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 5 września 2021 r. na placu sportowo-rekreacyjnym w Kawęczynie Rolnicy z terenu Powiatu Tureckiego 

wspólnie świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Na zaproszenie Dariusza Kałużnego – Starosty Powiatu Tu-

reckiego, Jana Nowaka – Wójta Gmi-

ny Kawęczyn, ks. Romana Kowszewi-

cza – Proboszcza Parafii pw. Siedmiu 

Boleści NMP w Kowalach Pańskich 

oraz Starostów dożynkowych: Pani 

Barbary Jacek z sołectwa Ciemień 

oraz Pana Mirosława Grudzińskiego z 

sołectwa Żdżary – licznie przybyli go-

ście.  

 Korowód dożynkowy prowadzo-

ny przez Orkiestrę Dętą działającą 

przy OSP w Tokarach wyruszył z pla-

cu przy strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kawęczynie. Dalej podą-

żał zespół Kawęczyniacy, Poczty 

Sztandarowe: Koła Związku Hodow-

ców Koni Wielkopolskich w Turku, 

Powiatowego Koła Pszczelarzy w 

Turku, Gminnego Koła Stowarzysze-

nia Sołtysów w Kawęczynie, Oddziału  

Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Pol-

ski w Kawęczynie; delegacje wieńcowe 

z terenu powiatu tureckiego: Gmina 

Brudzew reprezentowana przez Sołec-

two Kolnica, Miasto  Dobra reprezentowane przez Parafię Skęczniew miejscowości Rzechta, Gmina Malanów re-

prezentowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżenicach, Gmina i Miasto Tuliszków, Gmina Turek reprezen-

towana przez Sołectwo Kalinowa, Miasto Turek, Gmina Władysławów  reprezentowana przez Sołectwo Natalia; 

następnie 20 delegacji wieńcowych sołectw z terenu gminy Kawęczyn tj.: Będziechów, Ciemień, Dzierzbotki, 

Dziewiątka, Głuchów, Kawęczyn, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie- Kolonia, Leśnictwo, Marcinów, Marianów, 

Marianów Kolonia, Milejów, Młodzianów, Skarżyn, Siedliska, Stanisława, Tokary Pierwsze,  Wojciechów, Żdża-

ry. 

 Korowód zamykali starostwie dożynkowi: Barbara Jacek oraz Mirosław Grudziński wraz z współgospoda-

rzami dożynek Dariuszem Kałużnym – Starostą Tureckim, Janem Nowakiem – Wójtem Gminy Kawęczyn oraz 

zaproszeni goście. 

Od lewej: Dariusz Kałużny – Starosta Turecki, Starostowie dożynkowi: 

Barbara Jacek i Mirosław Grudziński,  

Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn 
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 Po przybyciu na plac sportowo-rekreacyjny w Kawęczynie rozpoczęła się Msza Święta za zebrane plony oraz 

w intencji rolników, koncelebrowana przez 

proboszczów z terenu powiatu tureckiego, 

której przewodniczył ks. Romana Kowsze-

wicza – Proboszcz Parafii w Kowalach 

Pańskich. 

 Podczas Eucharystii nie mogło za-

braknąć także procesji darów ołtarza. Sta-

rostowie tegorocznych dożynek Barbara 

Jacek i Mirosław Grudziński złożyli chleb i 

kosz owoców, delegacja Starostwa Powiatu 

Tureckiego złożyła dzwonki liturgiczne, 

delegacja Gminy Kawęczyn złożyła stojak 

do paschału, delegacja Gminy Brudzew 

złożyła rytuał obrzędów pogrzebu, mszał, 

dwie księgi parafialne, świece woskową, 

delegacja Miasta Dobra złożyła rytuał Sa-

kramentu Małżeństwa, lawaterz z ręczni-

kiem, delegacja Gminy Malanów złożyła  

dwie świece olejowe na ołtarz, herb paste-

rza, delegacja Gminy Przykona złożyła obrzęd Sakramentu Bierzmowania, księga modlitwy wiernych, obrzęd Tri-

duum Paschalnego, obrzęd Sakramentu Chorych, kalendarz liturgiczny; delegacja Gminy i Miasta Tuliszków zło-

żyła dwa lichtarze, dzwonek, świece woskową, kadzidło; delegacja Gminy Turek złożyła mszał na miejsce prze-

wodniczenia, obrzęd pokuty, obrzędy egzorcyzmów, obrazki i artykuły kancelaryjne; delegacja Gminy Miejskiej 

Turek złożyła welon procesyjny, artykuły kancelaryjne, delegacja Gminy Władysławów złożyła  dwie stuły złote, 

artykuły kancelaryjne; delegacja Koła Gminnego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów  w Kawęczynie zło-

żyła krucyfiks ołtarzowy; delegacja Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie złożyła dwie komże, 

bielizna kielichowa, Cingula; delegacja Koła Powiatowego Pszczelarzy w Turku złożyła miód pszczeli, a delegacja 

Powiatowego Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Turku złożyła chleb i wino do Mszy Świętej.  

 Po Mszy świętej Dziękczynnej Dariusz Kałużny i Jan Nowak powitali przybyłych na święto plonów gości. 

Następnie konferansjerzy przybli-

żyli postacie starostów dożynko-

wych: 

 Pani Barbara Jacek - wspól-

nie z mężem Edmundem, synem 

Robertem i synową Emilią-

prowadzi gospodarstwo rolne o 

pow. ok.40 ha w miejscowości Cie-

mień. Są to pola własne oraz czę-

ściowo dzierżawione. Uprawiają 

zboża, kukurydzę i ziemniaki. Go-

spodarstwo jest częściowo zmecha-

nizowane, posiada nowe zabudo-

wania dostosowane do prowadzo-

nego kierunku produkcji, jakim jest 

produkcja mleka. Stado podstawo-

we liczy 30 matek, od których uzy-

skuje się rocznie ok. 150 tyś. litrów 

mleka. Dzięki przeprowadzonym 

modernizacjom gospodarstwo zo-

stało dostosowane do hodowli ok. 

40 szt. opasów. Hodowla jest pod 

kontrolą Polskiej Federacji Ho-

dowców Bydła i Producentów Mle-

ka w Poznaniu. 

. 

 

Zespół „Kawęczyniacy” podczas występu 

Msza Święta  Dziękczynna pod przewodnictwem   

ks.kan. Romana Kowszewicza 
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 Barbara jest osobą niezwykle pracowitą i skromną. Jej dom zawsze stoi dla wszystkich otworem. Wychowała 

dwie córki i trzech synów, z których jeden-Robert-został na gospodarstwie. Największą jej radością jest siedmioro 

wnucząt 

 Pan Mirosław Grudziński wraz 

z żoną Wiesławą prowadzi 35 ha go-

spodarstwo rolne w miejscowości 

Żdżary, aktualnie ukierunkowane na 

hodowlę bydła rzeźnego. Od 25 lat 

zajmuje się hodowlą koni rasy wiel-

kopolskiej ze szczególnym uwzględ-

nieniem maści siwej. Konie ze stadni-

ny Pana Mirosława wielokrotnie były 

nagradzane na różnego rodzaju wy-

stawach, pokazach, premiowaniach. 

 Pan Mirosław był współpomy-

słodawcą Otwartych Mistrzostw 

Gminy Kawęczyn w Powożeniu Za-

przęgami Gminnymi, których I edycja 

odbyła się w 2004 roku. Z roku na 

rok Pan Mirosław składał coraz licz-

niejsze zaprzęgi począwszy od paro-

konnego, aż do trzynastokonnego w 

2012 roku.  

 Pan Mirosław od ponad 20 lat 

jest członkiem Związku Hodowców 

Koni Wielkopolskich. Od 2004 r. 

Członek Zarządu Powiatowego Koła 

Związku Hodowców Koni Wielkopol-

skich w Turku, od 2017 r. Prezes Za-

rządu Powiatowego Koła Związku 

Hodowców Koni Wielkopolskich w 

Turku; Delegat na Zjazd Wojewódzki 

Wielkopolskiego Związku Hodowców 

Koni Wielkopolskich, na którym to w 

lipcu 2020 r. został wybrany na 

członka zarządu władz wojewódzkich 

związku oraz na delegata na zjazd 

krajowy Polskiego Związku Hodow-

ców Koni w Warszawie. 

 W 2009 roku Pan Mirosław 

jako starosta dożynkowy był w komi-

tecie organizacyjnym nadania sztan-

daru dla Powiatowego Koła Związku 

Hodowców Koni Wielkopolskich. 

 Starostowie przekazali na ręce 

Starosty Tureckiego bochen chleba, a 

na ręce Wójta Gminy Kawęczyn kosz 

owoców, z prośbą, aby dbano o to, 

aby nigdy nie zabrakło go w naszej 

gminie i powiecie. Następnie chleb z 

miodem, owocami oraz ciastem drożdżowym gospodarze rozczęstowali wśród uczestników uroczystości. W kolej-

nym punkcie programu głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ry-

szarda Bartosika, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku Krzysztof Kałużny, 

Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Mateusz Bukowski, Prezes  Zarządu Kra-

jowego Piast-JMENIŚ  Eugeniusz Maciejewski. 

 

Jan Nowak i Piotr Gebler wręczają nagrodę Kołu Gospodyń Wiejskich w 

Marianowie -Urszuli Pacześnej   i Paulinie Stelmaszak za zajęcie I miejsca 

w konkursie kulinarnym 

Dariusz Kałużny – Starosta Turecki oraz Jan Nowak – Wójt Gminy  

Kawęczyn z chlebem  wypieczonym z tegorocznych zbóż i koszem owoców 
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Następnie miało miejsce okolicznościowe wystąpienie wójta gminy Kawęczyn:  

 

Oni podnosząc wzrok znad ziemi, ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią i do nieba zanosi-

li modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba. Oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą 

swoją pracę tworząc swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji! Ona wyraża naj-

głębszą prawdę o sensie i owocnej waszej pracy” – jakże zwyczajnie, a zarazem trafnie o pracy rolnika mówił 

Jan Paweł II. Zawsze podkreślał niezwykłą godność rolniczego trudu, wynikającą z codziennego obcowania z 

dziełem stworzenia jakim jest ziemia. Wzywał rolników do dochowania wierności Bogu i wielowiekowej tradycji. 

Dożynki to jeden z najpiękniejszych obrzędów rolniczych, od wieków zakorzeniony w naszej kulturze. Co-

roczne obchody Święta Plonów stanowią cenny przejaw kultywowania wyjątkowej tradycji święcenia darów zie-

mi, dzielenia się chlebem oraz wspólnego świętowania. To także oddanie hołdu ciężkiej i mozolnej pracy rolnika, 

to wreszcie chwila radości i odprężenia. Oceniając efekt całorocznej trudnej pracy, dziękujemy Panu Bogu za 

największy skarb rolniczego trudu –„ za chleb”. Chleb jest tym, co w życiu człowieka najbardziej powszednie, a 

jednocześnie najważniejsze. Jest chrześcijańskim symbolem tego, co jest niezbędne do życia.  

Dla każdego rolnika oczywiste jest, że ziemia jest świętością. Dziś dziękujemy rolnikom, że mają do niej 

tak wielki szacunek. Ziemia, która jest warsztatem pracy każdego rolnika, rodzi i karmi, z niej czerpiemy owoce 

naszej ciężkiej pracy. Wszyscy doskonale wiemy, ze ziemia pozbawiona opieki nie daje plonów, pielęgnowana zaś 

jest naszą żywicielką. Z wdzięcznością pochylam głowę przed tymi, którzy tę ziemie uprawiają.  

W tym uroczystym dniu chciałbym życzyć wszystkim rolnikom i ich rodzinom przede wszystkim zdrowia i 

wszelkiej pomyślności. Życzę, aby Waszej ciężkiej, codziennej pracy towarzyszyła radość, satysfakcja oraz należy-

ty szacunek ze strony całego społeczeństwa. Wszystkim, zaś obecnym na dzisiejszej uroczystości życzę jak najlep-

szej zabawy pełnej wrażeń i radości.  

Czcigodni rolnicy, Szanowni Państwo Gmina Kawęczyn od kilku lat buduje sukcesywnie bardzo ważny 

filar jej rozwoju jakim jest rozwój biznesu na terenie gminy. Poczynione zostały konkretnie kroki, którymi było 

budowanie strefy inwestycyjno-przemysłowej w Marianowie-Kolonii, pozyskanie dla gminy profesjonalnych 

kompetencji w zakresie rozwijania biznesu czy rozpoczęcie bliskiej współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekono-

miczną. 

Już dziś mogę powiedzieć, że podjęcie tych kroków przyniosło gminie pierwsze rezultaty. Gmina pozyska-

ła bowiem dużego inwestora, który na jej terenie zamierza rozwijać swój profesjonalny biznes. Dokonaliśmy tego 

pomimo braku terenów inwestycyjnych pozostających w zasobie Gminy. Ten filar przedsiębiorczości i biznesu 

obok rozwoju potencjału mieszkaniowego gminy mają być w najbliższych latach dwoma kluczowymi kierunkami 

jej rozwoju i mają utwierdzić w przekonaniu, że Gmina Kawęczyn jest atrakcyjnym i konkurencyjnym miejscem 

do inwestowania, mieszkania i wypoczywania. Do 2024 roku chcemy, aby nasza strefa inwestycyjna osiągnęła 

powierzchnię co najmniej 20 ha.  

 Idziemy ciągle do przodu, Gmina Kawęczyn w ramach Programu Inwestycji Strategicznych a zarazem 

pierwszej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład złożyła 3 wnioski o dofinansowanie na realizację 

inwestycji samorządowych: 

 Budowę dróg obsługujących strefę inwestycyjną, mieszkaniową-usługową w miejscowości Marianów Kolo-

nia. Projekt obejmuje inwestycje w zakresie budowy 3 dróg, o łącznej długości ok. 1,4 km. Drogi te łączą 

się z drogą krajową nr 83 i prowadza m.in. na strefę inwestycyjną oraz mieszkaniową. Wartość projektu to: 

2 200 000,00 zł, wnioskowana kwota 2 090 000,00 zł 

 Budowę i modernizację 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn, wartość: 5 000 000,00 zł, wnioskowana 

kwota to 4 750 000,00 zł 

 Budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w  Kawęczynie, wartość projektu: 1 500 000,00 zł, wnioskowana 

kwota: 1 425 000,00 zł. 

Przedstawię Państwu teraz  najważniejsze inwestycje, jakie gmina Kawęczyn zrealizowała w ciągu ostat-

nich kilkunastu miesięcy.  

 W latach 2018-2020 w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na 

lata 2014-2020 Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu 

opieki nad małymi dziećmi -realizowany był projekt „Gmina Kawęczyn” wspiera najmłodszych mieszkań-

ców”. Wartość projektu: Dofinansowanie z UE i WRPO - 1.736.000,00 zł; Program Maluch+ -875 000,00 

zł; Fundusz Inwestycji Lokalnych –860 000,00 zł. 

