




160 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO  
W  TOKARACH  

cd.str. 4 

 8 grudnia 1861 roku ks. Antoni Ojrzanowski 

- prałat kapituły kaliskiej poświęcił nowo wybudo-

wany kościół, rok później 26 października Biskup 

Michał Marszewski konsekrował go, nadając mu 

wezwanie św. Andrzeja i św. Anny. Mija 160 lat 

od poświęcenia Kościoła, tak ważnego dla miesz-

kańców parafii wydarzenia.  Warto więc przybliżyć 

historię Kościoła, postać księdza, który podjął się 

jego budowy oraz jego fundatorki.   

Czas powstania parafii w Tokarach jest trudny do 

określenia. W roku 1362 ówczesnym dziedzicem 

dóbr Tokarskich był Przedwoj, jednak z tej infor-

macji trudno ustalić, czy była tam już wtedy para-

fia. Przyjmuje się, więc że jej powstanie mogło na-

stąpić dopiero w pierwszej połowie XV wieku, od 

kiedy pojawiają się informacje w dokumentach kościelnych.  Dokładniejszych danych o erekcji parafii niestety 

brak. Jako podstawowy dokument przyjmuje się „Liber beneficiorum” Jana Łaskiego, z roku 1521. 

Wiemy, że właścicielami Tokar, była w początkach XVI wieku, rodzina Tokarskich. Możliwe, że człon-

kowie rodziny byli fundatorami pierwszej Świątyni. To oni właśnie zostali wymienieni w „Liber benificiorum” 

jako kolatorzy parafii(1). W wizytacjach z początkach XVI wieku znajdziemy informacje o dwóch kolatorach: 

Janie Sulimowskimi i Marcinie Tokarskim. Wydaje się, że znaczną rolę odgrywał również ród Mycielskich, z 

którego pochodziła Jadwiga fundatorka kaplicy. 

W drugiej połowie wieku XVII kolatorem Tokar był Tomasz Kwiatkowski, natomiast około połowy 

XVIII – Michał Niwski. W roku 1825 jako kolator wymieniony został Józef Konopnicki, który mieszkał w Toka-

rach. Kolejną kolatorką była Kazimiera z Miłkowskich – Sulimierska, która wybudowała w latach 1858-1861 

obecnie istniejący kościół. 

Najstarsze informacje o powierzchni parafii pochodzą z roku 1521. Wówczas do parafii należały następu-

jące wioski: Tokary Wielkie i Tokary Małe, Milejów, Siewieruszki, Kawęczyn, Parchowo. 

W drugiej połowie XIX wieku w skład parafii wchodziły: Tokary i Tokary Kolonia, Milejów, Siewierusz-

ki Małe i Siewieruszki Wielkie, Kawęczyn, Parchowo, Gozdów, Karolina, Marianów, Myszkowice, Okręglica, 

Pacht, Piaski, Podarek, Stępka, Wielopole albo Wielkie, Wojciechów, Krzyżówki, Żdżary. 

Obecnie do parafii w Tokarach należą: Chocim, Gozdów, Kawęczyn, Kolonia Głuchowska, Marianów, 

Milejów, Myszkowice, Okręglica, Siewieruszki, Tokary I, Tokary II, Wojciechów, Żdżary. 

Najstarsze informacje o kościele w Tokarach znajdziemy w aktach diecezjalnych z drugiej połowy XV 

wieku. Ówczesną budowlę opisano jako drewnianą pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła, choć w wizytacjach 

z początku XVII wieku mowa o świątyni pod wezwaniem św. Andrzeja i 11 tys. Dziewic.  Wizytacje z XVII w 

wspominają o Jadwidze Mycielskiej fundatorce kaplicy. Nie wiemy jednak, czy kościół połączony był z kaplicą, 

czy stała ona obok. Kościół uległ zniszczeniu prawdopodobnie przyczynił się do tego „potop szwedzki”.  

Kościół odbudowano ponownie jako drewniany. Konsekrowano go w roku 1680 i nadano wezwanie św. 

Andrzeja i św. Anny. Kościół spłonął w roku 1843 od uderzenia pioruna.  Przez 18 lat nabożeństwa odbywały się 

w tymczasowej kaplicy. Dzięki staraniom Kazimiery z Miłkowskich - Sulimierskiej dziedziczki gozdowskiej 

oraz Ks. Tomasza Cieślinskiego powstał obecny klasycystyczny kościół pod wezwaniem św. Andrzeja i św. An-

ny konsekrowany 26 października 1862 roku . 

 

Źródło: 

Kolator (łac. collator[1] – „zbierający, znoszący, gromadzący, ofiarodawca”) – dawniej, patron kościoła bądź jego fundator.  

Dysponował on dawniej tzw. prawem prezenty, czyli przedstawiania biskupowi kandydata na wakujące beneficjum przy kościele, zwa-

nym też prawem kollacji. Tradycyjnie kolatorami byli właściciele majątków ziemskich na terenie parafii. Mieli oni prawo do umiesz-

czania w kościele kolateralnym tablic nagrobkowych i dysponowali własnymi ławkami. 
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 Warto wspomnieć, że jeszcze przed poświęceniem Kościoła zostały zakupione i zainstalowane organy. Du-

ży wkład do ich zakupy stanowił zapis 1000 rubli przez Ks. Zielińskiego poprzednika Ks. Cieślińskiego. Organy 

wykonała firma Stanisława Bielawskiego z Kalisza . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 W ołtarzu głównym w chwili obecnej umieszczony jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej namalowany 

w roku 1962 przez Franciszka Bąkowskiego: na zasuwie natomiast znajduje się obraz św. Andrzeja z 1862 roku - 

dar fundatorki kościoła . 

Zdjęcie zabytkowych 

organów z 1860 r. 

Obraz św. Andrzeja  Apostoła z 1862 roku znajdujący się w  

ołtarzu głównym  oraz  napis widniejący  na jego odwrocie 
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Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej        

  z roku 1962  (ołtarz główny) 

 W tondzie św. Piotr i św. Paweł obrazy datowane na XIX wiek, to jest czas budowy kościoła. W zwieńcze-

niu ołtarza znajdują się dwie rzeźby św. Małgorzaty i św. Stanisława z XVII wieku . 

 Klasycystyczne ołtarze boczne zdobią: obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem pędzla H. Bezlera ufundowa-

ny przez Benedykta Rutkowskiego i Adama Jasińskiego z Siewieruszek Wielkich w roku 1873 (na odwrocie 

obrazu znajdują się informacje potwierdzające fundacje) oraz obraz  Św. Anny.  

św. Paweł  św. Piotr  
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Ołtarz Św. Anny z Dzieciątkiem  Ołtarz Antoniego z Dzieciątkiem z roku 1873  

 Z lat 60 XIX wieku pochodzi również ambona drewniana oraz chrzcielnica . 

Chrzcielnica  Ambona  
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Najcenniejszym zabytkiem znajdującym się w kościele jest Epitafium Jana z Sienna Sulmowskiego i jego 

żony Katarzyny Kadzińskiej. Należy tu wspomnieć, że Jan z Sienna Sulmowski uczestniczył w walkach z Mo-

skwą za czasów Stefana Batorego, wraz z żoną założył w Tokarach szpital i dokonał fundacji kościoła.  

Na tablicy wyryto scenę adoracji krzyża przez klęczących fundatorów oraz łacińską inskrypcję. której tłu-

maczenie, według Jakuba Stolarka, warto przytoczyć w całości „Bogu Najlepszemu Najwyższemu. Szlachetnie 

urodzony Jan z Sienna Sulmowski, doskonale wykształcony w dobrych obyczajach, literaturze oraz sztuce mierni-

czej. Najjaśniejszemu Stefanowi Batoremu w wojnach wszczętych w państwie moskiewskim i najjaśniejszemu 

Zygmuntowi do Krakowa na koronację zmierzającemu, królom Polski, pracę swą w pomiarach i zakładaniu woj-

skowego obozu z najwyższą czcią ofiarował. Wreszcie zaś pojąwszy za żonę szlachetnie urodzoną Katarzynę Ka-

dzińską, dziewicę w najwyższym stopniu uznanej cnoty i z niej spłodziwszy synów Dobrogosta i Romana oraz trzy 

córki i wybornie wychowawszy [te], które osobiście za życia wydał za znakomitych mężów, całą zaiste pozostałą 

część życia spędził w służbie Rzeczypospolitej a także na uśmierzaniu różnych sporów przyjaciół i porządkowaniu 

granic, po opłaceniu szpitala (przytułku) w Tokarach wraz z roczną opieką oraz po nadaniu wytworniejszego 

kształtu kościołom [w] Tominiu, Tokarach jak w Wyganowie, w Warcie, dnia 16 III roku 1617, w 65 zaś roku 

swego życia, po przyjęciu sakramentów Kościoła Katolickiego, zasnął w Panu. Tu pochowany wraz z wcześniej 

wspomnianą żoną swą, szlachetnie urodzoną Katarzyną Kadzińską, wzorem pokory, obyczajności oraz zgody w 

stanie małżeńskim, która także kościół w Wyganowie, zniszczony przez niezwykle gwałtowne wiatry, odnowiła [a] 

w roku 60 swego życia, umocniona sakramentami katolickimi, w roku 1620, 2 lutego zmarła.”                                                                    

