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W roku 2017 Polskę nawie-
dziła wichura, która pozo-
stawiła po sobie wiele 
zniszczeń. Jednym z najbar-
dziej poszkodowanych re-
gionów było Pomorze. Cały 
kraj usłyszał wówczas o 
powiecie chojnickim – 
gdzie nawałnica poczyniła 
prawdziwe spustoszenie. W 
sytuacji, kiedy liczyła się-
każda, nawet najmniejsza 
pomoc wójt Jan Nowak, 
radni gminy Kawęczyn, soł-
tysi i mieszkańcy postano-
wili działać. 
Podczas sesji w sierpniu 

2017 roku radni jednogłośnie podjęli uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy gminie Chojnice. Przekazano 
wówczas osiem tysięcy złotych. Z pomocą pospieszyli 
także sołtysi. 
Po roku od tamtych wydarzeń - w piątek, 14 września -
 Jan Nowak oraz  Piotr Gebler Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn  odwiedzili Chojnice osobiście. 
Przyjęli słowa podziękowania za pomoc udzieloną 
przez Gminę Kawęczyn. 
 

Ewa Frątczak 

Z wizytą w Chojnicach 

Uczestnicy spotkania 

Od prawej: Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn, Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice, 
Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn 
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     Radni w dniu 5 września 2018 r. 
spotkali się na XLIV Sesji Rady 
Gminy Kawęczyn.  Podczas obrad 
jednogłośnie podjęli uchwały w 
sprawie: zmiany uchwały budżeto-
wej gminy na rok 2018; wyrażenia 
zgody na bezpłatne przejęcie umo-
wą użyczenia pomieszczeń znajdu-
jących się w budynku strażnicy OSP 
w Skarżynie; zrzeczenia się odszko-
dowania za nieruchomości przezna-
czone na realizację inwestycji dro-
gowej pn. „Rozbudowa drogi krajo-
wej nr 83 na odcinku Marianów – 
Kowale Pańskie w zakresie budowy 
ciągu rowerowego” z gminnego za-
sobu Gminy Kawęczyn; wyrażenia 
zgody na odpłatne obciążenie nieru-
chomości położonych w obrębie 
0008 Kawęczyn oraz w sprawie sta-
tutu Gminy Kawęczyn.  
 Gościem Rady Gminy był ma-
jor Sylwin Donart z Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Koninie. Jego 
wystąpienie dotyczyło tworzącej się 
12 Wielkopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, której jeden z pięciu 
batalionów będzie miał siedzibę w 
Turku. Objaśnił on zasady rekrutacji 
do służby wojskowej, które rozpo-
czynają się złożeniem wniosku do 
WKU w Koninie. Ochotnika  zapo-
znaje się z warunkami pełnienia 
służby, pokazując mu jednostkę 
wojskową, obiekt koszarowy. Komi-
sja rekrutacyjna kwalifikuje osobę 
do powołania. Po przejściu tego eta-
pu, następuje skierowanie na komi-
sję lekarską oraz badania psycholo-
giczne. Po zaliczeniu wszystkich 
szczebli odbywa się szkolenie pod-
stawowe lub wyrównawcze. To dru-
gie, trwające 8 dni - dedykowane 
jest tym, którzy byli już w wojsku i 
są żołnierzami rezerwy. Podstawo-
we w wymiarze 16 dni - skierowane 
jest do tych, nie będących nigdy w 

nim. Po jego od-
byciu, następuje 
przysięga, a po 
niej pełnienie 
służby: rotacyj-
nie bądź dyspo-
zycyjnie. Ta 
pierwsza polega 
na pełnieniu 
służby w batalio-
nie przez co naj-
mniej dwa dni w 
miesiącu, wolne 
od pracy, a w 
okresie letnim 
przez 14 dni 
trwa szkolenie 
zintegrowane 
poligonowe. Z 
kolei druga, to 
służba żołnierza 
w dyspozycji. 
Swoje wyposa-
żenie przecho-
wuje w domu. 
Kiedy jedzie na 
służbę rotacyjną 
lub kiedy jest 
wzywany w try-
bie natychmia-
stowego sta-
wiennictwa, to 
wraz z indywi-
dualnym wypo-
sażeniem stawia 
się w swoim ba-
talionie. Żołnierz otrzymuje ekwi-
walent finansowy, wyżywienie, za-
kwaterowanie, pokrycie kosztów 
dojazdu. Major Sylwin Donart za-
chęcił wszystkich do rozpropagowa-
nia informacji o służbie.  
 Marcin Mazurek – opiekun 
obiektów sportowych przypomniał o 
I Gminnym Turnieju Sołectw, orga-
nizowanym w ramach obchodów 
100 rocznicy odzyskania przez Pol-

skę niepodległości. Jan Nowak – 
Wójt Gminy Kawęczyn oraz Piotr 
Gebler – Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn złożyli sprawoz-
dania za okres międzysesyjny, a ca-
łości obrad przysłuchiwali się ucz-
niowie Szkoły Podstawowej im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Kawę-
czynie z opiekunem Bożeną Tylak – 
wicedyrektorem.  

Paulina Woźniak 

XLIV Sesja Rady Gminy 

Major Sylwin Donart z WKU w Koninie 
 opowiedział o służbie wojskowej 

XLV Sesję Rady Gminy Kawęczyn zwołano na 26 września 2018 roku. Podczas obrad Edyta Balcerzak – Skarb-
nik Gminy Kawęczyn przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2018 
roku. Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 oraz 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024. Wójt Gminy i Przewodniczący 
Rady Gminy zdali sprawozdania za okres międzysesyjny.  
 

Paulina Woźniak 

XLV Sesja Rady Gminy 
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Gmina Kawęczyn 
przystąpiła do pro-
jektu INTJO – Inno-
wacje, Nowoczesne 
Technologie, Języki 
Obce dofinansowa-
nego z Europejskie-
go Funduszu Spo-
łecznego w ramach 
Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 
2014-2020. Jest on 
realizowany w part-
nerstwie z 6 gminami 
powiatu i Instytutem 
Gethego z Warsza-
wy. 21 września 
2018 r. podpisano 
umowę na rzecz 
„INTJO – nasza 
przyszłość”. Do rea-
lizacji zadań w ob-
szarze wielojęzycz-
ności przystąpiły 
gminy: Kawęczyn, Dobra, Mala-
nów, Turek, Przykona, Gmina i 
Miasto Tuliszów. Liderem partner-
stwa jest Powiat Turecki. Celem 
projektu jest rozwój kompetencji 

kluczowych w zakresie nauk mate-
matyczno-przyrodniczych, języka 
niemieckiego i podstawowych umie-
jętności naukowo-technicznych. W 
naszej gminie dzieci od pierwszych 

klas szkół podstawowych będą 
uczyć się języka niemieckiego jako 
drugiego języka obcego. 

Ewa Frątczak 

Od lewej: Karol Mikołajczyk - Wójt Gminy Turek, Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn, Mariusz 
Seńko - Starosta Turecki, Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy Przykona, Grzegorz Ciesielski - 

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, Andrzej Piątkowski - Burmistrz Dobrej 

Projekt INTIO w Gminie Kawęczyn 

Pierwszy raz w histo-
rii  Zespołu "Kawęczyniacy" 
koncertowali poza granicami 
Gminy Kawęczyn. 16 wrze-
śnia 2018 r. wystąpili w Tur-
ku podczas Charytatywnego 
Festynu Parafialnego na 
rzecz Odnowy Ołta-
rza św. Józefa w Koście-
le Parafialnym pw. Najświęt-
szego Serca  Pana Jezusa.  
Wypadli fantastycznie! 
 

Ewa Frątczak 

Pierwszy występ "Kawęczyniaków" poza granicami Gminy Kawęczyn 

Zespół „Kawęczyniacy” podczas występu 
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      Drodzy mieszkańcy kończy się VII kadencja Samo-
rządu Gminy Kawęczyn. Na przestrzeni tych 4 lat udało 
się wiele osiągnać. Jest to kadencja rekordowa pod 
względem inwestycji, na które przeznaczono                    
ponad 10 mln zł. Prognozowany na koniec 2018 roku dług 
publiczny wynosi niespełna 1 229 814, 45 zł. Dla porówn-
ania w roku 2014 na zakończenie VI kadencji wynosił                
1 658 076,45 zł.  Wskaźnik dochodów podatkowych na 
mieszkańca wzrósł o 140,84 zł. Gmina Kawęczyn w ran- 
kingu pisma samorządowego Wspólnota  dotyczącego bo-
gactw samorządów w roku 2018 poprawiła swoją pozycje 
aż o 678 miejsc, awansując z 1440 na 762. W rankingu 
“Samorządowi Liderzy Inwestycji” odnotowaliśmy skok o 
510 miejsc to jest z 1242 na 732. 
        W roku 2018 została opracowana nowa Strategia 
Rozwoju Gminy Kawęczyn, której jednym z ważniejszych 
celów strategicznych jest rozwój przedsiębiorczości na 
naszym terenie. Aby ją pobudzić uruchomiona została 
nowa strona www.kaweczyn.pl, a w niej podstrona dedy-
kowana biznesowi Inwest in Kaweczyn, na której m.in. 
zostaną opublikowane tereny inwestycyjne w Gminie 
Kawęczyn, dostępne dla inwestrów z Polski i zagranicy 
(łącznie jest to około 14 ha). Rada Gminy Kawęczyn 
chcąc zachęcić nowych przedsiębiorców do zainwesto- 
wania w naszej gminie uchwaliła  zwolnienie z podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców.  Poniżej  przed-
stawiam sprawozdanie, które zawiera wykaz wybranych 
inwstycji i działań mających miejsce w latach 2014- 2018. 
 
