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Szanowni Czytelnicy! 
Redakcja Kawęczyniaka zmieniła szatę 

graficzną pisma.   
Mamy nadzieję, że będzie ona  

dla Państwa bardziej przejrzysta  
i ciekawsza. W numerze: 
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"Wiwat Król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, 

wiwat wszystkie Stany!"- 29 kwietnia 1919 r. -100 
rocznica uznania przez Sejm Ustawodawczy Kon-

stytucji 3 maja świętem narodowym. 

U schyłku XVIII w. Polska była w wyjątkowo nie-

korzystnej sytuacji politycznej. Zależność od pań-

stw zaborczych pogłębiała się w ogniu wewnętrznej 

niechęci i problemów Polaków. Coraz silniej doma-

gano się reform i niezbędnych zmian. Coraz czę-

ściej myślano o nowej konstytucji. Po francuskiej 

rewolucji 1789 r. nowa sytuacja polityczna na świe-

cie zaowocowała w Polsce rozpoczęciem pospiesz-

nych, początkowo tajnych prac nad nową ustawą 

zasadniczą. Ułożenie tekstu konstytucji zawdzięcza-

my królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskie-

mu, magnatowi Ignacemu Potockiemu, Stanisławo-

wi Małachowskiemu i Hugonowi Kołłątajowi. 

Trzymano to w tajemnicy ze względu na agresywną 

grupę opozycji, nazywaną hetmańską. Obawiano się 

jej spektakularnego oporu, dlatego gotową ustawę 

przedstawiono w czasie świąt wielkanocnych, kiedy 

część posłów rozjechała się do domów. 3 maja po-

seł Tadeusz Matusewicz przedstawił na sesji sejmu 

sytuację międzynarodową Polski, z całą jej groźną 

problematyką. W odpowiedzi Ignacy Potocki we-

zwał króla, aby podał narodowi skuteczne lekar-

stwo. Przedstawiony sejmowi tekst konstytucji jed-

nogłośnie i entuzjastycznie przyjęto, a 5 maja po 

podpisaniu ustawy przez członków Deputacji Kon-

stytucyjnej oraz wpisaniu w księgach grodzkich 

warszawskich Konstytucja stała się obowiązującym 

prawem. Ustawa majowa odbiła się szerokim echem 

w Europie. Hiszpański dyplomata Horacio Bor-

ghese określił to wydarzenie mianem „nowej rewo-

lucji i wielkiej sensacji”. Cała Europa spoglądała w 

stronę Polski. W rewolucyjnej Francji, która także 

pracowała nad nową konstytucją podziwiano 

„bezkrwawą rewolucję”, a Stanisława Augusta, 

„przyjaciela konstytucji” przeciwstawiano Ludwi-

kowi XVI, „wrogowi własnego narodu”. Dzień 

3  maja 1791 r. został uznany Świętem Konstytucji 

3 Maja. Podczas rozbiorów celebrowanie go było 

surowo zakazane. W pierwszą rocznicę uchwalenia 

Konstytucji uroczysty pochód prowadzony przez 

Stanisława Augusta Poniatowskiego przeszedł z ko-

ścioła św. Krzyża w kierunku Alej Ujazdowskich. 

Prymas Michał Jerzy Poniatowski poświęcił wów-

czas kamień pod budowę świątyni Opatrzności. 3 

maja 1823 roku wileńska młodzież gimnazjalna 

uczciła święto umieszczeniem pamiątkowej tablicy 

w szkole. O Konstytucji pamiętano w czasie Po-

wstania Listopadowego i po klęsce Powstania 

Styczniowego. Dużą manifestację zorganizowali 

warszawscy studenci w setną rocznicę - w maju 

1891 roku. Polacy, którzy odważyli się obchodzić 

publicznie to święto byli surowo karani przez poli-

cję.                                     cd. str. 3 
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W 1892 roku w Warszawie za złożenie bukietu fioł-

ków w rocznicę Konstytucji 3 maja aresztowany 

przez tajną policję rosyjską został nauczyciel Stani-

sław Mieczyński. Za ten czyn skazano go na trzylet-

nią zsyłkę do Odessy. 3 maja 1916 roku w pocho-

dzie zorganizowanym w Warszawie uczestniczyło 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób. Po odzyskaniu 

niepodległości w 1918 r. rocznica Konstytucji 3 

Maja została uznana za święto narodowe uchwałą 

Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. W 

1923 roku w tym dniu odsłonięto pomnik ks. Józefa 

Poniatowskiego. Święto obchodzono również po 

1939 roku, pod okupacją niemiecką i sowiecką. 3 

maja 1940 roku na Malcie podniesiona została ban-

dera na niszczycielu Polskiej Marynarki Wojennej 

ORP "Garland”. Po II wojnie światowej obchodzo-

no je do 1946 r., 2 maja 1946 roku do wszystkich 

starostw i posterunków MO w całym kraju rozesła-

no telefonogram o zakazie urządzania uroczystości. 

Zakaz był wynikiem demonstracji studentów w 

Krakowie. Od tego czasu władze komunistyczne 

zabroniły publicznego obchodzenia Święta Konsty-

tucji 3 Maja, a próby manifestowania były tłumione 

przez milicję i oddziały ZOMO. Zostało ono oficjal-

nie zniesione w 1951 r. W PRL 3 maja zakłady pra-

cy oraz szkoły funkcjonowały normalnie, jak w dni 

powszednie. Przez cały okres PRL-u akcentowano 

inną majową uroczystość - mianowicie - Święto 

Pracy w dniu 1 maja. Już 2 maja ściągano flagi, a 

tym, którzy nie podporządkowali się temu nakazo-

wi, groziła grzywna. W końcu lat 70. opozycja za-

częła organizować niezależne obchody 3 Maja.  W 

stanie wojennym trzeciomajowe demonstracje prze-

radzały się w batalie uliczne między zwolennikami 

zdelegalizowanej "Solidarności", a milicją i ZOMO. 

Największy zasięg przybrało tłumienie manifestacji 

w 1982 roku. Pacyfikacja była bardzo brutalna i po-

ciągnęła za sobą ofiary śmiertelne. Do rozbijania 

demonstracji wykorzystywano armatki wodne, gaz 

łzawiący i milicyjne pałki. Woda używana w armat-

kach bywała barwiona, aby funkcjonariuszom ła-

twiej było rozpoznać i zatrzymać osoby znajdujące 

się w miejscach ulicznych bitew. Do walk włączono 

transportery opancerzone oraz czołgi, które rozbija-

ły barykady. Demonstranci "odwdzięczali się" funk-

cjonariuszom kamieniami, kawałkami rozbitych 

płyt chodnikowych, koszami na śmieci i butelkami 

z benzyną. Święto Konstytucji 3 Maja przetrwało w 

PRL, także w zakamuflowanej formie jako święto 

kościelne ku czci Najświętszej Marii Panny Królo-

wej Polski. Komuniści starali się, by uroczystości 

religijne nie miały jednak wymiaru patriotycznego. 

Wzywano księży na rozmaite przesłuchania i stra-

szono ich, aby wystrzegali się akcentów patriotycz-

nych w swoich homiliach.    

       

       cd. str. 4 

   Rewia na Polu Mokotowskim. Eskadra samolotów wojskowych przelatuje 
nad terenem uroczystości. 3 maja 1936 r. 
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Obchody 3 maja były zakazane i tłumione aż do 1981 roku, kiedy zaczęto organizować uroczystości z inicja-

tywy władz. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 

kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody odbyły się w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 r.  

Małgorzata Krawczyk 

Źródła:Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o święcie narodowem trzeciego maja (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 38 poz. 

281 Święta zakazane w PRL-u, artykuł Teodora Walczaka 

Szwoleżerowie przed Pałacem Saskim. 
Defilada wojskowa na Placu Saskim. 

Przemarsz przed Prezydentem RP 1 Puł-
ku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. 

3  maja 1927 r. 

Przemarsz oddziałów kawalerii Alejami 
Ujazdowskimi.  
3 maja 1939 r. 