Pozłacane Epitafium  Jana Sienna  

Sulmowskiego i jego żony Katarzyny  

Kadzińskiej  
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 Ks. Cieślinski urodzony 11.12.1824 roku we wsi Topola Wiel-

ka w powiecie Odolanowskim. Ukończył gimnazjum w Krotoszy-

nie, a bezpośrednio po nim w latach 1846-1848 studia seminaryjne 

we Włocławku. Po ukończeniu seminarium pełnił funkcje wikariu-

sza w Pabianicach (1848-1850), następnie w Turku (1851-1854). Od 

roku 1854 obejmuje parafie Tokary w której posługuje do śmierci do 

25.05.1897 r. W latach 1857 - 1871 równocześnie opiekuje się para-

fią Głuchów. W wizytacjach przeprowadzonych podczas posługi Ks. 

Cieślińskiego, Wizytator docenia jego prace duszpasterską, ukazując 

jako przykładne przynoszące parafii widoczne skutki.  W czasie jego 

pobytu w parafii wybudowano nowy murowany, neogotycki kościół 

(1858- 1861).  

 

  

 

 

 Kościół 8 grudnia 1861 roku poświęcił prałat kaliski Antoni Ojrzanow-

ski, a rok później 26 października 1862 roku uroczyście konsekrował biskup 

Michał Marszewski - ordynariusz diecezji kujawsko-kaliskiej. W roku 1866 

powstała murowana plebania, a w 1874 roku „Organistówka” oraz zabudowa-

nia gospodarcze datowane na przełom lat 60/70 XIX wieku. Wizytator za-

uważa również roztropność Księdza w pobieraniu opłat za posługę duszpa-

sterską.  

Organistówka,  zbudowana w 1874  roku 

Zabudowania gospodarcze lata  

60/70 XIX wieku  

Plebania, wybudowana 

 w roku 1866  
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akt zgonu Maksymiliana Józefa  

Amantiusza  z Myszkowic  

Myszkowskiego,  

Kalisz 1848 r.  

Tak pisał ks. Tomasz Cieśliński o poświęceniu kościoła 8.12.1861 roku: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej w T.2: obejmującym Archidiakonaty: Kaliski, Wieluń-

ski, Łowicki i Łęczycki: z poręki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego podług kodeksów rękopiśmien-

nych Archiwum Gnieźnieńskiego i Kaliskiego którego twórcą był Łaski Jan (1456–1531), współtwórcą Koryt-

kowski Jan (1824-1880) (oprac.) wydanie z 1881 roku na stronie 68 znajdziemy następujący opis Kościoła:  

,,Starodawny kościół drewniany (w Tokarach) zgorzał od piorunu w 1843 roku. Przez 18 lat nabożeństwo 

odprawiało się w lichej tymczasowej kapliczce. Dopiero dziedziczka miejscowa, Kazimiera z Miłkowskich Suli-

mierska w roku 1858 rozpoczęła własnym nakładem budowę pięknego murowanego kościoła, którego kamień 

węgielny 10 maja tegoż roku uroczyście poświęcił Andrzej Wągrowski, dziekan Stawski i proboszcz Turku. Budo-

wa kościoła trwała 3 lata”.   

 Kim była fundatorka Kościo-

ła?. Otóż Kazimiera Konstancja Su-

limierska z Miłkowskich urodziła się 

w roku 1811 w Macewie niedaleko 

Kalisza.  Pierwszym mężem Pani 

Kazimiery był syn właścicieli Tokar 

i Gozdowa- Maksymilian Myszkow-

ski urodzony w 1807 roku w Toka-

rach. 24 września 1848 roku, Mak-

symilian Myszkowski umiera w Ka-

liszu, a jego ostatnią wolą jest wnie-

sienie w Tokarach Kościoła, co Pani 

Kazimiera czyni. 
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MSZA ŚWIĘTA ZA ZMARŁYCH STRAŻAKÓW 

OSTATNIE POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO  
ZOSP RP W KAWĘCZYNIE W KADENCJI 2016-2021 

  W dniu 18 października w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gmin-

nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kawęczynie. Otwarcia dokonał dh Jaro-

sław Pasik – prezes ZOG ZOSP RP  w Kawęczynie. Powitał zaproszonych gości, członków zarządu oraz przybyłą 

Komisję Rewizyjną. Głównymi tematami poruszanymi na posiedzeniu były m.in. omówienie Kampanii Sprawoz-

dawczo – Wyborczej za 2020 rok odbytej w jednostkach OSP z terenu gminy oraz omówienie przygotowań do XII 

Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Było to ostatnie posiedzenia Zarządu przed Zjazdem Od-

działu Gminnego, który odbędzie się 19 listopada 2021 r w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Głuchowie. 

 

 W dniu 21 listopada 2021 r. (tj. niedziela) odprawiona zostanie msza święta w intencji zmarłych strażaków  

z terenu powiatu tureckiego w okresie od listopada 2020 r.  do października 2021 r.    

 Msza odbędzie się o godzinie 11.30 w kościele parafialnym św. Andrzeja Apostoła  w Tokarach Pierwszych. 

 W związku z obowiązującymi obostrzeniami przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego oraz obowiąz-

ku zakładania maseczek w kościele. 

Monika Jatczak  

Działo się to w Mieście Kaliszu dnia dwudziestego czwartego września tysiąc osiemset czterdziestego ósmego 

roku o godzinie dziewiątej rano.- wstawili się Franciszek Doufrene Prokurator Królewski lat pięćdziesiąt dzie-

więć i Józef Zapolski sędzia Trybunału lat siedemdziesiąt dwa mający obydwaj w Kaliszu zamieszkali i oświad-

czyli że dnia wczorajszego o godzinie wpół do ósmej rano, umarł w Kaliszu Maksymilian Myszkowski dziedzic 

dóbr Tokary i Gozdowa, lat czterdzieści jeden mający, we wsi Gozdowie w powiecie Kaliskim zamieszkały, uro-

dzony w wsi Tokarach w tymże powiecie, syn Cypriana i Anny Zaborowskich  małżonków  Myszkowskich, niegdyś 

dziedziców Tokar już zmarłych-  zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Kazimierę z Miłkowskich we wsi Gozdo-

wie zamieszkałą. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Maksymiliana Myszkowskiego, akt ten stawiającym prze-

czytany, przez Nas i Stawczych podpisany został  

Ks. T. Baraszkiewicz 

Po śmierci męża, Pani Kazimiera po raz drugi wychodzi za mąż za dziedzica dóbr Jabłonki- Józefa Lu-

tomskiego. Jako ciekawostkę można podać, że jednym ze świadków owego ślubu był służący dworski z majątku 

z Gozdowa- Walenty Fibukiewicz. Kolejny mąż Pani Kazimiery umiera w 1856 roku. Trzecim mężem Pani Ka-

zimiery zostaje Jan Konstanty Sulimierski. W tym czasie powstaje zamysł pobudowania zespołu folwarcznego 

dworu w Gozdowie.  

W 1869 roku, cztery lata po śmierci Konstantego Sulimierskiego, Pani Kazimiera ponownie wychodzi za 

mąż, za Alojzego Wolskiego prawdopodobnie mieszkającego w Warszawie, bo tam odbywają się zaślubiny. Tam 

też Pani Kazimiera umiera. 

 

Źródło: Ks. Dr Henryk Witczak „Duchowieństwo parafialne na terenie Gminy Kawęczyn 1521 -2021” 

Źródło:  http://myszkowscy.pl/r3212.html 

 

Ks. Antoni Janicki 

Proboszcz Parafii w Tokarach  

http://myszkowscy.pl/r3212.html


STAWKI PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ  
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2022 ROKU 

W GMINIE KAWĘCZYN 

cd.str.12 

Obecni członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RTP w Kawęczynie podczas posiedzenia  

w dniu 18 października 2021 r.  