Działania inwestycyjne:  
• Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni 

trawiastej w Kowalach Pańskich - Kolonii - koszt  
138 475.37 zł 

• Budowa drogi w Kowalach Pańskich 615 mb -                     
179 733,00 zł 

• Budowa drogi w Milejowie 1155 m - 457 961,42 zł 
• Zakup samochodu dla OSP Kowale Pańskie - łączny 

koszt 1 037 720,00 zł, wkład Gminy Kawęczyn         
108 000,00 zł 

• Nowy wóz strażacki dla OSP Będziechów - łącznie 
212 900,00 zł w tym 75 000,00 zł Gmina Kawęczyn,            
37 000,00 zł OSP 

• Przebudowa Urzędu Gminy w Kawęczynie - koszt 
724 222,35 zł 

•  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - koszt 
całkowity 2 595 936,70 zł, dofinansowanie                             
1 330 097,00 zł 

• Remont  i przebudowa drogi Marianów – Kolonia - 
342 958,47 zł , dofinansowanie FOGR 123 000,00 zł 
•  Strefa rekreacji i aktywnego wypoczynku w 
Kawęczynie - łącznie  53 992,08 zł, Wielkopolska Od-
nowa Wsi - 26 602,00 zł, wkład Gminy Kawęczyn        
12 875,36 zł, fundusz sołecki  4000,00 zł, praca własna 
10 514,72 zł 

• Przebudowa drogi na odcinku Kawęczyn – Ciemień – 
Dzierzbotki w ramach PROW - koszt łączny                    

540 385,81 zł, dofinansowanie 321 620,16 zł, wkład 
własny  185 433,86 zł.                              cd. str. 6 
                                         
 

Sprawozdanie z VII kadencji Samorządu Gminy Kawęczyn 2014-2018 

Samochód OSP w Kowalach Pańskich 

Budynek Urzędu Gminy w Kawęczynie 

Droga w Kowalach Pańskich 
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  •  Termomodernizacja budynków użyteczności pub-
licznej: 

- Urzędu Gminy w Kawęczynie - 369 002,16 zł 
- Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej– Curie 
w Kawęczynie - koszt 1 706 938,34 zł 
- Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Ko-
walach Pańskich-Kolonii  – koszt 1 134 261,01 zł 
Łącznie wartość termomodernizacji to 3 351 003,00 
zł, dofinansowanie 2 779 775, 92 zł 
•  Wymiana kotłów CO: 
- Urząd Gminy w Kawęczynie - 87 231,26 zł 
- Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach 
Pańskich - 73 796 53,00 zł 
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Tokarach-36 328,03 zł 
• Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów na 
odcinku 0,990 km - koszt 401 267,87 zł, dotacja            
z FOGR 116 250,00 zł 
• Budowa chodnika na drodze powiatowej                       
w Kawęczynie na długości 300 m - koszt łączny                 
300 000,00 zł, budżet gminy 100 000,00 zł, budżet 
powiatu 200 000,00 zł. 
•Remont Dróg Gminnych: Będziechów odcinek o 
długości 0,830 km, Wojciechów – Marianów odcinek 
0,530 km. Łączny koszt: 291 210,35 zł 
• Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Żdżarch 
– łączna wartość to 78 088,03 zł w tym: fundusz sołec-
ki  31 220,72 zł; budżet Gminy Kawęczyn 10 000,00 
zł; dotacja Urzędu Marszałkowskiego 25 830,00 zł; 
praca mieszkańców 11 037.31 zł 
•  Budowa siłowni zewnętrznej w Żdżarach - wartość 
całkowita  20 418,00 zł, dofinansowanie z Urzędu           
Marszałkowskiego 14 292,00 zł  

• Zakup samochodów do przewozu osób                              
niepełnosprawnych: w roku 2015: koszt łączny to                       
137 800,00 zł dofinansowanie z PFRON 64 000,00 zł, 
w roku 2017: koszt łączny to 133 200,00 zł,  dofinan-
sowanie z PFRON 65 440,00 zł 
• Przebudowa drogi w Tokarach Pierwszych - koszt  214 

405,54 zł, dofinansowanie PROW 105 722,00 zł 
• Budowa drogi w Kawęczynie - koszt łączny                     
495 828,99 zł, dofinansowanie FOGR 86 600,00 zł  
 

 

Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich-Kol. 

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie 

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych 

Ciąg Pieszo – Rowerowy Głuchów  

cd. str. 7 
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• Przebudowa drogi w Okręglicy 403 m - koszt                   
244 701,03 zł, dotacja FOGR 90 000,00 zł 
•Przebudowa drogi w Kawęczynie - koszt 65.411,15 zł, 
dofinansowanie z PROW 36  370,00 zł 
• Remont drogi w Chocimiu  - koszt 113 540,69 zł 
• Remont drogi w Ciemieniu - koszt 325 062,19 zł 
• Budowa Ciągu Pieszo – Rowerowego Głuchów droga 
wojewódzka 471 - koszt 1 863 128,28 zł brutto, wkład 
gminy 50 000,00 zł 
• Oświetlenie uliczne w tej kadencji: 
· Rok 2015 – 135 242,00 zł 
· Rok 2016 -105 237,70 zł 
· Rok 2017- 79 296,00 zł 
· Rok 2018 – 126 739,90 zł 

• Przyłączenie stacji Uzdatniania Wody Tokary - 
Marcjanów - koszt łączny 133 443,39 zł; wkład Gminy 
Kawęczyn to 102 343,39 zł , Sieć Kanalizacyjna Kow-
ale Pańskie-Kol. - 31 100,00 zł 
• Budowa altany w  Kawęczynie  - łączny koszt:               
146 999,99 zł; wkład Gminy Kawęczyn 31 443,00 zł; 
dofinansowanie z LADER to 115 556,99 zł 
• Budowa altany w Kowalach Pańskich  - koszt:            
19 900,00 zł 
• Budowa altany w Chocimiu - całkowity koszt in-
westycji   3 111,72 zł w tym: Urząd Marszałkowski  

30 000,00 zł, wkład Gminy Kawęczyn 24 162,11 zł; 
fundusz sołecki 8 949,61 zł, praca mieszkańców          
12 824,48 zł 
• Utwardzone pobocze w Tokarach Pierwszych - koszt 
łączny 96 238, 28 zł, dofinansowanie z LEADER                 
41 600,94 zł  
• Remonty  i doposażenie świetlic: 
- Milejów:            15 625,90 zł 
- Marcjanów:         7 385, 86 zł 
- Wojciechów:     31 627,98 zł 
- Kawęczyn:        23 907,72 zł 
- Tokary:                5 000,00 zł 
- Ciemień:            11 400,00 zł 
• Termomodernizacja szatni na boisku w Tokarach 
łącznie 57 336,92 zł, wkład Urzędu Marszałkowskiego  
28 662,00 zł, wkład Gminy Kawęczyn  28 674,92 zł 

• Budowa chodnika w Skarżynie - łączny koszt              
220 621,98 zł; wkład Gminy Kawęczyn 90 000,00 zł 
• Wodociągi i Kanalizacja w tej kadencji to budowa - 
wodociągu 3250,50 mb, kanalizacji 284 mb. Ponadto 
tworzona jest dokumentacja projektowa w Kowalach 
Pańskich – Kolonii na sieć wodociągowo – kanaliza-
cyjną o długości 300 m.                                                                                                
                                                                       

   cd. str. 8 

Altana w Kawęczynie 

Altana w Kowalach Pańskich 

Witacze przy wjeździe na teren  gminy 
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•  W ramach gospodarki nieruchomościami 
m.in.: 
- Gmina Kawęczyn nabyła nieruchomość 
gruntową oznaczoną numerem 42/1 o pow. 
0,3004 ha  położoną w obrębie Głuchów z 
przeznaczeniem na cele statutowe sołectwa 
Głuchów.      
 - Gmina Kawęczyn przejęła nieruchomość 
częściowo zabudowaną oznaczoną numerem 
242/1   o pow. 1,2400 ha (ubojnia) położoną 
w obrębie Marcjanów 
- Gmina Kawęczyn nabyła nieruchomość 
gruntową niezabudowaną oznaczoną nume-
rem  działki 159/6 o pow. 0,0811 ha z prze-
znaczeniem na cele statutowe sołectwa Cho-
cim. 
- Gmina nabyła nieruchomość gruntową nie-
zabudowaną oznaczoną numerem działki 140 
o pow.  0,3396 ha położoną w obrębie Ciemień z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej. 
 - Gmina dokonała  sprzedaży nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym poło-
żonej w miejscowości Marcjanów oznaczonej numerem działki  242/1 o pow. 1,2400 ha.                 
- W roku bieżącym zmienił się użytkownik wieczysty działki oznaczonej numerem 133  o pow. 1,5500 ha poło-
żonej w obrębie Kawęczyn ( plac po GS Kawęczyn ).  
•  Planowanie przestrzenne w Gminie Kawęczyn w okresie 2015- 2018  r.: 
- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w miejscowości Kawę-
czyn-Kawęczyn Wschód” - 7 ha (koszt opracowania 10 500,00 zł). 
- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenu działek nr 274, 275 i 276 (obręb Ka-
węczyn) położonych w miejscowości Kawęczyn pod PSZOK (koszt opracowania 15 000,00 zł) 
- Zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawę-
czyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa pod zabudowę usługową,  mieszkaniową 
jednorodzinną i usługową nieuciążliwą (koszt opracowania 15 000,00 zł) 
- Zmieniono „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”. obejmu-
jącą część obszaru położonego w miejscowości Marianów-Kolonia oraz cześć obszaru położonego w miejscowo-
ści Leśnictwo (koszt opracowania  38 500,00 zł). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Działania prospołeczne: 
• W celu zapewnienia pracującym mieszkńcom opieki nad dziećmi od 1 roku do lat 6 - projektowana jest kon-
cepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie poprzez wygospodaro-
wanie pomieszczenia na przedszkole i klubik dziecięcy. 
• Gmina Kawęczyn stawia na nową jakość w promocji: 
- Powstała nowa strona internetowa www.kaweczyn.pl   
- Gmina Kawęczyn pojawiła się na portalach społecznościowych   
 - Mieszkańcy mogą korzystać z systemu powiadamiania sms 
- na drogach wjazdowych do naszej Gmina podróżnych witają „Witacze”           

 
cd. str. 9             

Projekt Dziennego Domu Pobytu Osób Starszych  
w Tokarach Pierwszych 

Lp
. 