 W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  realizowany jest w tym roku kolejny etap budowy  

oczyszczalni ścieków na terenie gminy w ilości 45 sztuk, dofinansowanie z PROW to 580 000,00 zł (wartość 

poprzetargowa), całość 1 125 000, 00 zł.  

 



cd.str.7 

 Od 1 stycznia 2021 roku działa pobudowany w 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych w Kawęczynie. Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalne-

go Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 4.0 „Środowisko”, działania 4.2 

„Gospodarka odpadami”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła  623 114,00 zł z czego wysokość dofinan-

sowania: 368.586,25 zł. 

 Po 4 latach od złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej            

w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” 

w ramach środków unijnych WRPO 2014-2020 działanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źró-

deł energii”  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwiększył alokację środków a tym sa-

mym przyznał dofinansowanie na realizację wspomnianego projektu. Projekt realizowany będzie wspólnie 

z Gminą Brudzew. Wniosek zakłada budowę 206 instalacji fotowoltaicznych oraz 211 instalacji kolektorów 

słonecznych w obydwu gminach, z czego w samej gminie Kawęczyn 92   instalacji fotowoltaicznej i 116 ko-

lektorów słonecznych. Całkowita wartość projektu wynosi 6 339 417,00 zł.  Obecnie trwają prace dotyczące 

przygotowania dokumentacji do przetargu, co wiąże się z weryfikacją miejsc w których będą budowane in-

stalacje.  

 W maju br. został złożony do 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Poznaniu 

wniosek na dofinansowanie 

zadania dotyczącego  Reali-

zacji  programu usuwania 

wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kawę-

czyn w latach 2021-2022. W 

ramach zadania przewidzia-

no usunięcie 600 ton wyro-

bów zawierających azbest a 

wysokość dofinansowania 

wyniesie do 210 tys. zł.( tj. 

100%). W dniu 12 sierpnia 

br. otrzymaliśmy informację 

o planowanym przyznaniu 

pomocy przez Zarząd Woje-

wódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. Obecnie 

przygotowywane są niezbęd-

ne dokumenty stanowiące 

podstawę do podjęcia Uchwały przez Zarząd Funduszu o przyznaniu środków i zawarcia umowy dotyczącej 

udzielenia dotacji. Po zawarciu umowy  będzie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy na realiza-

cję tego zadania. Zadanie będzie realizowane na przełomie 2021/2022 roku (IV kwartał 2021 – I półrocze 

2022). 

 W ubiegłym roku odbyła się zbiórka odpadów pochodzenia rolniczego ( folii, sznurka i worków big bag). 

Wówczas zebrano 120 ton odpadów, koszt wyniósł ponad 60 tys. zł., który był w 100 % refundowany przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kontynuując realizację tego 

zadania również w tym roku został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Warszawie na zbiórkę i utylizację odpadów pochodzenia rolniczego. Z przeprowadzo-

nej w lipcu inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy jest około 140 Mg odpadów pochodzenia rolniczego 

(folii rolniczej - około 89 Mg, siatki i sznurka do owijania balotów - około 20 Mg i opakowania po nawo-

zach i typu Big- Bag - około 31 Mg). W związku z tym wniosek został złożony na kwotę 75 600,00 zł brutto. 

Koszty kwalifikowane – czyli wartość netto-  wynoszą 75 000, 00 zł. Vat w wysokości 5 600,00 zł nie jest 

kosztem  (Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony).  Przewidywany termin odbioru folii rolniczych i pozosta-

łych odpadów pochodzenia rolniczego został zaplanowany na przełomie I i II kwartału 2022 roku.  

 

Od lewej: KGW Marcinów, KGW Kawęczyn, KGW Wojciechów, KGW Le-

śnictwo wraz z Janem Nowakiem i Piotrem Geblerem  
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 W latach 2020/2021wybudowane zostały trzy odcinki dróg o łącznej długości około 800 m w miejscowo-

ściach Ciemień i Kawęczyn, na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 510 423,46 zł. Aktualnie 

budowany jest odcinek drogi w miejscowości Żdżary o długości 836m, wartość inwestycji to 537 003,93 zł. 

 Przebudowany został chodnik w  miejscowości Kawęczyn w dwóch etapach, wartość inwestycji łącznie to 

100 424,39 zł z czego dofinansowanie z FOGR Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu to 280 000, 00 zł 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad aktualnie realizuje projekt przebudowy drogi krajowej nr 

83 na terenie Gminy Kawęczyn. W związku z przedmiotową przebudową gmina Kawęczyn zobowiązana jest 

do wybudowania trzech dróg publicznych  w miejscowości Marianów Kolonia (dotyczy terenów inwestycyj-

nych i terenów mieszkaniowych) o długościach 450 mb, 250 mb,600 mb, łącznie to 1,3 km. 

 Gmina Kawęczyn podjęła współpracę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego  przystępując do pro-

jektu w ramach programu „Kolej+” jako „Partner Projektu”. W ramach tej współpracy zostały przezna-

czone pierwsze środki z budżetu 

gminy w wysokości 26 965,00 zł 

na opracowanie Wstępnego Stu-

d i u m  P l a n i s t y c z n o -

Prognostycznego  dla budowy 

nowej linii kolejowej Turek-

Konin. 

 W urzędzie Gminy Kawęczyn 

wprowadzono usługę pod nazwą: 

„Mobilny Urzędnik”, polegający 

na zapewnieniu mieszkańcom 

gminy Kawęczyn, osobom o spe-

cjalnych potrzebach, którzy z po-

wodu niepełnosprawności lub 

wieku mają ograniczenia w po-

ruszaniu się w stopniu uniemoż-

liwiającym samodzielna wizytę w 

Urzędzie Gminy. 

 Gmina Kawęczyn bierze udział w 

projekcie „Standardy obsługi 

Inwestora w jednostkach samo-

rządu  Województwa Wielkopolskiego” projekt potrwa do 2023 roku. 

 Od 2017 roku corocznie realizowany jest projekt „Umiem Pływać”. Każdego roku 45 uczniów z klas I-III 

ze szkół podstawowych z terenu gminy Kawęczyn uczestniczyło w programie powszechnej nauki pływania 

„Umiem Pływać” współfinansowanym przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu. Nauka odbywa 

się w OSiR w Turku. 

 Budowa budynku szatniowo-magazynowego w Kawęczynie w ramach projektu „Szatnia na medal”. Koszt 

inwestycji to 258 189,30 zł brutto, z czego 100 000,00 zł  Kawęczyn otrzymała w formie dotacji ze środków 

Województwa Wielkopolskiego. 

 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego czyli budowa altany w Ciemieniu –zadanie pn. „Budowa 

wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ra-

mach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Wartość zrealizowanego projektu to 57 265,71 zł 

z czego 30 000,00 zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 14 700,00 zł z budże-

tu Gminy Kawęczyn oraz 12 565,71 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Ciemień. 

 Zagospodarowanie placu rekreacyjo-sportowego w Głuchowie czyli budowa siłowni plenerowej z miejscem 

na ognisko współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Wartość zrealizowanego projektu to 39 892,10 zł z czego 21000-

,00 zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 10 00,00 zł z budżetu Gminy Kawę-

czyn oraz 8 956,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Głuchów. 

 21 sierpnia 2021 r. w Pleszewie odbyły się XI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze wg regulaminu 

CTIF, w których wzięły udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z całej wielkopolski. Gminę Kawęczyn 

reprezentowały 72 osoby  wchodzące w skład 6 drużyn, które reprezentowały jednostki OSP Głuchów, To-

kary i Będziechów. Wyniki: MDP chłopcy-I miejsce Głuchów, II Tokary, III Będziechów, MDP dziewczęta

-I miejsce Żdżary. 

 

Reprezentant Gminy Kawęczyn w konkursie „Dojenia Krowy”  
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 28 sierpnia br. odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze według regulaminu CTIF na sta-

dionie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, drużyn kobiecych i męskich zarówno Ochotni-

czych Straży Pożarnych jak i Państwowej Straży Pożarnej. Tytuł Mistrza Polski zdobyła KDP z Głuchowa, 

tym samym awansując do Olimpiady Strażackiej CTIF planowanej w lipcu 2022 roku w Słowenii w miej-

scowości Celje. Jeśli chodzi o drużynę męską OSP to III miejsce  drużyna z Głuchowa. W kategorii MDP 

dziewcząt , drużyna ze Żdżar zajęła II miejsce, w kategorii MDP chłopców drużyna z Głuchowa V miejsce. 

 Na terenie Gminy Kawęczyn znajduje się punkt szczepień, który zlokalizowany jest w Niepublicznym Za-

kładzie Opieki Zdrowotnej w Tokarach Pierwszych. W chwili  obecnej w pełni zaszczepionych jest około 

40%  mieszkańców gminy Kawęczyn. 

 Do 30 września trwa Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W urzędzie Gminy w Kawęczynie znaj-

duje się stanowisko do samospisu internetowego. Do tej pory spisało się około 70% mieszkańców gminy 

Kawęczyn.  

 Ogromne gratulacje Chcę przekazać na ręce KGW Będziechów. Pomimo swej krótkiej działalności, mają  

już sporo wielkich sukcesów na koncie m.in.: w roku 2019 II miejsce podczas półfinału Bitwy regionów w 

województwie wielkopolskim,  w tym roku KGW w tym samym konkursie zdobyło I miejsce, tym samym 

awansując do Ogólnopolskiego Finału konkursu „Bitwy regionów”, który miał miejsce 4 września 2021r., 

gdzie KGW Będziechów zajęło V miejsce. Jeszcze raz ogromne gratulacje.  

 

 Kolejną częścią święta plonów były konkursy. Do zmagań kulinarnych zorganizowanych po raz dziesiąty w 

ramach Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej zgłosiło się czternaście  Kół Gospodyń Wiejskich: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Będziechowie z potrawą ,,Cukiniowa magia’’ 

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Ciemieniu- Zupa szczawiowa z jajkiem 

3. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Głuchów-  Knedle ze śliwkami, naleśniki z powidłami, kom-

pot ze śliwek 

4. Sołectwo Kawęczyn- Zupa buraczko-

wa z tłuczonymi ziemniakami 

5. Sołectwo Kowale Pańskie- policzki 

wołowe z kaszą i karmelizowaną mar-

chewką 

6. Kowale Pańskie Kolonia- Wędzonka 

Strażacka 

7. Koło Gospodyń Wiejskich Leśnictwo- 

Królewski przysmak po staropolsku z 

zapiekanymi warzywami 

8. Koło Gospodyń Wiejskich Tokary- 

Wątróbka drobiowa po Tokarsku z 

kluseczkami Babci Danusi, podana z 

sałatką z ogórka kiszonego 

9. Koło Gospodyń Wiejskich Marcinów- 

Ala flaczki z boczniaka, kotlet mielo-

ny z boczniakiem, pieczone ziem-

niaczki z ziołami 

10. Koło Gospodyń Wiejskich Marianów- 

Knedle ze śliwką z polewą z masła i 

miodu  

11. Koło Gospodyń Wiejskich Milejów- 

Kotleciki inaczej 

12. Koło Gospodyń Wiejskich Młodzianów- Ciasto ,,Kora Dębu’’ 

13. Koło Gospodyń Wiejskich Wojciechów- Polędwiczki w sosie borowikowym, kluski łyżką kładzione, su-

rówka z czerwonej kapusty 

14. Koło Gospodyń w Żdzarach- ,,Gęś po Wiejsku’’ i zupa cebulowa 

 Jury w składzie Kinga Andrzejewska, Arleta Jakubowska i Anna Marecka miało nie lada wyzwanie wyłonić 

zwycięskie danie. Pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Marianowie, drugie ex aequo Koło Gospo-

dyń Leśnictwo i Koło Gospodyń Wojciechów, trzecie miejsce ex aequo Koło Gospodyń Marcinów i Koło Gospo-

dyń Kawęczyn.  

  

 

Delegacja Sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia, która zajęła I miej-

sce w konkursie gminnym na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w 

składzie od lewej I rząd: Andrzej Jaworski (z tabliczką), Adriana 

Rentfleisz-Pawlaczyk, Michalina Pawlaczyk, II rząd: Jarosław 
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 W X edycji konkursu gminnego na 

Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy ko-

misja w składzie: Magdalena Tomczyk, 

Alina Bartosik i Aneta Jesionek pierwsze 

miejsce przyznała Sołectwu Kowale Pań-

skie-Kolonia. Miejsce drugie ex aequo 

zajęły wszystkie pozostałe sołectwa biorą-

ce udział  w konkursie. 

  

 Najbardziej emocjonujące okazały 

się „I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tu-

reckiego w Dojeniu Krowy” oraz  „I 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego 

w Przeciąganiu Liny’. W dojeniu krowy 

zmagało się 6 zawodników z gminy:  

1. Brudzew reprezentowanej przez 

Urszulę Banasiak. 

2. Dobra reprezentowanej przez 

Przemysława Tomczaka 

3. Kawęczyn reprezentowanej 

przez Mariusza Jaworskiego . 

4. Tuliszków reprezentowanej 

przez Tomasza Szczapa 

5. Przykona reprezentowanej przez 

Andrzeja Gorzelańczyka 

6. Malanów reprezentowanej przez Karola Płóciennika 

 Komisja w składzie: Marcin Mazurek i Magdalena Krakowiak po 60 sekundach rozgrywki sprawdzała ilość 

wydojonego płynu. Pierwsze miejsce zdobyła Gmina Tuliszków, której udało się zdobyć 1400 ml, drugie miejsce 

zajęła Gmina Dobra z wynikiem 1200 ml, a trzecie miejsce, po dogrywce przypadło Gminie Kawęczyn, która uzy-

skała 800 ml płynu.  

W I Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Przeciąganiu Liny zmagało się 6 drużyn: 

1. Gmina Brudzew repre-

zentowana przez Teresę Grze-

lak, Jana Grzelaka, Krzysztofa 

Banasiaka, Szczepana Bana-

siaka. 

2. Miasto Dobra reprezen-

towana przez Andrzeja Ku-

pińskiego, Tomasza Rosiń-

skiego, Przemysława Sochac-

kiego,  

3. Gmina Kawęczyn repre-

zentowana przez Maćka Gaw-

rona, Mateusza Pacześnego 

4. Gmina i Miasto Tulisz-

ków reprezentowana przez 

Ryszard Szymczak, Tomasza 

Szczapa, Łukasza Górskiego 

5. Gmina Przykona repre-

zentowana przez Anitę Gru-

dzińską, Mariolę Białkowską, 

Joannę Łukasik 

6. Gmina Malanów reprezentowana przez Mirosława Krawczyka, Janusza Włodarczyka, Sylwestra Kaczkow-

skiego, Łukasza Włodarczyka. 

 

Występ Zespołu wokalno-instrumentalnego „AMIGOS”  

Uczestnicy I Mistrzostw Powiatu Tureckiego w dojeniu krowy 

 Od lewej: Mariusz Jaworski (Kawęczyn), Andrzej Gorzelańczyk 

(Przykona), Przemysław Tomczak (Dobra), Karol Płuciennik 

(Malanów), Tomasz Szczap (Tuliszków), Urszula Banasiak (Brudzew) 



MISTRZ POLSKI KDP GŁUCHÓW 
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 Najsilniejszą Gminą została Gmina Malanów, drugie miejsce zajęła Gmina Dobra, a trzecie miejsce Gmina 

Kawęczyn. 