Monika Jatczak  

Stawki podatku od środków transportowych w 2022 roku 

 Rada Gminy Kawęczyn uchwałą XL/271/2021 z dnia 27.10.2021r.  uchwaliła  nowe stawki podatku od 

środków transportowych, zostały one  zmniejszone do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez Ministra Fun-

duszy  Polityki Regionalnej. Stawki przedstawiają się następująco: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:   

 od 3,5 t do 5,5 t - stawka  to  200,00 zł, 

 od 5,5 t do 9,0  t - stawka 270,00 zł, 

 od 9,0 t do  12,0 t - stawka 370,00 zł. 

 

2. Od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t w zależności od 

liczy osi,  masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, informacje na stronie:  http://www.kaweczyn.pl/

kaweczyn/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-rady-gminy-kaweczyn-

2021.html 

 

3.  Od ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

 całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12 t - 580,00 zł,  

 

 

 



Stawki od gruntów :   

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji 

gruntów i budynków –od 1 m² powierzchni 
1,02 zł 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi  płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych- od 1 ha powierzchni 
5,17 zł 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-

nizacje pożytku publicznego –  od 1 m² powierzchni 
0,30 zł 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji-  od 1 m2 powierzchni 3,40 zł 

Stawki od budynków:   

mieszkalnych –  od 1 m² powierzchni użytkowej 0,66 zł 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-

tych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej 
23,50 zł 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  

od 1 m² powierzchni użytkowej 
12,04 zł 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 

przez podmioty udzielające tych świadczeń –od 1 m² powierzchni użytkowej 
5,25 zł 

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego –  od 1 m² powierzchni użytkowej 
6,70 zł 

4.  Od ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

 masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi,  dopuszczalnej 

 masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: informacje na stronie:  http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/

 bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-rady-gminy-kaweczyn-2021.html 

 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i 

poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-

ku rolnego—200,00 zł . 

 

6.  Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

 lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

 podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,  

 informacje na stronie: http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/uchwaly-

 rady-gminy/uchwaly-rady-gminy-kaweczyn-2021.html 

 

7.  Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:  

 mniejszej niż 22 –800,00 zł 

 równej lub  większej niż 22 miejsca  -1.000,00 zł . 

 

Stawka podatku rolnego w 2022 roku 
Rada Gminy Kawęczyn uchwałą XL/270/2021 z dnia 27.10.2021 r. obniżyła cenę skupu żyta do celów wy-

miaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. 

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 

poz.951) z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 53,00 zł za 1 dt., po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej w sprawie obniżenia stawki podatku rolnego na 2022r. W związku z powyższym stawka podatku rolnego 

w 2022 roku będzie wynosiła 132,50 zł od 1ha. 

 

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 roku 
 Rada Gminy Kawęczyn uchwałą XL/269/2021 z dnia 27.10.2021 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości 

obowiązujące w 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edyta Balcerzak, Jolanta Krucka,  Mariola Urbańczyk  



 Dnia 27 października bieżącego roku w godzinach popołudniowych odbyła się XL Sesja Rada Gminy Ka-

węczyn. Na sesji obecnych byli wszyscy radni. Na początku jednogłośnie przyjęto porządek obrad oraz protokół z 

poprzedniej sesji. W punkcie zapytania i interpelację nikt nie zabrał głosu. Na sesji gościł Komendant Policji w 

Dobrej asp. sztab. Paweł Antoniak, który odpowiedział na kilka pytań radnych dotyczących m.in. Akcji Znicz z 

racji zbliżających się uroczystości Wszystkich Świętych  oraz  poruszono kwestie bezpieczeństwa na terenie naszej 

gminy.  

 W dalszej części obrad radni przyjęli kilka uchwał w sprawach:  

 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021 – aktualizacja budżetu o zmiany w planie dotacji, zmia-

ny funduszu sołeckiego oraz dofinansowanie zakupu alkomatu dla policji w Dobrej - 15 głosów za; 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok – uchwalone zostały stawki niższe 

niż maksymalne ogłoszone, ale wyższe niż były uchwalone dla roku bieżącego - 15 głosów za; 

 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok – cena skupu żyta została ob-

niżona z kwoty ogłoszonej, która wyniosła 61,48 zł do kwoty 53 zł, jest to kwota o 2 zło wyższa w sto-

sunku do bieżącego roku - 15 głosów za; 

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok – zostały uchwalone naj-

niższe możliwe stawki - 15 głosów za;  

 przyjęcia sprawozdania z realizacji  „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na 

lata 2019 — 2022” za okres od października 2019 r.  do września 2021 r. – obowiązek sprawozdawczy 

jest nałożony ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, omówiono 

najważniejsze zadania związane z ochrona zabytków na terenie gminy Kawęczyn w okresie od paździer-

nika 2019 r. do września 2020 r. - 15 głosów za; 

 zmiany uchwały nr XXXIII/238/2021  Rada Gminy Kawęczyn  z dnia 26 kwietnia 2021 r.  w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn – zmiana uchwały 

spowodowana jest zmianą częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i odpadów biodegradowalnych, 

które z początkiem 2022 roku będą odbierane w okresach letnich raz w miesiącu, w roku 2021 odbiór 

tych odpadów odbywał się w okresach letnich dwa razy w miesiącu - 15 głosów za; 

 zmiany uchwały nr XXXIII/239/2021  Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 26 kwietnia 2021 r.  w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomo-

ści opłatę - zmiana uchwały spowodowana jest zmianą częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i 

odpadów biodegradowalnych, które z początkiem 2022 roku będą odbierane w okresach letnich raz w 

miesiącu - 15 głosów za; 

 zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mło-

dzianów na lata 2021-2026 przez Radę Sołecką Sołectwa 

Młodzianów – w strategii zostały wpisane zadania plano-

wane do realizacji przez sołectwo Młodzianów - 15 gło-

sów za. 

 Następnie sprawozdanie z działalności międzysesyj-

nej przedstawili Wójt Gminy Jan Nowak i Przewodniczą-

cy Rady Gminy Piotr Gebler.  

 W punkcie zapytania i wolne wnioski został poru-

szony m.in. temat złożenia wniosku do Zarządu Dróg Wo-

jewódzkich w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

471, złożenia wniosku o budowę ronda w Kawęczynie 

oraz kwestia oświetlenia ulicznego w miejscowości Głu-

chów.  

 Po ponad dwugodzinnych obradach Przewodniczący 

Rady Gminy zamknął obrady XL Sesji Rady Gminy Ka-

węczyn. 

Edyta Balcerzak, Magdalena Krakowiak 

Obrady XL Sesji Rady Gminy  

XL SESJA RADY GMINY 



ANTOLOGIA WIERSZY MIESZKAŃCÓW ZIEMI TURA 

 25 października 2021 roku w siedzibie spółdzielni socjalnej „Powrócisz Tu” miał miejsce wieczór po-

etycki, podczas którego odbyła się oficjalna premiera „Antologii Wierszy Mieszkańców Ziemi Tura”, wydanej w 

ramach projektu grantowego ROZWÓJ USŁUG W ZAKRESIE KULTURY.  

Spotkanie uświetnili recytacją wier-

szy Przemysław Dąbrowski aktor Teatru 

Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, 

akompaniowała mu Lena Ledoff – pianist-

ka i kompozytorka, koncertująca w kraju i 

za granicą. W uroczystości tej gminę Ka-

węczyn reprezentowali Jan Nowak Wójt 

Gminy Kawęczyn oraz Dorota Bartosik 

Sekretarz Gminy Kawęczyn. 

 W „Antologii Wierszy Mieszkańców 

Ziemi Tura” znajdziemy utwory 12 auto-

rów w tym Anny Pękacz, pochodzącej z 

gminy Kawęczyn. Jak sama twierdzi jej 

najpiękniejsze lata młodzieńcze związane 

są z  Milejowem i Gminą Kawęczyn. Inte-

resuje się malarstwem na płótnie, desce, 

szkle oraz płaskorzeźbą ze skóry.  

 

 

 

 Poniżej jeden z najnowszych wierszy Anny Pękacz: 

 

 

„Upływające lata” 

Przesuń rękę po mojej twarzy, 

 wtedy poczujesz, że w każdej zmarszczce  

kryje się wspomnienie, 

 każdy uśmiech i ból na przemian. 

 A na skroniach siwy pył 

 i głęboki żal. 

 

 Dotknij uważnie tych miejsc  

swoją dłonią 

 a poczujesz jak ja 

 upływ swoich dni,  

które zgromadził czas  

w naszym życiu. 