Rok Liczba wydanych decyzji 
o ustalenie  zabudowy 

1. 2015 55 

2. 2016 45 

3. 2017 41 

4. 2018 48 

Lp. Rok Liczba wydanych decyzji o lokali-
zacji inwestycji celu publicznego 

1. 2015 6 

2. 2016 7 

3. 2017 6 

4. 2018 7 
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• Zaktualizowano  Strategię Rozwoju Gminy, która obejmie realizację 6 celów strategicznych takich jak: rozwój 
gospodarczy, rozwój infrastruktury technicznej, ochrona środowiska, opieka społeczna, kultura i rekreacja 
• Intensywnie pracowano nad pobudzeniem przedsiębiorczości. W tym celu  utworzono Biuro Obsługi Inwestora, 
wprowadzono zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, uruchomiono zakładkę Invest in 
Kawęczyn. Promowane są prywatne grunty inwestycyjne o powierzchni około 14 ha. 
Wybrane projekty realizowane w okresie 2014 -2018 
• Cyfrowa Wielkopolska - celem projektu jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji 
cyfrowych. Projekt realizowany poprzez Fundację Partycypacji Społecznych. W Kawęczynie udział weźmie 20 
seniorów. 
•  Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

• Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach projektu od roku 2015  zatrud-
niono asystenta rodziny. Łączna wartość projektu 91 138,02 zł  

•„Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego" - dofinansowany jest z fundu-
szy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Dzięki dofinansowywa-
niu opracowano dokumentacje projektową konieczną do pozyskania środków zewnętrznych i rozwoju gminy ta-
kich jak: 
* program ochrony środowiska 
* dokumentacja projektowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków  
* opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów  w miejscowości Ka-
węczyn przy drodze nr 4491P z Kowali pańskich do Głuchowa  
* opracowanie zmiany Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kawę-
czyn  
* audyty energetyczne dla projektów termomodernizacyjnych. 
Wartość całkowita projektu 62 295,55 zł, wkład własny 9 344,32 zł, dofinansowanie 52 951,18 zł . 
•  „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017” - celem programu było zapewnie-
nie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków to-
warzyszących. Działania towarzyszące: Działania realizowane przez Bank Żywności przy współpracy z OPL i 
OPS: warsztaty kulinarne; warsztaty edukacji ekonomicznej; warsztaty dietetyczne; 
warsztaty niemarnowania żywności. Z pomocy skorzystało 763             
osoby. 
• PUDEŁKO ŻYCIA - pudełko życia to inicjatywa mająca na celu ochro-
nę życia mieszkańców – osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych . 
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – 
T.U.R  w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.                                                                  
•Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" 2018 - adreso-
wany do 45 uczniów z klas I – III wszystkich szkół podstawowych z tere-
nu gminy Kawęczyn. Projekt realizowany w okresie od 1 lutego 2018 do 
15 czerwca 2018 roku. Lederem projektu było Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Wkład 
Gminy Kawęczyn  7 500,00 zł . 
• Projekt Szkolny Klub Sportowy - Realizowany dla ok. 150 dzieci z terenu Gminy Kawęczyn w dwóch edycjach 
wiosna – jesień 2017 i 2018 roku. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu  i Turystyki, Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego i Gminę Kawęczyn. Łączna wartość 25 900,00 zł, wkład Gminy 3 600,00 
zł. 

• Rozsmakowani w kulturze - Projekt skierowany dla 20 osobowej grupy w wieku 60+ , realizowany w partnerst-
wie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Celem projektu był wzrost uczestnictwa seniorów w lokalnej kul-
turze, pobudzenie zainteresowań twórczością kulturalną i nakierowanie na aktywny w niej udział oraz 
pozyskanie nowych umiejętności.  Jego rezultatem było powstanie Zespołu „Kawęczyniacy”. 
• Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn - wartość całkowita projektu to                   
31 309,75 zł, wartość dofinansowania 27 699,73 zł. Dzięki programowi mogliśmy złożyć wniosek na stworzenie 
Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów z terenu Gminy Kawęczyn.  
• Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Tureckiego - Gmina Kawęczyn przystąpiła do programu  w latach 

2011 – 2016, unieszkodliwiono 204,75 ton azbestu, łączna wartość projektu 89 907,99 zł, wkład gminy 14 
445,53 zł, dofinansowanie 75 462,46 zł.                                                                                      

 
             cd. str. 10 
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• Pilotażowy program wsparcia nauczania języka                    
niemieckiego w klasie I-III szkoły Podstawowej           
w Kawęczynie z którego skorzystało 36 osób. 
• „INTJO – nasza przyszłość - Projekt realizowany w 
partnerstwie z powiatem tureckim i Instytutem Gethego 
z Warszawy. Projekt INTJO – Innowacje, Nowoczesne 
Technologie, Języki Obce dofinansowany z Europejski-
ego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu operacyjnego na lata                    
2014-2020. W naszej gminie w ramach jego realizacji  
112 uczniów z klas I- VI będzię uczyć się drugiego 
języka obcego. Realizowany będzie w latach                    
2018 – 2021. Wkład gminy Kawęczyn 11 491,20 zł. 
• Pozytywną ocenę formalną otrzymał projekt 
Dziennego Domu Pobytu Osób Starszych w Tokarach 
Pierwszych - projekt złożony został w ramach Wielko-
polskiego Programu jego wartość to1 916 152, 67 zł 

 
NAGRODY: 
- Tytuły Rubinowy HIT z dwiema gwiazdkami 2015 
- Tytuł Złoty HIT 2016 
-  Tytuł Platynowy HIT 2017 
- Wielkopolska Gmina Roku 2018 
-Nagrody za Działania proekologiczne i prokulturowe  
w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich w  XVI 
edycji 2015 roku i XVIII edycji 2017 roku. 
 
          
      Zakończenie kadencji skłania do refleksji  i podsu-
mowania. W raporcie powyższym zostały uwzględnione 
najistotniejsze inicjatywy mające wpływ na rozwój 
Gminy Kawęczyn, który na przestrzeni ostatnich 4 lat 
nabrał dynamiki.  
     Wspólnie potrafiliśmy nasze małe sukcesy zmieniać 
w harmonijny rozwój Gminy Kawęczyn.          

                                                   
 Z wyrazami szacunku 

 Jan Nowak 
Wójt Gminy Kawęczyn 

  
 

Plac zabaw w Żdżarach 

Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej                
w Kowalach Pańskich – Kolonii  „Kawęczyniacy” wraz z wójtem Janem Nowakiem 



Składy Obwodowych Komisji wyborczych na terenie Gminy Kawęczyn: 
 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie,  
Kawęczyn 49a, 62-704 Kawęczyn  

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania: 
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Wybory samorządowe 2018 

1. Paulina Ambroziak, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE                                       

NIEZALEŻNI, zam. Dziewiątka 

2. Stanisław Mirosław Biegański, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kawęczyn 

-  po ukonstytuowaniu Przewodniczący komisji 

3. Justyna Danielewska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kawęczyn 

4. Marta Drzewiecka, zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE „GŁOS KALISZAN”,                      

zam. Kawęczyn 

5. Agnieszka Dyba, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Kawęczyn 

6. Dorota Renata Łukaszewska, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO,                      

zam. Kowale Pańskie - Kolonia 

7. Teresa Maćczak, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Kawęczyn - 
po ukonstytuowaniu Zastępca przewodniczącego komisji 

8. Patrycja Anna Mazurek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,                          

zam. Kawęczyn 

9. Julita Barbara Szalewska, zgłoszona przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Kowale Pań-

skie - Kolonia 

1. Ewa Buda, zgłoszona przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Leśnictwo 

2. Barbara Dewicka, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Kawęczyn 

3. Henryk Stanisław Janiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Żdżary 

4. Agata Paulina Królak, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE                         

NIEZALEŻNI, zam. Kowale Pańskie - Kolonia 

5. Małgorzata Monika Mazurek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,                   

zam. Kawęczyn - po ukonstytuowaniu Przewodnicząca komisji 

6. Paulina Adriana Mularek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kawęczyn 

7. Henryk Polewski, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale Pańskie - 
Kolonia 

8. Teresa Sambor, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Chocim 

9. Marta Helena Śniegocka, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA,                

zam. Będziechów - po ukonstytuowaniu Zastępca przewodniczącej komisji 
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,  

Tokary Pierwsze 43a, 62-704 Kawęczyn: 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Karina Bronisława Dusza, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. 

Żdżary 

2. Joanna Wacława Gibka, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Tokary Pierw-

sze 

3. Anna Aleksandra Górska, zgłoszona przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Marianów 

4. Joanna Renata Górska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Ciemień 

5. Paulina Blanka Grabowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kawęczyn - 
po ukonstytuowaniu Zastępca przewodniczącej komisji 

6. Edyta Sylwia Jaśkiewicz, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale 

Pańskie - Kolonia - po ukonstytuowaniu Przewodnicząca komisji 

7. Magdalena Katarzyna Kowalewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL,                 

zam. Ciemień 

8. Karina Lefterov, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, 

zam. Turek 

9. Bartłomiej Tomczak, zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE „GŁOS KALISZAN”,                         

zam. Stanisława 

1. Milena Bekalarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowy Świat 

2. Magdalena Ewa Furman, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE,                      

zam. Tokary Pierwsze 

3. Ilona Magdalena Heresztyn, zgłoszona przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Kowale 

Pańskie - Kolonia 

4. Katarzyna Weronika Kurczoba, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA,                                

zam. Tokary Pierwsze 

5. Marlena Lefterov, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, 

zam. Turek 

6. Katarzyna Olek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wojciechów - po ukon-

stytuowaniu Zastępca przewodniczącej komisji 

7. Lucyna Agnieszka Pawlak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kowale 

Pańskie 

8. Hubert Roland Przybyła, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale 

Pańskie - Kolonia 

9. Emilia Katarzyna Skurka, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA, zam. 

Milejów - po ukonstytuowaniu Przewodnicząca komisji 
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba 
Skarżyńskiego, Skarżyn 26a, 62-704 Kawęczyn: 

 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania: 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania:                                                  

cd. str. 14 

1. Klaudia Gruszczyńska, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE,                           

zam. Skarżyn 

2. Zuzanna Gruszczyńska, zgłoszona przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Czachulec Stary 

3. Agnieszka Janicka, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale Pańskie 

- Kolonia - po ukonstytuowaniu Zastępca przewodniczącego komisji 

4. Piotr Łukasz Łakomy, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Skarżyn 

5. Anna Małgorzata Nagórska, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Nowy 

Czachulec 

6. Ilona Piestrzyńska, zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE „GŁOS KALISZAN”,                     

zam. Skarżyn 

7. Grzegorz Konrad Śliwczyński, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Marcjanów 

- po ukonstytuowaniu Przewodniczący komisji 

8. Joanna Maria Tobijas, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE                              

NIEZALEŻNI, zam. Skarżyn 

9. Agnieszka Marzena Tylczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,                 

zam. Cisew 

1. Barbara Adamczyk, zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE „GŁOS KALISZAN”,                   

zam. Skarżyn 

2. Edyta Durczyńska, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Młodzianów 

3. Sylwester Dzikowski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Stanisława 

4. Dorota Gruszczyńska, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE                          

NIEZALEŻNI, zam. Czachulec Stary 

5. Milena Katarzyna Janicka, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE,                  

zam. Będziechów - po ukonstytuowaniu Zastępca przewodniczącej komisji 

6. Zbigniew Marian Kaczmarek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Marcjanów 

- po ukonstytuowaniu Przewodnicząca komisji 

7. Adriana Elżbieta Rentfleisz-Pawlaczyk, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO, 

zam. Kowale Pańskie - Kolonia 

8. Katarzyna Anna Tobijas, zgłoszona przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Skarżyn 

9. Kinga Woźniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kowale Pańskie 
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich, 
Kowale Pańskie-Kolonia 34, 62-704 Kawęczyn: 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania: 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania: 

Głosowanie w  lokalach wyborczych odbywać się będzie 21 października 2018 r.  

od godz. 700 do godz. 2100.. 