Wbrew zakazom dziesiątki tysięcy ludzi 
uczestniczyły w niezależnych obchodach 
3 maja 1946 r. W całym kraju pochody z 
udziałem uczniów, harcerzy i organiza-
cji społecznych przeradzały się w anty-
rządowe manifestacje. Skandowano: 

'Precz z komuną!', 'Niech żyje Anders!', 
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Sprawozdanie stenograficzne z 31 posiedzenia Sej-
mu Ustawodawczego z dnia 29 kwietnia 1919 r. 
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 S tatut Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Sołty-

sów zawiera zapis traktujący o 
tym, że jego władzami są m. in. 
Gminne Koła Sołtysów, których 
pracą kieruje Zarząd. Kadencja 
władz wybranych w roku 2015 do-
biegła końca, wobec czego należa-
ło powołać nowych przedstawicieli 
tej organizacji. Zarząd w dotych-
czasowym składzie podjął decyzję 
o terminie Zjazdu, którego zada-
niem jest wybór osób na funkcje 
reprezentacyjne instytucji. Człon-
kowie Koła, (tj. sołtysi i rady so-
łeckie) spotkali się więc w dniu 5 
kwietnia 2019 roku w strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Żdżarach. Obrady rozpoczęły się 
hymnem państwowym. Poczet  
wprowadził sztandar Gminnego 
Koła Sołtysów. Zjazd otworzyła i 
prowadziła Jolanta Krucka – Czło-
nek Koła. Jan Nowak – Wójt Gmi-
ny Kawęczyn wraz z Sylwestrem 
Kasprzakiem – Przewodniczącym 
Koła powitali przybyłych gości, 
wśród których byli: Ireneusz Nie-
wiarowski – były Senator RP, Pre-
zes Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów, Joanna Iwanicka – Re-
daktor Naczelna „Gazety Sołec-
kiej”, Sławomir Królak – Prezes 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów. Z zaproszenia, skorzy-
stali także lokalni samorządowcy: 
Jan Gruca – Radny Powiatu Turec-
kiego, Piotr Gebler – Przewodni-
czący Rady Gminy Kawęczyn 
wraz z Wiceprzewodniczącym 
Grzegorzem Dzikowskim oraz rad-
nymi Gminy. Obecni byli: Michał 
Chachuła – Komendant Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Kawęczynie, Jarosław Król – Pre-

zes Stowarzyszenia 
„Kawęczyńskie Towarzystwo Roz-
woju”. Nie zabrakło też dotychcza-
sowych Prezesów Gminnego Koła: 
Józefa Geblera, Marianny Jara-
chowskiej i Jacka Pawlaka oraz 
ustępujących sołtysów. 
 Joanna Iwanicka – Redaktor 
Naczelna „Gazety Sołeckiej” prze-
prowadziła szkolenie dotyczące 
planowania i realizacji przedsię-
wzięć w ramach funduszu sołeckie-
go. Po wysłuchaniu wykładu 
przedstawiciele Zarządu Koła w 
ramach podziękowań przekazali 
Prelegentce publikacje wydane 
przez Gminę Kawęczyn oraz bu-
kiet kwiatów. Przyjmując go Joan-
na Iwanicka poprosiła o pozosta-
wienie go w Jej imieniu na grobie 
śp. Konrada Ambroziaka, Sołtysa 
Sołectwa Tokary w latach 1974 – 
2016, który w jej wspomnieniach  
pozostał, jako „wspaniały czło-
wiek”.  
    cd. str. 8 

Szkolenie na temat planowania i realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckie-
go. Od lewej: Elżbieta Tomczak-Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, Joanna Iwanicka

- Redaktor Naczelna „Gazety Sołeckiej” 

Od lewej: Sławomir Królak, Ireneusz Niewiarowski, Joanna Iwanicka,  
Jolanta Krucka, Jan Nowak, Sylwester Kasprzak 

VIII ZJAZD GMINNEGO KOŁA WIELKOPOLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW W KAWĘCZYNIE 



8                                                               www.kaweczyn.pl 

 Po wyborze i po ukonstytuowaniu się Komisji 
Mandatowo-Skrutacyjnej (Renata Ruszkowska – prze-
wodnicząca, Jarosław Binkowski i Ryszard Grzelak – 
członkowie) oraz Komisji Uchwał i Wniosków 
(Donata Brzezińska – przewodnicząca, Małgorzata 
Kolasińska i Dorota Dzikowska – członkowie) przy-
stąpiono do wyboru władz Gminnego Koła. 

Na początek wybrano Przewodniczącego, który 
jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Koła. Soł-
tys Ryszard Jaśkiewicz zgłosił kandydaturę – Sylwe-
stra Kasprzaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych propozycji nie podano. W głosowaniu tajnym 
udział brało 84 członków Gminnego Koła. Za kandy-
datem opowiedziało się 71 uprawnionych do udziału w 
głosowaniu, tym samym Przewodniczącym Koła zo-
stał ponownie Sylwester Kasprzak. Kolejne głosowa-
nia za zgodą uczestników zjazdu miały charakter jaw-
ny. Do Zarządu weszli sołtysi: Ryszard Jaśkiewicz, 
Tadeusz Duszyński, Józef Frątczak, Małgorzata Skur-
czak-Szymańska i Edward Tobijas. Delegatami Gmin-
nego Koła na Ogólne Zebranie Delegatów Wielkopol-
skiego Stowarzyszenia Sołtysów zostali: Ryszard Jaś-
kiewicz, Tadeusz Duszyński, Józef Frątczak, Małgo-
rzata Skurczak-Szymańska, Edward Tobijas, Katarzy-
na Poniedziałek, Karolina Budka, Zbigniew Czapla, 
Łukasz Mila, Andrzej Jaworski, Paweł Urbanek, Piotr 
Sobczak, Jolanta Mazurek, Adrian Kwinciak, Jolanta 
Woźniak, Andrzej Janik, Krystyna Brzychcy, Teresa 
Maćczak, Ilona Jaroma. O liczbie delegatów decyduje 
liczba wszystkich członków, co przy 189 członkach 
Gminnego Koła Sołtysów w Kawęczynie daje właśnie 
19 delegatów. Obligatoryjnie został nim też nowo wy-
brany Przewodniczący. Ogólne Zebranie Delegatów 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, jak poin-
formował Prezes Ireneusz Niewiarowski, zostało za-
planowane na dzień 24 kwietnia 2019 roku w Kowa-
lach Księżych. Ostatnim elementem wyborczym pod-
czas spotkania było wytypowanie przedstawiciela Ko-
ła do Rady Stowarzyszenia, którym został Przewodni-
czący Sylwester Kasprzak.  

W trakcie zjazdu głos zabrał Ireneusz Niewiarow-
ski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, któ-
ry oznajmił, że Gminne Koło WSS w Kawęczynie jest 
największym w Polsce i jednym z najbardziej aktyw-
nych w kraju. Wyraził swój szacunek na szacunek dla 
poprzednich Przewodniczących – obecnych podczas 

zjazdu. Ponadto przybliżył historię powstania WSS i 
zwrócił uwagę na przypadającą 4 czerwca 30 rocznicę 
wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Mówił 
o dobrych doświadczeniach w realizacji funduszu so-
łeckiego. 

 Podczas zjazdu wystąpił także Józef Gebler – 
pierwszy Przewodniczący Gminnego Koła Sołtysów, 
który podobnie jak Jego Przedmówca, odniósł się do 
historii, pierwszych rozmów, spotkań, których efektem 
było utworzenie Stowarzyszenia. Zauważył, że przez 
ostatnie dziesięciolecia wieś polska bardzo się zmieni-
ła i udział w tym mieli sołtysi, ale też mieszkańcy. Jó-
zef Gebler dziękował Prezesowi Ireneuszowi Niewia-
rowskiemu za wkład pracy w powstanie i rozwój Sto-
warzyszenia. 

 Sławomir Królak – Prezes Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Sołtysów w krótkim wystąpieniu promo-
wał turniej sołtysów, a nawet całych sołectw, jaki w 
swojej miejscowości organizuje już od 18 lat, zapew-
niając, że jest to dobra inwestycja w integrację lokal-
nego środowiska. 