 Za występy pełne wrażeń dziękujemy:  Zespołowi ,,Kawęczyniacy’’, Zespołowi wokalno-

instrumentalnemu ,,Amigos’’, Orkiestrze  Dętej działającej przy OSP w Tokarach, Kapeli ,,Zza Roga’’ 

i ,,Kabaretowi z Konopii’’. Uroczystości zakończyły się zabawą taneczną, której przygrywał Zespoł ,,Amigos’’ 

oraz DJ. 

 Podczas tegorocznych dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych,  działał Tymczasowy Punkt Szczepień, 

który obsługiwany był przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kawęczynie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-

nej Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych. Tymczasowy Punkt Szczepień działał od godziny 1200 do godziny 

17, przeciw SARS-CoV-2 zaszczepiło się 33 osób szczepionką jednodawkową Johnson & Johnson.  

 Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów i partnerów wydarzenia, a 

zwłaszcza dla: SP ZOZ w Turku za zabezpieczenie medyczne wydarzenia, Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-

nu Gminy Kawęczyn, PPHU Kubacki z Malanowa, Urszuli Lament z Malanowa, Sklepu Rolno-Spożywczego Mi-

chalak z Kawęczyna, dla Zakładu Handlowo Produkcyjno-Usługowego  Sp.j. Raszewscy z Kawęczyna, dla partne-

rów ZSR CKP w Kaczkach Średnich – firmy POLSAD (dystrybutor marki Kubota) i sklepu U Walkosza, dla Mle-

czarni Turek oraz Powiatowego  Urzędu Pracy w Turku, Sławomira Adamiaka Przedsiębiorstwo Usługowo-

Handlowe ,,DOBRA-NET’’. Dziękujemy za okazaną pomoc przy organizacji dożynek Ochotniczym Strażom Po-

żarnym z: Kawęczyna, Marianowa, Milejowa, Tokar i Skarżyna; Sołtysom Sołectw z Dziewiątki, Dzierzbotek, Ka-

węczyna, Kowali Pańskich, Leśnictwa, Marcinowa, Marianowa-Kolonii, Młodzianowa, Tokar, Wojciechowa i Sta-

nisławy; Jarosławowi Królowi – za obsługę mobilnego punktu szczepień; konferansjerom Annie Nowickiej i Mar-

cinowi Mazurkowi, Romanowi Bronszewskiemu za nadzór elektryczny, Magdalenie Zduniak, pracownikom Urzę-

du Gminy w Kawęczynie, pracownikom Starostwa Powiatowego w Turku, pracownikom Żłobka Gminnego w Ka-

węczynie, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie,  pocztom sztandarowym, Bożenie 

Tylak - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kawęczynie, Agnieszce Gibasiewicz-Dyrektorowi Szkoły Podstawo-

wej w Kowalach Pańskich-Kolonii, Edmundowi Jackowi, komisjom konkursowym, oraz wszystkim tym, którzy 

okazali nam wsparcie przy organizacji tego święta. 

Beata Andrzejewska  

 28 sierpnia br. odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze według regulaminu CTIF na stadio-

nie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, drużyn kobiecych i męskich zarówno Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych jak i Państwowej Straży Pożarnej.  

 Tytuł Mistrza Polski zdobyła KDP z Głuchowa, tym samym awansując do Olimpiady Strażackiej CTIF pla-

nowanej w lipcu 2022 roku w Słowenii. W skład drużyny wchodziły: Martyna Błaszczyk, Joanna Pasik, Karolina 

Jaroma, Julia Gebler, Zuzanna Pacześna, Anna Adamus, Kinga Perlińska, Marta Frejek, Marta Pasik oraz Patrycja 

Cieślak. 

 Natomiast OSP w Głuchowie znalazła się na 3 miejscu. Drużynę reprezentowali: Damian Gidelski, Piotr Pa-

sik, Sebastian Kwinciak, Przemysław Kurzawa, Mariusz Wypych, Adrian Kwinciak, Błażej Kowalczyk, Kamil 

Perliński, Mateusz Dewicki oraz Jarosław Pasik. 

 Dzień wcześniej, tj. 27 sierpnia br. podczas Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżo-

wych Drużyn Pożarniczych CTIF reprezentowały się najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców ( w wieku 10-16 

lat ) z poszczególnych województw oraz zwycięzcy poprzednich zawodów krajowych. Naszą gminę reprezentowa-

li: w kategorii dziewcząt MDP Żdżary ( skład: Wiktoria Wypych, Aleksandra Galas, Justyna Jaśkiewicz, Kinga 

Błaszczyk, Patrycja Pawlak, Antonina Pacześna, Julita Pusta, Zofia Bączyńska, Oliwia Człapa, Anna Marcinkow-

ska, Alicja Durczyńska ), a w kategorii chłopców MDP Głuchów ( skład: Patryk Kapa, Oskar Michalak, Szymon 

Bronszewski, Kacper Michalak, Hubert Kurczoba, Olaf Grzelak, Oliwier Drzewiecki, Dorian Kaczmarek, Filip 

Adamczewski, Michał Walczak ) i MDP Tokary ( skład: Michał Brzeziński, Wiktor Gruca, Kamil Nagórski, Anto-

ni Szkudlarek, Alan Grzelak, Wiktor Adamczewski, Igor Domowicz, Adam Gruca, Bartek Gruca, Miłosz Żółty-

szek, Alan Grzelak ). Finalnie drużyna dziewcząt z MDP Żdżary wywalczyła wicemistrzostwo, natomiast w kate-

gorii chłopców MDP z Głuchowa znalazła się na 5 miejscu a MDP z Tokar na 9 miejscu.   
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 Tydzień wcześniej, tj. 21 sierpnia br. w Pleszewie odbyły się XI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze 

wg regulaminu CTIF, w których wzięły udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z całej wielkopolski.  

 Gminę Kawęczyn reprezentowały 72 osoby  wchodzące w skład 6 drużyn, które reprezentowały jednostki 

OSP Głuchów, Tokary i Będziechów. Tak licznie startowano po raz pierwszy w historii. Zasługa to wysokich lokat 

z poprzednich Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego. Wszystkie drużyny wywalczyły miejsce na podium. W 

rywalizacji dziewcząt pierwsze miejsce zajęła MDP ze Żdżar ( skład: Wiktoria Wypych, Aleksandra Galas, Justyna 

Jaśkiewicz, Kinga Błaszczyk, Patrycja Pawlak, Antonina Pacześna, Julita Pusta, Zofia Bączyńska, Oliwia Człapa, 

Anna Marcinkowska, Alicja Durczyńska). Warto podkreślić, że to kolejne już od kilku lat mistrzostwo na szczeblu 

wojewódzkim. W rywalizacji chłopców pierwsze miejsce należało dla MDP z Głuchowa  ( skład: Patryk Kapa, 

Oskar Michalak, Szymon Bronszewski, Kacper Michalak, Hubert Kurczoba, Olaf Grzelak, Oliwier Drzewiecki, 

Dorian Kaczmarek, Filip Adamczewski, Michał Walczak ), drugie dla MDP z Tokar ( skład: Michał Brzeziński, 

Wiktor Gruca, Kamil Nagórski, Antoni Szkudlarek, Alan Grzelak, Wiktor Adamczewski, Igor Domowicz, Adam 

Gruca, Bartek Gruca, Miłosz Żółtyszek, Alan Grzelak) i trzecie dla MDP z Będziechowa (skład: Kinga Błaszczyk, 

Klaudia Błaszczyk, Judyta Durman, Jakub Konciak, Nikola Konciak, Kamila Michalak, Michał Michalak, Kacper 

Szymański, Patrycja Szymańska, Monika Urbaniak).  

Warto dodać, że sukces zawdzięczamy nie tylko drużynom ale również trenerom, którzy włożyli dużo czasu, pracy 

i wysiłku, aby tak przygotować kadrę. Szczególne podziękowania kierowane są zatem do trenerów MDP z Głucho-

wa, MDP z Tokar, KDP z Głuchowa i OSP Głuchów - Jarosława Pasika, Błażeja Kowalczyka, Jakuba Jaromy, 

Krzysztofa Gawrona i Jakuba Dulasa, trenerów MDP ze Żdżar – Michała Chachuły i Martyny Błaszczyk oraz tre-

nerów MDP z Będziechowa:  Amadeusza Dzikowskiego, Amandy Dzikowskiej oraz Martyny Antczak. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Górny rząd od lewej: Marta Łakomicka, Kamil ,Perliński, Mateusz Dewicki, Mariusz Wypych, Piotr Pasik,          

Błażej Kowalczyk, Jarosław Pasik – trener KDP Głuchów,  

Środkowy rząd od lewej: Zdzisław Skonieczny – były dyrektor wojewódzkiego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 

(PZU) w Koninie, Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, drużyna KDP Głuchów: Julia Gebler, Joanna Pasik,  

Anna Adamus, Marta Pasik, Patrycja Cieślak i Kinga Perlińska. 

Dolny rząd od lewej: były Komendant Główny PSP gen. Marek Kubiak, Grzegorz Ciesielski – Prezes ZOP ZOSP 

RP w Turku, drużyna KDP Głuchów: Karolina Jaroma,, Zuzanna Pacześna, Marta Frejek i Martyna Błaszczyk.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Jatczak, Monika  Szumańska  

Od lewej : Oliwia Człapa, Antonina Pacześna, Michała Chachuła –trener, Kinga Błaszczyk, Patrycja 

Pawlak,  Zofia Bączyńska, Wiktoria Wypych, Aleksandra Galas, Justyna Jaśkiewicz, Julita Pusta,         

Alicja Durczyńska ,Anna Marcinkowska,  

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze : od lewej MDP Będziechów, MDP Tokary, MDP Głuchów, MDP Żdżary 



PRYMASA WYSZYŃSKIEGO „KROMKA CHLEBA” 
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 Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120stą 

rocznicę urodzin i 40stą rocznicę śmierci. Jego punktem kulminacyjnym był 12 września 2021, gdy w Świątyni 

Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się msza święta beatyfikacyjna. Prymas Wyszyński - Wybitny Polak to  

postać, która wywarła niebagatelny wpływ na kształtowanie historii oraz polskiego społeczeństwa po II wojnie 

światowej. Czas więc przypominać i wcielać w życie Jego głębokie przemyślenia i zalecenia przekazywane Naro-

dowi w licznych przemówieniach, książkach, rozważaniach czy listach. Wybrane z przeogromnego materiału źró-

dłowego myśli i aforyzmy opublikował przed laty ks. Zdzisław Peszkowski w formie dwóch cyklów myśli na każ-

dy dzień roku. W ten sposób powstała książeczka „Kromka chleba”, z której przytoczymy wybrane teksty odsyła-

jąc Szanownych Czytelników do wspomnianej publikacji, dla uczczenia bogatego dorobku Prymasa : 

 Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem. 

 Nienawiść można uleczyć tylko miłością. 

 Dla obrony wiary Kościół poświęci nawet wolność, ale dla zachowania wolności nie poświęci nigdy wiary. 

 Nie ma prywatnej moralności; wszystko cokolwiek człowiek uczyni, choćby najbardziej skrycie, rzutuje na 

duchowe oblicze całego narodu. 

 Lepiej i właściwiej jest cierpieć z gorliwości o sprawę Bożą, niż uzyskać  pochwałę roztropności od nieprzy-

jaciół Boga i Kościoła. 

 Ludzie postanowili, aby Boga nie było, ale nie wiedzą, że On nie ma obowiązku stosować się do ich uchwał. 

 Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponow-

nie na głowie. Jakże więc trzeba jej strzec! 

 Obywateli nie produkuje się w fabrykach; to w rodzinie pod sercem matek kryje się Naród. 

 Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana za mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest 

prawda – rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował. 

 Nie Kościół ma się przystosować do świata, tylko świat ma się przystosować do Ewangelii. 

 Ciężko jest być wiernym Bożym przykazaniom, ale zachowanie Bożych przykazań daje radość, a pogwałcenie 

ich mnoży krzyże i mękę. 

 Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet takich, które stoją plecami do Niego. 

 Posłuszeństwo woli Bożej to posłuszeństwo wielkiej Miłości, bo Bóg jest Miłością. 

 Skończmy z krytyką bliźnich! Oceniajmy w prawdzie samych siebie. 

 To nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje i toczy – Krzyż stoi. 

 Im świat będzie dalej od Boga, tym bardziej będzie Boga spragniony. Im więcej będzie nasycony dobrobytem, 

tym bardziej będzie głodny Boga. 

 Największą mądrością jest umieć jednoczyć , a nie rozbijać. 

 Nic z dziejów Narodu, co raz miało miejsce, wymazać się nie da. 

 Trzeba nauczyć  się bronić przeciwko każdemu, kto nam sugeruje i wmawia niechęć do innych. 

 Wódz Narodu nie może wątpić, nie może się załamywać; musi mieć bardziej bezpośrednią relację z Bogiem 

aniżeli z ludźmi. 

 Gdyby Chrystus przestał działać w Kościele, dopiero wtedy można by mówić o kryzysie Kościoła. 

 Apostoł ma opowiadać nie siebie i swoje poglądy, lecz Ewangelię Jezusa Chrystusa. 

 Po skończonej pracy człowiek musi nadal pozostać człowiekiem, istotą społeczną; musi mieć czas na modli-

twę, na wypoczynek, na rozmowę w gronie rodziny, na swoje zainteresowania, na świadczenie pomocy bliź-

nim. 

 Nie po to są stworzone rzeczy piękne, aby człowieka kusić, ale po to, by wskazywać wielkość Stwórcy. 

 Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. 

 Jeśli nieprzyjaciel zwalcza Kościół, to widocznie służy mu to do walki z Narodem; co on zwalcza, my musimy 

szanować i czcić. 

 Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko – sercem. 

 Bardziej trzeba kochać własną Ojczyznę, aniżeli wszystkie inne, bo tego wymaga „ordo caritatis” – ład miło-

wania. 

 Trzeba, by Naród polski nie wargami, lecz sercem wgryzał się w bochen chleba Kościoła Bożego, leżącego 

na polskiej ziemi.  

 Jak Naród wyrasta z pokoleń minionych, tak i dzieje Narodu odżywiają się przeszłości. 

 



 AGRO SHOW 

 Polska Izba gospodarcza Maszyn i Urzą-

dzeń serdecznie zaprasza na XXII Międzynaro-

dową Wystawę Rolnicza AGRO SHOW. Tego-

roczna wystawa odbędzie się w dniach 24-26 

września, tradycyjnie na terenie byłego lotniska 

w Bednarach k/Poznania w gminie  Pobiedziska  

w województwie wielkopolskim.  

 Można być porządnym człowiekiem, nie będąc chrześcijaninem, ale nie można być dobrym chrześcijaninem, 

nie będąc przyzwoitym człowiekiem. 

 Człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną, ale nie stawać się niewolnikiem ziemi, materii. 

 Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe – pozostaje jeszcze Słowo Ewange-

lii. 

 Przekleństwo może drażnić uszy innych, ale bardziej znieważa człowieka, z którego serca się wydobywa 

 Im ktoś jest wyżej postawiony przez Boga w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie. 

 Łatwo jest zmienić ustrój, trudniej – odmienić człowieka. 

 Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno. 

 Tylko kłamstwo owija się w wielomówstwo, prawda jest zwięzła. 

 Współczesne zamówienie społeczne, to zamówienie na ludzi dobrych. 

 Prawdziwy postęp jest owocem zaślubin prawdy i miłości. 

 Prawo ludzkie nie może być nigdy przeciwne prawu Bożemu. Gdyby było przeciwne, w sumieniu nie obowią-

zuje. 

 Początkiem wszelkiego ładu społecznego o warunkiem pokoju na świecie – pokoju w sumieniach, w rodzi-

nach, w narodach i między narodami – jest uszanowanie podstawowych praw osoby ludzkiej. 

 Skupienie jest cechą ludzi dojrzałych, którzy mówią mniej niż wiedzą, w odróżnieniu od początkujących, któ-

rzy mówią zazwyczaj więcej niż wiedzą. 

 Mamy jedną Ojczyznę i jej winni jesteśmy miłość, służbę, ofiarę, a nawet śmierć, gdy Bóg tego zażąda. 

 Pierwsza po Bogu miłość należy się Ojczyźnie i pierwsza po Bogu służba należy się dzieciom własnego Naro-

du. 

 Gdybyśmy wyrzekli się wspomnień – choćby bolesnych z dziejów Narodu, bylibyśmy zaprzańcami. 

 Naród szlachetny i wielkoduszny nie wyrzeka się swej przeszłości, lecz odżywia się nią nieustannie, wierząc 

w jej twórczą moc. W trudnych chwilach teraźniejszości zanurza się w przeszłość, aby nabrać nadziei na lep-

szą przyszłość. 

 Prawość wywodzi się z prawdy. Im człowiek więcej ma w sobie ducha prawdy, tym więcej ma prawości. 

 Aby zrozumieć wielkiego człowieka, trzeba samemu być wielkim. 

Jan Czarnek 

Kalisz  



W 2021 ROKU BOCIANY POSZŁY NA REKORD 

W CZYNIE SPOŁECZNYM SIŁA CZYLI ZAKOŃCZENIE BUDOWY 
WIATY REKREACYJNEJ W MARCJANOWIE 

cd.str. 16 

 W dniu 10 sierpnia 2021 r. komisja w skła-

dzie: Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Woj-

ciech Filipowicz – Inspektor Nadzoru Budowlane-

go, Wiesława Kolenda – Kierownik budowy, Tade-

usz Duszyński– Sołtys Sołectwa Marcjanów, Beata 

Andrzejewska – pracownik Urzędu Gminy w Ka-

węczynie dokonali odbioru wiaty rekreacyjnej          

w Marcjanowie. Wiata o wymiarach 6m x 12m za-

projektowana została na planie prostokąta  w tech-

nologii drewnianej, szkieletowej.  

  

 Wiatę wybudowano 

systemem gospodarczym – 

w czynie społecznym, 

dzięki wsparciu i zaanga-

żowaniu mieszkańców so-

łectwa Marcjanów. Mate-

riał na budowę wiaty za-

kupiono w ramach środ-

ków z funduszu sołeckie-

go. 

 

 

Beata Andrzejewska  

Wiata rekreacyjna  

Od lewej: Danuta Szczepaniak, Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Teresa Duszyń-

ska, Tadeusz Duszyński – Sołtys Sołectwa Marcjanów, Wiesława Kolenda – Kierownik 

budowy, Wojciech Filipowicz- Inspektor nadzoru budowlanego 

 Tegoroczny bociani sezon na pewno przejdzie do historii naszych badań jako wyjątkowy. Zimna wiosna 

wcale nie zapowiadała tak wspaniałego bocianiego sezonu. 

 Główne fale przylotów bocianów rozciągnęły się od końca marca do połowy kwietnia. Terminy przylotów są 

zależne od wieku ptaków, płci, pogody i dostępności pokarmu. 

 Ptaki z 21  gniazd do zasiedlenia wybrały sobie 17, co stanowi 77%. Z radością przyjęliśmy informację, że  

pojawiły się nowe gniazda w miejscowości Wojciechów i Tokary. Gniazdo  w miejscowości Wojciechów jest  

dość oryginalnie położone na podajniku do zboża przy silosie. Gniazdo do ewidencji wprowadzamy wtedy, gdy 

jest zasiedlone przez parę bocianów przystępującą do lęgu. 

 Bociany z zasiedlonych gniazd wyprowadziły 50 młodych, co wprawiło w zachwyt ekipę obrączkującą ptaki. 

Można powiedzieć, że w tym roku kawęczyńskie boćki poszły na rekord demograficzny. Jest to najwyższy wskaź-

nik w ciągu 23 lat badań. W siedmiu gniazdach bociani rodzice doczekali się czworaczków, w sześciu  gniazdach 

były po trzy pociechy, tylko w dwóch były po dwa młode. W dwóch gniazdach mimo starań rodziców były nieuda-

ne lęgi. Na skutek walk o gniazdo  zostały wyrzucone jaja. Z gniazd wyrzucono również cztery pisklęta. Jedno z 

nich przeżyło szczęśliwie upadek i jest pod troskliwą opieką p. Wojdaków z Leśnictwa 



Bociek Franek może powiedzieć 

o dużym szczęściu. Jego upadek 

zamortyzowały częściowo liści 

gruszy, na której jest położone 

gniazd. Natomiast nieszczęście 

spotkało pisklęta w gnieździe w 

miejscowości Marcinów. Trzy 

martwe boćki zostały wyrzucone 

z gniazda. Być może zatruły się 

podczas karmienia po zastoso-

wanym oprysku. 

 Przeplatając smutne infor-

mację z przyjemnymi należy 

wspomnieć, że przystąpiła u nas 

do lęgu obrączkowana samica. 

Cztery lata temu została zaob-

rączkana w miejscowości Kło-

pot Cybinka w pobliżu ujścia 

Warty. W tym roku po raz 

pierwszy została odczytana w 

Polsce i założyła rodzinę w na-

szej gminie we wsi Marianów u 

p. P. Iwaniaka Z dużą ciekawo-

ścią będziemy obserwowali, czy 

pojawi się w przyszłym roku. 

 Otrzymaliśmy także infor-

mację o bocianie czarnym widy-

wanym na żerowiskach w miejscowości Żdżary, Będziechów, Młodzianów i Milejów. 

 W tym sezonie  po rocznej  przewie spowodowanej koronowirusem wróciliśmy do obrączkowania ptaków. 

Akcja odbyła się po raz szósty wzbudzając powszechne zainteresowanie. W żarze lejącym się z nieba ekipa ob-

rączkarska ocierając pot z czoła zakładała kolejnym ptakom znacznik na nogi. Dziękujemy gospodarzom, którzy w 

różny sposób starli się nam pomóc przetrwać niespotykanie upalny dzień. Podczas obrączkowania były również 

oczyszczane gniazda, najczęściej z  kawałków materiałów, foli i sznurków. Dzięki temu udało nam się uratować 

trzy bociany, które miały nogi zaplatane w sznurki lub były wręcz przywiązane nimi do dna gniazda. Bez naszej 

pomocy ptaki te nie wyfrunęłyby z gniazda. Problem pozostawianych na polach sznurków jest ciągle aktualny. 

 W ciągu poprzednich pięciu obraczkowań założyliśmy znaczniki (obrączki) 218 bocianom, z czego otrzyma-

liśmy 21 zwrotek, czyli informacji zwrotnych o odczycie naszych ptaków. Dziesięć z nich to smutne informacje o 

martwych ptakach. Najczęściej rażonych prądem. Wiadomości docierały do nas z różnych regionów Polski, a 

ostatnio nawet z Turcji. Siedem zwrotek to radosne informacje o naszych boćkach, które wróciły na teren Wielko-

polski. Najświeższe wiadomości dotyczą boćków obrączkowanych w Dzierzbotkach. Jeden, znakowany w 2019 

roku powrócił i upodobał sobie wycieczki na cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejna wiadomość dotyczy-

ła boćka obrączkowanego w 2018 r. , który po 1124 dniach od obrączkowania i w odległości 80 km od nas  założył 

gniazdo w miejscowości Łobez w Wielkopolsce i doczekał się trzech piskląt. To pierwsza informacja o przystąpie-

niu do lęgu bocianów u nas obrączkowanych.  Można nieśmiało (mała liczba danych) wyciągnąć pierwszy wnio-

sek, że obrączkowane u nas bociany lubią wracać do Wielkopolski. 

 Dzięki przychylności Samorządu Gminy Kawęczyn i finansowaniu akcji obrączkowania 

bocianów  (dziękujemy!)  możemy poszerzać wachlarz naszych badań, a uzyskane wyniki będą w ciekawy sposób 

uzupełniały wiedzę o populacji herbowego ptaka.  

 W tym sezonie nasze boćki zostały także gwiazdami telewizyjnymi. W kwietniu odwiedziła nas TVP 3 Po-

znań. Nasze sympatyczne klekoty zachowywały się jak ptasi celebryci. Przed kamerami przedstawiły cały rytuał 

wiosennych zalotów wprawiając w zachwyt operatorów telewizyjnych. Nakręcony materiał filmowy rozsławiający 

bociany  i Gminę Kawęczyn mogli obejrzeć widzowie TVP3 Poznań w programie Teleskop z powiatów. 

                                                                              

         Koordynator projektu ,,Bocian” 

                                                                                                       Alina Bartosik 

Ekipa obrączkarska  w składzie od lewej : Rafał Markowski –obrączkarz,  

Alina Bartosik-Koordynator projektu, Dorota Bartosik-Sekretarz Gminy  

Kawęczyn, Marek Czubak-operator wysięgnika  oraz Karol Michalak –

pracownik  Urzędu Gminy  



MOBILNY URZEDNIK W GMINIE KAWĘCZYN 
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  SPOTKANIE KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW  
I  TRADYCJI REGIONU  

 17 sierpnia 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy    

w Kawęczynie odbyło się kolejne spotkanie Miłośników 

Dziejów i Tradycji Regionu. Pasjonaci historii rozmawiali        

o bieżącej działalności Koła oraz planowanych działaniach. 

Głównym tematem zebrania była historia getta w Czachulcu, 

którego 80-ta rocznica utworzenia przypada w tym roku. Pa-

sjonaci historii postanowili wziąć udział w planowanych 

przez Urząd Gminy obchodach tego wydarzenia. 

 Okoliczności utworzenia, funkcjonowania oraz likwi-

dacji getta przybliżył zebranym Paweł Janicki w obszernej 

prelekcji "Getto w Czachulcu 1941-1942". Było to bardzo 

ciekawe wystąpienie, którego autor wyczerpująco przywołał 

aspekty, zarówno egzystencji, jak i eksterminacji Żydów        

w największym getcie wiejskim w Europie podczas II wojny 

światowej. 

 

                                                             Sylwester Dzikowski 

Członkowie  Koła Miłośników Dziejów 

i Tradycji Regionu  

 Przypominamy, iż w Urzędzie Gminy Kawęczyn 

wdrożono usługę pod nazwą: Mobilny Urzędnik,  która od-

powiada na potrzeby  mieszkańców o specjalnych potrze-

bach, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają 

ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym 

samodzielną wizytę w Urzędzie Gminy. 

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika 

Uprawnionymi do korzystania z usługi Mobilny Urzędnik 

usługą, są mieszkańcy Gminy Kawęczyn: 

-osoby o specjalnych potrzebach, które z powodu wieku lub 

deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniu społecz-

nemu i obywatelskiemu, 

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

możliwością poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług, 

-osoby  starsze, zależne (15+), bądź osoby, które z powodu niepełnosprawności ruchowej lub starszego wieku mają 

problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Gminy w Kawęczyn. 

Świadczenie usługi Mobilnego Urzędnika 

Świadczenie usługi odbywa się poza Urzędem Gminy w Kawęczyn w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do 

skorzystania z Mobilnego Urzędnika, przebywającej na terenie gminy Kawęczyn, 

Zgłoszenie sprawy u Mobilnego Urzędnika 

1) osoby zainteresowane skorzystaniem z obsługi przez Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia: 

-telefonicznie – tel. 63 288 59 21, 

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

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

że zgłosić taką potrzebą w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 Biuro Obsługi Klienta, 
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-zgłoszenia może dokonać osoba trzecia, 

 2) w zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić: 

-czego dotyczy sprawa, 

-podać imię i nazwisko, 

-adres  

-numer telefonu do kontaktu, 

3) przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 

4) Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 4.3, są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia. 

5) Usługi w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są we wtorki i czwartki, które stanowią dni obsłu-

gi Mobilnego Urzędnika, w godzinach 10.00 – 14.00. 

Zakres spraw realizowanych przez Mobilnego Urzędnika 

- złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa i o niezaleganiu w opłacaniu podatków, 

- wniosek o wydanie zaświadczenia z zakresu podatków i opłat lokalnych 

 - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego, 

-  złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, 

- wniosek o zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół, 

- złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości rolnego/leśnego, 

- wniosek o zameldowanie, 

- wniosek o wydanie dowodu osobistego, 

- czynności związane z nadaniem numeru PESEL. 

Paulina Tyczyno  

 LOKALIZACJA ZJAZDU—CO NALEŻY WIEDZIEĆ ! 

Planujesz budowę domu na działce, która nie posiada zjazdu? Bądź zmienia się Twoja koncepcja od-

nośnie wjazdu do posesji ? Lub po prostu chcesz podwyższyć parametry techniczne swojego istniejącego 

zjazdu? Koniecznie zapoznaj się z poniższą poradą co należy zrobić by przebiegło to zgodnie z prawem.  

 

Zjazd - przybliżenie terminu oraz rodzaje ? 
 Zjazd jest to połączenie drogi prywatnej prowadzącej do nieruchomości z drogą publiczną, pozwalające na 

swobodny wyjazd z posesji.  Zjazdy dzielą się na dwa rodzaje: 

 Indywidualny – do posesji prywatnej, do budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 

 Publiczny – występuje wtedy, gdy działka przeznaczona jest pod działalności gospodarczej. 

 Oba te zjazdy różnią się wymaganiami parametrów technicznych jakie muszą spełnić, m.in. szerokość, rodzaj 

nawierzchni itp. Szczegółowe wytyczne odnośnie parametrów jakie musi spełnić poszczególny zjazd są określone 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (§79 dot. zjazdów indywidualnych, §78 dot. 

zjazdów publicznych). 

 

Co należy zrobić by wykonać lub przebudować zjazd?  
 Budowa bądź przebudowa zjazdu należy do obowiązku właściciela bądź użytkownika danej nieruchomości, 

która przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Od zarządcy wspomnianej drogi publicznej należy uzyskać ze-

zwolenie w drodze decyzji administracyjnej. By uzyskać stosowną decyzję należy wystosować wniosek do odpo-

wiedniego zarządcy drogi publicznej. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki: 

 Szczegółowy plan sytuacyjny (mapa z wrysowanym planowanym zjazdem),   

 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, której zjazd dotyczy. 