1. Małgorzata Bronisława Filipowicz, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA,                       

zam. Dziewiątka 

2. Iwona Glapa, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, 

zam. Kowale Pańskie - Kolonia 

3. Justyna Barbara Goślińska-Kończak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 

zam. Kowale Pańskie - Kolonia - po ukonstytuowaniu Przewodnicząca komisji 

4. Barbara Krawczyk, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA,                             

zam. Ciemień 

5. Halina Teresa Kujawa, zgłoszona przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Kowale Pańskie 

- Kolonia 

6. Paulina Miłowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kowale Pańskie 

7. Izabela Mirek-Iglikowska, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE,                  

zam. Dziewiątka - po ukonstytuowaniu Zastępca przewodniczącej komisji 

8. Anna Paulina Ochocka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kowale Pańskie 

9. Małgorzata Aleksandra Rutkowska, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO, 

zam. Kowale Pańskie - Kolonia 

1. Karolina Teresa Banasiak, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Żdżary 

2. Katarzyna Jaśkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kowale Pańskie - 
po ukonstytuowaniu Przewodnicząca komisj 

3. Anna Elżbieta Krajewska, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA,                    

zam. Turek 

4. Inga Ewa Nowak, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, 

zam. Kowale Pańskie - Kolonia 

5. Jarosław Pawlaczyk, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale Pań-

skie - Kolonia 

6. Katarzyna Rosiak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kowale Pańskie 

7. Szymon Wasiak, zgłoszony przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Kowale Pańskie - Kolo-

nia 

8. Sławomir Piotr Wincenciak, zgłoszony przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE,              

zam. Marianów - Kolonia - po ukonstytuowaniu Zastępca przewodniczącej 

9. Jolanta Mariola Woźniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kowale 

Pańskie 
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Młodzieżowe Drużyny Pożar-
nicze z gm. Kawęczyn start w Mi-
strzostwach Polski MDP 2018 mogą 
zaliczyć do udanych.  

W dniach 31 sierpnia – 2 
września br. odbyły się Ogólnopol-
skie Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych według regulaminu CTIF. W 
zawodach udział wzięło 18 drużyn 
męskich i 19 żeńskich. Bezkonku-
rencyjne okazało się województwo 
podkarpackie. Wśród drużyn dziew-
cząt zwyciężyła MDP Racławówka, 
w grupie chłopców i drużyn miesza-
nych najlepszy wynik osiągnęła 
MDP Krzeszów. Drużyny z Gminy 
Kawęczyn zajęły: drugie miejsce – 
MDP Głuchów (chłopcy) i trzecie – 
MDP Żdżary (dziewczęta). Na 
ósmym miejscu uplasowała się dru-
żyna MDP Będziechów (chłopcy). 
Klasyfikacja końcowa MDP: 
Dziewczęta: 
• I miejsce – Racławówka, woj. podkarpackie 
(pkt. 1056.56) 
• II miejsce – Przytkowice, woj. małopolskie (pkt. 
1054.79) 
III miejsce – Żdżary, woj. wielkopolskie (pkt. 
1054.45) 
Chłopcy/drużyny mieszane: 
• I miejsce – Krzeszów, woj, podkarpackie 
(pkt. 1065.39) 
• II miejsce – Głuchów, woj. wielkopolskie 
pkt. 1064.42) 
III miejsce – Przytkowice, woj. małopolskie 
(pkt. 1054.45) 
„Musztra” na podium znalazły się drużyny: 
• I miejsce – Przytkowice, woj. małopolskie 

(dziewczęta) i Skotniki, woj. świętokrzyskie (chłopcy) 
• II miejsce – Racławówka, woj. podkarpackie 
(dziewczęta) i Przytkowice, woj. małopolskie (chłopcy) 
• III miejsce – Odrzańskie, woj. opolskie 

(dziewczęta) i Zakrzów, woj. świętokrzyskie 
(chłopcy) 

Zwycięskie drużyny będą reprezentować Polskę pod-
czas międzynarodowych zawodów MDP, które odbędą 
się w Szwajcarii w 2019 r. 
Ponadto w ramach zawodów drużyny rywalizowały 
także w konkurencji „prezentacja województw”. Tutaj I 
miejsce należało do drużyny z województwa lubelskie-
go, II –   z województwa opolskiego, III – z wojewódz-
twa dolnośląskiego. 
Organizatorem zawodów był Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP i Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej. 

Marcin Mazurek 

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP 

    Działając  na  podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce  nieruchomościami  
( tj. Dz.U. z  2018 r.,  poz. 121  ze  zm. ) 

WÓJT    GMINY   KAWĘCZYN 
 informuje,  iż na okres 21 dni  tj. w  terminie   od  dnia  21.09.2018 r. do 12.10.2018 r.  w   siedzibie  Urzędu  
Gminy w Kawęczynie  został  wywieszony    w y k a z    nieruchomości  gruntowej   niezabudowanej   położonej 
w ( obrębie Głuchów ) oznaczonej  numerem  działki  42/3  przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargo-
wej. 
       W  wykazie podany został termin składania wniosków  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu przedmiotowej nieruchomości  na  podstawie  art. 34 ust. 1pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy. 
Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokal-
nej, na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz na stronie bip: kaweczyn.pl     
       Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie pokój      nr 12  tel. 63  288 59 
22. 

Zofia Osiborska                                                              

Informacja 

Drużyny reprezentujące Gminę Kawęczyn  
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W dniach 25-26 sierpnia 2018 r. gru-
pa zaprzęgów, którymi powozili: Mirosław 
Grudziński, Filip Grudziński, Andrzej Głod-
ny, Tomasz Górski, Roman Gronowalski, 
Jerzy Walczak, Andrzej Twardowski, Woj-
ciech Pawłowski i Ryszard Kozajda udała się 
z pielgrzymką do Lichenia. Pomysłodawcą 
oraz inicjatorem był Mirosław Grudziński ze 
Żdżar. Zasłyszane od starszych osób opowie-
ści o konnych pielgrzymkach na Jasną Górę 
stały się natchnieniem dla pana Grudzińskie-
go, który chcąc zrealizować marzenie o ta-
kiej podróży, postanowił zorganizować wy-
prawę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
Królowej Polski w Licheniu Starym. Pogoda 
w dzień wyjazdu nie sprzyjała, jednak z każ-
dą godziną było coraz lepiej. Im bliżej Ma-
ryi, tym jaśniej na niebie. Zaprzęgi wraz ze 
sztandarem Powiatowego Koła Związku Ho-

dowców Koni Wielkopolskich w Turku 
wyruszyły spod kościoła pw. św. Barbary 
w Turku, gdzie uczestnikom zostało 
udzielone Boże błogosławieństwo. Trasa 
wiodła przez Rudę, Wyszynę (pierwszy 
postój), Krzymów, Kramsk i Helenów. W 
miejscowości Biechowy (gmina Kramsk) 
koniarze wraz ze swoimi zaprzęgami zo-
stali przeprawieni promem przez rzekę 
Wartę. Po dotarciu do Lichenia, pielgrzy-
mi wjechali pod samą Bazylikę Najświęt-
szej Maryi Panny Licheńskiej. Tam przy-
witali ich ks. Bogusław Minda – przełożo-
ny licheńskiego domu zakonnego oraz ks. 
Mirosław Dereszewski – proboszcz para-

fii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Starym 
Mieście, a dawniej parafii pw. Siedmiu 
Boleśni Najświętszej Maryi Panny w Ko-
walach Pańskich. Ksiądz Minda udzielił 
uroczystego poświęcenia, a następnie każ-
dy koń otrzymał z jego rąk cukier. O go-
dzinie 19.00 wszyscy uczestniczyli we 
Mszy św., podczas której podziękowali 
Maryi za wszelkie dobrodziejstwa i modlili 
się w znanych sobie intencjach.  Dzień za-
kończył się wspólną kolacją oraz nocle-
giem pod gołym niebem. Rankiem – 26 
sierpnia, ponownie udano się na Mszę św., 
a następnie wyruszono w drogę powrotną 
do domu.  

cd. str. 17 

Zaprzęgiem do Lichenia  

Pierwszym zaprzęgiem powozi Andrzej Głodny wraz z synem Mateu-
szem. Towarzyszy im Zbigniew Nowakowski. Drugim zaprzęgiem powozi 

Mirosław Grudziński.  
Towarzyszy mu ks. Mirosław Dereszewski 

Zaprzęg Mirosława Grudzińskiego.  
Towarzyszy mu ks. Mirosław Dereszewski 

Przeprawa zaprzęgów promem  
przez rzekę Wartę 
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Cała akcja została bardzo 
pozytywnie odebrana przez oso-
by spotykane na trasie, wzbudza-
jąc duże zainteresowanie. Plany 
na kolejną, drugą konną piel-
grzymkę do Lichenia już są. Od-
będzie się ona za rok w drugiej 
połowie sierpnia.  

Mirosław Grudziński pra-
gnie serdecznie podziękować za 
pomoc i wsparcie Janowi Nowa-
kowi – Wójtowi Gminy Kawę-
czyn, całemu Zarządowi Powia-
towego Koła Związku Hodow-
ców Koni Wielkopolskich w Tur-
ku, ks. Mirosławowi Dereszew-
skiemu, Janowi Kosmalskiemu 
za udostępnienie parkingu tuż za 

murem Bazyliki, jak rów-
nież wszystkim uczestni-
kom.  

Paulina Woźniak 

Sztandar Powiatowego Koła Związku 
Hodowców Koni Wielkopolskich w Tur-

ku niosą: Bartłomiej Stelmaszyk,                 
Zbigniew Nowakowski, Kazimierz  

Przepióra 

Ksiądz Bogusław Minda udzielił                    
uroczystego poświęcenia zaprzęgów 

Zaprzęgi konne przed Bazyli-
ką Najświętszej Maryi Panny 

Licheńskiej 
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Wspomnienia wnuczki Emilii o dziadku Władysła-
wie są tematem kolejnego artykułu z cyklu 
„Wspomnień blask”. To piękne, że młodzi ludzie in-
teresują się swoją historią, szukają wiadomości o bli-
skich, pielęgnują pamięć o przeszłości. Emilia wzięła 
udział w konkursie „Pochwal się swoimi przodka-
mi”, zorganizowanym przez Miłośników Dziejów i 
Tradycji Regionu, działającymi przy Stowarzyszeniu 
Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju, zajmując 
drugie miejsce. Jej praca z pewnością może stanowić 
inspirację dla rówieśników, by nie bali się sięgać po 
dzieje swoich rodzin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śp. Władysław Czechowski (26.06.1922 r. – 
27.04.2005 r.). Syn Heleny (z domu Pasik) i Michała 
Czechowskich. W latach 1931-1933 uczęszczał do 
Szkoły Powszechnej w Wilczkowie, z kolei w latach 
1933-1938 do Szkoły Powszechnej w Tokarach. Prze-
wodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach 
w latach 1956-1963. Sołtys Głuchowa w latach 1970-
1991. Aktywnie uczestniczył w przebudowie kościoła w 
Głuchowie w latach 1947-1952. Prowadził chórek ko-
ścielny, był też radnym parafialnym. Współzałożyciel  
jednostki OSP w Głuchowie, a następnie jej sekretarz w 
latach 1947-1952. W 1970 r. uzyskał tytuł wykwalifiko-
wanego rolnika.  W 1982 r. otrzymał odznakę honoro-
wą za zasługi dla województwa konińskiego, w 1984 r. 
odznaczony medalem 40-lecia Polski Ludowej, w 1985 
r. złotym krzyżem zasługi, w 1988 r. uhonorowany zło-
tym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Otrzymał też 
odznakę wojewódzkiego ośrodka rolniczego w Kościel-
cu. Kochał historię, interesował się naukami technicz-
nymi, fizyką, filmem i fotografią. Posiadał pasiekę, grał 
na klarnecie, skonstruował telefon oraz radio ze słu-
chawkami. 