 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad poczet 
sztandarowy wyprowadził Sztandar Gminnego Koła 
Sołtysów.  

 Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. 
 
 

Iwona Krajewska 

Ireneusz Niewiarowski - Prezes Krajowego  
Stowarzyszenia Sołtysów przybliżył historię Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów 

Wójt Gminy (w środku) w towarzystwie byłych  
sołtysów. Od lewej: Zbigniew Gidelski (Głuchów), Jan 
Łuczak (Dzierzbotki), Janina Siwek (Leśnictwo), Józef 
Marcinkowski (Dziewiątka) 
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POROZUMIENIE NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ  
TRANSFORMACJI WIELKOPOLSKI 

3  kwietnia w Koninie, kil-
kadziesiąt osób, w tym 

włodarze gmin i starostowie z 
powiatów: tureckiego, kolskiego, 
konińskiego i słupeckiego, pod-
pisali porozumienie na rzecz 
sprawiedliwej transformacji 
energetycznej Wielkopolski 

Wschodniej. Strony zadeklaro-
wały współpracę na rzecz spra-
wiedliwej transformacji oraz 
współdziałanie podczas pozyski-
wania środków, które mają być 
przeznaczone na rozwój regionu. 
Gminę Kawęczyn reprezentowa-
ła Edyta Balcerzak -  skarbnik 
gminy. Podpisane porozumienie 

popiera lokalny biznes, instytucje 
okołobiznesowe, a także ważne-
go partnera, jakim jest ZE PAK. 
Zostanie ono przedstawione pod-
czas spotkania z Komisją Euro-
pejską. Stanowić ma element ne-
gocjacyjny pokazujący jedność i 
gotowość regionu do przeprowa-
dzenia sprawiedliwej transforma-
cji gospodarczo-społecznej. Ko-
ordynatorem tego przedsięwzię-
cia będzie Agencja Rozwoju Re-
gionalnego w Koninie. 

Ewa Frątczak 
 
 

SĄSIEDZKIE PRZYJAŹNIE 

Na  stronie internetowej Stowarzyszenia Regio-
nalna Grupa Historyczna Schondorf można 

przeczytać,  że „jedno spotkanie, jeden temat, wspólne zaintereso-
wania i machina rusza”. Jakże idealnie zdanie to wpisuje się w 
wydarzenie, które miało miejsce 10 kwietnia 2019 r. w Urzędzie 
Gminy w Kawęczynie.  

Tego dnia pasjonaci historii z Kawęczyna oraz Liskowa 
połączyli swoje sąsiedzkie siły, oficjalnie nawiązując ze sobą 
współpracę. Przyjaźń między Kołem Miłośników Dziejów i Tra-
dycji Regionu oraz Stowarzyszeniem RGH Schondorf kwitnie od 
dawna.  

Należy tu wspomnieć chociażby o uczestnictwie miłośni-
ków kawęczyńskiego regionu w konferencji „Tajemnice historii” 
w Liskowie, jak również ich wsparciu podczas wydobycia przez 
Schondorf części broni odwetowej – Vergeltungswaffe 2 niemiec-
kiej rakiety  A4/V2.                                           cd. str. 10 

Podpisywanie porozumienia 

Od lewej: Arkadiusz Stefaniak - Prezes Stowarzyszenia Regionalna Grupa 
Historyczna Schondorf oraz Sylwester Dzikowski—Przewodniczący Koła Mi-

łośników Dziejów i Tradycji Regionu 

Samorządowcy i przedstawiciele insty-
tucji biorący udział  w konferencji 
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Podczas spotkania Arkadiusz Stefaniak przedsta-
wił zakres działalności stowarzyszenia, w którym pełni 
rolę prezesa. Ponadto, w związku z wyjazdem Koła do 
Zamku Książ i sztolni Włodarz w kompleksie Riese, 
opowiedział o tajemnicach związanych z owym niedo-
kończonym projektem nazistowskich Niemiec.  

Dziękujemy za owocne spotkanie. Przed nami 
wiele ciekawych projektów dotyczących- HISTORII.  

 

Paulina Woźniak 

Wspomnień blask 

W  tym miesiącu w cyklu 
„Wspomnień blask” rozmowa 

wnuczki Marty Śniegockiej z dziadkami - Lucyną i 
Stanisławem Janiakami z Będziechowa. Marta 
bardzo zaangażowała się w artykuł. Codziennie 
zdawała mi relacje ze swoich poszukiwań i rozwa-
żań. Z jej wypowiedzi wnioskowałam, że łączą ją 
silne więzi z bliskimi.  Rozmowy starszego pokole-
nia z młodymi ludźmi o przeszłości  są niezwykle 
cenne oraz wartościowe. Dzięki nim pokonywane 
są bariery oraz budowane wspólne płaszczyzny po-
rozumienia. Serdecznie dziękuję Marcie za przygo-

towanie materiału i włożony wysiłek w powstanie 
artykułu.  

 Stanisław Janiak – urodził się 19 kwiet-
nia 1932 r. w Będziechowie jako syn Marianny 
oraz Stanisława Janiaków. Ukończył Szkołę Pod-

stawową w Będziechowie. Pan Stanisław jest jed-
nym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Będziechowie – przez lata zaangażowanym w jej 
rozwój. Od  1973 do 1996 r. był skarbnikiem w Za-
rządzie OSP Będziechów. W kadencji 1978-1982 
pełnił funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej 
w Kawęczynie, kiedy przewodniczącym rady był 
Antoni Karolak.  

Rodziców zabrano do Uniejowa,  
a dziadków do obozu 

Urodziłem się 19 kwietnia 1932 roku w Bę-
dziechowie. Moi rodzice to Marianna z domu Błasz-
czyk (1911-09.02.1973 r.) oraz Stanisław (1901-
09.1983 r.) Janiakowie. Swoje dzieciństwo spędziłem 
pomagając rodzicom (wraz z młodszym o 3 lata bra-
tem Józefem) w gospodarstwie. Mieszkali z nami także 
dziadkowie - rodzice mamy - Marianna (1886-
20.06.1967 r.) oraz Władysław Błaszczykowie. 

Podczas II wojny światowej Niemcy odebrali 
nam gospodarstwo rolne, podobnie jak innym miesz-
kańcom Będziechowa. Następnie łączyli je w większe 
całości, przydzielając wybranym gospodarzom. Mój 
tata pracował przy wydobyciu torfu w okolicach Lipi-
cza, aby zapewnić nam opał na chłodne dni. Mogło to 
być przyczyną późniejszych problemów, jakie nas spo-
tkały. Ojciec pewnego dnia, poinformował osobę, któ-
ra zarządzała naszym gospodarstwem, że musi jechać 
dokończyć pracę przy torfie. Kilka dni później odbyła 
się łapanka – moi rodzice – Marianna i Stanisław zo-
stali zabrani do Uniejowa. Skierowano ich do budowy 
okopów. W tym czasie mną i bratem zaopiekowała się 
ciocia Maria Osicka – siostra taty. Jej pierwszym mę-
żem był Niemiec o nazwisku – Njeilwet.  

cd. str. 11 
 

Lucyna i Stanisław Janiakowie 

Rozmowy sąsiedzkie o historii 
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Tata starał się nas odwiedzać. Przychodził na 

pieszo – późnym wieczorem, o świcie wracał. Nie 
straszna mu była mroźna zima. Liczyło się to, że mo-
gliśmy się zobaczyć. Sytuacja ta trwała rok.  

Po zakończeniu wojny, po wkroczeniu wojsk 
rosyjskich, ludzie mogli wrócić do swoich domów. 
Rolnicy odzyskali swoje gospodarstwa. Z Uniejowa 
pierwszy wrócił tata. Przyszedł po nas w nocy, jak tyl-
ko pojawiła się takowa możliwość. Mama z kolei wró-
ciła po tygodniu. 