 

 



cd.tr. 20 

 W przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, dodatkowo 

dołączyć do wniosku należy: 

 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Ewidencji działalności gospodarczej   

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł (obowiązek zapłaty powstaje w momencie złoże-

nia wniosku o wydanie zezwolenia). 
* Warto pamiętać o dołączeniu wszystkich wskazanych załączników, ponieważ brak któregoś z załączników wiąże się z we-

zwaniem do uzupełnienia braków, co skutkuje możliwością wydłużenia czasu oczekiwania na wydanie decyzji przez zarządcę.  

 

 Na załączniku mapowym należy wskazać zjazd, jego rozmiary, a także wyszczególnić odległość od granicy 

posesji. Mapa do celów opiniodawczych, którą należy załączyć to fragment kopii mapy zasadniczej dla danej dział-

ki wnioskodawcy, kopię mapy zasadniczej otrzymać można w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i 

Ochrony Środowiska. Można również dołączyć geodezyjną mapę do celów projektowych jednak uzyskanie takiej 

mapy wiąże się z wyższymi kosztami, ponieważ mapę tą wykonuje uprawniony geodeta.  

 Na decyzji znajdują się szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych jakie dany zjazd musi 

spełniać w oparciu o wymienione wcześniej Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Organ 

wydający decyzję ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli po 30 dniach organ nie wydał decyzji odmownej, moż-

na rozpocząć prace budowlane. Decyzja wydawana jest na czas nieokreślony, jednak jeśli zjazd nie zostanie wybu-

dowany w przeciągu 3 lat od daty jej wydania, decyzja wygasa. Po otrzymaniu decyzji ważne jest by dokładnie się 

z nią zapoznać, ponieważ są zawarte w niej kluczowe informacje dotyczące formalności jakie należy dotrzymać by 

zjazd był wykonany zgodnie z prawem.  

 

Do kogo należy się zwrócić z wnioskiem?  
 Wniosek należy złożyć u odpowiedniego zarządcy drogi: 

 droga krajowa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad 

 droga wojewódzka – Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 droga powiatowa – Zarząd Dróg Powiatowych 

 droga gminna – Wójt (burmistrz, prezydent miasta).  

 Jeśli masz trudność z określeniem prawidłowego statusu 

drogi oraz jej właściwego zarządcy możesz zwrócić się o po-

moc w ustaleniu tej informacji do gminy.  

 

 Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę ? 
 Jeszcze do 2015 roku wszystkie zjazdy wymagały pozwolenia na budowę, jednak po nowelizacji w prawie 

budowlanym powstał nowy zapis, który sprawił, że w większości wypadków pozwolenie nie jest konieczne. Nale-

ży pamiętać jednak, że zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach wy-

magają zgłoszenia budowy. W bardziej komfortowej sytuacji są właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy 

drogach gminnych oraz powiatowych, ponieważ w przypadku tych dróg publicznych nie potrzebna jest zgłoszenie 

budowy. 

Co należy zrobić przed rozpoczęciem robót budowlanych? 
 Właściciel nieruchomości bądź osoba zarządzająca aktualnie nieruchomością, który uzyskał decyzję o lokali-

zację zjazdu przed przystąpieniem do prac musi zwrócić się ponownie do zarządcy drogi publicznej w celu uzyska-

nia zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym. Z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego w celu prowa-

dzenia robót budowlanych należy zwrócić się minimum 14 dni przed planowaną pracą w pasie drogi publicznej. 

We wniosku należy wyszczególnić powierzchnię zajmowanego pasa oraz ilość dni zajmowania pasa drogi publicz-

nej. Na podstawie tych informacji wyliczony zostanie iloczyn wartości kwoty (zgodnie z aktualnie obowiązującą 

uchwałą), którą należy uiścić u zarządcy drogi.  Dodatkowo należy mieć na uwadze, aby dopilnować wykonanie 

wszelkich wymaganych czynności związanych z przepisami prawa budowlanego. 

Kary pieniężne 
 Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi lub o parametrach innych niż okre-

ślone w wydanym zezwoleniu zarządcy drogi bądź użytkowanie zjazdu po terminie określonym, w zezwoleniu za-

rządcy, wymierzana jest kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej w wysokości 10- krotności opłaty usta-

lonej za zajęcie powierzchni pasa drogowego. Kara płatna jest w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustala-

jąca jej wysokość stała się ostateczna.  

 



  LOKALIZACJA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH 
 PRZY DROGACH GMINNYCH 

Skąd wniosek? 
 Gotowe druki wniosków znaleźć można na stronach internetowych danego zarządcy. W przypadku Gminy 

Kawęczyn na stronie internetowej  www.kaweczyn.pl  w zakładce „Wzory pism i wniosków”  lub osobiście w 

Urzędzie Gminy. 

 Właściciel nieruchomości musi pamiętać, że spoczywa na nim zarówno obowiązek budowy czy przebu-

dowy zjazdu jaki i utrzymanie zjazdu, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami. Wyjątek stanowi 

przypadek budowy i przebudowy drogi publicznej, wtedy zarządca tej drogi odpowiada za budowę oraz 

przebudowę istniejącego już zjazdu.  

Podstawa prawna  

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać dogi publiczne i ich usytuowania 

Karolina Gil 

 Rada Gminy w Kawęczynie dnia 26 maja 2021 roku podjęła uchwałę numer XXXIV/247/2021 w sprawie 

określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kawę-

czyn. Po podjętej uchwale (opartej na wcześniejszym uzgodnieniu z komisją do spraw analizy organizacji i bezpie-

czeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych w powiecie tureckim), został zlecony projekt organizacji ru-

chu uprawnionemu projektantowi z branży drogowej, który przedstawił ofertę uznaną za najkorzystniejsza podczas 

przeprowadzonego zapytania ofertowego. Projekty lokalizacji zostały zaakceptowane przez odpowiednie organy, a 

znaki drogowe  D-15 „przystanek autobusowy” pojawią się już we wrześniu w wyznaczonych lokalizacjach przy 

drogach gminnych.   

 Nowe miejsca zatrzymywania się autobusów zostały wyznaczone w celu poprawy bezpieczeństwa uczestni-

ków ruchu drogowego zarówno pie-

szych jak i kierowców pojazdów. 

Prawidłowo oraz czytelnie oznako-

wane miejsca zatrzymywania się 

środków komunikacji publicznej jest 

istotnie ważne, aby uniknąć sytuacji, 

zatrzymywania się autobusów           

w miejscach stwarzających zagroże-

nie dla osób poruszających się na 

danej drodze. Lokalizacje miejsc 

przystankowych zostały wyznaczone 

ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb najmniejszych mieszkań-

ców, którzy komunikacją publiczną 

dojeżdżają do szkół, a miejsc takich 

w pobliżu ich domostw nie było.  

 Nowe znaki D-15 „przystanek 

autobusowy” będzie można spotkać 

w następujących miejscowościach:  

w Głuchowie, w Chocimiu, w Toka-

rach Pierwszych oraz Tokarach Dru-

gich, w Milejowie, w Marcinowie,   

w Leśnictwie i w Dzierzbotkach, 

lokalizacje przedstawione zostały 

graficznie. 

Karolina Gil  

http://www.kaweczyn.pl/


KOMUNIKATY Z URZĘDU GMINY 

cd.str. 22 

1. Gmina Kawęczyn w dniu 29.07.2021 r. w ramach Programu Inwestycji Strategicznych a zarazem pierwszej pi-

lotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład złożyła 3 wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji 

samorządowych: 

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

nów Kolonia” Projekt obejmuje inwestycje w zakresie budowy 3 dróg, o łącznej długości ok. 1,4 km. Drogi 

te łączą się z drogą krajową numer 83 i prowadzą m.in. na strefę inwestycyjną oraz mieszkaniową. Łączna 

wartość inwestycji 2.200.000,00 zł w tym kwota wnioskowanych środków 2.090.000,00 zł 

 pn. „ Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn” . Projekt obejmuje modernizację w 

tym remont dróg na terenie gminy Kawęczyn o łącznej długości ok. 8 km. Łączna wartość inwestycji 

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

 pn. „Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn” Zadanie obejmuje rozbu-

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

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

 

2. W dn. 20.08.2021r.  gmina Kawęczynie podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym pn. 

„Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn” Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem 

Handlowo-Usługowym TRANS-OLL  Jarosław Kwiatkowski z siedzibą Felicjanów 11 a, 62-710 Władysła-

wów.  Oferta uzyskała najwyższy bilans punktów przy kryteriach oceny ofert (cena oferty = 60 %, czas realizacji 

zamówienia = 20% oraz termin płatności faktury = 20%) przy cenie w wysokości 246.750,00 zł brutto i stałym 

upuście 0,31 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz  czasem realizacji zamówienia do 24 godz. / 1 

dzień i terminem płatności faktury 30 dni.  W dniu w którym minął termin składania ofert tj. 30.07.2021r. swoje 

oferty złożyło 2 Wykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować dostawy będące przedmiotem zamó-

wienia w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Ewelina Buda  

 

3. Dnia 16 sierpnia została podpisana umowa na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mosto-

wych S.A. z Koła na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami do gruntów rol-

nych w miejscowości Żdżary”, odcinek o długości 836 metrów. Umowa została zawarta w wyniku postępowania 

przetargowego na kwotę 537.003,93 zł brutto, czas realizacji zamówienia wynosi 40 dni od daty podpisania umo-

wy, czyli do 24 września br.  

 

4. Informujemy, że w związku z wyłonieniem Wykonawcy usług dotyczących „Bieżącego całorocznego utrzyma-

nia dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn” na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r., 

zgodnie z otrzymaną ofertą od firmy PPHU Dawid Kubacki z Malanowa obowiązują niżej wymienione stawki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Jedna wywrotka żwiru 30 ton – koszt wywrotki – 450,00 zł netto = 553,50 zł brutto 

 

         Karolina Gil 

           

L.p. Nazwa usługi 

(element wyceny) 

Jednostka miary Cena netto Cena brutto 

1. Praca równiarki 1 godz. 120,00 zł 147,60 zł 

2. Praca koparko – ładowarki 1 godz. 100,00 zł 123,00 zł 

3. Dostawa pospółki żwirowej * 1 tona 15,00 zł 18,45 zł 

4. Odśnieżanie przy użyciu sprzę-

tu 

1 godz. 90,00 zł 110,70 zł 

  

5. Zwalczanie śliskości przy użyciu 

mieszanki solno – piaskowej 

20% 

1 tona 125,00 zł 153,75 zł 

6. Koszenie poboczy 1 godz. 80,00 zł 98,40 zł 



KOLEJNE OCZYSZCZALNIE W GMINIE KAWĘCZYN 

 W dniu 26 sierpnia 2021 roku dokonano  odbioru 

II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W tym etapie zostało wybudowanych łącznie 20 sztuk. 

Wybudowane w II etapie oczyszczalnie czyszczalnie 

znajdują się w m. Będziechów, Głuchów, Tokary Pierw-

sze, Tokary Drugie, Okręglica, Marianów, Milejów oraz 

Żdżary. Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo  

Handlowo – Usługowe ECO-PLAST z siedzibą w Ple-

szewie. Budowa oczyszczalni jest realizowana w ra-

mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-

stycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawowała Firma 

Wivia Witold Rosiak (Zdrojki Lewe). 

 Kwota dofinansowania dla całego zadania tj. bu-

dowy 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 

wyniesie 63,63 % kosztów kwalifikowanych. 

 Celem operacji jest poprawa warunków życia 

mieszkańców z terenu Gminy Kawęczyn poprzez budo-

wę przydomowych oczyszczalni ścieków 

Monika Jatczak  

 

 
 

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

5. W dniu 26 sierpnia 2021r. w Kancelarii  Notarialnej Maciej Fret, Anna Fret w Turku zostały podpisane dwa 

akty notarialne na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu   na nieruchomościach –drogach oznaczonych nr 

geodezyjnymi 267  w miejscowości Kawęczyn oraz nieruchomości o nr ewidencyjnym 143/2 w miejscowości 

Marianów-Kolonia 

 Celem podpisania aktów notarialnych jest ustanowienie odpłatnej służebności polegającej na prawie do ko-

rzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń 

elektroenergetycznych w postaci linii kablowej nN 0,4 kV, znoszeniu istnienia posadowionych urządzeń oraz 

prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remon-

tów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 

Halina Ambroziak-Juszczak 

6. W lipcu i sierpniu 2021 roku dokonano odbioru zadania pn.”Budowy sieci wodociągowej PVC 110 w miejsco-

wości Kowale Pańskie (Wola), gm. Kawęczyn na działce  oznaczonej numerem geodezyjnym 35”. Długość wy-

konanej sieci wodociągowej to 448 m. Kwota za wykonanie zadania to 96 150,59 zł. brutto oraz  zadania pn. „ 

Budowa sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm w miejscowości Kawęczyn, gm. Kawęczyn na działce oznaczonej 

numerem geodezyjnym 403/6” . Długość wykonanej sieci wodociągowej to 152 m. Kwota za wykonanie zadania 

to 27 646,45 brutto. Prace zostały wykonane przez Zakład Usług Wodnych w Turku. 

Monika Jatczak  



POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS…  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU USUWANIA  
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Pożegnanie to czas niezwykły i niezapomniany zarówno dla dzieci, rodziców, a także dyrektora, opieku-

nek i wszystkich pracowników żłobka. Tak i w Gminnym Żłobku w Kawęczynie w dniu 20.08.2021r. ze wzru-

szeniem, ale i poczuciem dumy żegnaliśmy naszych pierwszych absolwentów. Przygodę  Żłobkową ukończyło 

13-ścioro dzieci. Dzieci otrzymały dyplomy, książeczki, a dodatkowo czas osłodziła wata cukrowa. Wszystko co 

Was kochane dzieci w żłobku spotkało, spotkało Was po raz pierwszy w życiu, a wszystko co pierwsze i ważne 

przeżywa się najgłębiej właśnie w wieku dzieciństwa. Życzymy Dzieciom samych dobrych dni, wspaniałych            

i mądrych wychowawców, miłych kolegów i koleżanek oraz wiele, wiele radości. Dziękujemy wszystkim rodzi-

com, którzy okazali nam zaufanie, powierzając naszej opiece swoje dzieci oraz życzymy im licznych powodów 

do satysfakcji z rozwoju i postępów ich dzieci. Mamy nadzieję, że w nowym środowisku spotkają się z życzliwo-

ścią i wsparciem. 