 
 
 

Dom przepojony wartościami patriotycznymi 
Mój dziadek Władysław urodził się 26 czerwca 

1922 roku w Głuchowie. Jego rodzice Helena (z domu 
Pasik) oraz Michał prowadzili gospodarstwo rolne.  

Pradziadek Michał był żołnierzem – walczył w I 
wojnie światowej. Brał udział w bitwie pod Tannenber-
giem, która rozpoczęła się 23 sierpnia 1914 roku. Prze-
szła ona do historii jako druga bitwa pod Grunwaldem 
(Grunwald w języku niemieckim to Tannemberg). Star-
cie miało  być rewanżem za klęskę wojsk zakonu Krzy-
żackiego z 15 lipca 1410 roku. W tym straszliwym boju 
zginęło 30 tysięcy żołnierzy Rosyjskich, z  kolei 100 ty-
sięcy (wśród nich mój pradziadek) zostało wziętych 
przez Niemców do niewoli. Michał Czechowski, w cza-
sach, gdy Polska była pod zaborami, musiał odbyć służ-
bę w wojsku carskim w dalekiej Finlandii. To stamtąd 
przerzucono go na front pod Tennemberg. W niewoli 
spędził 4 lata, ciężko i wyczerpująco pracując w kopalni 
węgla. Głód oraz śmierć były codziennością. Pradzia-
dek zdołał przetrwać dzięki przyjacielowi, który wyko-
nując swoje obowiązki w cukrowni, przemycał Michało-
wi cukier. W obozie pradziadek miał wielu przyjaciół. 
Jeden z nich, który był zegarmistrzem, podarował mu 
na pamiątkę kieszonkowy zegarek z wygrawerowaną 
datą oraz nazwiskiem „Michał Czechowski 1916”. Sta-
nowi on bezcenną pamiątkę rodzinną, przekazywaną z 
pokolenia na pokolenie. Po zakończeniu I wojny świato-
wej pradziadek wrócił do ukochanej Ojczyzny i jeszcze 
w tym samym roku wziął ślub z Heleną Pasik z Borku 
Głuchowskiego.  

W 1920 r. wcielono go do Wojska Polskiego II 
RP do Dywizji Piechoty Legionów. Walczył z bolszewi-
kami – tj. w wojnie pomiędzy II Rzeczpospolitą Polską, 
a Rosyjską Federacją Socjalistyczną Republiką Ra-
dziecką, która miała na celu przekształcić państwa eu-
ropejskie w republiki radzieckie. Pradziadek był wiel-
kim patriotą, wychowywał swoich synów – Władysława 
i Czesława w atmosferze miłości do Ojczyzny, odpowie-
dzialności za nią. Dom przepojony był wartościami pa-
triotycznymi. 

 
Braterska miłość 

Do wybuchu II wojny światowej pradziadkowie 
wraz z synami mieszkali w Głuchowie. Dziadek Włady-
sław w latach 1931-1933 uczęszczał do Szkoły Po-
wszechnej w Wilczkowie, do której miał ponad 2 km . W 
latach 1933-1938 uczył się w Szkole Powszechnej w To-
karach. Zabudowania gospodarcze u pradziadków były 
nowe. Gospodarstwo prowadzili wzorowo. Podczas II 
wojny światowej całą rodzinę wysiedlono, skazując ich 
na tułaczkę. W ich posiadłości zamieszkali Niemcy, a 
oni sami musieli mieszkać (w opłakanych warunkach) w 
różnych miejscach - było ich aż sześć. Okres okupacji 
był dla dziadka najgorszym czasem w życiu. Podczas 
łapanki po Mszy św., przed kościołem w Głuchowie zo-
staje pojmany przez hitlerowców.                     cd. str. 19 

 

Wspomnień blask 
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Jego starszy brat Czesław, który był organistą, 
zdołał ukryć się na chórze. Całą tę dramatyczną sytua-
cję widział przez małe okienko. Ujawnił się i wstawił za 
młodszym bratem. Hitlerowcy zgodzili się na wymianę. 
W ostateczności Władysław pozostał w okupowanym 
kraju, a Czesław wywieziony do Niemiec. Zdołał jednak 
uciec i pod przybranym nazwiskiem – Jan Pawlak, prze-
dostał się do Polski,osiedlając się w Szczecinie.  

 
Dziadek doskonale znał język niemiecki 

Dziadek Władysław miał świadomość, że z racji 
swojego młodego wieku nie uniknie wywózki do Rzeszy.  
Postanowił zatem nauczyć się języka niemieckiego. Tak 
dobrze go opanował, że od razu znalazł pracę u nie-
mieckiego sołtysa w Głuchowie jako pracownik fizycz-
ny, ale także jako tłumacz. Poprzez dostęp do wielu in-
formacji, z narażeniem życia, ostrzegał mieszkańców 
Głuchowa przed łapankami lub zbiórką żywności dla 
Niemców.  

W czasie wojny Polakom nie wolno było zabijać 
żywca. Za takie zdarzenie cała rodzina trafiała do Au-
schwitz lub też była rozstrzelana. Mimo to pradziadko-
wie zdecydowali się na ten czyn. Sąsiad (volksdeutsche) 
doniósł o tym niemieckiemu sołtysowi. Ten,  z uwagi na 
to, że Władysław był jego pracownikiem nie zgłosił 
sprawy żandarmerii. Kazał pozbyć się wszelkich śladów 
mięsa. 

 

Mój dziadzia współzałożycielem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Głuchowie 

W 1946 r. w Głuchowie zawiązała się Ochotni-
cza Straż Pożarna. Jan Grudziński 25 sierpnia 1946 
roku zorganizował w swoim domu zebranie w tej spra-
wie. Uczestniczyli w nim wszyscy współzałożyciele Jed-
nostki, a mianowicie: mój dziadek Władysław Czechow-
ski, Marian Bruś, Władysław Bartczak, Antoni Kozia-
rek, Stanisław Koziarek, Jan Kubisiak, Józef Kustosz, 
Mieczysław Niewiadomski, Marian Owczarek, Antoni 
Paterski, Ignacy Pietrzak, Józef Szymczak, Władysław 
Szymczak i Józef Woźniak. Podjęto wówczas decyzję o 
założeniu OSP. Kolejnego dnia zwołano następne spo-
tkanie, na które wstawiło się 41 mężczyzn. Powołano 
wówczas pierwszy Zarząd. Prezesem został Jan Groma-
dziński, wiceprezesem Władysław Bartczak, naczelni-
kiem Ignacy Pietrzak, zastępcą naczelnika Józef Szym-
czak,  komendantem Marian Bruś, mój dziadek – sekre-
tarzem, skarbnikiem Józef Kustosz, a gospodarzem Sta-
nisław Kustosz. Dziadek powierzoną mu funkcję sekre-
tarza pełnił do  1958 roku. W 1988 roku otrzymał złoty 
medal za zasługi dla pożarnictwa.  

 
Działalność społeczna i samorządowa 

Dziadek całe swoje życie mieszkał w Głuchowie, 
prowadząc gospodarstwo rolne. W 1962 roku ożenił się 
z babcią – Józefą Kolasińską. Dziadkowie doczekali się 
dwójki dzieci: Jolanty i Alojzego, a także czworo wnu-
cząt: Joanny, Emilii, Bartłomieja i Piotra.  

Muszę dodać, że nieprzerwanie przez ponad 20 
lat (1970-1991), dziadek był sołtysem Głuchowa. W la-
tach 1956-1963 pełnił funkcję przewodniczącego Gro-

madzkiej Rady Narodowej w Tokarach. W 1970 r. uzy-
skał tytuł wykwalifikowanego rolnika. Ponadto był rad-
nym parafialnym, prowadził też chór kościelny. Zaan-
gażował się w przebudowę kościoła w Głuchowie (1947
-1952). Chciałabym nadmienić, że w 1919 roku w wyni-
ku wyładowań atmosferycznych XVIII-wieczny kościół 
w Głuchowie spłonął. Zastąpiono go drewnianą budow-
lą. Następnie przeniesiono go do dawnego spichlerza 
pozostałego po zabudowaniach dworskich. W latach 
1956-1960 dobudowano do niego dwa pomieszczenia. 
Prace remontowe odbywały się też w latach 1972-1981. 

Sam skonstruował telefon i radio 
Dziadek posiadał szeroki wachlarz zaintereso-

wań. Pasjonował się historią Głuchowa i Tokar, wiele 
czasu poświęcał na lekturę książek historycznych. Nie-
które z nich, znajdują się w domowej biblioteczce, sta-
nowiąc pamiątki rodzinne. Interesował się też polityką i 
rolnictwem. Najbardziej fascynowały go nauki technicz-
ne, fizyka, film i fotografia. Sam skonstruował telefon 
oraz radio ze słuchawkami. Posiadał też własną pasiekę 
– kochał pszczoły. Grał na klarnecie, prowadził chór 
kościelny.  

 

Jak inny wspominają dziadka 
Władysław Czechowski zapisał się pozytywnie w 

pamięci mieszkańców Głuchowa i Tokar. Jako patriota, 
człowiek pracowity, sumienny, pełen pasji oraz zainte-
resowań może stanowić godny wzór do naśladowania. 
Był społecznikiem, zawsze życzliwy, chętny do niesienia 
pomocy. Cieszył się dużym szacunkiem wśród lokalnej 
społeczności. Swoje funkcje społeczne pełnił z ogrom-
nym zaangażowaniem. Nawet, gdy już zakończył swoją 
działalność społeczną – nadal odwiedzał ludzi, rozma-
wiał z nimi, utrzymywał stały kontakt ze znajomymi z 
dawnych miejsc pracy społecznej. Dziadzia zmarł 27 
kwietnia 2005 r., mając 82 lata.  