Chciałbym nadmienić, że moi dziadkowie ze 
strony mamy – Marianna i Władysław Błaszczykowie 
w czasie wojny zostali wywiezieni do Niemiec  do obo-
zu pracy. Dziadek był słabego zdrowia, nie był zdolny 
do ciężkiej, wycieńczającej pracy. Niestety zmarł. Jego 
ciało spalono, a prochów nigdy nie przetransportowa-
no do Polski. Po śmierci męża – Marianna została od-
delegowana do pracy poza granicą obozu. Zajmowała 
się ogrodnictwem. Za wykonywaną pracę otrzymywała 
zapłatę. Po zakończeniu wojny, wróciła do rodzinnego 
Będziechowa. Niechętnie wracała w rozmowach  do 
chwil spędzonych w Niemczech. Zmarła 20.06.1967 r., 
mając 81 lat. 

Mieszkańcy zbudowali szkołę 

Budynek szkoły w Będziechowie został wzniesio-
ny w 1905 roku na działce ofiarowanej przez Stanisława 
Heresztyna. Z opowieści wiem, że wybudowali ją miesz-
kańcy naszej wsi. Do szkoły poszedłem dopiero po za-
kończeniu wojny. Odbył się wówczas egzamin, który 
kwalifikował uczniów do poszczególnych klas – ja trafi-
łem do II. Uczyłem się przez dwa  lata, albowiem w 
szkole kształcono tylko od I do IV klasy. Następnie 
ukończyłem kilkumiesięczny kurs, który odpowiadał 
ukończeniu VII klasy. Odbywał się on w szkole w Skar-
żynie. Na tym zakończyła się moja edukacja. 

Moimi nauczycielami w szkole w Będziechowie 
było małżeństwo – państwa Mistejków. Z kolei w Skar-
żynie panowie Wiśniewscy – ojciec i syn. Wiem, że w 
tej szkole przed nimi uczyło małżeństwo państwa Zie-
miańskich. Ówcześni nauczyciele, choć mili, byli bar-
dzo surowi i wymagający.  

Chciałbym jeszcze dodać, że kolejnymi nauczy-
cielami w Będziechowie byli: Stanisława i Jan Wal-
czyńscy, a potem Janina i Czesław Balcerczykowie. 
Muszę nadmienić, że ważnym etapem było też wybudo-
wanie w 1965 r. oddzielnego domu dla nauczycieli. 
Wcześniej zamieszkiwali oni szkołę, jednak wzrastają-
ca ilość dzieci, wymusiła konieczność zakwaterowania 
ich w innym miejscu. W budynku lekcje odbywały się 
do końca roku szkolnego 1995/1996.  

Nie uległem 
 

Służbę wojskową odbyłem w Oficerskiej Szkole 
Lotniczej w Dęblinie. Przebywałem tam dwa lata. W 
pierwszym roku, po odmowie przystąpienia do partii, 
zostałem skierowany do służby wartowniczej, która 
odbywała się co drugi dzień. Miało to wywrzeć na 
mnie presję, wpłynąć na zmianę zdania. Nie uległem 
jej jednak. Pamiętam, że uważano, iż jestem wrogo 

nastawiony do Polski Ludowej. W drugim roku służby 
zostałem przydzielony do transportu zaopatrzenia.  

 

Włodarze Będziechowa  
 

Sołtysem Będziechowa podczas wojny był Nie-
miec Ulert.  Po zakończeniu okupacji funkcję tę pełni-
li: pan Wieczorek, później pan Świątek, a następnie 
mój tata - Stanisław Janiak. Był lubiany i doceniany 
przez mieszkańców. Sołtysował jednak tylko 7 lat, al-
bowiem zniechęcił się egzekwowaniem obowiązko-
wych dostaw produktów rolnych. Z tego względu zre-
zygnował z kolejnej kadencji. Muszę dodać, że często 
darował mieszkańcom nakazane z góry dostawy.  

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Będziechowie 

  
W dniu 10 października 1965 roku powołano 

do istnienia jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Będziechowie. Straż powstała z inicjatywy Romana 
Kęski - przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Tokarach. Józef Dzikowski został pierwszym 
prezesem, a Ireneusz Kalinowski - naczelnikiem. Dzię-
ki wytężonej pracy ochotników - jednostka pozyskała 
pierwszą motopompę od Komendy Rejonowej Straży 
Pożarnej w Turku, a następnie sprzęt drobny i osobi-
sty finansowany z funduszy Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Tokarach. Problemem z jakim przyszło bory-
kać się strażakom był brak własnego obiektu. Począt-
kowo udostępniałem straży swoje prywatne pomiesz-
czenia. W 1971 roku na walnym zebraniu podjęliśmy 
decyzję o budowie miejscowej strażnicy. Wieś podaro-
wała teren pod ową inwestycję, pozostały po państwu 
Badowskich. Jednostka pozyskała 1000 sztuk pusta-
ków od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Turku 
oraz Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach. Bu-
dowa ruszyła, a pozostałe pustaki powstawały na mo-
im podwórku. Wysiłek przyniósł oczekiwany skutek. W 
1973 roku  ukończyliśmy prace i przekazaliśmy budy-
nek do użytkowania. Inwestycja ta ułatwiła funkcjono-
wanie OSP, a także umożliwiła pozyskiwanie środków 
poprzez organizowanie imprez i wynajem pomiesz-
czeń. W 1973 roku zostałem skarbnikiem. Pierwszego 
zapisu w Książce Skarbnika dokonałem 07.02.1973 r. 
W 1978 r. wybrano nowy zarząd. W jego skład weszli: 
prezes – Leonard Dzikowski, naczelnik – Ireneusz Ka-
linowski, skarbnik – Stanisław Janiak. Powierzoną mi  
funkcję pełniłem przez wiele lat – aż do 1996 r. Moim 
następcą został Andrzej Janik. Straż w Będziechowie 
przez wiele lat nie miała sobie równych podczas gmin-
nych zawodów strażackich.  

Folwark Sokołowskich 
Muszę nadmienić, że gospodarstwo będące w 

rękach mojej rodziny od pokoleń posiada bardzo cha-
rakterystyczne położenie. Zacznę od tego, że w Będzie-
chowie w dawnych czasach istniał dwór. Przez wzgląd 
na częstą zmianę właścicieli popadł w ruinę.  

.                                                   cd. str. 12 
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W 1718 r. dokonano lustracji majątku. W XIX wieku w Będziechowie istniał folwark. Należał do rodziny 
Sokołowskich. Jego pozostałością jest wiatrak koźlak. Dziadkowie przekazali mi informację, że nasza rodzina ze 
strony mamy – Błaszczykowie pracowali we folwarku od pokoleń. Gdy posiadłość chyliła się ku upadkowi, dzięki 
swojej pracy, wykupili oni dwie części majątku. Z kolei sąsiednie rodziny tylko po jednej. Dom, w którym się wy-
chowałem należał do zabudowy położonej na terenie folwarku. Na naszej łące aż do dziś można znaleźć kamienie z 
budynków oraz studni, które były tam umiejscowione. 

Kilka słów od pani Lucyny – żony pana Stanisława 

Do relacji męża, chciałabym dodać swoje wspomnienie – związane z II wojną światową. Podczas okupacji 
wraz z rodzicami oraz dwójką rodzeństwa zostaliśmy przesiedleni ze Skarżyna na Niedźwiady – czyli na teren Sta-
rego Czachulca, nieopodal getta. Często widywałam się z przetrzymywanymi tu żydowskimi dziećmi, bawiąc się z 
nimi oraz  rodzeństwem. Dopiero z upływem lat zrozumiałam, jaką krzywdę wyrządzono tym ludziom i że wspólne 
chwile beztroski mogły być zagrożeniem dla całej naszej rodziny. Ponadto w mojej pamięci zapisały się soboty, 
kiedy to z rodzicami chodziliśmy do Żydów, aby palić im ogień, ponieważ ze względu na szabat nie mogli oni pra-
cować. 

Diamentowe gody 

Ślub wzięliśmy 06.05.1958 roku. Udzielono go nam w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej w Skarżynie. 
Naszymi świadkami byli: ówczesny wójt Franciszek Pacholski oraz pracownica gromady Irena Jasiak. Ślub Ko-
ścielny odbył się miesiąc później w Przespolewie. 