 

 

Ewa Frątczak  

Przemysław Dąbrowski-aktor Teatru Nowego  

im. Kazimierza Dejmka w Łodzi 

Antologia Wierszy Mieszkańców Ziemi Tura  
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Z KALENDARZA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
W MŁODZIANOWIE 

 Z pielgrzymką w Siedlątkowie 
 

 W dniu 19 sierpnia 2021 roku 

uczestnicy ŚDS Młodzianów wybrali się 

na wycieczkę do miejscowości Siedląt-

ków nad zbiornikiem Jeziorsko.  W miej-

scowości tej znajduje się się przepiękny 

Kościół parafialny p.w. św. Marka Ewan-

gelisty na czele z zaprzyjaźnionym pro-

boszczem ks. Grzegorzem Czają. Świąty-

nia była znana jako sanktuarium maryjne 

ze względu na cudowny obraz MB Sie-

dlątkowskiej, do którego licznie pielgrzy-

mowali wierni, zwłaszcza narzeczeni. W 

wyniku pożaru w 1957 r. obraz ten spło-

nął wraz z ołtarzem głównym i dziś w ko-

ściele znajduje się jego kopia umieszczo-

na w nowym ołtarzu. 

 W podziemiach spoczywają zwłoki 

wywodzącego się z Siedlątkowa Adama 

Jabłkowskiego (zabitego w trakcie po-

tyczki z Kozakami w czasie powstania 

styczniowego) oraz innych członków jego 

rodziny, właścicieli wsi. 

 W roku 1986 powstał sztuczny 

zbiornik wodny Jeziorsko, którego woda-

mi zalano kilka okolicznych miejscowo-

ści. Siedlątków uniknął tego losu, a w nie-

wielkiej odległości od kościoła stworzono 

wał zaporowy z falochronem. 

Wydarzenie to rozpoczęło się mszą św. w 

intencji naszych uczestników, pracowni-

ków oraz uczestników, którzy odeszli. 

 Po mszy św. udaliśmy się do pobli-

skiej agroturystyki „Alpaki Cudaki”. 

Uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa 

w alpakoterpii.  Jest to forma zooterapii, 

polegająca na bezpośrednim kontakcie ze 

spokojnie nastawioną do człowieka i cie-

kawską alpaką. Zwierzęta są ciepłe i 

miękkie w dotyku, dzięki czemu obniża 

się poziom lęku i stresu. Taki sam wpływ 

na nas mają dźwięki, jakie wydają z siebie te zwierzęta oraz ich zapach. Uczestnicy mogli karmić, przytulać, gła-

skać alpaki, co odpręża, wycisza i nastraja pozytywnie do życia.  Pozytywny wpływ alpakoterapii na sferę emocjo-

nalną, poznawczą, fizyczną i społeczną człowieka potwierdzają badania naukowe. 

 Na koniec wycieczki przewidziany był obiad w smażalni ryb. Podekscytowani i zmęczeni wróciliśmy do do-

mów. 

W Kościele w Siedlątkowie  

Alpakoterapia  



cd.str. 17 

Strażak to bohater czyli wycieczka do OSP Milejów 
 

W dniu 27 sierpnia 2019 roku, uczestnicy ŚDS Młodzianów wy-

brali się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie, aby 

poznać tajniki pracy strażaków. 

 W trakcie spotkania  zaznajomiono  nas  z ciekawostkami związa-

nymi z ich pracą, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeń-

stwa w czasie: pożaru, burzy, wypadku oraz historią powstania Osp Mi-

lejów. Największe zainteresowanie wzbudził zabytkowy drewniany wóz 

strażacki, odnowiona pompa strażacka oraz nowy wóz bojowy, który 

przedstawili strażacy z  OSP Kawęczyn. Uczestnicy mogli go z bliska 

oglądać oraz podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej 

ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Uczestnicy zwiedzili także budynek 

OSP, w którym na wszystkich uczestników czekał poczęstunek oraz wie-

le atrakcji. 

 Przez chwilę wszyscy uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak 

strażacy, przymierzając hełm strażacki i umundurowanie. 

 Uczestnicy wykazali ogromne zainteresowanie spotkaniem podczas 

którego nabyli cenną wiedzę, która utrwalana będzie przy każdej okazji.  

Po wizycie w straży jednogłośnie stwierdzono, że zawód ten jest niebez-

pieczny i odpowiedzialny. Ta wizyta z pewnością na długo zostanie w 

pamięci uczestników ŚDS. 

 Pamiątkowe zdjęcie przy wozie strażackim 

Przymiarki stroju i 

 hełmu strażackiego  



IX Święto Pieczonego Ziemniaka 
 

9 września 2021r. odbyło się "Święto Pieczonego Ziemniaka", zorganizowane przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Młodzianowie. Piknik odbył 

się tylko w naszym gronie ze względów epide-

miologicznych panujących w kraju. 

 Pani Kierownik ŚDS Młodzianów - Tere-

sa Michalska, rozpoczęła imprezę witając 

wszystkich przybyłych, przedstawiając zaplano-

wane konkurencje i zapraszając do wspólnej 

zabawy. Tego roku jak i w latach poprzednich 

program przewidział wiele atrakcji tj. zabawę w 

podchody oraz konkurs plastyczny wykonanie 

kolażu jesiennego z ziemniakiem w tle. Uczest-

nicy zabawy w podchody mogli sprawdzić wła-

sną wiedzę, orientację oraz refleks. Każda grupa 

została nagrodzona za zajęcie poszczególnych 

miejsc oraz zaangażowanie w konkurencjach.  

W przerwach między poszczególnymi punktami 

programu można było skosztować pysznych 

potraw, w których przygotowanie zaangażowa-

ni byli pracownicy i uczestnicy. Na stołach nie 

brakło wiejskiego chleba ze smalcem i ogór-

kiem kiszonym, były także pyry z gzikiem, zu-

pa ziemniaczana oraz placki ziemniaczane. 

 Tego roku pogoda również nie zawiodła i zaświeciło Nam słońce. Wszyscy doskonale się bawili, nie zabra-

kło czasu na rozmowy, wspólną integrację oraz zabawę w rytmie muzyki. 

Dzień Chłopaka 2021 

 

 W  Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Młodzianowie w dniu 30 

września tradycyjnie, jak co roku, odbyła 

się impreza okolicznościowa z okazij Dnia 

Chłopaka. Z tej okazji Panie zor-

ganizowały dla męskiej części domu dzień 

pełen atrakcji. Na początku były życzenia 

przygotowane specjalnie na ten dzień, po-

tem konkursy, prezenty i słodki poczęs-

tunek. Rozbawieni wspaniałymi piosenk-

ami, wierszami i zabawami biesiadowal-

ismy w rytm muzyki disco polo. 

Mężczyźni mogli wykazać swoje umiejęt-

ności podczas takich konkursów jak: ubi-

janie piany z białek, wiazanie krawata, roz-

pozanwanie znanych osób oraz taniec z 

kobietą. 

  Podsumowując zabawa jak to zwykle 

była udana, spoglądając na zadowolone 

twarze chłopaków nasz cel został osiąg-

nięty w stu procentach. 

 

Teresa Michalska  

Prace konkursowe wykonane przez podopiecznych ŚDS 

 w Młodzianowie  

Konkurs na  najlepiej wywiązany krawat  
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MIŁOŚNICY DZIEJÓW I TRADYCJI REGIONU SPOTKALI  
SIĘ Z ARCHEOLOGIEM  

21 października w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie odbyło się kolejne spotkanie Miłośników 

Dziejów i Tradycji Regionu. W pierwszej części zebrania przewodniczący – Sylwester Dzikowski przedstawił 

sprawozdanie z działalności w okresie między spotkaniami, podziękował osobom zaangażowanym w organizację 

uroczystości związanej z 80. rocznicą utworzenia getta w Czachulcu oraz przedstawił najbliższe planowane działa-

nia. 

Po omówieniu spraw organizacyjnych głos zabrał zaproszony gość. Tym razem był nim archeolog Krzysztof 

Gorczyca, który na co dzień kieruje Działem Archeologicznym w Muzeum Okręgowym w Koninie. Pan Krzysztof 

przedstawił pasjonatom historii prezentację „Ziemia kawęczyńska w pradziejach”. W swojej prelekcji zawarł za-

równo podstawową wiedzę z zakresu archeologii, jak i wiadomości dotyczące zamierzchłej historii regionu. Wy-

mienił również następujące po sobie osadnictwa na tym obszarze, począwszy od epoki kamienia do późnego śre-

dniowiecza. Prelegent wspomniał o akcji „Archeologiczne Zdjęcie Polski” dzięki której wskazano, na podstawie 

kompleksowych poszukiwań: w archiwach, literaturze i w terenie, miejsca na mapie kraju o znaczeniu archeolo-

gicznym. Przypomniał także o przeprowadzonych w 1992 roku badaniach późnośredniowiecznego dworu na kopcu 

w Tokarach i o efektach tych prac. 