Emilia Czechowska 
Paulina Woźniak 

Z albumu Alojzego Czechowskiego  
– syna Śp. Władysława Czechowskiego  

 

Michał Czechowski – 
ojciec Władysława Cze-
chowskiego. 
Na zdjęciu w carskim 
wojsku. 

cd. str. 20 
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Michał Czechowski 
(pierwszy od lewej) w nie-
mieckiej niewoli ze swoi-
mi kompanami. 
Rok około 1915 

Strażacy OSP Głuchów przy 
ręcznej pompie 1952 r. 
I rząd (siedzą) od lewej: Pie-
trzak, Antoni Koziarek, Piotr 
Jędrzejczak. 
II rząd od lewej: Władysław 
Czechowski, Zygmunt Pasik, 
Władysław Czyżak, Stefan 
Bartczak, Lech Stefanowski, 
Ignacy Figurski, Radosław Ko-
ziarek, Stanisław Borczyk. 
III rząd od lewej: Szczepan 
Owczarek, Wiktor Sukienni-
czak, Matusiak, Leon Pietrzy-
kowski, Józef Gadko 

Władysław Czechowski na motocyklu 
marki Simson na swoim podwórku w 
Głuchowie. 1960 r. 

cd. str. 21 
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Władysław Czechowski 
(dziesiąty od prawej w 
szarym garniturze) 
wśród osób biorących 
udział w odbudowie i 
przebudowie kościoła 
parafialnego w Głucho-
wie. 1952 r. 

Złoty Krzyż Zasługi, któ-
rym został odznaczony 
Władysław Czechowski w 
1985 r. 

Odznaka, jaką nosili sołtysi w dawnych latach  
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Dyplom uznania dla Władysława Czechowskiego – Sekretarza 
Zarządu OSP w Głuchowie za aktywną pracę w szeregach 
OSP w Głuchowie przyznany przez Powiatową Komendę 
Straży Pożarnych 25.08.1956 r. 

Dokument z okresu II wojny światowej                                                                     
potwierdzający tożsamość Władysława Cze-
chowskiego 
                                                                             

Kartka z notesu, 
który prowadził 
Władysław Cze-
chowski, pracując 
u niemieckiego 
sołtysa w Głucho-
wie podczas II 
wojny światowej 
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Fundusz sołecki w Gminie Kawęczyn  
W okresie od 27 sierpnia do 21 września 2018 roku na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się zebrania wiejskie 
dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa. We wszystkich miejsco-
wościach podjęto uchwały w sprawie uchwalenia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 
2019 rok. Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą ich wysokość przypadającą na poszczególne sołectwa, liczbę 
osób uprawnionych do udziału w zebraniu, liczbę osób uczestniczących w zebraniu, frekwencję podczas spotka-
nia. Fundusze przeznaczano głównie na bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, place rekreacyjno – spor-
towe oraz świetlice wiejskie. Więcej szczegółów na temat planowanych przedsięwzięć w poszczególnych sołec-
twach przedstawimy w kolejnym numerze „Kawęczyniaka”. 

Elżbieta Tomczak 

Lp. Sołectwo Wysokość 
środków              

przypadająca 
na sołectwo 

Liczba osób 
uprawnionych 

do udziału            
w zebraniu 

Liczba osób 
uczestnicząca 

w zebraniu 

Frekwencja 
podczas   
zebrania 

1 Będziechów 21.373,09 225 20 8,89 % 

2 Chocim 16.754,15 156 12 7,69 % 

3 Ciemień 19.777,46 230 9 3,91 % 

4 Dzierzbotki 14.444,68 120 5 4,17 % 

5 Dziewiątka 16.082,31 143 15 10,49 % 

6 Głuchów 26.579,90 338 15 4,44 % 

7 Kawęczyn 31.996,66 452 31 6,86 % 

8 Kowale Pańskie 16.922,12 161 10 6,21 % 

9 Kowale Pańskie 
- Kolonia 

29.771,17 422 24 5,69 % 

10 Leśnictwo 16.880,13 176 12 6,82 % 

11 Marcinów 14.234,73 115 11 9,57 % 

12 Marcjanów 16.208,28 139 8 5,76 % 

13 Marianów 15.956,34 138 10 7,25 % 

14 Marianów Ko-
lonia 

15.620,42 132 11 8,33 % 

15 Milejów 19.777,46 223 15 6,73 % 

16 Młodzianów 13.310,95 85 12 14,12 % 

17 Nowy Świat 12.177,21 75 10 13,33 % 

18 Tokary 22.380,86 265 24 9,06 % 

19 Siedliska 11.715,31 62 10 16,13 % 

20 Skarżyn 15.494,44 137 18 13,14 % 

21 Stanisława 10.707,54 41 15 36,59 % 

22 Wojciechów 18.685,71 194 12 12,63 % 

23 Żdżary 24.606,35 318 17 5,35 % 
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Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich i Miłośnicy Regionu  
na szlaku początków Państwa Polskiego 

Państwo pierwszych Piastów, pra-
dzieje ziem polskich, początki orga-
nizacji wodzowskiej, chrystianizacja 
– oto główne tematy, z którymi za-
poznali się sołtysi, członkowie rad 
sołeckich, jak również miłośnicy 
dziejów i tradycji regionu podczas 
wspólnego wyjazdu do Gniezna, 
Ostrowa Lednickiego oraz Dzieka-
nowic w dniu 31 sierpnia 2018 roku. 
Po dotarciu na miejsce zwiedzający 
udali się do Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy, gdzie zobaczyli 
relikty kamiennej architektury pała-
cowej, sakralnej oraz drewnianej 
zabudowy wsi. Znajdują się tam po-
zostałości grodu pierwszych Piastów 
z drugiej połowy X w., co potwier-
dza istnienie dobrze ukształtowanej 
państwowości polskiej w tym czasie. 
Po przeprawie promem nasi podróż-
nicy znaleźli się na Ostrowie Led-
nickim czyli największej z pięciu 
wysp na jeziorze Lednica, prawdo-
podobnym miejscu Chrztu Polski. 
Kolejnym punktem na szlaku był 
Wielkopolski Park Etnograficzny w 
Dziekanowicach – skansen wsi wiel-
kopolskiej. Tutaj zwiedzający przyj-
rzeli się m.in. zagrodom, budynkom 
inwentarskim, stodołom z wyposa-
żeniem, które tworzą naturalnej 

wielkości wieś. W jej strukturę 
wchodzą też: drewniany kościół, ka-
plica, barokowy dwór z folwarkiem, 
karczma, wiatraki i młyn wodny. 
Najmłodszy budynek pochodzi z 
1935 roku. Najstarsze elementy da-
towane są na 1602 rok. Całość pre-
zentuje rolnicze oraz rzemieślnicze 
życie dawnej polskiej wsi. W pro-

gramie nie mogło zabraknąć Gnie-
zna – pierwszej stolicy Polski. Tutaj 
uczestnicy wyprawy udali się do 
Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego, gdzie zobaczyli zbiory, 
związane z wczesnym średniowie-
czem. Punktem kulminacyjnym była 
Bazylika Prymasowska Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny  czyli katedra gnieźnieńska, a tak-
że sanktuarium  św. Wojciecha –
 gotycki kościół katedralny znajdują-
cy się na Wzgórzu Lecha. Bazylika 
ta nazywana jest matką kościołów 
polskich. Katedra jest miejscem po-
chówku świętego Wojciecha, głów-
nego patrona Polski. Odbyło się tu 
pięć koronacji królewskich. Zakoń-
czeniem iście historycznego dnia był 
spacer po gnieźnieńskim rynku.  

 

Paulina Woźniak 

Uczestnicy wyjazdu śladem początków państwa Polskiego 
 w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Miłośnicy Dziejów i Tradycji Regionu 
od lewej: E. Krawczyk, K. Rygas,                        
S. Dzikowski, P. Woźniak, M. Antosz-
czyk, H. Antczak 



Na drogach powiatowych w Chocimiu, Marcino-
wie, Leśnictwie, Czachulcu Nowym i Skarżynie 
pojawiają się witacze, czyli tablice, które infor-
mują przyjezdnych, że właśnie odwiedzają naszą 
gminę. Witacze montuje firma budowlana Hen-
ryka Czai. Na początku przyszłego roku pojawią 
się także na drogach wojewódzkich. Obecnie 
trwają uzgodnienia w tej sprawie. 

 
Ewa Frątczak 
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„Gmina Kawęczyn Wita” 

Montaż witaczy 

Koła Gospodyń Wiejskich 15 
września 2018 r. rywalizowały 
w Dworku Marii Dąbrowskiej w 
Russowie w I Turnieju KGW 
południowej Wielkopolski. W 
zmaganiach uczestniczyły go-
spodynie ze Żdżar i Tokar, a 
kibicowali im wójt Jan Nowak 
wraz z sołtysem Żdżar Ryszar-
dem Jaśkiewiczem. Ideą impre-
zy było utrwalanie i popularyza-
cja kultury ludowej Południowej 
Wielkopolski poprzez wspólną 
zabawę i rywalizację. KGW bra-
ły udział w następujących kon-
kurencjach: kulinarnej, literac-
kiej, rękodzielniczej i sprawno-
ściowej. Turniej organizowało 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Gospodynie 
ze Żdżar zajęły II miejsce i otrzymały nagrodę 
w wysokości 2. 000,00 zł.   

 
Ewa Frątczak 

I Turniej KGW Południowej Wielkopolski 

Przedstawicielki KGW w Żdżarach wraz z organizatorami podczas odbioru nagrody 

Gminę Kawęczyn podczas Turnieju reprezentowało 
również KGW w Tokarach 



6 września 2018 r. w Środowi-
skowym Domu Samopomocy w Mło-
dzianowie już po raz szósty odbyło się 
Święto Pieczonego Ziemniaka. Piknik 
odbywa się co roku, jednak tym razem 
okazja była wyjątkowa, gdyż wiązała 
się z obchodami stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in. 
kierownicy GOPS-ów i MOPS-ów z 
sąsiadujących gmin oraz przedstawi-
ciele władz gminy, Centrum Zdrowia 
Psychicznego „PSYCHE” na czele z 
dr Jerzym Olasem, pracownicy i 
uczestnicy środowiskowych domów 
samopomocy z całego powiatu turec-
kiego. Radę Gminy reprezentował jej 
przewodniczący Piotr Gebler oraz 
Krystyna Brzychcy – Radna Gminy 
Kawęczyn. Uroczystego otwarcia pik-
niku i powitania gości dokonali 
wójt Jan Nowak i kierownik ŚDS w 
Młodzianowie - Teresa Michalska.  

Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 
piknik wzbogacono o patriotyczne akcenty. Młodzież z 
Zespołu Szkół Technicznych w Turku zaprezentowała 
wspaniały pokaz walki wręcz. Młodzi judocy zamiast 
swoich sportowych strojów ubrali mundury. Podziwiać 
można było sprzęt wojskowy na stoiskach: Żandarmerii 
Wojskowej z Powidza oraz  Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Koninie, na których udzielano też infor-
macji o Wojskach Obrony Terytorialnej. Repre-
zentacje poszczególnych ośrodków wzięły również 
udział w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 
„Kołobrzeg w Młodzianowie”. Jury w składzie: 
Wójt Gminy Kawęczyn – Jan Nowak, Przewodni-
czący Rady Gminy - Piotr Gebler, Radna Gminy - 
Krystyna Brzychcy oraz Major Sylwin Donart jed-
nogłośnie zwycięstwo przyznali Środowiskowemu 
Domu Samopomocy w Miłaczewie. Uczestnik te-
go Domu wykonał pieśń „Biały Krzyż” Czerwo-
nych Gitar.  W repertuarze innych ośrodków znala-
zły się takie pieśni patriotyczne jak: „Rozszumiały 
się wierzby”, „Serce w plecaku”, „My pierwsza 
brygada”, „Przybyli ułani pod okienko” oraz  „O 
mój rozmarynie”. Przeprowadzono również kon-
kurs obierania ziemniaka, w którym głównymi na-
grodami były podkoszulki wojskowe ufundowane 
przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Koninie. 
Na zakończenie przyszedł czas na poczęstunek. Na 
stołach gościły nie tylko ziemniaki pod różnymi 
postaciami, ale też pyszne ciasta i sałatki. Hitem 
była grochówka serwowana z kuchni polowej, 
dzięki pomocy strażaków z OSP Milejów, którzy 
czuwali także nad bezpieczeństwem przeciwpoża-
rowym. 

Tego roku pogoda nie zawiodła i zaświeci-

ło nam słońce. Wszyscy doskonale się bawili, nie zabra-
kło czasu na rozmowy, wspólną integrację oraz zabawę 
w rytmie muzyki. 

 

Mariola Czapla 
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IV Święto Pieczonego Ziemniaka 

Pokaz judoków z Zespołu Szkół Technicznych w Turku 



Członkowie MDP OSP Żdżary mieli okazję                  
w sobotni poranek 15 września 2018 r. na „Moim 
Boisku Orlik” w Kawęczynie spotkać się i tre-
nować z wyjątkową osobą - Dawidem 
Muchlewiczem. Międzynarodowy instruktor kul-
turystyki (Warszawska Wyższa Szkoła Kultury 
Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w 
Warszawie) oraz absolwent studiów oficerskich w 
Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 
pokazał młodym druhom jak trenować i 
prawidłowo wykonywać ćwiczenia, które w 
przyszłości mogą pomóc chociażby w zostaniu 
zawodowym strażakiem! Okazało się też, że tren-
ing może być fantastyczną zabawą.  

Ewa Frątczak 

Trening z Dawidem Muchlewiczem 

PAŹDZIERNIK 2018                               KAWĘCZYNIAK                                                      27 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Żdżar  
wraz z Dawidem Muchlewiczem 

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnio-
ski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc taka jest finansowana 
z budżetu PROW 2014 - 2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju - po-
przedni został przeprowadzony w 2017 roku. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł. 
O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolni-
ka, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 
12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również 
podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Po-
moc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz 
rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo 
innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 - 2020. Innym bardzo ważnym warunkiem skorzystania ze 100 tys. pre-
mii jest to, że starający się o nią, nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 
Z pomocy nie mogą skorzystać osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego 
lub skorzystały z następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" obję-
tego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 
2014 - 2020. 
Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w 
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, ręko-
dzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 
usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, archi-
tektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością we-
terynaryjną. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem jest opublikowana w załączniku do Rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. 
Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona 
zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in., gdy 
ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem albo mał-
żonkiem beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospo-
darstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Ponadto brana pod uwagę będzie skala 
bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza bę-
dzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.     
Premia w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone, gdy 
beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy 
liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% otrzyma po realizacji biznesplanu. 



Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do wła-
ścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczę-
ciem sezonu grzewczego 8/2019. Przypominam właści-
cielom i zarządcom budynków o obowiązkach związa-
nych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów komino-
wych.   
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, 
chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, 
może być niezwykle groźny. Szczególnie w przypad-
ku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowa-
nym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza 
wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest 
wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. 
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kil-
kanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub 
nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.  
W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzew-
czych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa 
ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. 
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewo-
dów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, 
popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 
2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 
zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób 
poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych.  
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyj-
ną CZAD I OGIEN OBUDŻ CZUJNOŚĆ prowadzoną 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji oraz Państwową Straż Pożarną. 
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyj-
ną należy poddawać okresowej kontroli, a także czysz-
czeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonal-
na kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz 
główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadze-
niom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych wa-
runków ubezpieczenia domu. Pod honorowym patrona-
tem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożar-
nej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną 
ZAPROŚ KOMINIARZA! 
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel - za-
rządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w 
roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej sta-
nu technicznego przewodów kominowych (dymowych, 

spalinowych i wentylacyj-
nych) osobie posiadającej 
odpowiednie uprawnienia 
- mistrza kominiarskiego. 
(Zgodnie z art. 62 ust. 
1pkt I c, oraz art. 62 ust. 1 
pkt 1 ustawy - Prawo bu-
dowlane Dz. U. z 2016 r., 
poz. 290). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub bra-
ków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są 
obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzo-
nej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzu-
pełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie ży-
cia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź śro-
dowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, 
wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie 
gazem. (art. 70 ust. I ustawy - Prawo budowla-
ne). Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów 
kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza za-
bezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w komi-
nie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub 
ich częściach, w których odbywa się proces spalania pa-
liwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usu-
wanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spali-
nowych w następujących terminach: 
 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług 
gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli 
przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 
 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienio-
nych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące; 
 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym 
niewymienionych w pkt 1 co najmniej raz na 6 miesięcy. 
 4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w ro-
ku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków 
użytkowych. (Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 
109poz. 719).W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak 
dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli komi-
nów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszko-
dowania przez firmę ubezpieczeniową. 

Zadbaj o bezpieczeństwo – zaproś kominiarza! 

28                                                                KAWĘCZYNIAK                      PAŹDZIERNIK 2018 

W dniu 4 września 2018 r. odbyła się wycieczka do Berlina, w której uczestniczyło 47 osób, w tym m. in. Jan No-
wak - Wójt Gminy Kawęczyn oraz ks. Antoni Janicki – Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Toka-
rach. Zwiedzający mogli zobaczyć: Bramę Brandenburską, stanowiącą symbol zjednoczenia państwa niemieckie-
go; Checkpoint Charlie - obecnie Muzeum Muru Berlińskiego oraz symboliczny punkt kontroli granicznej - w 
okresie zimnej wojny jedno z najbardziej znanych przejść granicznych między NRD, a Berlinem Zachodnim, jak 
również Mur Berliński. Ponadto uczestnicy wyjazdu udali się na plac Aleksandra, który jest centralnym węzłem 
komunikacyjnym i aleję Unter den Linden - uznawaną za najpiękniejszą ulicę w mieście. W programie znalazły 
się też: Wyspa Muzeów, ewangelicka katedra, Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, Europa-Center oraz Reichstag 
- siedziba niemieckiego Bundestagu. Wyjazd był bardzo udany. Emeryci wrócili do domów szczęśliwi, pełni wie-
dzy o stolicy Niemiec. Uczestnicy wycieczki serdeczne podziękowania składają Wójtowi Gminy Kawęczyn oraz 
ks. Antoniemu Janickiemu za opiekę nad grupą. 

Helena Piaścik 

Wycieczka Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn 



W niedzielne przedpołudnie 9 
września br. całe rodziny zjawiały 
się na Orliku w Kawęczynie, aby 
uczestniczyć w Ogólnopolskiej 
Akcji pod patronatem Minister-
stwa Sportu i Turystki oraz Funda-
cji Orły Sportu. Uczestnicy wyda-
rzenia mogli wziąć udział w kon-
kursach i specjalnie przygotowa-
nych animacjach. Wszystko po to, 
by przekonać rodziców do aktyw-
nego spędzania czasu ze swoimi 
pociechami. To właśnie rodzice są 
dla nich największymi autoryteta-
mi, więc powinni świecić przykła-
dem. 

Impreza zaczęła się punk-
tualnie o godz. 11:00 powitaniem  
i wspólną rozgrzewką. Następnie 
do startów zaproszono dwuosobo-
we drużyny składające się z dziec-
ka i osoby dorosłej, najczęściej 
rodzic + dziecko, ale zdarzali się też wujkowie, ciocie, 
babcie oraz dziadkowie. Duety miały do pokonania róż-
nego rodzaju stacje: musiały trafić do kosza, wygrać 
wyścig w worku, zrobić przewrót w przód, strzelić gola 
czy prowadzić piłkę slalomem. Było dużo dobrej zaba-
wy i uśmiechu. Po wykonanych konkurencjach odbyła 
się pogadanka na temat pierwszej pomocy, a także ogól-
nego bezpieczeństwa. Z dziećmi rozmawiał Michał 
Chachuła – Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczy-
nie. Kolejnym punktem Dnia Sportu był turniej – Talen-
tiada. Rywalizowało w niej 24 dzieci. Orlik został po-
dzielony na 4 miniboiska, grano 3x3. Jest to idealna for-
ma rywalizacji dla młodych piłkarek i piłkarzy. Wyło-
niono mistrza kawęczyńskiej talentiady. Zwycięzcą zo-
stał Oliwier Drzewiecki – piłkarz sekcji młodzik GKS 
Orzeł Kawęczyn. Otrzymał on z rąk Jana Grucy – Rad-
nego Powiatu Tureckiego piłkę. Na zakończenie odbył 
się międzypokoleniowy mecz. Oldboye z Kawęczyna 
zagrali z dziećmi. W wyniku zaciętej rywalizacji padł 
remis 6:6. W karnych również długo nikt nie mógł uzy-

skać przewagi, toteż organizatorzy postanowili, iż koń-
cowym rezultatem będzie remis. W trakcie sportowych 
zmagań zarówno dzieci, jak i rodzice mogli posilić się 
kiełbaską z grilla i napojami. Fundatorem był Urząd 
Gminy w Kawęczynie. Dzieci otrzymały też pamiątko-
we bidony, a także smycze promocyjne.  