Paulina Woźniak 

Z albumu Lucyny i Stanisława Janiaków 

Stanisław Janiak podczas  
służby wojskowej 

  Stanisław (sołtys Będziechowa w latach 50 XX w.) i Marianna Janiakowie – rodzice 

Stanisława Janiaka – bohatera artykułu. 

Lucyna Janiak - żona pana Stanisława 

cd. str. 13 
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Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej –  

Przespolew –  
15-16.04.1975 r. 

Legitymacja Stanisława Janiaka – radego 

Gminnej Rady Narodowej  
w Kawęczynie 

Książeczka Skarbnika OSP Będziechów - 
prowadzona przez Stanisława Janiaka 
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I FESTIWAL HISTORYCZNY W CZERNIEJEWIE 

 P rzedstawiciele Koła Miłośników Dzie-

jów i Tradycji Regionu: Sylwester Dzi-
kowski, Dariusz Jaworski oraz Artur Lodziński  
31 marca 2019 r. uczestniczyli w I Festiwalu Histo-

rycznym "Tajemnice Trzech Stuleci" w pałacu w 
Czerniejewie. Nasi miłośnicy historii wysłuchali 
wykładów: Piotra Kucznira "Zamek Czocha i jego 

tajemnice mniej znane"; Mariusza Borowiaka 
"Admirał Józef Unrug. Bezkompromisowy dowódca 
Floty", Beaty Żmudy "Z przygodą na ty. Dolina Lo-

ary 2018" oraz Jacka Wielgusa "Jak zmiana prawa w 
2018r wpłynęła na poszukiwaczy skarbów". To była 
prawdziwa strawa dla ducha. 

Paulina Woźniak 
Sylwester Dzikowski wraz z Mariuszem Borowiakiem (siedzi po 

lewo) – autorem książki „Admirał Unrug 1884-1973” 

„CZERWIEŃCIE, ZIELEŃCIE SIĘ SŁOWA”   

W  dniu 27.03.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pań-
skich - Kolonii odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego STRZAŁKOWO 

2019  pt. „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa” (Julian Tuwim „Słowo i ciało”). Jego celem było poznawanie 
literatury i promowanie kultury języka polskiego, stworzenie możliwości zainteresowania dzieci  
ojczystym i światowym dorobkiem poetyckim. Uczniów oceniała komisja w składzie: Ewa Kiwak – Kierow-
nik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie z filią w Turku, Elżbieta Kalinowska –  
Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich, Violetta Kończak – 
nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie, Angelika Dzikowska –  na-
uczyciel Szkoły Podstawowej  im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie, Anna  
Jankowska – nauczyciel  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych, Beata  
Gibasiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Strażaków  Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii.  

 
  

Uczestnicy gminnego  
konkursu recytatorskiego 

cd. str. 15 
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Komisja oceniała: dobór repertuaru, walo-
ry artystyczne, kulturę słowa. Uczniowie prezen-
towali wysoki poziom recytatorski. W przerwie 
wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Po dłu-
gich obradach jury do etapu rejonowego wyłoniło 
następujące osoby:  
1. Nikola Maciaszczyk - Szkoła Podstawowa 
 im. Marii Skłodowskiej- Curie  w Kawęczynie 
2. Kinga Błaszczyk - Szkoła Podstawowa 
 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie 

3. Wiktoria Bartczak - Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 
4. Julia Kolasińska -  Szkoła Podstawowa 
 im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 
5. Patrycja Szymańska - Szkoła Podstawowa  
im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w 
Skarżynie 
6. Maja Skolimowska -  Szkoła Podstawowa 
 im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – 
Kolonii  
7.  Łucja Statucka- Szkoła Podstawowa im. Stra-
żaków Polskich  w Kowalach Pańskich - Kolonii. 

 
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani 

upominkami  i dyplomami.  
Organizatorkami konkursu od wielu lat są 

nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Strażaków 
Polskich w Kowlach Pańskich – Kolonii. Nagro-
dy i dyplomy dla uczniów oraz podziękowania 

dla nauczycieli ufundowała Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kawęczynie z siedzibą w Kowalach 
Pańskich oraz Szkoła Podstawowa im. Strażaków 
Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii. Miło-
śników recytacji zapraszamy na 
„STRZAŁKOWO 2020”.  

Beata Gibasiewicz 

Uczniowie wyłonieni do etapu rejonowego konkursu 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

17  kwietnia 2019 r. 
w Środowisko-

wym Dom Samopomocy 
w Młodzianowie odbyło się Śnia-
danie Wielkanocne, wpisane w 
tradycje Domu. W uroczystości 
wzięli udział uczestnicy ŚDS i ich 
najbliżsi, pracownicy placówki 
oraz zaproszeni goście tj. Wójt 
Gminy Kawęczyn Jan Nowak, 
Przewodniczący Rady Gminy Ka-
węczyn Piotr Gebler, Kierownik 
GOPS Kawęczyn Jolanta Kraw-
czyk, Radna Gminy Kawęczyn 
Krystyna Brzychcy, a także 
dr.n.med Jerzy Olas. Uroczystość 
rozpoczęła Kierownik ŚDS Teresa 
Michalska, która po serdecznym 
powitaniu zaprosiła do wysłucha-
nia montażu słowno- muzycznego 
przygotowanego przez pracownię 
teatralną, podczas którego pusz-
czono fragmenty rekolekcji prowa-
dzonych przez ks. Józefa Tischne-
ra w Paryżu u ojców Pallotynów 8 
marca 1991 roku pod nazwą „Na 

drodze do człowieka”. Utwory 
wprowadziły nastrój zadumy i re-
fleksji, spotęgowały klimat zbliża-
jących się Świąt Wielkanocnych.  

Po zakończonym występie 
Wójt Jan Nowak złożył serdeczne 
życzenia. Następnie goście wybrali 
najpiękniej udekorowane jajko 

wielkanocne wykonane przez 
uczestników każdej pracowni.  

 
 

cd. str. 16 
 

Jajka wielkanocne wykonane przez uczestników 
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Jajka dekorowane były 
różnymi technikami. Jury I miej-
sce  przyznało pracowni komute-
rowej. Wszystkie jednak były 
piękne, wymagały dużo zaangażo-
wania i pracy.  

Śniadanie Wielkanocne 
poprzedzone jest długotrwałymi 
przygotowaniami, odbywającymi 
się w pracowni kulinarnej i pla-
styczno - rękodzielniczej oraz pró-
bami do przedstawienia. Ich efek-
tami są m.in.: przepięknie udeko-
rowany stół, smaczne, tradycyjne 
potrawy takie jak: żurek z białą 
kiełbasą, babki, babki, jajka oraz 
spektakl wprowadzający w wiel-
kanocny klimat.  

Uroczyste Śniadanie i 
wspólna organizacja , pozwalają 
pielęgnować świąteczną tradycję 
oraz stanowią doskonały element 
treningu funkcjonowania w życiu 
codziennym. Panowała miła i ro-
dzinna atmosfera. Były serdeczne, 
pełne wiosennego optymizmu ży-
czenia oraz rozmowy. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mariola Czapla 

Montaż słowno - muzyczny na drodze do człowieka 

CO PRZYNIOSŁA VII SESJA  
RADY GMINY KAWĘCZYN? 

 P ierwszy kwartał roku to czas zdawania 
sprawozdań z działalności różnych jed-

nostek i instytucji, dlatego zwołana na dzień 29 marca 
2019 roku VII Sesja Rady Gminy Kawęczyn w swoim 
programie zawierała kilka takich podsumowań za mi-
niony rok. Nadkom. Zenon Wieczorek – Komendant 
Komisariatu Policji w Dobrej dokonał analizy bezpie-
czeństwa publicznego na terenie działania jednostki. 
Wskazywał, że Gmina Kawęczyn jest bezpieczna, 
liczba przestępstw z roku na rok maleje. Kwestie do-
tyczące funkcjonowania jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych  w roku 2018 przedstawił, w zastęp-
stwie za Komendanta Michała Chachułę, Grzegorz 
Dzikowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Kawęczynie. Kolejnym punktem sesji była relacja Te-
resy Michalskiej – Kierownika Środowiskowego Do-
mu Samopomocy w Młodzianowie dotycząca działal-
ności Domu w roku budżetowym 2018. Pani Kierow-
nik mówiła o celach i finansowaniu działalności jed-
nostki,  o funkcjonujących w niej pracowniach oraz 
odbywających się zajęciach. Dalej Jolanta Krawczyk 
– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kawęczynie zobrazowała uczestnikom spotkania,  

 

jak w minionym roku Ośrodek realizował Program 
Wspierania Rodziny. 