Były to bardzo ciekawe informacje, które poszerzyły wiedzę pasjonatów historii z Kawęczyna o pradziejach 

regionu i śladach jakie pozostawili po sobie nasi praprzodkowie. 
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MUZYCZNIE DLA JANA  PAWŁA II W KOWALACH PAŃSKICH 

Członkowie Koła Miłośników i Tradycji Regionu  wraz z archeologiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwester Dzikowski 

      Dzień papieski od wielu lat 

wszedł na stałe do ważniejszych wyda-

rzeń w Kościele pw. Siedmiu Boleści 

NMP w Kowalach Pańskich. W tym 

roku miała miejsce już jego XXI edy-

cja. Mottem były słowa papieża wypo-

wiedziane podczas inauguracyjnej 

Mszy św. 22 października 1978 roku na 

placu św. Piotra w Rzymie: „Nie lękaj-

cie się”. To zdanie należy traktować 

bardzo osobiście. Nie narusza ono na-

szej indywidualnej wolności, ale w zgo-

dzie z nią pozwala na pójście za Zbawi-

cielem. Ściśle związane jest z Ewange-

lią wg św. Marka i opowiedzianym w 

niej spotkaniu z bogatym młodzieńcem.  

Uczniowie podczas występu  

w  Kościele 



ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH  
CZYSTEGO POWIETRZA 

cd.tr. 21 

 

 

Tam też Chrystus niczego nie nakazuje. Wyraźnie mówi: „Jeśli chcesz”.   Czyli jeśli chcesz – zaufaj mi.  Miej od-

wagę, żeby to zrobić.  Bóg nigdy  człowieka do niczego nie zmusza  – daje mu jedynie propozycję. Reszta zależy 

tylko od nas.  Te słowa nic nie straciły ze swojej ważności. Bóg nigdy nie narusza naszej wolności i  zawsze działa 

z nią w parze. Do tego biblijnego wydarzenia – ale także słów świętego JP II nawiązali uczniowie kl. IV i VII ze 

Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich Kolonii w swoim montażu słowno-

muzycznym przygotowanym pod kierownictwem  pani Jolanty Kołaty. Montaż został wystawiony w niedzielę, 10 

października w kościele Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pańskich a 21 października dla społeczności szkolnej . 

Dla wielu stanowił on osobiste pytanie: co zrobię dla Chrystusa? Czy zmienię swoje życie i pójdę za Nim do koń-

ca?  Miejmy nadzieję, że odpowiedź chociaż dla kilku z nich będzie pozytywna.   

 

Jolanta Kołata 

Uczniowie szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich podczas występu artystycznego w szkole 

Drodzy Mieszkańcy! 
 

 S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y 

na spotkanie informacyjne w ramach 

Programu Priorytetowego „Czyste Po-

wietrze”, które odbędzie się dnia 15 

listopada 2021 r. w godz. 14: 00 - 15: 

30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy 

w Kawęczynie. 

 

 W trakcie wydarzenia zostaną przybliżone Państwu założenia programu, rodzaje przedsięwzięć, na które 

można uzyskać dofinansowanie, sposoby składania wniosków oraz zasady realizacji i rozliczania. Doradca odpo-

wie na Państwa pytania. 
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NAUKA TO PODRÓŻ, KTÓRA TRWA PRZEZ CAŁE ŻYCIE  
CZYLI ŚLUBOWANIE I PASOWNIE UCZNIÓW KLAS I 

W GMINIE KAWĘCZYN 

 
   

 SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. STRAŻAKÓW  

POLSKICH W KOWALACH PAŃSKICH - KOLONII   
 

  12 października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Strażaków  

Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii odbyła się uroczystość  ślubo-

wania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Na uroczystość przybyli: 

Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, dyrektor szkoły Agnieszka Gibasie-

wicz, rodzice i nauczyciele. Uczniowie klasy pierwszej pod okiem wy-

chowawczyni Elżbiety Szymanowskiej  przygotowali  montaż słowno – 

muzyczny.  Po części artystycznej odbyło się uroczyste ślubowanie, 

podczas którego dzieci przyrzekały, że będą zawsze sumiennie i pilnie 

uczyć się i godnie reprezentować swoją szkołę. Po złożeniu ślubowania 

dyrektor szkoły Agnieszka Gibasiewicz ogromnym ołówkiem dokonała 

aktu pasowania pierwszaków. Uczniowie otrzymali z tej okazji pamiąt-

kowe dyplomy i upominki ufundowane przez rodziców i zaproszonych 

gości.  Następnie rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście i uczniowie 

klasy pierwszej udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez ro-

dziców. 

 

Elżbieta Szymanowska   

Dyrektor Agnieszka Gibasiewicz dokonuje  aktu pasowania  

WAŻNE!!! 

 Jeśli chcesz wymienić stary pieca na kocioł na ekogroszek i uzyskać dofinansowanie w ramach Progra-

mu Czyste Powietrze, masz czas do końca tego roku. Przyjdź i dowiedz się więcej! 

Zgłoszenia przyjmuje pod nr tel.: 63 288 59 21 –p. Paulina Tyczyno do dnia 12 listopada 2021r. do godz. 12.00. 

W przypadku zmiany obostrzeń sanitarnych związanych z COVID-19 spotkanie odbędzie się w formie zdalnej z 

użyciem platformy Google MEET.  

Liczba miejsc, ze względów epidemicznych jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 

 

PRZYPOMINAMY!!! 

 W Urzędzie Gminy Kawęczyn działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powie-

trze” 

W ramach punktu można bezpłatnie uzyskać m. in. porad merytorycznych i technicznych związanych z wymianą 

urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków sko-

rzystania z projektu, przygotowania i złożenie wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność. 

 

www.nfosigw.gov.pl 

Paulina Tyczyno  
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SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. JANA PAWŁA II W TOKARACH PIERWSZYCH 
 

18 października 2021 r. był niezwykle ważnym dniem w życiu 

uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora 

szkoły - pani Ewy Wojtczak, zaproszonych gości, rodziców, wycho-

wawcy i nauczycieli złożyli uroczyste ślubowanie i od tego momen-

tu stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. 

 Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym, podczas 

którego uczniowie, przygotowani pod kierunkiem wychowawczyni 

Laury Adamiak, zaprezentowali program słowno-muzyczny, w któ-

rym wykazali się umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi. Na 

scenie dzieci radziły sobie świetnie. Następnie, w podniosłej atmos-

ferze, pierwszacy złożyli ślubowanie. Pierwszoklasiści obiecali być 

dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami. Słowo „ślubuję” w 

ustach siedmiolatków brzmiało niezwykle poważnie. 

 Po uroczystej przysiędze pani dyrektor dokonała symboliczne-

go pasowania na ucznia, wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na 

ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierw-

szych” i dotykając „wielkim ołówkiem” ramienia każdego pierw-

szaka. Uwieńczeniem było przypieczętowanie złożonej przysięgi 

paluszkiem na Akcie Ślubowania oraz wręczenie przez panią dyrek-

tor i wychowawczynię pamiątkowych dyplomów. 

  

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich –Kolonii   

wraz z wychowawcą  Elżbietą Szymanowską, Dyrektorem szkoły Agnieszką Gibasiewicz  

oraz Janem Nowakiem Wójtem Gminy Kawęczyn 

Pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

podczas aktu ślubowania  
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SZKOŁA  PODSTAWOWA 

 IM.  MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KAWĘCZYNIE 
 

 W dniu 19 października 2021r  w  Szko-

le Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -Curie  

w Kawęczynie odbyła się  piękna impreza z 

udziałem przybyłych gości,  pani dyrektor, na-

uczycieli, przewodniczącej SU,  uczniów i dzie-

ci z oddziałów przedszkolnych, oraz  rodziców.  

Uroczyste ślubowanie  złożyło 5 uczniów klasy 

pierwszej. Ślubowali oni, że będą kochać Oj-

czyznę, dbać o dobre imię szkoły i  być jej do-

brymi  uczniami.  Na  prawdziwych uczniów 

dużym drewnianym ołówkiem pasowała ich 

dyrektor Bożena Tylak, która  wręczyła im 

pierwsze szkolne legitymacje.  

 P e ł n o p r a w n i 

uczniowie otrzymali 

życzenia i upominki 

od przybyłych gości. 