Katarzyna Paruszewska  
Grupa Bystrzaków z wychowawcami  

 W maju br. został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-

znaniu wniosek na dofinansowanie zadania dotyczącego  Realizacji programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022. W ramach zadania przewidziano usunięcie 600 ton wyro-

bów zawierających azbest a wysokość dofinansowania wyniesie do 210 tys. zł. (tj. 100%). W dniu 12 sierpnia br. 

otrzymaliśmy informację o planowanym przyznaniu pomocy przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Obecnie przygotowywane są niezbędne dokumenty stanowiące 

podstawę do podjęcia Uchwały przez Zarząd Funduszu o przyznaniu środków i zawarcia umowy dotyczącej udzie-

lenia dotacji. Po zawarciu umowy  będzie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy na realizację tego zada-

nia. Zadanie będzie realizowane na przełomie 2021/2022 roku (IV kwartał 2021 – I półrocze 2022).  

 Informacje dotyczące tego projektu będą zamieszczane na bieżąco na stronach Urzędu Gminy: BIP / Infor-

macje Środowiskowe, facebook i www.kaweczyn.pl 

Agnieszka Sasiak 

http://www.kaweczyn.pl


  JAK ZŁOŻYC WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA I 
TERMOMODERNIZACJĘ ? 

NARODOWY SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021  

cd.str. 25 

MOŻLIWE SPOSOBY ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ŹRÓDŁA  

CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJĘ :  
I SPOSÓB : w Urzędzie Gminy  w Kawęczynie z pomocą doradcy: 

 

1. Skompletuj potrzebne dane , 

2.Umów się na wypełnienie wniosku u doradcy Programu Czyste Powietrze 

pod nr  tel.: 63 288 59 21  

 

II SPOSÓB : przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany: 

 

 wejdź na rządowy portal gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowi-

sko” a potem opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”) 

 Kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK (przeniesiesz się na 

gwd.nfosigw.gov.pl) 

 Zaloguj/zarejestruj się za pomocą login.gov.pl (przeniesiesz się na stro-

nę login.gov.pl) 

 Wybierz sposób logowania  

 Utwórz i wypełni j  wniosek o dofinansowanie 

 Sprawdź wypełniony wniosek   

 Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elek-

tronicznych  

 Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikalnego  

 Wysli dokumenty, czyli wniosek z załącznikami (potwierdzenie  złożenie wniosku otrzymasz na e-mail) 

 

III  SPOSÓB : przez bank  

 

Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia reali-

zowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”. 

Lista banków, które uruchomiły ścieżkę bankową (Kredyt Czyste Powietrze): 

Alior Bank S.A.  (od 6.07.2021 r.) 

Bank Ochrony Środowiska (od 6.07.2021 r. 

 
 

 Przypominamy iż Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa do 30 września 2021r. W 

Urzędzie Gminy Kawęczyn jest udostępnione miejsce do samospisu. Serdecznie zapraszamy.  

 Na dzień 6 września  w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań stopień spisanych miesz-

kań z terenu Gminy Kawęczyn wynosi 928 co stanowi 66,19 %  z czego liczba spisanych osób to 3 428 w tym: 

 Metodą samospisu internetowego zostało spisanych 388 mieszkań co stanowi 27,67 %  z czego  liczba spi-

sanych osób to 1 364 

 Metodą wywiadu telefonicznego : 437 mieszkań co stanowi 31,16 %  z czego liczba spisanych osób to          

1 654 . 

 Metoda spisu bezpośredniego: 112 mieszkań co stanowi 7,99 % z czego liczba spisanych osób wynosi 410. 

 Ogólna liczba mieszkań do spisu to 1 402, natomiast liczba osób to 5 187. 

Na stanowisku do samospisu utworzonym w Urzędzie Gminy spisanych zostało do tej pory 76 mieszkań. 

 

Monika Jatczak     

https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-czyste-powietrze.html
https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/pozyczki-i-kredyty/kredyt-czyste-powietrze
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IV SPOSÓB: wypełnij sam i złóż papierowy wniosek do urzędu 
 Zaloguj się na Portalu Beneficjenta  na stronie  właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. 

 Pobierz edytowalny formularz PDF wniosku 

 Wypełni wniosek 

 Zweryfikuj wypełniony wniosek 

 Złóż wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta  

 Wydrukuj wniosek 

 Dołącz wymagane załączniki 

 Podpisz wniosek 

 Złóż wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź kurierem do  WFOŚGW lub jego oddziału lub gminy, 

która zawarła porozumienie o  programu.  

czyste powietrze.gov.pl 

Paulina Tyczyno  

Uchwały antysmogowe 
 Regulacje prawne, które mogą uchwalać sejmiki wojewódzkie na podstawie art. 96 ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, by zapewnić poprawę jakości powietrza w regionie. Uchwały nakłada-

ją na mieszkańców danego regionu określone przez samorząd obowiązki dotyczące użytkowanych źródeł ciepła i 

montażu instalacji grzewczych w nowych budynkach. Są to więc podstawowe akty prawne, które nakładają ogra-

niczenia w zakresie użytkowania kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) – mogą to być całkowite zakazy lub 

zakazy użytkowania najbardziej emisyjnych typów urządzeń. Zakazują również korzystania z poszczególnych 

paliw, takich jak węgiel czy drewno lub określają minimalne wymagania jakościowe, jakie te paliwa muszą speł-

niać. 

 

Według ustawy uchwały mogą określać: 
 Granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy; 

 Rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy; 

 Rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane lub para-

metry techniczne / rozwiązania techniczne / parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw, dopuszczonych do stosowania na tym obszarze; 

 Sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami określonymi w uchwale; 

 Okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku; 

 Obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały. 

 Ograniczenia i zakazy określone w uchwałach dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 

MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników kotłów oraz pieców i kominków na paliwo 

stałe (paliwa węglowe i biomasowe). 

 Każda wojewódzka uchwała antysmogowa może zostać zaostrzona przez poszczególne rady gmin. Radni 

mogą ustalić np. wcześniejsze terminy wymiany kotłów czy dodatkowe zakazy dla mieszkańców miasta lub gmi-

ny. Jednak zaostrzenia uchwał antysmogowych każdorazowo musi zatwierdzać odpowiedni sejmik. 

 Do stycznia 2021 roku uchwały antysmogowe uchwaliło 14 województw: śląskie, małopolskie, mazowiec-

kie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, 

pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie oraz lubelskie. Uchwał antysmogowych nie mają województwa warmińsko-

mazurskie i podlaskie. 

 

Postanowienia wojewódzkiej uchwały antysmogowej dla  Województwa  Wielkopolskiego 
Uchwała z dnia 18 grudnia 2017 roku. 

Węgiel kamienny: 

 Udział masowy WK o ziarnie 0–3 mm mniejszy od 15%, chyba że wartość opałowa wynosi min. 24 

MJ/kg i zawartość popiołu jest mniejsza od 12%; 

 

 



 Zakaz mułów i flo-

tów oraz mieszanek z ich 

udziałem; 

 D o p u s z c z o n y 

udział masowy WK o 

ziarnie 0–3 mm mniejszy 

niż 15%. 

 

Węgiel brunatny: 

 Zakaz WB oraz 

paliw stałych produko-

wanych z wykorzysta-

niem WB 

Drewno: 

 Dopuszczona bio-

masa o wilgotności w 

stanie roboczym mniej-

szej od 20% 

 

 

 

 

 

Kotły na paliwa stałe: 
 Od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub 

zgazowującymi; 

 Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wy-

mienić kotły pozaklasowe); 

 Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie 

uchwały) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy). 

 

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki): 
 Od 1 maja 2018 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu 

 Od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% 

(do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie). 

www.polskialarmsmogowy.pl 

Paulina Tyczyno  

  

 Sklep „Lewiatan” w Kawęczynie, 

Kawęczyn 39D oferuje do wynajęcia róż-

nej wielkości lokale  pod działalność go-

spodarczą.  Więcej informacji pod nume-

rem tel.  603-340-042 

 

 

 

Urszula Lament  

OGŁOSZENIE 

http://www.polskialarmsmogowy.pl
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Mamy przyjemność przedstawić Państwu artykuł Pana Romana Marzuchowskiego z Milejowa, pa-

sjonata historii oraz Członka Koła Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu. Pan Roman na okoliczność 41 

narodzin „Solidarności” opowiedział nam o historii powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-

dowego „Solidarność” na terenie powiatu tureckiego i jej działalności. Zapraszamy do ciekawego opowiada-

nia.  

Narodziny N.S.Z.Z „Solidarność”  

 „Walka nie została zakończona. Czeka nas jeszcze dużo pracy, aby Polska była Polską” - takiego wpisu do-

konałem dnia 9 grudnia 2005 roku do Kroniki Miasta Turek, na okoliczność 25-lecie powstania N.S.Z.Z. 

„Solidarność”, którą udostępnił ówczesny burmistrz miasta - Zdzisław Czapla. Nie pomyliłem się  wtedy, ocenia-

jąc sytuację w Polsce. Dużo się zmieniło od tamtych dni na dobre, ale nadal czeka nas dużo pracy i wysiłku aby 

utrzymać i rozwinąć to co osiągnęliśmy poprzez działalność w Solidarności. Należy podkreślić, że komórka 

„Solidarności” przy Z.O.Z  w Turku powstała 2 września 1980r. i była pierwszą na terenie dawnego województwa 

konińskiego. Niespełna rok później bo w lipcu 1981 roku rów-

nież na terenie gminy Kawęczyn  powstała komórka Niezależ-

nego Samorządnego Związku Zawodowego  Rolników Indy-

widualnych „Solidarność”. Jej działacze spotykali się między 

innymi w Głuchowie u ks. Stanisława Bazeli.  Nie mogła ona 

szeroko rozwinąć skrzydeł, gdyż za 5 miesięcy w całą 

„Solidarność” uderzył stan wojenny, który ogłoszono 13 grud-

nia 1981 r. Rozbił on zawiązane struktury, ale nie wszystkie, 

gdyż niektóre komórki zeszły do „podziemia” i nadal funkcjo-

nowały. Plan stanu wojennego był wzorowo przez poprzedni 

ustrój opracowany i w 90% spełnił oczekiwania rozbicia 

„Solidarności”.  

Czy Europa już zapomniała? 

 W roku 1981 byliśmy przekonani, że otrzymanie niepod-

ległości przez Polskę i inne kraje Europy może nastąpić w wy-

niku trzeciej wojny światowej. Rozlanie się po świecie potęż-

nego systemu  wschodniego może zapobiec tylko wojna z uży-

ciem potężnych środków zagłady, przy pozbawieniu milionów 

istnień ludzkich, zniszczenie gospodarek światowych i zaha-

mowaniem rozwoju ludzkości. Tymczasem poprzez działania 

„Solidarności” nadciągające zagrożenie wojny i wschodni im-

perializm rozpłynęły się jak burzowe chmury czy poranna 

mgła. W Polsce zginęło kilkadziesiąt osób. Polska odzyskała 

wolność i niepodległość, a wszystkie narody świata odetchnęły 

z ulgą. Nie pierwszy raz Polacy swoim sąsiadom przynosili 

wolność. Kraje sąsiednie tych wydarzeń nie bardzo pamiętają, 

albo nie rozumieją, ponieważ za to obdarowują nas swoją 

zgniłą ideologią, która w ogóle nie pasuje do jednostki ludz-

kiej. Nie zniszczyli Polski poprzez rozbiory i wojny to może 

zniszczą w inny sposób. Dlatego musimy być czujni i bronić 

tego, co Solidarność wywalczyła. 

Czy tak zachowują się Polacy? 

 Nie tak dawno Polak z Gdańska powiedział publicznie, że Polacy przed wojną powiedzieli złe słowo, i to po-

dzieliło Europę. Aby zrozumieć i ocenić co dokonał Ruch N.S.Z.Z „Solidarność” należy zapoznać się z sytuacją 

Polski jaka istniała przed działalnością Ruchu „Solidarność” a sytuacją obecną na rynkach pracy, rozwoju kraju, 

zasobnością obywateli i poznać chociaż najważniejsze dziedziny naszego życia. Nie da się tego wyjaśnić kilkoma 

zdaniami bez znajomości historii od roku 1914. Wydarzenia nasze z początku XX i końca XX wieku są do siebie 

podobne i mają wspólny mianownik jak walka naszego narodu o wolność i niepodległość. 

 

Pierwszy od prawej Józef Marzuchowski (ojciec 

Romana Marzuchowskiego)         w wojsku Kawa-

leria Polska w latach  

1924-26 ,Grudziądz 

41 LAT Z SOLIDARNOSCIĄ 
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Skąd się bierze patriotyzm, umiłowanie ojczyzny i „Solidarność” ? 

 Wiek XX to wiek obfitujący dla Polski w dobre i złe wydarzenia. W 1918 

r. w wyniku pierwszej wojny światowej uzyskaliśmy wolność. Nasi ojcowie i 

dziadkowie walczyli o tę wolność w I i II wojnie światowej. Uzyskawszy wol-

ność w 1918 r. wojsko polskie pilnowało wytyczonych granic i swą obecnością 

odstraszało ponowne wdarcie się na nasze tereny zaborców. W latach 1919-

1920 po zakończeniu I wojny światowej bolszewicy ponownie zaatakowali Pol-

skę. Obecność wojska na granicach to była konieczność. Mój tato służył w la-

tach 1924-1926 właśnie w takim wojsku w czasie gdy marszałkiem był Józef 

Piłsudski, które to wojsko strzegło terenów Polskich przed ponownym wkro-

czeniem na nasze tereny bolszewików ze Wschodu. Gdybyśmy nie pilnowali 

wtedy uzyskanej niepodległości Rosjanie z pewnością by nas wchłonęli i nie 

było by później Solidarności. Inna by była teraz rzeczywistość. Historia się za-

zębia i następne wydarzenia są owocem poprzednich wydarzeń. 

 Po roku 1918 pewien procent żołnierzy nie posiadało żadnego wykształ-

cenia. To była spuścizna zaborców, nie wolno było mówić po polsku i się 

uczyć. Ówczesne wojsko zatem podjęło się oprócz kształcenia młodego wojska 

kunsztu wojennego również nauki języka polskiego i historii. Przekazywano 

żołnierzom historię Polaków, ich zwycięstwa, upadki i wzloty. Skutecznie za-

szczepiali patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny. Wartości te również rodzice sta-

rali się zaszczepić swoim dzieciom a w tym i mnie. Na moich rodziców duży 

wpływ wywarł bp. Wojciech Owczarek, którego sylwetki będę chciał Państwu 

przybliżyć przy najbliższej okazji.  