 Następnie Rada Gminy przyjęła uchwałę zmie-
niającą budżet gminy na rok 2019 oraz uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Pomoc w kwocie 50 tys. 
zł jest udzielana na realizację zadania w zakresie 
„Budowy chodnika na odcinku Tokary – Głuchów w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 471”. Radni opowiedzie-
li się jednogłośnie za przyjęciem Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019
-2022. Byli też zgodni co do nieodpłatnego przekaza-
nia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położo-
nej w obrębie Marianów-Kolonia. Nieruchomość o 
powierzchni 0,2003 ha oddana zostanie sołectwu w 
użyczenie na okres 30 lat na cele statutowe. Tak samo 
Rada Gminy była za bezpłatnym przejęciem umową 
użyczenia na okres 15 lat pomieszczeń znajdujących 
się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żdżarach. Ostatnie dwie uchwały dotyczyły ustale-
nia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podró-
ży służbowych radnym oraz sołtysom Gminy Kawę-
czyn.  

cd. str. 17 



www.kaweczyn.pl                                                      17 

Radni Gminy Kawęczyn podczas obrad VII Sesji 

 Zgodnie z podjętą uchwałą wszyscy radni za 
udział w pracach Rady Gminy będą otrzymywać 
miesięczną dietę w postaci ryczałtu, zróżnicowaną co 
do pełnionych funkcji w wysokości: Przewodniczący 
Rady – 44 diety, Wiceprzewodniczący Rady – 35 
diet, Przewodniczący Komisji – 29 diet, Zastępca 
Przewodniczącego – 25 diet i pozostali 20 diet (diety 
ustalone będą w tym przypadku na zasadach stoso-
wanych jak przy podróżach służbowych na terenie 
kraju). Z kolei sołtysi nie wykonujący mandatu rad-
nego Gminy Kawęczyn za udział w posiedzeniach 
Rady Gminy będą otrzymywać dietę w wysokości 4 
diet ustalonych na zasadach stosowanych jak przy 
podróżach służbowych na terenie kraju. Rada Gminy 
przyjęła plany pracy Komisji na bieżący rok, w tym:  

a)   Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, In-
westycji i Promocji;  

b)   Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Go-
spodarki Przestrzennej i Urbanistyki;  

c)   Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego. 

 Tradycyjnie Wójt Gminy oraz Przewodniczący 
Rady Gminy zaprezentowali swoje sprawozdania za 
okres międzysesyjny. Wójt Jan Nowak udzielił odpo-
wiedzi na interpelacje radnych kierowane do Zarządu 
Dróg Powiatowych. Radny Łukasz Mila interpelował 
w sprawie drogi Kowale Pańskie – Kawęczyn, której 
stan, w ocenie radnego, pogarsza się z dnia na dzień. 
Odniósł się też do sprawy suchych drzew wzdłuż te-
go samego odcinka drogi – drzewa zagrażają bezpie-
czeństwu uczestników tej drogi. Radny Karol Rygas 
interpelował w sprawie wycięcia krzaków na odcinku 
drogi powiatowej od Marcjanowa do skrzyżowania w 
kierunku Będziechowa, z kolei radny Paweł Urbanek 
w kwestii projektów uchwał w sprawie zasad wypła-
cania diet radnym i sołtysom, które zostały przez Ra-
dę Gminy przyjęte w zaopiniowanym przez Komisję 
Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pro-
mocji kształcie. 

Iwona Krajewska 

Podczas sesji sprawozdania przedstawili (od prawej):  
nadkom. Zenon Wieczorek - Komendant Komisariatu Policji  

w Dobrej; Teresa Michalska -Kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Młodzianowie; Jolanta Krawczyk - Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie. 

KONKURS MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA  

 3  kwietnia w Urzędzie Gminy w Kawę-
czynie odbyło się spotkanie informacyjne 

na temat Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wia-
ra. Doradca, który spotkał się z przedstawicielami 
stowarzyszeń z terenu Gminy Kawęczyn  odpowia-
dał na ich pytania i wątpliwości. 
Wielkopolska Wiara to przedsięwzięcie realizowa-
ne w Wielkopolsce przez Centrum PISOP wraz z 
Caritas Poznańską, którego celem jest zwiększenie 
ilości inicjatyw oddolnych podejmowanych przez 
obywateli działających w ramach: 

•młodych organizacji pozarządowych, 

•grup nieformalnych i samopomocowych 

•organizacji pozarządowych pełniących rolę Patro-
na. 
 Wsparcie otrzymują przedstawiciele regionu, któ-
rzy są gotowi aktywnie działać na rzecz swojej spo-
łeczności.  
 Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczo-
na na realizację projektu może wynieść do 5.000 zł 
(słownie: pięciu tysięcy złotych). 
 Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu 
własnego w wysokości minimum 10% wartości Mi-
krodotacji. 

cd. str. 18 
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 Maksymalny okres realizacji projektów to 7 maja 2019 roku – 30 września 2019 roku. 
 Projekty dofinansowywane będą ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
 Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 223 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące 
złotych). 
 Do konkursu z terenu Gminy Kawęczyn przystąpiło 5 organizacji. 

Ewa Frątczak 

Przedstawicielki KGW z terenu gminy Kawęczyn 

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

„Budowa przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn” 

 W  dniu 12 kwietnia bieżącego roku odebrano roboty budowlane dla II etapu  pn. „Budowa przy-

domowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”.  W drugim etapie 

zostało wybudowanych 60 sztuk przydomowych oczyszczalni.  Wykonawcą zadania była firma Tomasza Biała-

sa P.P.HU. ECO – PLAST mająca swoją siedzibę przy ul. Zachodnia 34, 63-300 Pleszew. Została wyłoniona w 

drodze przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania. 

 Nadzór Inwestorski nad inwestycją  pełnił  Andrzej Cichoradzki - właściciel firmy INST –BUD -ROL EKO 

z siedzibą przy ul. Wańkowicza 92/9, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 
 Koszt wykonania dla I etapu wyniósł  1 367 880,05 zł brutto ( tj. roboty budowlane – 1 356 490,05 zł brut-
to i nadzór 11 390,00 zł brutto). 
 Koszt wykonania dla II etapu to  1 250 628,44 zł brutto (tj. roboty budowlane – 1 240 428,44  zł brutto i 

nadzór 10 200,00 zł brutto) 
 Całkowita wartość inwestycji: 2 618 508,49 zł brutto. 
 Przedsięwzięcie zostało realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworze-

niem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na ope-

racje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. 
cd. str. 19 
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Kwota dofinansowania dla I eta-
pu (tj. 67 sztuk przydomowych 
oczyszczalni) wyniosła 655 
344,27 zł natomiast w II etapie 
(tj. 60 sztuk przydomowych 
oczyszczalni) o kwotę dofinanso-
wania w wysokości   640 571,00 
zł. 

Operacja typu  „Budowa przydo-
mowych biologicznych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy 
Kawęczyn” współfinansowana 
jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania 
„Wsparcie inwestycji związa-
nych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
Celem operacji dla I i II etapu 
jest poprawa warunków życia 
mieszkańców z terenu Gminy 
Kawęczyn poprzez budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
w 23 sołectwach. W wyniku rea-
lizacji umowy w I etapie cel ten 
został osiągnięty poprzez popra-
wę warunków życia mieszkań-
ców z terenu Gminy w 11 sołec-
twach. 