Zastępca Wójta Gmi-

ny Kawęczyn pani 

Elżbieta Tomczak, 

przekazała życzenia 

i  upominki od Wójta 

Gminy Jana Nowaka. 

Prezes Rejonowego 

Banku Spółdzielczego 

w Malanowie Jan Ty-

gielski wręczył upo-

minki oraz książeczki 

SKO z symbolicznym 

wkładem, zachęcając 

dzieci do systematycz-

nego oszczędzania. 

P i e r w s z o k l a s i ś c i 

otrzymali również 

upominki, które ufun-

d o w a l i  r o d z i c e 

uczniów klasy I i Ra-

da Rodziców. Przed-

stawicielki rodziców 

(panie Marta Pasik i 

Beata Andrzejewska) 

wręczyły dzieciom na 

pamiątkę ich święta „kuferki pomocy dydaktycznych” z zabawkami edukacyjnymi. Rodzice uczniów klasy I ufun-

dowali też pamiątkę dla szkoły w postaci książek do biblioteki szkolnej. Fundatorom składamy serdeczne podzię-

kowania. 

Laura Adamiak 

Pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej w Tokarach wraz z ks. Proboszczem Parafii w To-

karach -Antonim Janickim, Elżbietą Tomczak -Z-cą Wójta Gminy Kawęczyn,  Ewą Wojt-

czak - dyrektorem szkoły, Janem Tygielskim -Prezesem RBS w Malanowie,   

Laurą Adamiak  wychowawcą klasy I 

 

Pierwszoklasiści podczas występu artystycznego  
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SZKOŁA PODSTAWOWA 

 IM. PŁK. PIL. ST. J. SKARŻYŃSKIEGO W SKARŻYNIE 
 

    21 października 2021r. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyń-

skiego w Skarżynie brali udział w bardzo ważnym i podniosłym dla nich wydarzeniu. W obecności rodziców, na-

uczycieli, zaproszonych gości, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, pierwszoklasiści ślubowali być dobry-

mi Polakami, uczniami, kolegami i dziećmi dla swoich rodziców. Po ślubowaniu rodzice dzieci złożyli przyrzecze-

nie. W kolejnym punkcie uroczystości dyrektor szkoły pan Krzysztof Jesionek pasował pierwszoklasistów na 

uczniów skarżyńskiej szkoły. Po pasowaniu uczniowie z klasy I przedstawili bogaty i ciekawy program artystycz-

ny, w którym wspaniale zaprezentowali swoje umiejętności i talenty. Dzieci otrzymały życzenia, gratulacje i upo-

minki od zaproszonych gości: pana Jana Nowaka - Wójta Gminy Kawęczyn, pani Jolanty Cajdler -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ślubowanie złożyli następujący uczniowie: Wiktor Chrostek, Wiktor Groblica, Amelia Kłodzińska, Mar-

cel Krajewski i Hanna Serafińska. Następnie uczniowie otrzymali mnóstwo prezentów.  Książeczki SKO z wkła-

dem 5zł wręczyła im  kierownik oddziału z Kawęczyna RBS w Malanowie,  która zachęcała maluchów do oszczę-

dzania.  Imienne listy gratulacyjne, wraz z książkami przekazał  każdemu pierwszakowi Wójt Gminy Kawęczyn 

Jan Nowak, które w zastępstwie wręczyła sekretarz Gminy w Kawęczynie pani Dorota Bartosik. W dalszej kolej-

ności przewodnicząca rady rodziców Katarzyna Antczak  podarowała każdemu pierwszakowi słowniki polsko-

angielskie. Dzieci otrzymały także podarunki od swoich młodszych kolegów z przedszkola i starszych z klas II i 

III.  Dzieci podziękowały wszystkim zebranym pięknie wykonanym programem artystycznym przygotowanym 

przez wychowawcę Jadwigę Antczak. Na zakończenie rodzice pierwszaków  zaprosili wszystkich zebranych na 

słodki poczęstunek. 

Jadwiga Antczak 

Uczniowie klasy I wraz z Grażyną Piąstka-W-ce Prezesem RBS Malanów, Bożena Tylak - dyrektorem 

szkoły, Dorotą Bartosik -, sekretarzem Gminy Kawęczyn, Jadwigą Antczak -wychowawcą  klasy I oraz 

Katarzyną Antczak Przewodnicząca Rady Rodziców 



przedstawicielki Rejonowego 

Banku Spółdzielczego w Malano-

wie, pani Róży Froncali – prze-

wodniczącej Rady Rodziców, 

księdza Piotra Bamberskiego – 

proboszcza parafii w Przespole-

wie oraz rodziców, którym ser-

decznie dziękujemy za ogromne 

zaangażowanie w przygotowanie 

uroczystości. 

                                                                                                                         

       Milena Mąka 

Pierwszoklasiści wraz  z : (od lewej) wychowawcą Mileną Mąka, ks. proboszczem Piotrem Bamberskim,    

Różą Froncalą Przewodniczącą Rady Rodziców, Jolantą Cajdler Przedstawicielką RBS w Malanowie,       

Janem Nowakiem Wójtem Gminy Kawęczyn, Krzysztofem Jesionkiem dyrektorem szkoły 

Pierwszoklasiści podczas aktu 

ślubowania 



MOBILNY URZĘDNIK W GMINIE KAWĘCZYN 

KOMUNIKATY Z GMINY KAWĘCZYN 

 W Urzędzie Gminy Kawęczyn działa Mobilny Urzędnik,  którego zadaniem jest obsługa Klientów poza 

siedzibą urzędu.  

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika 

Uprawnionymi do korzystania z usługi Mobilny Urzędnik, są mieszkańcy Gminy Kawęczyn: 

 osoby o specjalnych potrzebach, które z powodu wieku lub deficytów zdrowotnych są zagrożone wy-

kluczeniu społecznemu i obywatelskiemu, 

 osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie osłabione chorobami z  czasowym lub trwałym  ogra-

niczeniem możliwością poruszania się i dotarcia do miejsca 

świadczenia usług, 

 osoby  starsze, zależne (15+), bądź osoby, które z powodu nie-

pełnosprawności ruchowej mają problemy w poruszaniu się w 

stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę. 

Zgłoszenie sprawy u Mobilnego Urzędnika 

 osoby zainteresowane skorzystaniem z obsługi przez Mobilnego 

Urzędnika dokonują zgłoszenia: 

-telefonicznie – tel. 63 288 59 21 lub 

-wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: tyczyno@kaweczyn.pl lub 

-poprzez opiekuna osoby o specjalnych potrzebach, chcącej skorzystać z pomocy Mobilnego Urzędnika, który mo-

że zgłosić taką potrzebą w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48  Usługi w ramach działania Mobilnego 

Urzędnika realizowane są we wtorki i czwartki, które stanowią dni obsługi Mobilnego Urzędnika, w godzinach 

10.00 – 14.00. 

 Paulina Tyczyno  

 W dn. 30.09.2021 r.  gmina Kawęczyn ogłosiła postępowanie przetargowe pn. „Odbiór odpadów komu-

nalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kawęczyn oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych”.  W dniu w którym upłynął termin składania ofert tj. 11.10.2021 r. swoją ofertę 

złożył 1 Wykonawca Zakład Usług Komunalnych EKO-GAB S. C. z siedzibą Kowale Pańskie Kolonia 

11a, 62-704 Kawęczyn oferując za wykonanie zamówienia cenę 553.637,38 zł brutto oraz do 24 godz./1 

dzień roboczy jako czas realizacji zamówienia z PSZOK od zgłoszenia.  Wykonawca zobowiązany bę-

dzie zrealizować usługi w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  Podpisanie umowy nastąpi w najbliż-

szym czasie.  

 

 W dn. 20.10.2021r.  gmina Kawęczynie ogłosiła postępowanie przetargowe pn. „Realizacja programu usu-

wania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022”.  Termin składa-

nia ofert upłynął 29.10.2021r. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować usługi będące przedmiotem za-

mówienia od dnia podpisania umowy do 31.08.2022 r. Procedura w toku. 

 

 Od dnia 25 października 2021r. do 12 listopada 2021 r.  na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Kawęczyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ogłoszono konsultacje społeczne w sprawie rocznego 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Kawęczyn na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i inny-

mi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 20-

03 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U.2020.1057 z późn. zm.). 

Ewelina Buda 

  

 28 września 2021 roku dokonano odbioru zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej PVC Ø 110 w miejsco-

wości Marianów Kolonia, gm. Kawęczyn”. Długość wykonanej sieci wodociągowej to 532,7 m. Kwota za 

wykonanie zadania to 54 442,96 zł. brutto. Prace zostały wykonane przez Zakład Usług Wodnych w Turku. 