Podsumowując, kawęczyński Orlik znalazł się w 
gronie 500 obiektów w całej Polsce, który otrzymał po-
moc odnośnie organizacji Dnia Sportu. Dzięki temu 
wzbogacił się on o  sprzęt sportowy. W imprezie 
uczestniczyło ok. 100 osób. Każdy z uśmiechem opusz-
czał boisko. Sponsorem Strategicznym Dnia Sportu na 
Orliku był PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
Wsparcia w dofinansowaniu udzieliło Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Partnerami akcji byli MiniMini+ 
oraz Fundacja Zwalcz Nudę.                                                              

                                                    
          Marcin Mazurek 

Świętowali Dzień Sportu na Kawęczyńskim Orliku 
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Urząd Gminy w Kawęczynie  
informuje, że obiekt sportowy 
„Moje Boisko – Orlik 2012”  

w Kawęczynie jest czynny wg poniższego  
harmonogramu:   

 Poniedziałek nieczynne 
Wtorek - Piątek 15:00 – 21:00 

Sobota 10:00 – 18:00 
Niedziela (wcześniejsze rezerwacje telefoniczne grup zor-

ganizowanych) 
 Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów):  

Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 

Uczestnicy Dnia Sportu 



 

Informacja U S C  
w Kawęczynie 

Śluby 

 

Piotr Tomaszewski  
i Justyna Janiak   

                                 
Adam Kaźmierczak  

i Kinga Kolęda 
                              

 Artur Kucharski  
i Paulina Jaśkiewicz 

                            

  Paweł Konicki  
i Anna Macudzińska      

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr 9/18 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki  
z nr 9/18 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO: ELA POKERA 
MA A MAREK OPALE 
 Spośród nadesłanych                    

5 odpowiedzi wylosowano  
2 zwycięzców.  

1. Nagrodę ufundowaną 
przez Urząd Gminy w Ka-

węczynie otrzymuje:  
Krzysztof Pol 

zam.  Kawęczyn 
2. Nagrodę ufundowaną 

przez autora krzyżówek Pa-
na Marka Olka otrzymuje 

Dagmara Ziętek  
zam. Turek 

Nagrody do odbioru  
w Sekretariacie Urzędu  
Gminy w Kawęczynie 
 pokój nr 1, w terminie  

do 24 października 2018 r. 

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

 do 24 października 2018 r.  Do rozlosowania nagrody. 

Sprzedam grunty rolne o pow. 1.9004 
ha w miejscowości Skarżyn.  Kontakt 

po godz. 17-tej,  tel.  63 289 35 12.  

Zapraszam do nowo otwartego Salonu Fryzjerskiego  
który znajduje się Milejów 15B.  W ofercie miedzy 

innymi strzyżenie: damskie, męskie, dziecięce, fryzu-
ry dzienne i wieczorowe w tym upięcia, koloryzacje 
włosów, trwała ondulacja i pielęgnację na włosy oraz 
inne usługi. Pracuje na holenderskich i francuskich 

produktach. Otwarte od 6.10.2018.Czynne; Wtorek-
Piątek; 9-17 oraz Sobota; 8-14. Tel. 693365290.      

Serdecznie zapraszam—Bogusława Ostrowska 

Redakcja 

„Kawęczyniaka” 

 nie odpowiada                

za treść ogłoszeń 

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

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler  

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

Wójt  Gminy Kawęczyn 
Jan Nowak 

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

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

na spotkanie. 
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23 września 2018 r. na „ORLIKU” w Kawęczynie odbył 
się I Gminny Turniej Sołectw. Gmina Kawęczyn zorga-
nizowała go w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Do współzawodnictwa 
zgłosiło się 8  sołectw: Będziechów, Ciemień, Kawę-
czyn, Marianów-Kolonia, Milejów, Tokary, Wojciechów 
i Żdżary. Każda drużyna składała się z 6 osób, w której 
skład wchodziło 2 mężczyzn, 2 kobiety, jedno dziecko 
oraz włodarz wsi. Rywalizowano w 8 konkurencjach ta-
kich jak: bieg z jajkiem, rzut gumiakiem, bieg farmera z 
oponami, slalom na taczkach, stumilowe buty, przeciąga-
nie liny, picie przez słomkę oraz sołecka gościna. Naj-

większą popularnością cieszyła się ta ostatnia, pod-
czas której zawodnicy z poszczególnych sołectw 
musieli przedstawić swoje sołectwo i opowiedzieć 
dlaczego warto je odwiedzić. Najlepszy okazał się  
Będziechów, który otrzymał od jury największą 
ilość punktów. Z kolei najtrudniejszym zadaniem 
był bieg z jajkiem. Tu zawodnicy musieli przebyć 
slalom z przeszkodami trzymając łyżkę w ustach, a 
na niej jajko. Konkurencja ta wymagała dużego sku-
pienia i koncentracji. Najszybciej odcinek ten bez 
upadku jajka pokonała drużyna z Ciemienia. Zada-
nie pn. stumilowe buty, które polegało na przebyciu 
toru przeszkód w gumiakach sprawiło zawodnikom 
oraz widowni najwięcej śmiechu. Dwie osoby z dru-
żyny musiały w jak najszybszym czasie założyć skarpe-
ty, gumiaki i pokonać tor z przeszkodami. Przedstawicie-
le sołectwa Ciemień nie mieli sobie równych. Na naj-
młodszych uczestników turnieju również czekało trudne 
zadanie, a mianowicie picie soku owocowo-warzywnego 
przez rurkę. Nie było ono takie proste, jak wszyscy są-
dzili. Tu zawodnik z sołectwa Kawęczyn położył 
wszystkich na łopatki, wypicie 300 ml soku zajęło mu 
zaledwie 9,63 sekundy. Mistrzami I Gminnego Turnieju 
Sołectw zostało sołectwo Tokary ( 52 pkt), II miejsce 
przypadło sołectwu Będziechów, które w klasyfikacji 
ogólnej zdobyło 50 pkt, a III miejsce zdobyło sołectwo 
Ciemień z 43 punktami na koncie. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim miejscowościom, które wzięły udział w 

turnieju. Mamy nadzieję, że w latach następnych liczba 
sołectw znacznie się zwiększy. Dziękujemy Janowi 
Grucy Radnemu Powiatowemu za ufundowanie nagro-
dy w postaci piłki nożnej dla zwycięzców turnieju oraz 
za pomoc w organizacji imprezy, jak również Gminne-
mu Kołu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w 
Kawęczynie za włączenie się w organizację. 

Końcowa kwalifikacja przedstawia się następująco:  

Kto pierwszy ten lepszy czyli I Gminny Turniej Sołectw w Kawęczynie 
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Nazwa sołectwa Ilość zdobytych 
punktów 

Miejsce 

Będziechów 50 II 
Ciemień 43 III 

Kawęczyn 37 VI 
Marianów-Kolonia 27 VIII 

Milejów 39 V 
Tokary 52 I 

Wojciechów 31 VII 
Żdżary 41 IV 

Marcin Mazurek 

Zwycięskie Sołectwo Tokary  



To był wyjątkowy początek sezonu dla kawęczyń-
skiego klubu, bowiem po raz pierwszy w historii do rywa-
lizacji stanęły aż cztery zespoły. Największym wydarze-
niem był pierwszy mecz nowo utworzonej grupy młodzik 
starszy. W ostatnich latach był problem w pozyskaniu i 
szkoleniu tej grupy młodzieży w naszej Gminie. Istniała 
sekcja orlików czyli dzieci w wieku 8-10 lat. Kolejną był 
junior młodszy, czyli zawodnicy w wieku 14-16 lat. To 
zbyt duża przerwa, aby skutecznie szkolić zawodników, 
którzy docelowo mają zasilać szeregi seniorów. Powstał 
więc pomysł utworzenia grupy młodzików (10-12 lat). 
Otworzenie nowej sekcji przeszło oczekiwania zarządu, 
albowiem kadra liczy ponad 20 zawodników, choć jeszcze 
w lipcu obawiano się, czy zbierze się wystarczająca liczba 
chętnych.  
Orlik 
Rozgrywki z końcem sierpnia zainaugurowali również 
nasi najmłodsi zawodnicy. Podopieczni Marcina Mazurka 
rywalizowali podczas turnieju w Brudzewie. Gracze wal-
czyli dzielnie, ostatecznie zajęli jednak 5 miejsce. 
Młodzik 
Drużyna młodzików rozegrała swój pierwszy mecz ligo-
wy. Nowo powstała grupa zaprezentowała się kapitalnie 
pokonując Wartę Dobrów 8-1. Bramki zdobyli Drzewiec-
ki x3, Kapa x2, Olek x2, Wypych.  
Junior Młodszy 
W 2 kolejce rozgrywek juniorzy pokonali Sokół Kleczew 
3-1. Nasi zawodnicy po dwóch kolejkach mają na swoim 
koncie 6 punktów i bilans bramek 7-1. Gole strzelili: Łu-
czak, Wróbel, Perliński. 
Seniorzy 
Pierwszy  mecz seniorów u siebie przyciągnął na trybuny 
sporą liczbę kibiców. Podopieczni Andrzeja Szymanow-
skiego przegrywali 0-2 i grali bardzo źle. Dopiero w ostat-
nich minutach zespół po zmianach w składzie zagrał rewe-
lacyjnie i w kilka minut zdołał wyrównać.                                  
W ostatnich sekundach mogliśmy nawet strzelić trzecią 
bramkę, ale brakło zimnej krwi. Po gwizdku kibice nagro-
dzili zawodników brawami za walkę do końca. 

Podsumowanie przedostatniego  
wrześniowego weekendu 

Najważniejszym wydarzeniem było przełamanie 
seniorów, którzy pokonali co prawda najsłabszą drużynę 
w lidze, a mianowicie ostatnią w tabeli GKS Olszówkę, 
jednak było to zwycięstwo aż 7-2. Z pewnością podniesie 
morale zespołu. Ważnym faktem, który należy odnotować 
jest kolejny debiut zawodnika z rocznika 2001. Bramkarz 
Marcin Filipiak jest 4 wychowankiem z drużyny juniorów 
prowadzonej przez Konrada Grzelaka, który zadebiutował 
w drużynie seniorów w tym sezonie. Łącznie w kadrze 
znajduje się 6 zawodników z roczników 2000 i młodsi. 
Średnio 2-3 graczy pojawia się w pierwszym składzie ze-
społu. Ostatni raz taka ilość juniorów zasiliła pierwszy 
zespół parę lat temu, kiedy to do drużyny dołączyli za-
wodnicy z roczników 1995/1996. Jak wiadomo potrzebują 
oni czasu, żeby nabrać doświadczenia, jednak trener An-
drzej Szymanowski nie boi się na nich stawiać i z pewno-
ścią przyniosą oni sporo korzyści drużynie w przyszłości. 
Juniorzy Młodsi zremisowali na wyjeździe z Wartą Rumin 
2-2. Do przerwy przegrywali 2-0, po przerwie zagrali zna-
komicie i zdołali wyrównać wynik spotkania na 2-2. Dwie 

bramki zdobył Bartosz Łuczak (rocznik 2002), który w 
tym sezonie strzelił już 5 goli w trzech rozegranych przez 
siebie spotkaniach. 
Orlicy zajęli 4 miejsce w turnieju orlików rozgrywanego 
w Malanowie.  

   Marcin Mazurek 
 

GKS Orzeł Kawęczyn z czterema sekcjami w klubie 