 

Wpłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych należy dokonać 
zgodnie z złożoną deklaracją w terminach do 10 tego dnia miesiąca za miesiąc po-
przedni w formie przelewu bankowego lub wpłata gotówkowa bezpośrednio na wska-
zany rachunek. Rachunkiem właściwym dla dokonywania wpłat tytułem opłaty za 
zagospodarowanie odpadów komunalnych jest rachunek RBS w Malanowie O/
Kawęczyn o nr 56 8557 0009 2004 0400 0101 0040. Dokonując wpłaty lub przelewu 
w tytule należy podać identyfikator podatnika, nr raty, której dotyczy wpłata.  

Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uległa zmianie. Wysokość należnej 
opłaty określa się jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz deklarowanej stawki 
opłaty miesięcznej i wynosi odpowiednio: 

•Odpady zbierane w sposób selektywny – 8,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 
•Odpady zbierane w sposób nieselektywny – 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 
W przypadku odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych wyso-

kość opłaty określa się jako iloczyn ilości deklarowanych pojemników o określonej pojemności i stawki 
opłaty.  

cd. str. 20 
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Dla nieruchomości niezamieszkałych, gdzie odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny określono 
stawkę: 
• Pojemnik o pojemności 120 l – 13,50 zł 
• Pojemnik o pojemności 240 l – 26,00 zł 
• Pojemnik o pojemności 1100 l – 115,00 zł 
• Pojemnik o pojemności 2500 l – 270,00 zł 

Dla nieruchomości niezamieszkałych, gdzie odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny okre-
ślono stawkę: 
• Pojemnik o pojemności 120 l – 22,00 zł 
• Pojemnik o pojemności 240 l – 40,00 zł 
• Pojemnik o pojemności 1100 l – 170,00 zł 
• Pojemnik o pojemności 2500 l – 389,00 zł 
 

Edyta Balcerzak 

WITACZE NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN 

 Na początku kwietnia br. zamontowano kolejne witacze na terenie 
naszej gminy. Tym razem zostały zlokalizowane na Skwerze 650-lecia 
Tokar, przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie 
oraz przy drodze wojewódzkiej nr 471 w Głuchowie.  Montażem zaję-
ła się firma ogólnobudowlana Henryka Czai. 

Ilona Napieraj 

 

 

LECH POZNAŃ—JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 

W  sobotę 13 kwietnia br. dzieci i młodzież z 
terenu Gminy Kawęczyn uczestniczyły w 

wyjeździe na mecz Lotto Ekstraklasy Lech Poznań – 
Jagiellonia Białystok. Głównie byli to zawodnicy, któ-
rzy grają w sekcjach młodzieżowych GKS Orzeł Ka-
węczyn, orlikach i młodzikach. Dla wielu było to 
pierwsze spotkanie z "wielką piłką".  

cd. str. 21 

Termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego upływa dn. 15 maja br.  
Należność można uiścić na rachunek bankowy UG Kawęczyn o numerze          

52 8557 0009 0400 0101 2004 0007           
lub u sołtysa danego sołectwa.  

INFORMACJA 

Uczestnicy  wycieczki od lewej: Marcin Mazurek, Patryk Kapa, 
Oliwier Drzewiecki, Bartłomiej Gruca i Szymon Łakomicki. 
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 Przed meczem wszyscy za-
meldowali się w strefie rodzinnej 
pod stadionem Lecha, tam wyko-
nali zdjęcia z maskotkami klubu, 
a także kupili gadżety klubowe, 
niezbędne do kibicowania. Ogó-

łem w wycieczce zorganizowanej 
przez Urząd Gminy w Kawęczy-
nie oraz GKS Orzeł Kawęczyn 
uczestniczyły 44 osoby. Pomimo 
niekorzystnej aury oraz porażki 
Lecha Poznań 1:2, dzieci wyszły 

ze stadionu z uśmiechem pytając, 
kiedy odbędzie się wyjazd na ko-
lejny mecz. 

 
Marcin Mazurek 

Uczestnicy wycieczki 

INFORMACJE 

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych 
TAXUS (Wykonawca) z siedzibą  w Poznaniu in-
formuje, iż w związku z opracowywaniem uprosz-
czonych planów urządzenia lasu, od dnia 23 kwiet-
nia 2019 r., będą trwały prace terenowe w powiecie 
tureckim, w gminach: Kawęczyn i Malanów. Opra-
cowanie przygotowywane jest na podstawie umowy 
zawartej ze Starostwem Powiatowym w Turku. Ob-
jęte nim zostaną wszystkie grunty należące do osób 
fizycznych i wspólnot gruntowych, ujęte w po-
wszechnej ewidencji jako użytki Ls. Uprzejmie in-
formujemy, że inwentaryzacyjne prace terenowe 
będą prowadzone  w: kwietniu, maju, czerwcu i lip-
cu br. Po ich zakończeniu projekty planów zostaną 
wyłożone przez Wykonawcę w Urzędzie Gminy w 
Kawęczynie na okres 60 dni do publicznej wiado-
mości. W tym czasie właściciele lasów będą mieli 
możliwość zgłoszenia swoich uwag. 



22                                                               www.kaweczyn.pl 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  
z Ks. Antonim Janickim pod nr tel. 663 075 007 

lub 63 288 61 26 
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         24-05-2019  
 Na placu rekreacyjno-sportowym  

przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie  

                                              od  9:00 do 12:00 

    (panie poza grupą wiekową mogą wykonać badanie prywatnie) 

15.30 
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JAK PODPISAĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 
2018 - PORADNIK DLA NGO 

 O rganizacje pozarządowe co roku spo-
rządzają sprawozdania finansowe i me-

rytoryczne oraz składają je do różnych urzędów. Ob-
owiązków sprawozdawczych mają dużo - nietrudno 
się w nich pogubić. 
 

Terminy 
W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok 
kalendarzowy. Dla takich organizacji terminy spra-
wozdawcze są następujące: 

•Sporządzenie sprawozdania - w ciągu 3 miesięcy 
od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania 
za 2018 rok - do 31 marca 2019 r. (wypadająca w 
tym dniu niedziela nie wpływa na ten termin) 

•Zatwierdzenie sprawozdania - w ciągu 6 miesięcy 
od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania 
za 2018 rok - do 30 czerwca 2019 r. 
Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwier-
dzającą do urzędu skarbowego – w ciągu 10 dni od 
daty zatwierdzenia; dla sprawozdania za 2018 - 
do 10 lipca 2019 r.  
 
1. Krok pierwszy – sporządź sprawozdanie 
 
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachun-
kowych (najczęściej księgowy, księgowa) robi spra-
wozdanie finansowe według załącznika nr 6 (bilans, 
rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa). 
Najczęściej gotowe sprawozdanie to po prostu plik 
Excel (plik w formacie xls) sporządzony samodziel-
nie albo plik wygenerowany przez program księgo-
wy. 
Jednym z formatów, które może wykorzystać organi-
zacja do zapisania sprawozdania w formie elektro-
nicznej jest format xml. Do stworzenia pliku w struk-
turze logicznej - formacie xml - można wykorzystać 
bezpłatną aplikację udostępnioną przez Ministerstwo 
Finansów. 
 
2. Krok drugi - załóż profil zaufany (ePUAP) 
 
Profil zaufany to forma internetowego potwierdzenia 
tożsamości danej osoby fizycznej. Dzięki niemu oso-
ba fizyczna może przez internet podpisywać doku-
menty składane do różnych urzędów publicznych. 
Sprawozdanie finansowe podpisywanie jest przez 
osobę je sporządzającą oraz przez WSZYSKICH 
członków zarządu. W związku z tym wszystkie te 
osoby muszą założyć SWÓJ osobisty profil zaufany. 
 
3. Krok trzeci – podpisz sprawozdanie 
 
Usługa podpisywania sprawozdania finansowego 
profilem zaufanym dostępna jest w Portalu gov.pl. 

