimatyzowała się w rozgrywkach zaliczając 
5 zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę. O jej sile stanowili 
Oliwier Drzewiecki strzelec 8 bramek, Patryk Kapa 6 
bramek, Julia Olek 4 bramki. 
 

Dla drużyny orlików ta runda również przebiegła pod 
hasłem zdobywania doświadczenia.  Do zespołu przy-
stąpiło wielu młodych zawodników, dla których rywali-
zacja turniejowa była nowa lekcją. Orlicy zdobyli 8 
punktów i zajęli 5 miejsce. Optymistycznie natomiast 
można wypatrywać przyszłości, bowiem na treningi do  
Marcina Mazurka przychodzi regularnie ok. 20 zawod-
niczek i zawodników, więc z każdym miesiącem po-
winno być coraz lepiej. 

Marcin Mazurek 

Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2018 / 2019 w Orle 
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Seniorzy 

Juniorzy 

Młodzicy: 

Orlicy 

cd. str. 28 



 

 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Kawęczynie                      

informuje, że Obiekt Sportowy 

„Moje Boisko – ORLIK 2012”                        

w Kawęczynie jest nieczynny                 

Informujemy,  
iż Urząd Gminy w Kawęczynie  

w dniach  
24.12.2018 r. (tj. Wigilia)  

oraz 31.12.2018 r. (tj. Sylwester)  
będzie czynny w godzinach  

od 7:30 do  13:00 

Statuty sołectw zostaną zmienione 
Wydłużenie kadencji organów gmi-
ny z 4 do 5 lat spowodowało, że za-
szła również potrzeba zmiany czasu 
trwania kadencji organów jednostek 
pomocniczych gminy. Sołtysi zebra-
ni w dniu 13 listopada 2018 roku 
podczas swojej narady byli zdania, 
że kadencja organów sołectwa po-
winna trwać 5 lat. Podjęto więc de-
cyzję o zmianach zapisów w obo-
wiązujących statutach sołectw. Pro-
ponowane zmiany przedstawiła  
mec. Dorota Bartosik. Opracowany 
wzorcowy projekt statutu został 
przedstawiony mieszkańcom do 
konsultacji. 
Cykliczne spotkanie sołtysów było 
dobrym momentem, aby poruszyć 
sprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie gminy Kawę-
czyn. Uczestniczący w naradzie st. 
sierż. Konrad Bryl – Dzielnicowy 
Zespołu Prewencji Komisariatu Po-
licji w Dobrej przedstawił aktualne 
informacje w tym temacie.  
Elżbieta Tomczak – Kierownik Re-
feratu Rozwoju Gminy podsumowa-

ła dotychczasowe wykorzystanie 
funduszu sołeckiego na rok 2018. 
Następnie sołtysi wytypowali trzy 
sołectwa, które w roku 2019 wezmą 
udział w programie Wielkopolska 
Odnowa Wsi, gdzie maksymalna 

kwota dofinansowania projektu wy-
nosi 30 tys. zł.  
Sołtysi omówili sprawy organizacyj-
ne związane ze spotkaniem opłatko-
wym.  

Iwona Krajewska 

Sołtysi podczas obrad 