Monika Jatczak 

mailto:tyczyno@kaweczyn.pl


NABÓR DO RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM 
INWESTYCIJ STRATEGICZNYCH ROZSTRZYGNIĘTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W dn. 25.10 2021 r. Gmina Kawęczyn otrzymała informację o uzyskaniu dofinansowania dla złożonych         

w dniu 29.07.2021 r. w ramach Programu Inwestycji Strategicznych pierwszej pilotażowej edycji Rządowego 

Funduszu Polski Ład dla 3 złożonych wniosków na realizację inwestycji samorządowych: 

 

1. pn. „Budowa dróg obsługujących strefę inwestycyjną, mieszkaniowo – usługową w miejscowości 

Marianów Kolonia” Projekt obejmuje inwestycje w zakresie budowy 3 dróg, o łącznej długości ok. 

1,4 km. Drogi te łączą się z drogą krajową numer 83 i prowadzą m.in. na strefę inwestycyjną oraz 

mieszkaniową. Łączna wartość inwestycji 2.200.000,00 zł w tym kwota wnioskowanych środków 

2.090.000,00 zł 

 

2. pn. „ Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn” . Projekt obejmuje moderni-

zację w tym remont dróg na terenie gminy Kawęczyn o łącznej długości ok. 8 km. Łączna wartość in-

westycji 5.000.000,00 zł w tym kwota wnioskowanych środków 4.750.000,00 zł 

 

3. pn. „Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn” Zadanie obej-

muje rozbudowę kolektora kanalizacji sanitarnej w Kawęczyn o ok 1,4 km sieci. Łączna wartość inwestycji 

1.500.000,00 zł w tym kwota wnioskowanych środków 1.425.000,00 zł. 

 

Ewa Frątczak  

 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  

E-KURENDA 

https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje/


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO  
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ LOKALU  

MIESZKALNEGO W BĘDZIECHOWIE 

BUDOWA DROGI W  ŻDŻARACH ZAKOŃCZONA 

 W dniu 15 października 2021r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, w Sali posiedzeń odbył się 

przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości lokalowej –   lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytko-

wej 70,00 m², wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 13,26m², będący własnością Gminy Kawę-

czyn. W/w lokal znajduje się w budynku mieszkalnym dwulokalowym nr 12 w miejscowości Będziechów, gm. 

Kawęczyn, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 8326/19825 części wspólnych budynku i in-

nych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w tym samym udziale współwłasności 

działki nr 235/1 z ogólnej powierzchni 1845m² . 

 Cena wywoławcza  nieruchomości wynosiła  71 708,00zł. brutto . Kwota ta została ustalona zgodnie z art. 67 ust. 

2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  Wadium wpłaciła jedna  osoba w terminie ustalonym w ogłosze-

niu o przetargu ustnym nieograniczonym i została ona dopuszczona do przetargu 

 Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu   to 72 708,00 zł. brutto (słownie : siedemdziesiąt dwa tysiące 

siedemset osiem złotych 00/100 . Tym samym w dniu 15.10.2021r. przetarg został zamknięty i zakończony wyni-

kiem pozytywnym. 

Halina Ambroziak-Juszczak  

 Dnia 5 października 2021 roku odbył się odbiór inwestycji 

drogowej pn. „Budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami do grun-

tów rolnych w miejscowości Żdżary”. 

Mieszkańcy miejscowości Żdżary uzyskali nowy odcinek drogi 

asfaltowej o długości 0,836 km (od drogi wojewódzkiej nr 471 do 

granicy z miejscowością Tokary Drugie). Inwestycję zrealizowa-

ne zostało przez Przedsiębiorstwo Robót – Drogowo Mostowych 

S.A. z siedzibą ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, która została wy-

łoniona w procedurze przetargowej, wartość robót odebranych 

wynosi 537.003,93 zł brutto. Na przedmiotową inwestycję Gmina 

Kawęczyn pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielko-

polskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 

wysokości 132 750,00 zł. Budowana droga wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa ruchu oraz ułatwi dojazd do znajdujących się w 

pobliżu nie-

ruchomości.  
 

 

 

 

Karolina Gil  

Komisja dokonująca odbioru drogi: Wójt Gminy  

Kawęczyn- Jan Nowak, Inspektor nadzoru – 

 Wiktor Piętka, Kierownik budowy – Paweł  

Andrzejczak, mieszkaniec  

m. Żdżary.  

Nowa droga w Żdżarach  



TRADYCYJNE KISZENIE KAPUSTY W KGW MARIANKI 

cd.str. 30 

WARSZTATY Z MODERATORAMI NAD  
SOŁECKIMI STRATEGIAMI ROZWOJU WSI CIEMIEŃ,  

MARIANÓW-KOLONIA ORAZ MŁODZIANÓW 

W dniach 5 i 7 października 2021 r. w Urzędzie Gminy odbyły się warsztaty strategiczne w ramach prac 

nad „Sołecką Strategią Rozwoju” dla sołectwa Ciemień, Marianów-Kolonia oraz Młodzianów. Przedstawicie-

le określonych Grup Od-

nowy Wsi bądź Rad So-

łeckich uczestniczyli w 

dwudniowych warszta-

tach, łącznie ok 12 osób 

każdego dnia.  

Sołeckie strategie opraco-

wywane były pod meryto-

rycznym wsparciem mo-

deratorów Wielkopolskiej 

Odnowy Wsi Pań Alek-

sandry Brzęckiej oraz Ma-

rii Nowak. Moderatorzy 

podczas warsztatów po-

mogli nakreślić krótkoter-

minowe i wieloletnie pro-

gramy odnowy poszcze-

gólnych sołectw. Warszta-

ty miały na celu wspólne 

wykreowanie wizji wsi 

oraz nabycie umiejętności 

przeprowadzania oceny 

zasobów jak i potencjału 

rozwojowego oraz jakości 

i standardu życia w sołec-

twie. Przekazanie przez moderatorów dokumentu strategii dla poszczególnych sołectw w oparciu o wypracowane 

na warsztatach materiały nastąpi do 8 listopada tego roku.  

Dzięki opracowaniu Sołeckich Strategii Rozwoju, sołectwa uczestniczące w programie Wielkopolska Od-

nowa Wsi zwiększą swoje szanse na otrzymanie dotacji z Samorządu Wielkopolskiego. 

 

 

Ewelina Buda  

Na zdjęciu przedstawiciele Sołectw: Ciemień, Młodzianów oraz Moderatorki: 

 Aleksandra Brzęcka i  Maria Nowak 

15 października z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich członkinie KGW Marianki spotkały 

się wspólnie w remizie strażackiej w Marianowie gdzie znajduje się świetlica wiejska na tradycyjnym kiszeniu ka-

pusty. Paniom pomagały dzieci które lepiły kokosanki. Wspólną integrację zakończyła herbatka i słodkości.  

 

Przepis na kiszoną kapustę: 

 

 10kg zszatkowanej kapusty  

 1kg startej marchwi  

 15 łyżek soli 1,5 łyżki na każdy kg kapusty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIESIADNE GRANIE I ŚPIEWANIE W STAWISZYNIE 

cd.str. 31 

Na zdjęciu od lewej: Barbara Skała, 

 Weronika Tomczak, Kacper Stelmaszak, 

Anna Pacześna,  Katarzyna  

Pacześna, Natalia Pacześna, Gabriela  

Skała, Marcelina Skała, Hubert Stelmaszak, 

Paulina Stelmaszak,  Urszula  

Pacześna,  Marzena Grzelak, Elżbieta Tom-

czak.  

 20 kulek ziela angielskiego  

 20 płatków liścia laurowego  

 Beczka do kiszenia kapusty kamionkowa bądź drewniana 

 Lub plastikowe wiaderka  

 

 W dużej misce umieszczaj warstwowo kapustę i marchewkę. Przesypuj solą porcjami 1,5 łyżki soli na 1kg 

kapusty. Odczekaj godzinę aż puści sok i zmięknie. Odciskaj rękoma kapustę, przekładaj do beczki i dobrze ugnia-

taj pałką lub ubijakiem. Dokładaj kolejne warstwy  na każdą dać 2 liścia i 2 ziela angielskie i tak przekładaj ubijaj 

do końca. Przykryć pokrywką, można docisnąć umytym kamieniem, następnie przykryć duża ścierką, odstawić w 

ciepłe ciemne miejsce. Proces fermentacji trwa ok 10 dni. W tym czasie kapusta będzie gazować i mogą wypływać 

soki które należy zebrać. Po tym czasie odstawić w chłodne miejsce. Kapusta jest gotowa do spożycia.  