Kto pierwszy się podpisuje? Osoba, która zrobiła 
sprawozdanie finansowe. Jak? 
wejdź na stronę https://www.gov.pl 

•w sekcji "obywatel" wybierz (kliknij) > „podpisz 
dokument elektronicznie” 
kliknij „podpisz dokument” - znajdziesz się na stro-
nie z wyborem formy logowania https://login.gov.pl/
login/login?ssot=2smriguzqoxkdpqgziox 

•wybierz (kliknij) „profil zaufany” – znajdziesz się 
na stronie do logowania 

•kliknij „autoryzuj i podpisz dokument” 
po autoryzacji otrzymasz informację, że dokument 
został poprawnie podpisany, kliknij „zapisz 

Kto pierwszy się podpisuje? 
Osoba, która zrobiła sprawozdanie finansowe. 
plik zostanie zapisany na twoim dysku (u ciebie w 
komputerze) w postaci pliku z rozszerzeniem „xml” , 
znajdziesz go w folderze „pobrane”, najlepiej prze-
nieść go do utworzonego wcześniej folderu 
„sprawozdanie finansowe_2018” 

Kto się podpisuje następny i jak to zrobić? 
Osoba, która sporządziła sprawozdanie finansowe i 
podpisała je profilem zaufanym musi przesłać podpi-
sany przez siebie plik (rozszerzenie xml) mailem do 
jednego z członków zarządu. Kto ma nim być? Musi-
cie się na to umówić w gronie zarządu - ustalić wcze-
śniej jaka będzie kolejność przesyłania i podpisywa-
nia sprawozdania. Przykładowo jest 3 członków za-
rządu. Księgowy przesyła podpisane sprawozdanie 
do wiceprezesa, wiceprezes do członka zarządu, a 
członek zarządu do prezesa, który jako ostatni podpi-
suje sprawozdanie finansowe. 
Członek zarządu pobiera załączony w mailu plik, 
zapisuje go na swoim dysku, wchodzi na stronę 
https://www.gov.pl/ i podpisuje przesłany plik zgod-
nie z opisanymi wcześniej krokami. 
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 Po podpisaniu, członek zarządu zapisuje plik na dysku i wysyła maila załączając plik z dwoma podpisami 
do kolejnego członka zarządu, itd. Uwaga, żeby się nie pomylić warto zmienić nazwę pliku np. dodając cyfrę 2 
do pliku z dwoma podpisami. Warto też pamiętać, że nawet jeśli nie zmienimy nazwy to plik z dwoma podpi-
sami jest „cięższy”. 
 Ostania osoba z zarządu, po podpisaniu pliku według przedstawionych wskazówek, zapisuje ostateczny 
plik ze wszystkimi podpisami na dysku. Warto zrobić kopię tego pliku i zamieścić we wcześniej utworzonym 
folderze „sprawozdanie finansowe_2018”. Plik jest przygotowany w postaci .xml i zawiera treść dokumentu 
oraz wszystkie złożone profilem zaufany podpisy. Tak przygotowany plik będzie można przesłać po zatwier-
dzeniu sprawozdania do urzędu skarbowego. 
 
4. Krok czwarty – zatwierdź sprawozdanie 
 Sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone. Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania dla 
organizacji, których rok obrotowy jest taki jak kalendarzowy, mija 30 czerwca. Kto zatwierdza sprawozdanie? 
To zależy od zapisów statutu. W przypadku stowarzyszenia, klubu sportowego to najczęściej walne zebranie 
członków. W przypadku fundacji rada fundacji albo zarząd. 
 Organ zatwierdzający przygotowuje uchwałę o zatwierdzeniu. Uwaga: uchwała na tym etapie ma wersję 
papierową i na niej składają podpisy osoby z organu zatwierdzającego sprawozdanie (np. przewodniczący i 
protokolant walnego zebrania członków). 
Podpisaną uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania trzeba albo zeskanować albo zrobić zdjęcie i zapisać w fol-
derze, gdzie jest przechowywane elektronicznie zrobione i podpisane sprawozdanie finansowe. 
 
5. Krok piąty – wyślij sprawozdanie i uchwałę do urzędu skarbowego 
 Elektronicznie zrobione i podpisane sprawozdanie finansowe oraz skan/zdjęcie uchwały o zatwierdzeniu 
trzeba przekazać do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia. 
 
Kto ma to zrobić i jak? 
Za przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest zarząd. Warto umówić 
się wcześniej w gronie zarządu kto to zrobi. Najlepiej by był to członek zarządu, który ostatni podpisywał 
sprawozdanie finansowe i ma ostateczny plik ze wszystkimi podpisami. Jak wysyłamy sprawozdanie? Można: 
przesłać sprawozdanie za pomocą ePUAPu (elektroniczna skrzynka podawcza) https://obywatel.gov.pl/wyslij-
pismo-ogolne 

•nagrać sprawozdanie na płytę CD i taką płytę zanieść lub wysłać pocztą z dopiskiem "sprawozdanie finanso-
we za 2018 rok". 
 
źródło: ngo.pl 

https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
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 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 cie-
pła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, do-
cieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicz-
nej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo wła-
sności lub będące współwłaścicielami 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. 27 

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/
http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/
http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/
http://www.wfosigw.poznan.pl
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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. 

Rozwiązanie 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 24 maja 2019 r.   

Do rozlosowania  

nagrody. 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 4/19 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 4/19 „Kawęczyniaka”   
jest HASŁO: „WIOSENNA PORA ” 

 Spośród nadesłanych 7 odpowiedzi  
wylosowano 1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną przez Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymuje: 
Wacław Ulański zam. Leśnictwo 

Nagrody do odbioru w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kawęczynie 
 pokój nr 1,w terminie do 24 maja 2019 r. 

Ogrody Marzeń Tokary Pierwsze 53, tel.: 667 390 533 
 

Usługi ogrodnicze, oferujemy: - projektowanie terenów zieleni ogrodów, 

placów zabaw, parków, skwerów, zieleni przy firmach, - inwentaryzację 

zieleni, projektowanie elementów małej architektury, projektowanie na-

wierzchni, oświetlenia, realizację terenów zieleni i sadzenie drzew i krze-

wów i bylin, korowanie, układanie ogromaty, zakładanie trawnika, usługi 

glebogryzarką, całoroczna pielęgnacja terenów zieleni, usługi hortiterapii. 
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WYNIKI SEKCJI GKS ORZEŁ KAWĘCZYN  

PO ZIMOWEJ PRZERWIE 

Do gry po przerwie zimowej powróciły roz-
grywki pod szyldem Konińskiego Związku Piłki 
Nożnej. GKS Orzeł Kawęczyn reprezentują trzy sek-
cje młodzieżowe oraz jedna seniorska. Najmłodsza 
jeszcze nie rozpoczęła sezonu, roczniki 2008 i młod-
sze rozgrywają swoje pojedynki w formule turniejo-
wej. Daty i miejsca zawodów są następujące:  

- Krzymów, 28 kwietnia 2019 r. 
- Malanów, 17 maja 2019 r. 
- Brzeźno, 24 maja 2019 r. 
- Kawęczyn, 31 maja 2019 r. 
Młodzicy rozpoczęli już sezon. Dotychczas 

rozegrali 2 mecze, odnosząc 2 efektowne zwycię-
stwa. Odpowiednio 3:0 z Wartą Dobrów oraz 4:1 z 
Górnikiem Wierzbinek. Chłopcy zajmują 2 miejsce i 
będą walczyć o awans do wyższej ligi.  

Juniorzy Młodsi również są po dwóch poje-
dynkach: zremisowali 3:3 ze swoimi rówieśnikami z 
Władysławowa oraz ulegli Sokołowi Kleczew. 

Seniorzy GKS Orzeł Kawęczyn są po 3 me-
czach. Można powiedzieć, iż grają w kratkę: rozpo-
częli od wygranej 4:0 na wyjeździe z Łuczywnem, 
potem przyszła porażka u siebie 0:5 z MKS Dąbie. 
Ostatni pojedynek to przegrana na wyjeździe z Nałę-
czem Babiak 0:2. 

 

 

 

 

Marcin Mazurek 

Górny rząd od lewej: Dorian Kaczmarek, Wiktor Górski, Jakub 
Groblica, Oliwier Kos, Szymon Łakomicki, Michał Rojek, Kacper 

Durczyński, Michał Michalak, Hubert Janik. 
Dolny rząd od lewej: Oliwier Drzewiecki, Marcel Węckowski,  

Szymon Bronszewski, Adam Gruca,  Kacper Michalak 
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