 Po II wojnie światowej dostaliśmy nowe granice i nowy ustrój, który w większości nie pasował do na-

szej ideologii i obyczajów. Nie dał się upaństwowić Kościół oraz rolnicy, nie pomogło również więzienie kardyna-

ła Stefana Wyszyńskiego. Na rolników nałożono kontygenty, a za niewywiązanie się z tego obowiązku rolników 

bito oraz zamykano do więzienia. Narzucano niezgodny z duchem narodu kierunek i powoli zacierano wszystko to 

co dla nas Polaków było piękne i święte. Stąd tez powoli rodziła się „Solidarność”.  Za wolność słowa, byliśmy 

traktowani jak wrogowie nowego ustroju i za to zamykano nas do więzienia. Polacy potajemnie i po cichu zaczęli 

spotykać się w domach, rozmawiać i marzyc o wolnej Polsce. Również w moim rodzinnym domu w latach 50-tych 

i później bywało po 8-10 osób, były to osoby z pobliskich, wśród nich: Wojciech Kolański, Józef  i Edward Paw-

lak, Władysław Matusiak, Janina i Stanisław Sadok.  Najciekawsze rzeczy opowiadali żołnierze, którzy podczas 

służby uczyli się historii Polski, o władcach, rozbiorach, bitwach Ja wtedy cichutko w kąciku siedziałem i słucha-

łem rozmów dorosłych. Czasem tato nakazywał mi obejście wokół domostwa, by sprawdzić czy ktoś nas nie obser-

wuje bo i za to groziło więzienie. Rolnicy się wzajemnie pocieszali i  marzyli o wolnej Polsce. Mówili, że gdy 

przyjdzie potrzeba to pójdą w bój. Siedząc tak cichutko, przyglądając się wszystkiemu i słuchając obiecałem sobie, 

że muszę w swym życiu zrobić cos dla Polski. Marzenia dzieci się spełniają. A moje? 

W szkole podstawowej w Tokarach 

W 1948 r. rozpocząłem edukację w szkole podstawowej w Tokarach. Po 1945 r. program w szkołach usta-

lany był na wschodzie, nasi nauczyciele po cichu poza programem opowiadali nam o Polsce i jej historii. Pamię-

tam tu Panią Libert- nauczycielkę języka polskiego i niemieckiego, która umacniała nas w tych przekonaniach. 

Uczono nas wiersza Władysława Broniewskiego, który mówił o pomocy Związku Radzieckiego po wojnie w 1925 

r., brzmiał on tak: ”Stalin po wojnie słał do Polski transporty surowca i maszyn , aby przemysł ruszył w kraju na-

szym, słał całe wagony zboża aby obsiać całe pola”. Mimo, ze Polski nie było na mapie, to istniała ona w sercach 

dużych i małych Polaków, a to za sprawą naszych rodziców, nauczycieli którzy opowiadali nam o naszej ojczyź-

nie. Dowiedzieliśmy się wtedy, jak nasi rodzice, dziadkowie walczyli o wolną Polskę, ile krwi przelali, ile doznali 

upokorzeń i zamęczani umierali. Ciekawostką jest, iż w szkole w Tokarach uczono starszych dzieci jak zrobić ra-

dio. Moi starsi bracia skonstruowali takie kryształkowo-słuchawkowe radio, wtedy to nasza wiedza o aktualnych 

wydarzeniach znacznie się poszerzyła, dowiedzieliśmy się wtedy kto zamordował 20 000  polskich oficerów, że 

Józef Światło wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego uciekł na zachód itp.  

 W szpitalu   i w domu  
 Już jako dorosły mężczyzna objąłem stanowisko Kierownika technicznego w Z.O.Z  Turek. W związku peł-

nioną funkcją, z biało-czerwona opaską na rękawie ze znaczkiem „Solidarność” wszędzie mnie było pełno, przeby-

wałem w szpitalu, w terenowych ośrodkach zdrowia, w tym w Ośrodku Zdrowia w Tokach i Uniejowie. Komitet 

Miejski partii nie mógł patrzeć na to jak człowiek z kierownictwa zakładu porywa innych do działania w N.S.Z.Z. 

„Solidarność”, która chce na lepsze zmienić świat. 

 

Stojący z opaska i znaczkiem „S” 

Roman Marzuchowski podczas  

akcji strajkowej  listopad 1981 r. 



 Mieszkańcy naszej gminy tak jak i 

wszystkie grupy społeczne całej Polski z utęsk-

nieniem czekali na nowa wolna Polskę. Czekali 

i marzyli, że może wyłoni się z narodu jakaś 

natchniona osobowość i porwie cały naród do 

walki i zwycięstwa jak Joanna Dark we Francji. 

Wszystko zaczęło się w 1956 r. w Poznaniu, 

potem w innych miastach, a lata 1980 -81 to już 

„Solidarność” i wielkie powstanie narodowe. 

 Kościół katolicki na czele z naszym pa-

pieżem Janem Pawłem II dodawali nam otuchy, 

energii i siły. Polska wywalczyła upragnioną 

wolność, a narody całego świata odetchnęły z 

ulgą. Omówione wydarzenia słusznie oceniła 

jako drugi cud na Wisłą Pani Grażyna Kleśta z 

Grodziska Mazowieckiego, której mąż Leszek 

Kleśta w latach 80-tych był działaczem 

N.S.Z.Z. „Solidarność”.  

Stan wojenny 

 Ponieważ system był zaborczy, stan 

wojenny  był bezwzględny. Nocą wyłamywano 

drzwi, odcinano telefony. Nie zważano na płacz 

dzieci i prośby rodziny, zakuwano w kajdanki.  

13 grudnia 1981 r. porannym autobusem z Tur-

ku jechałem do krewnych do Dzierżoniowa z 

przesiadką we Wrocławiu. Cały autobus pasa-

żerów nie był świadomy tego, iż od północy 

został wprowadzony stan wojenny. Radio w 

autobusie milczało, a mieszkańcy pobliskich 

wiosek zatrzymywali nas z zapytaniem czy 

to prawda, że zaczęła się wojna. Przed sa-

mym Wrocławiem było widać już żołnierzy 

i funkcjonariuszy M.O., kontrolowali auto-

bus i to od nich dowiedzieliśmy się o wpro-

wadzonym stanie wojennym. We Wrocła-

wiu na dworcu to samo, żołnierze i funkcjo-

nariusze M.O. a nawet opancerzone pojazdy 

w ukryciu. Chciałem dalej dostać się do 

Dzierżeniowa autobusem lub TAXI ale te 

już przestały kursować. Ostrzeżono mnie, 

bym wracał skąd przyjechałem, zdążyłem 

wsiąść do autobusu powrotnego do Turku. 

Wtedy fakty się potwierdziły, w autobusie w 

radio usłyszałem gen. Jaruzelskiego, który 

mówił o wprowadzonym stanie wojennym. 

Działaczy internowano, a ja się cieszyłem, 

że ze mną im się nie udało bo wyjechałem 

do rodziny. Po powrocie do domu, zdziwi-

łem się gdyż dowiedziałem się, że jednak 

nie zjawili się po mnie. Spodziewałem się, 

że zapewne w poniedziałek w pracy się zja-

wią, ale i tak się nie stało. Nikogo z Z.O.Z. 

nie internowali, gdyż szpital musiał w pełni 

funkcjonować na wypadek przyjmowania 

rannych.  

Protokół z powstania N.S.Z.Z „Solidarność” przy Z.O.Z w Turku  

Od lewej: Roman Marzuchowski sekretarz N.S.Z.Z Solidarność przy 

Z.O.Z Turek, kierownik techniczny Z.O.Z Turek,   Halina   Nagler 

przewodnicząca N.S.Z.Z Solidarność oraz lekarz neurolog, Józef Pie-

karczyk-członek zarządu N.S.Z.Z Solidarność, oraz pracownik tech-

niczny Z.O.Z Turek, zdjecie wykonane na okoliczność powstania 25-

lecia powstania N.S.Z.Z „S”, Turek 2005 r.  
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Akcje strajkowe takie jak wywieszanie flag, roznoszenie ulotek czy 

znaczków Solidarności wykonywaliśmy nosząc opaski biało-czerwone 

na rękawie. W poniedziałek dostałem tel., ktoś powiedział, że przed bu-

dynkiem leży worek z dokumentami „S” z naszego biura, mówił, że jeśli 

się tymi dokumentami nie zainteresuję to dokumenty zginą. Chciałem je 

zabrać, jednak Jurek Eustathiou ostrzegł mnie abym tego nie robił bo to 

na pewno zasadzka na mnie. Posłuchałem go, nie chciałem być interno-

wany. Zorientowałem się, że przecieki z Komitetu Miejskiego jednak są. 

Po powrocie do domu, cały czas rozmyślałem i się obawiałem, czy przy-

padkiem po mnie nie przyjdą. O mój los bała się także cała rodzina. W 

kraju siłą starano się zaprowadzi spokój. Związek i jego energia zostały 

rozbite. Zeszliśmy do podziemia. Przez ten czas dyr. naczelny lek. Rez-

ner poprzez swoich ludzi  ostrzegał mnie, abym przyhamował w swej 

działalności bo Komitet Miejski żąda aby mnie z pracy zwolnić. Pierw-

szy raz z pracy za swą działalność zostałem zwolniony w roku 1976, na-

stępne zwolnienia jednak były hamowane przez lekarzy i dyrekcję 

Z.O.Z, którzy mnie bronili i ostrzegali. 

Praca w podziemiu 

W latach stanu wojennego i powojennego działając w podziemiu 

i zachowując wszelkie środki ostrożności nie dało się do końca na 100% 

być anonimowym. Odpowiedzialny za „bezpieczeństwo” w Z.O.Z. w 

Turku Pan Czesław dużo się domyślał, ale nie miał na mnie twardych 

dowodów. W swej etatowej pracy miałem możliwość korzystania z ma-

szyny do pisania i powielacza, które przydawały się, abym w nocy two-

rzył odpowiednie pisma do użytku „Solidarności”. Pisma takie zlecał i 

odbierał Jurek, który nigdy nie zdradził komu dostarcza pisma i kto je 

redaguje. Zbieraliśmy składki potrzebne na podróże i zakup potrzebnych 

materiałów. W stanie wojennym zamówiłem duży piec C.O do kotłowni 

szpitalnej. Sprowadzenie tegoż pieca należało do działu zaopatrzenia, 

jednak ja podjąłem się tegoż zadania, gdyż wiązało się to z wyjazdem do Gdańska. Umyśliłem sobie w ten sposób 

spotkać się z Lechem Wałęsą, ale do spotkania takiego nie doszło, gdyż Lech Wałęsa był w tym czasie w Warsza-

wie. Spotkałem się za to z Panią Walentynowicz, z którą miałem okazje porozmawiać. Chodziłem na tłumaczenia 

do Komitetu Miejskiego, miałem nocne kontrole w 

mieszkaniu i piwnicy, na szczęście nie znaleźli ma-

teriałów „S”, które były tam ukryte. Po kontroli 

wywiozłem wszystko na wieś. Powyższe fakty to 

tylko mały urywek naszej pracy w podziemiu. Lu-

dzie z podziemia to byli lekarze, pracownicy fi-

zyczni, byli wspaniali i odpowiedzialni. Po ponad 

czterdziestu latach nie wszyscy pamiętają szczegó-

ły z tamtych wydarzeń, inni nie chcą tego pamiętać, 

a innych po prostu nie ma wśród nas. 

Zakończenie 

W całej Polsce było zarejestrowanych około 

10 000 000 osób, którzy należeli do N.S.Z.Z. 

„Solidarność”. Była również duża grupa ludzi, któ-

rzy sercem, popierali ten Ruch. Była młodzież, ale i 

starsi, którzy byli młodzi duchem. Należy podzi-

wiać ich wszystkich, gdyż pomimo panującego za-

grożenia, nie zważając na to zagrożenie, pracowały 

dla dobra ojczyzny. Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy pomagali mi, ostrzegali i bronili w tamtym czasie. 

Dziękuję mojej mamie Władysławie i żonie Józefie, które zawsze mnie wspierały i bały się o mnie czekając na mój 

powrót do domu. Serdecznie dziękuje również moje córce Małgorzacie Jagiełła, która pomogła mi w przygotowa-

niach tego opracowania. 

Roman Marzuchowski  

Roman Marzuchowski z oznaczeniami: 

Krzyż Wolności i Solidarności oraz  Ho-

norowy Działacz z wygrawerowaniem 

„Za zasługi dla niepodległo-

ści” ,czerwiec 2021r. 

Artykuł zamieszczony w „ECHO TURKU”  



WYCINKA DRZEW - CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ? 

WSPANIAŁE DZIEŁO NIEZNANEGO WYKONAWCY 

 Drodzy mieszkańcy gminy Kawęczyn,  za parkiem w Kawęczynie przy 

moście strugi Kawęczyńskiej od około miesiąca czasu na jednym z drzew za-

wieszona jest drewniana kapliczka z umieszczonym wizerunkiem Jana Pawła 

II w środku i napisem „Podziękowanie za opiekę podczas pandemii”. Kaplicz-

ka wyraża odczucie religijne związane z Pandemią Covid-19. Do tego czasu  

niestety wykonawca owej tabliczki pozostaje nieznany. Podczas rozmów z 

mieszkańcami z pobliskich domostw, dowiadujemy się , że kapliczka ta  wy-

konana jest z ogromną starannością i pomysłowością oraz  fachową ręką. Za-

praszam do oglądania tego pięknego  dzieła.  

 

 

Kronikarz Koła Miłośników i Tradycji Regionu  

Henryk Antczak  

 Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew reguluje nowelizacja ustawy o ochronie przyro-

dy, która weszła w życie dnia 17 czerwca 2017 roku. Według nich osoba, która chce usunąć drzewo, na cele nie-

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnące na terenie nieruchomości do niej należącej (lub 

dzierżawionej – za zgodą właściciela), musi fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu – zgłoszenie przyjmuje, bez 

pobierania jakichkolwiek opłat, wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku niewypełnienia tego obowiąz-

ku właścicielowi grożą wysokie kary finansowe. 

 Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane też w przypadku roślin, których usunięcie nie będzie miało związ-

ku np. z dalszą ich sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach. 

 Przepisów  nie stosuje się (czyli nie trzeba zgłaszać chęci wycinki) w przypadku: 

1) Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

2) Drzew owocowych  (orzech włoski również uznawany jest za drzewo owocowe) 

3) krzew lub krzewów rosnących w skupiskach o powierzchni do 25 m2. 

 Po złożeniu zgłoszenia, urząd ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin na miejscu planowanej wycinki, na-

stępnie 14 dni na wyrażenie sprzeciwu, który wysłany zostanie listownie do zgłaszającego (za termin wyrażenia 

sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej na poczcie). Jeśli po upływie tego czasu właściciel nie 

otrzyma odmowy, może zgodnie z prawem ściąć drzewo (brak sprzeciwu uznaje się za udzielenie zezwolenia). De-

cyzja jest ważna przez 6 miesięcy od dnia oględzin. Konsekwencją wycięcia drzewa bez otrzymania zgody są kary 

pieniężne. Ich wysokość zależy od rodzaju lub gatunku drzewa oraz od jego obwodu na wysokości 130 cm. 

Gdy zgłoszenie zawiera braki formalne organ w drodze postanowienia wzywa do uzupełnienia ich w terminie 7dni. 

Warto pamiętać o tym, iż przed upływem 14-dniowego terminu organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu. 

 Dodatkowo, w ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, wprowadzony został zapis mówiący o tym, 

że jeśli w miejscu gdzie rosło wycięte drzewo, w okresie 5 lat od przeprowadzenia oględzin, właściciel działki po-

stawi budynek mający związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał uiścić opłaty za jego usu-

nięcie.  

 Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów oraz wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drz-

ew/krzewów można pobrać w urzędzie gminy w biurze obsługi interesanta lub  ze strony BIP Gminy Kawęczyn       

w zakładce pliki do pobrania. 
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Różnica między zgłoszeniem a zezwoleniem na wycinkę 
Warto pamiętać, że samodzielnie należy zgłaszać drzewa o znacznej (określonej w przepisach) grubości pnia. Ze-

zwoleniem objęta jest wycinka np. drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewa lub krzewu na 

obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego. 

Kiedy nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów 
Jeśli usuwasz: 

 drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 

lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Te-

reny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytko-

we, cmentarze 

 krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia 

i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym 

drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisa-

nej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. 

Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usu-

nięcie drzewa lub krzewu 

 drzewa lub krzewy w celu przywrócenia grun-

tów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego 

 drzewa lub krzewy należące do gatunków ob-

cych. Ich wykaz można znaleźć w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w 

sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, 

które w przypadku uwolnienia do środowiska przy-

rodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 

siedliskom przyrodniczym 

 drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach 

– w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. 

o lasach 

 drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową 

 drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone 

 drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych 

drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodo-

wego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochro-

ny dla obszaru Natura 2000 

Te same wytyczne dotyczące wielkości drzew, których chęci wycinki nie trzeba zgłaszać, obowiązują także w 

przypadki drzew rosnących na terenie nieruchomości prywatnej lub jej części wpisanej do rejestru zabytków Wyją-

tek stanowią drzewa owocowe, na wycięcie których należy uzyskać stosowną zgodę, gdy ich pień na wysokości 5 

cm przekracza 50 cm.  Odpowiednie zgłoszenie należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wycinką, należy wrócić uwagę także na to, czy  w konarach 

drzewa, które planujemy usunąć (nawet wtedy, gdy ze względu na jego wielkość nie musimy tego zgłaszać) nie 

bytują ptaki lub inne zwierzęta pod ochroną –  w tych przypadkach zezwolenie na wycinkę wydaje regionalny 

dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.  

 

Podsumowanie: 

1. możesz wyciąć drzewo tylko wtedy, gdy rośnie na należącym do ciebie terenie (lub za zgodną właściciela tere-

nu) 

2. bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo, jeśli jego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (z nie-

licznymi wyjątkami gatunkowymi) 

3. bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo owocowe – chyba że rośnie na terenie wpisanym do rejestru zabytków 

4. należy upewnić się, czy na drzewie które planujesz wyciąć nie bytują zwierzęta lub rośliny objęte ochroną ga-

tunkową 

5. zgłoszenie przyjmuje, bez pobierania jakichkolwiek opłat, wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

Monika Jatczak  

 



XXXVIII SESJA RADY GMINY 

 W dniu 31 sierpnia odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn, w której uczestniczyło 13 radnych. 

Na początku posiedzenia przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Za zgodą radnych do porządku 

obrad wprowadzono dodatkowy punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej na lata 2021-2028. 

 W kolejnym punkcie radni mieli możliwość zgłaszania zapytań i interpelacji, z której nikt nie skorzystał. Na-

stępnie radni rozpoczęli procedowanie uchwał w sprawach: 

- zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021 - najważniejszymi zmianami było uaktualnienie budżetu, wpro-

wadzenie do planu dochodów i wydatków kwoty otrzymanego dofinansowania na zadanie usuwania wyrobów za-

wierających azbest, zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Tokary Pierwsze, zmniejszenie kwoty dotacji dla Woje-

wództwa Wielkopolskiego na przygotowanie studium planistyczno - prognostycznego dla budowy linii kolejowej 

Konin - Turek, dofinansowanie jednostek OSP w Kawęczynie i Tokarach Pierwszych (13 głosów za) 

- poboru podatków w drodze inkasa - zmiana  przedmiotowej uchwały związana jest ze zmianą osoby Sołtysa So-

łectwa Dzierzbotki ( 8 głosów za), sołtysi będący radnymi zostali wyłączeni z możliwości głosowania ze względu 

na konflikt interesów; 

- udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej - zmiana dotyczy zmia-

ny kwoty udzielonej dotacji Województwu Wielkopolskiemu na przygotowanie studium planistyczno - progno-

stycznego na potrzeby budowy linii kolejowej relacji Konin - Turek; nastąpiło zmniejszenie kwoty dotacji, ponie-

waż po rozstrzygnięciu przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kwota wykonania 

dokumentacji okazała się niższa niż wstępnie zakładano. Kwota udzielonej dotacji to 26.965,00 zł. ( 12 głosów za, 

1 głos wstrzymujący). 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2021-2028 -pierwsza zmiana uchwały doty-

czy programu usuwania i unieszkodliwiania 

azbestu. Skarbnik E. Balcerzak poinformowała, 

że program będzie realizowany w latach 2021-

2022. Na rok 2021 na ten cel została zadyspono-

wana kwota 87.500,00 zł, a na rok 2022 – kwota 

122.500,00 zł. Druga zmiana dotyczy aktualiza-

cji Strategii Rozwoju Gminy. Koszt przedmioto-

wej aktualizacji to kwota 11.900,00 zł. Skarbnik 

Gminy dodała, że umowa została podpisana w 

tym roku, a czas jej realizacji, ustalono na maj 

2022 roku, dlatego należy to zadanie uwzględnić 

w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2021-2022 ( 13 głosów za). 

 W dalszej części obrad Skarbnik Gminy 

Edyta Balcerzak przedstawiła sprawozdanie z 

realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 

2021 roku.  

Następnie Wójt Gminy Jan Nowak przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.  

W kolejnym punkcie sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodni-

czący Rady Gminy Piotr Gebler.  

 Jeden z ostatnich podpunktów porządku obrad dotyczył zapytań i wolnych wniosków. Radni zgłaszali głów-

nie potrzebę remontu nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych oraz pytali o termin otwarcia oddziału we-

wnętrznego w szpitalu powiatowym w Turku. Radni pytali również o tryb oraz zasady składania wniosków na usu-

wanie azbestu, a także o dowóz dzieci do szkół. Na pytania na bieżąco odpowiadał Wójt Gminy oraz pracownicy 

Urzędu Gminy.  

 Po dwóch godzinach Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 

Magdalena Krakowiak  

Obrady Rady Gminy  
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SUKCES KGW BĘDZIECHÓW 

 Gospodynie z Będziechowa, mimo krótkiej działalności jako KGW mają już na swoim koncie spore sukce-

sy. W 2019 roku zajęły 2 miejsce  podczas Półfinału ,,Bitwy Regionów’’  

w województwie wielkopol-

skim, który odbył się 16 

czerwca 2019 r.  w Marsze-

wie podczas Marszewskich 

Dni Pola, Letnich Targów 

R o l n o - O g r o d n i c z y c h 

AGROMASZ za golonkę po 

staropolsku z kapustą i gro-

chem i kluskami ziemniacza-

nymi „Pół na Pół”. 

 W dniu 9 maja 2021 

roku przedstawicielki Koła 

Gospodyń Wiejskich w Bę-

dziechowie - Iwona Błasz-

czyk i Monika Michalak 

przedstawiły osiągnięcia 

swojego koła w progra-

mie ,,Witaj Wielkopolsko!’’ 

w TVP 3. 

 Tegoroczna edycja 

k o n k u r s u  k u l i n a r n e -

go ,,Bitwa Regionów’’ orga-

nizowanego przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ze względu na obostrzenia spowodowane pan-

demią COVID-19 częściowo odbywała się w przestrzeni wirtualnej. W pierw-

szym etapie, do którego zgłosiło się 618 KGW, uczestnicy musieli zaprezento-

wać w formie wideo potrawę regionalną.  

 Po długich i burzliwych obradach komisja dokonała wyboru: pierwsze 

miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Będziechowie, które przygotowa-

ło ”Schab z kością nadziewany dziczyzną z sosem borowikowym i zasmażaną 

kapustą z szagówkami”. Wręczenie nagród odbyło się 14 sierpnia 2021 roku 

w Poznaniu, podczas XV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku, 

który odbył się na Poznańskim Starym Rynku. 

 Zajęcie pierwszego miejsca w I etapie konkursu pozwoliło na wzięcie 

udziału w Ogólnopolskim Finale konkursu ,,Bitwy Regionów’’, które odbyło 

się 4 września br. podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Często-

chowie. W finale brało udział 16 zespołów KGW – zwycięzców regionalnych 

etapów. Każde województwo miało okazję spróbować  produktów regional-

nych innego województwa. KGW Będziechów na tę okazję przygotowało: 

zupę gulaszową, pyry z gzikiem, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz domowe 

ciasto. 

 Nasze gospodynie godnie reprezentowały swoją zwycięską w I etapie 

potrawą - gminę Kawęczyn, powiat turecki oraz całe województwo wielkopol-

skie. Skład reprezentantów KGW Będziechów: Monika Michalak, Iwona 

Błaszczyk, Dorota Dzikowska, Renata Janik, Agnieszka Ruszkowska, Wiolet-

ta Kurpik, Dorota Konciak, Renata Bernacik, Piotr Waliś. 

Aleksandra Rosiak  

Na zdjęciu od lewej: Monika Michalak, Iwona Błaszczyk, Dorota Dzikowska 

Popisowe danie KGW Będziechów  
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 Tabela po 1 kolejce w sezonie 2021/2022                                                        

III Liga Okręgowa E1 Orlik Gr 2 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Kasztelania Brudzew 1 3 11:1 

2. Grom Malanów 1 3 5:4 

3. Sparta Barłogi 0 0 0:0 

4. Teleszyna Przykona 0 0 0:0 

5. GKS Orzeł Kawęczyn 1 0 4:5 

6. Wicher Dobra 1 0 1:11 

Tabela po 3 kolejkach w sezonie 2021/2022                   

           Klasa Okręgowa Redbox Gr 4  

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. GKS Sompolno 3 9 11:4 

2. Tulisia Tuliszków 3 9 9:4 

3. Kasztelania Brudzew 3 7 9:5 

4. Warta Ermita Dobrów 3 6 8:6 

5. Zjednoczeni Trzemeszno 3 6 14:7 

6. Polonia Golina 3 6 9:5 

7. Orzeł Grzegorzew 3 6 8:4 

8. Czarni Ostrowite 3 4 7:8 

9. LKS Ślesin 3 3 6:10 

10. GKS Orzeł Kawęczyn 3 3 8:13 

11. MKS Dąbie 3 3 8:10 

12. Zjednoczeni Rychwał 3 0 7:13 

13. CKS Zbiersk 3 0 6:12 

14. Strażak Licheń Stary 3 0 3:12 

Poniżej prezentujemy terminarz seniorów, juniorów młodszych                       

   oraz orlików GKS Orzeł Kawęczyn na rundę jesienną 2020/2021: 

Terminarz  Klasa Okręgowa „RED BOX” Grupa 4 

 

1. Polonia Golina - GKS Orzeł Kawęczyn 11.09.2021 r. (sobota) 16:00 

2. GKS Orzeł Kawęczyn - Kasztelania Brudzew 18.09.2021 (sobota) 17:00 

3. MKS Dąbie - GKS Orzeł Kawęczyn 25.09.2021 r. (sobota) 16:00 

4. GKS Orzeł Kawęczyn - Warta Ermita Dobrów 2.10.2021 r. (sobota) 16:00 

5. Strażak Licheń Stary - GKS Orzeł Kawęczyn 9.10.2021 r. (sobota) 11:00 

6. GKS Orzeł Kawęczyn - Tulisia Tuliszków 16.10.2021 r. (sobota) 15:00 

7. Orzeł Grzegrzew - GKS Orzeł Kawęczyn 24.10.2021 r. (niedziela) 15:00 

8. GKS Orzeł Kawęczyn - CKS Zbiersk 30.10.2021 r. (sobota) 13:00 

9. LKS Ślesin - GKS Orzeł Kawęczyn 6.11.2021 r. (sobota) 14:00 

10. GKS Orzeł Kawęczyn - Czarni Ostrowite 13.11.2021 r. sobota) 13:00 

 

Terminarz I Liga Okręgowa Junior Młodszy B2 

1. GKS Orzeł Kawęczyn - Kasztelania Brudzew 11.09.2021 r. (sobota) 11:00 

2. Olimpia Koło  - GKS Orzeł Kawęczyn 18.09.2021 r. (sobota) 11:00 

3. GKS Orzeł Kawęczyn - Warta Pyzdry 25.09.2021 r. (sobota) 11:00 

4. Błękitni Mąkolno - GKS Orzeł Kawęczyn 2.10.2021 r. (sobota) 11:00 
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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) 

Wójt  Gminy Kawęczyn 

Jan Nowak 
p r z y j m u j e  interesantów  

w  każdy  poniedziałek  

w  godzinach 900 – 1300   oraz 1530 -1700  

po wcześniejszym umówieniu się  

         Informacje z USC  w Kawęczynie 

                      Zgony 

     
 Tadeusz Owczarek         *       Zbigniew Kurczaba          *       Elżbieta Chrostek      *     Józefa Stefaniak 

Rozwiązaniem krzyżówki z nr  

8/21 „Kawęczyniaka”  

jest HASŁO: KACZOR DONALD 

 Spośród nadesłanych odpowiedzi   

wylosowano 1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Kawęczyn otrzymuje:  

Zofia Janczak 

Nagroda do odbioru  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje,   

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

czynny według  poniższego harmonogramu: 

poniedziałek, wtorek - nieczynne 

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

Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów)  

Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 

 Śluby 

                          Karolina Urbańczyk i  Szymon Filipiak 

5.       Kasztelania Brudzew - GKS Orzeł Kawęczyn 16.10.2021 r. (sobota) 11:00 

6.       GKS Orzeł Kawęczyn - Olimpia Koło 23.10.2021 r. (sobota) 11:00 

7.       Warta Pyzdry - GKS Orzeł Kawęczyn 30.10.2021 r. (sobota) 11:00 

8.       GKS Orzeł Kawęczyn - Błękitni Mąkolno 6.11.2021 r. (sobota) 11:00 

 

Terminarz III Ligi Okręgowej Orlik E1 Gr 2 

 

1. GKS Orzeł Kawęczyn - Kasztelania Brudzew 10.09.2021 r. (piątek) 17:00 

2. Sparta Barłogi - GKS Orzeł Kawęczyn 17.09.2021 r (piątek) 17:00 

3. GKS Orzeł Kawęczyn - Teleszyna Przykona 24.09.2021 r. (piątek) 17:00 

4. Wicher Dobra - GKS Orzeł Kawęczyn 1.10.2021 r. (piątek) 17:00 

5. Grom Malanów - GKS Orzeł Kawęczyn 8.10.2021 r. (piątek) 17:00 

6. Kasztelania Brudzew - GKS Orzeł Kawęczyn 15.10.2021 r. (piątek) 17:00 

7. Orzeł Kawęczyn - Sparta Barłogi 23.10.2021 r. (piątek) 17:00 

8. Teleszyna Przykona - GKS Orzeł Kawęczyn 29.10.2021 r. (piątek) 17:00 

9. GKS Orzeł Kawęczyn - Wicher Dobra 5.11.2021 r. (piątek) 17:00 
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