 

Smacznego!                

Ewelina Buda  

 16 października 2021 roku w Hali 

Sportowo – Widowiskowej w Stawiszynie 

odbył się IV Przegląd Zespołów i Grup 

Śpiewaczych Powiatu Kaliskiego, na któ-

ry zaproszono również zespół 

„Kawęczyniacy”.  W muzycznej zabawie 

wzięło udział jeszcze 10 innych zespołów, 

m. in. „Maki i chabry” z Gminy Gizałki, 

Opatowianie, Liskowianie, Kalina, Ceko-

wianki Koźminiacy oraz „Alebabki” z 

gminy Koscielec. Wszystkie zespoły, któ-

re zaprezentowały swoje umiejętności ar-

tystyczne otrzymały statuetki i podzięko-

wania. 

Na zdjęciu od lewej: Emilia Bilska,  

Elżbieta Burdelak, Teresa Maćczak, Grze-

gorz Kaczmarek–Burmistrz Stawiszyna,  

Anna Olszewska,  Jolanta Rykowska,  

Irena Tomczak, Danuta Jaroma 



Zespół Kawęczyniacy  

 Podczas biesiadnego grania i śpiewania nie zabrakło również syto zastawionych stołów. Pyszne regionalne dania 

przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich  z powiatu kaliskiego. W trakcie przeglądu bowiem trwał konkurs 

kulinarny „Lokalna kuchnia promocją obszarów wiejskich” na tradycyjne potrawy. I tutaj nie zabrakło naszego 

lokalnego akcentu. Gminę Kawęczyn reprezentowały Panie ze „Stowarzyszenia Rozwoju Koła Gospodyń Wiej-

skich i sołectwa Tokary”, które przygotowały wątróbke z szarymi kluseczkami, kompot oraz przepyszne desery. 

Za zaprezentowaną potrawę i pięknie przystrojone stoisko Panie z KGW Tokary otrzymały wyróżnienie, zwycięz-

cą natomiast zostały gospodynie z Tykadłowa z Gminy Żelazków. 

Na spotkanie z folklorem reprezentantów naszej Gminy zaprosiła Grupa „Stawiszynianki” i burmistrz 

Gminy i Miasta Stawiszyn Grzegorz Kaczmarek. Honorowy patronat nad imprezą sprawował wicemarszałek Wo-

jewództwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. 

Marta Józefacka  

  BO W KAWĘCZYŃSKIM ŻŁOBKU FAJNIE JEST... 

  Dziecko ma prawo do wchodzenia w nowe środowisko w bezpieczny i łagodny dla niego sposób. Adapta-

cja jest po to, żeby dziecko miało szansę poczuć się na tyle bezpiecznie, aby chciało w żłobku przebywać. Maluch 

wchodzi w nowe otoczenie pełne nieznanych osób, zabawek i sytuacji. Zanim się przystosuje może minąć okres 

od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Adaptacja dotyczy również rodziców, ponieważ małe dziecko naśladuje ich 

zachowanie i przejmuje emocje dorosłych.    

 Z dniem 1 września 2021 w Gminnym Żłobku w Kawęczynie powitaliśmy trzynaścioro nowych żłobkowi-

czów. Dziewięcioro z nich dołączyło do grupy „Bąbelków”, a czworo dzieci zasiliło szeregi starszej grupy 

„Bystrzaki”. Adaptacja odbywała się od 1 do 3.09.2021 roku w godzinach od 9.00- 12.00 , którą rozpoczęliśmy 

od wspólnego spędzania czasu dzieci razem z rodzicami. Dzięki temu mogli oni zapoznać się z opiekunkami, sa-

lami zabaw  oraz poznać rytm dnia panujący w naszym żłobku. W drugim dniu adaptacji, aby uatrakcyjnić czas 

naszym milusińskim,  ciocie przygotowały kilka ciekawych zabaw.  



 ZAPROSZENIE NA ZABAWĘ SYLWESTROWĄ ! 

Dzieci brały udział w eksperymen-

cie „wybuch wulkanu”, odbijały 

pomalowane farbkami rączki na 

brystolu. Ponadto nasi żłobkowi-

cze mogli uczestniczyć w zaba-

wach ruchowych za pomocą chus-

ty Klanza oraz miały okazję zapo-

znać się z płynnymi butelkami sen-

sorycznymi. W ostatnim dniu ad-

aptacji po raz pierwszy rodzice 

rozstawali się ze swoimi pociecha-

mi.   

     W procesie adaptacji ciocie 

dokładają wszelkich starań, aby 

rozstanie dzieci z rodzicami i ro-

dziców z dziećmi przebiegało bez-

boleśnie dla obu stron. 

 

Ciocie z grupy Bąbelków 

Grupa Bąbelków podczas zabawy z hustą Klanza  
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 Z ORŁA KAWĘCZYN DO REPREZENTACJI POLSKI !  
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Monika Poniedziałek - wychowanka GKS Orzeł Kawęczyn, 

mieszkanka Marianowa Kolonii, obecnie występująca w Me-

dyku Konin ma za sobą debiut  w Reprezentacji Polski U15 

Kobiet.  

 Monika na co dzień trenuje w Medyku Konin, wraz z ze-

społem występuje w Centralnej Lidze Juniorek do lat 17. Jest to 

najwyższy poziom krajowy w tej kategorii wiekowej. Obecnie 

drużyna Medyka zajmuje 3 miejsce na 10 drużyn. 

 Trener reprezentacji Polski kobiet do lat 15 Paulina Kawa-

lec ogłosiła listę zawodniczek powołanych na październikowe 

zgrupowanie w Wałbrzychu oraz mecze towarzyskie z Czecha-

mi. Wśród nich znalazła się Monika Poniedziałek, do niedawna 

jeszcze z sukcesami grająca w drużynie GKS Orzeł Kawęczyn, a 

obecnie występująca w zespole KKPK Medyk POLOmarket 

Konin. 

 Oficjalnie Monika zadebiutowała w Reprezentacji Polski 

U-15 w wygranym 2:0 meczu z Czechami, który odbył się  13-

.10.2021 r. w czeskim Nachodzie. 

 Monice gratulujemy tak wielkiego osiągnięcia jakim jest 

gra w Reprezentacji Polski, jednocześnie życzymy ciągłego po-

lepszania swoich umiejętności, tak aby już niedługo zadebiuto-

wała w seniorskiej Reprezentacji Polski, bo z pewnością jest to 

jej cel nadrzędny. 

Marcin Mazurek  Monika Poniedziałek   

 Tabela po 7 kolejkach rundy jesiennej sezonu 2021/2022                                                                     

I Liga Okręgowa B2 Junior Młodszy 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Orzeł Kawęczyn 7 19 32:16 

2. Warta Pyzdry 7 16 40:16 

3. Kasztelania Brudzew 6 9 16:17 

4. Olimpia Koło 6 4 16:23 

5. Błękitni Mąkolno 7 1 11:43 

 Tabela po 10 kolejkach rundy jesiennej sezonu 2021/2022                                                                     

III Liga Okręgowa E1 Orlik Gr 2 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Kasztelania Brudzew 10 30 217:14 

2. Wicher Dobra 9 21 81:35 

3. MKS Malanów 10 18 64:68 

4. GKS Orzeł Kawęczyn 9 12 43:81 

5. Teleszyna Przykona 10 3 35:134 

6. Sparta Barłogi 10 3 15:123 



W każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 11:00  

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn                            

Piotr Gebler  

pełni dyżury w siedzibie  Urzędu Gminy w Kawęczy-

nie, 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 

     
                             Józef Kurzawa 

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 

 Śluby 

                        

                                   Izabela Gil i Łukasz Fibich  
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             Tabela po 11 kolejkach rundy jesiennej sezonu 2020/2021  

Klasa Okręgowa Redbox Gr 4 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. GKS Sompolno 11 27 32:11 

2. Polonia Golina 11 25 30:13 

3. Zjednoczeni Trzemeszno 11 20 35:28 

4. Warta Ermita Dobrów 11 20 24:19 

5. Czarni Ostrowite 11 17 24:18 

6. Orzeł Grzegorzew 11 17 17:14 

7. Kasztelania Brudzew 11 16 23:28 

8. Tulisia Tuliszków 11 14 19:20 

9. Orzeł Kawęczyn 11 13 25:28 

10. Strażak Licheń Stary 11 13 20:26 

11. CKS Zbiersk 11 11 24:30 

12. LKS Ślesin 11 10 15:26 

13. Zjednoczeni Rychwał 11 9 19:29 

14. MKS Dąbie 11 7 21:38 
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