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Wspomnienie o śp. ks. kan. Ryszardzie Felisiaku 
 

Ks. Ryszard Felisiak urodził się 9 stycznia 1951r. w Tokarach Pierwszych, matka Stanisława Felisiak z do-

mu Pszczoła, ojciec Tadeusz Felisiak. W 1965 r. rozpoczął  naukę w szkole podstawowej w Tokarach, następnie 

rozpoczął naukę w LO im. A.Asnyka w Kaliszu. Śp. ks. kan. Ryszard Felisiak zmarł w wieku 70 lat po ciężkiej 

chorobie w dniu 10 września 2021r. w Domu Dobrego Pasterza we Włocławku- Michelinie, gdzie przebywał  

przez ostatnie 72 dni. 

W roku 1969 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchowym we Włocławku, które przerwano mu z 

powodu poboru do Zasadniczej Służby Wojskowej w jednostce wojskowej  w Bartoszycach.  Po powrocie z woj-

ska pracował około jednego roku w  Zakładach Automatyki Przemysłowej w Turku tzw. „zegarach”. Jednak w 

1974 r. poprosił o ponowne przyjęcie do Seminarium w Wyższym Seminarium Duchowym we Włocławku,. Świę-

cenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1981r. (w dzień śmierci błogosławionego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskie-

go).  

 Śp. ks. Ryszard Felisiak jako wikariusz pełnił posługę duszpasterską w następujących parafiach, w latach:  

 1981 -82 w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bytoniu, 

 1982-84  w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Królikowie, 

 1984-86 w parafii pw. Św. Rodziny w Przedczu, 

 1986-87  w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zadusznikach,  

 1987-88  w parafii pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze (ob. diecezja kaliska), 

 1988-89 w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, 

 1989-91 w Parafii pw. Św. Wojciecha w Koninie- Morzysławiu. 

 

W latach 1991-2001 był proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzeźnie k/Lipna, gdzie 

w niełatwych czasach przyszło mu zbudować kościół i doskonale poradził sobie z tym zadaniem.  20 sierpnia 1999 

r. został uhonorowany godnością kanonika za szczególne zasługi dla kościoła. Przez ostatnie 20 lat był probosz-

czem w Parafii pw.  Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła w Ostrowążu (gm. Śle-

sin), gdzie znajduje się  największa w Wielkopolsce drewniana świątynia, którą zbudowano w 1780 roku.   

Msza święta pogrzebowa za śp. ks.kan Ryszarda Falisiaka została odprawiona w dniu 15 września 2021r. w 

kościele parafialnym p.w. Ducha Świętego we Włocławku-Michelinie. Mszy świętej przewodniczył Pasterz Diece-

zji włocławskiej ks.bp. Krzysztof Wętkowski, w koncelebrze uczestniczyło 60 księży oraz delegacje z parafii gdzie 

ks.kan. Ryszard Felisiak pracował a także delegacje z rodzinnej parafii  pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach 

Pierwszych.. Homilię wygłosił ks. Antoni Janicki Proboszcz Parafii w Tokarach. 

 Ks. Antoni Janicki  

Proboszcz Parafii w Tokarach  



O TRAGEDII POPULACIJ ŻYDOWSKIEJ W 80 ROCZNICE  
POWSTANIA GETTA WIEJSKIEGO W CZACHULCU 

 „Jest (…) jeden naród, jeden lud szczegól-

ny: lud Patriarchów, Mojżesza i Proroków, dzie-

dzictwo wiary Abrahama. Ten naród żył z nami 

przez pokolenia, ramię w ramię, na tej samej zie-

mi, która stała się jakby nową ojczyzną jego roz-

proszenia. Temu narodowi zadano straszliwą 

śmierć w milionach synów i córek. Naprzód na-

piętnowano ich szczególnym piętnem. Potem ze-

pchnięto ich do getta w osobnych dzielnicach. 

Potem wywożono do komór gazowych zadając 

śmierć – tylko za to, że byli dziećmi tego narodu. 

Mordercy czynili to na  naszej ziemi – może po 

to, aby ją zhańbić. Nie można zhańbić ziemi 

śmiercią niewinnych ofiar. Przez taką śmierć zie-

mia staje się relikwią”. Czytając te słowa,  czło-

wiek jeszcze mocniej rozumie  gest całowania 

ziemi przez papieża, gdy przylatywał do Polski i 

wysiadał z  samolotu. Ziemia ojczysta, ale i zie-

mia, która przez śmierć niewinną staje się reli-

kwią. Przez śmierć polską i  żydowską. To wła-

śnie śmierć wielu milionów Żydów  
   

Harcerze  ze Szkoły  Podstawowej  im. Jana Pawła II w Toka-

rach przy  tablicy pamiątkowej w Czachulcu  
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spowodowała, że  21.09.21r. spotkaliśmy się na 

leśnym wzgórzu w Czachulcu. Tego dnia bo-

wiem miały miejsce uroczyste obchody 80. 

rocznicy utworzenia Getta Czachulec połączone 

z promocją książki Pawła Janickiego pt. 

„Heidemulle” czyli „Młyn na wrzosowisku- 

historia getta wiejskiego w  Czachulcu No-

wym” Organizatorami uroczystości byli Gmina 

Kawęczyn oraz Stowarzyszenie Kawęczyńskie 

Towarzystwo Rozwoju wraz z Miłośnikami 

Dziejów i  Tradycji Regionu. Uroczystości roz-

poczęły się o godzinie 11.00 przy tablicy pa-

miątkowej zlokalizowanej na cmentarzu ży-

dowskim w Czachulcu. Pani Małgorzata Kraw-

czyk- nauczyciel historii w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych przy-

gotowała krótką prelekcję, w której  przypo-

mniała wszystkim zebranym, czym 

był  Holokaust i do czego doprowadziła zbrod-

nicza ideologia nazistowska.  

 Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni 

goście m.in. Szymon Pietrzykowski – Pracownik 

Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN 

w Poznaniu; Roman Mycak - członek Związku 

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu, 

który reprezentował  przewodniczącą gminy wy-

znaniowej Panią Alicję Kobus; John Crust – wy-

kładowca akademicki, podróżnik i dziennikarz; 

Michał Jarnecki – profesor Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu; Bartłomiej Grzanka – 

Pracownik Muzeum byłego niemieckiego Obozu 

Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem; Prze-

mysław Tomczak – Zastępca Burmistrza Gminy 

Dobra; Jerzy Sosiński – inżynier nadzoru w Nad-

leśnictwie Turek wraz z pracownikami, który 

reprezentował Pana Bartosza Perza – Nadleśni-

czego Nadleśnictwa Turek; Danuta Lewandow-

ska – była Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek; 

Eugeniusz Wypyszyński – regionalista;  

  
 

Delegacja Stowarzyszenia Kawęczyńskie Towa-

rzystwo Rozwoju w składzie od lewej: Jacek Bo-

raś – członek Koła Miłośników Dziejów i Trady-

cji Regionu w Kawęczynie , Jarosław Król – 

Prezes, Sylwester Dzikowski – Przewodniczący 

Koła Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu       

w Kawęczynie 

Delegacja  Nadleśnictwa Turek: Jerzy Sosiński – inżynier nad-

zoru w Nadleśnictwie Turek wraz z pracownikami 

Od lewej: Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, 

Małgorzata Krawczyk  nauczyciel w Szkole 

Podstawowej w Tokarach Pierwszych, Jaro-

sław  Ostrowski Członek  Miłośników Dziejów 

i Tradycji Regionu  
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Ks. Piotr Bamberski – Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny i MB Pocieszenia w Przespolewie; Sylwester Ka-

sprzak - wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn wraz z Radnymi Gminy Kawęczyn; Marek Mielczarek – 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej; Bożena Tylak - Dyrektor SP w Kawęczynie; Agnieszka Gi-

basiewicz – Dyrektor SP w Kowalach Pańskich; Ewa Wojtczak – Dyrektor SP w Tokarach; Krzysztof Jesionek – 

Dyrektor SP w Skarżynie; Dorota Młynarska – Dyrektor Przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich; Katarzyna 

Paruszewska – Dyrektor Żłobka Gminnego w Kawęczynie; Urszula Urbaniak – prezes Stowarzyszenia Towarzy-

stwo Przyjaciół Uniejowa wraz z członkami stowarzyszenia; Jacek Gajewski - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 

Ziemi Dobrskiej wraz z członkami;  

Jarosław Król – Prezes Stowarzyszenia Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju wraz z członkami stowarzyszenia; 

Sylwester Dzikowski – Przewodniczący Koła Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu w Kawęczynie wraz z 

członkami koła; nauczyciele, uczniowie, harcerze. 

 O tym jak ważne jest to miejsce, które zostało upamiętnione obeliskiem i jak istotnym elementem historii dla 

społeczności gminnej jest istnienie getta w 

Czachulcu mówił w swoim wystąpieniu wójt 

gminy Kawęczyn. - Winniśmy byli tym ludziom 

cześć i pamięć. To się zdarzyło. Niech ta cześć, 

pamięć i szacunek trwa wiecznie - mówił w 

swoim wystąpieniu wójt Jan Nowak.  

 Pod pamiątkową tablicą spoczęły wią-

zanki kwiatów, które złożył Samorząd Gminy 

Kawęczyn, przedstawiciele szkół z terenu gmi-

ny Kawęczyn i gminy Dobra, a także reprezen-

tanci organizacji i stowarzyszeń historycznych 

oraz gminy żydowskiej w Poznaniu. 

 Kolejny punkt uroczystości miał miejsce 

w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej

-Curie w Kawęczynie i poświęcony był promo-

cji publikacji pt. „Heideműlle” czyli „Młyn na 

wrzosowisku – historia getta wiejskiego w 

Czachulcu Nowym” autorstwa Pawła Janickie-

go.  

 Książka została wydana przez Stowarzy-

szenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju w 

ramach powierzenia grantu nr 1/12/2020/G 

przez Lokalną Grupę Działania – Turkowska 

Unia Rozwoju z dofinansowaniem ze środków Unii Eu-

ropejskiej poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność objętego Programem Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Publikacja 

została wydana w twardej oprawie formatu B5 w nakła-

dzie 300 egzemplarzy ramach projektu pn. Zwiększenie 

integracji międzypokoleniowej mieszkańców z obszaru 

LGD poprzez wydanie książki o historii Getta 

"Czachulec".  

 Dzieło to zawiera nieznane dotąd fakty historycz-

ne na temat zasad funkcjonowania oraz zgromadzonej 

populacji Żydów z powiatu tureckiego w tzw. Gettcie 

"Czachulec". Getto "Czachulec" jest jednym z trzech 

gett wiejskich istniejących w Kraju Warty, powstało 1 

października 1941 roku i istniało do 20 lipca 1942 roku, 

trafiali do niego Żydzi z całego powiatu tureckiego.  

Paweł Janicki autor publikacji pt. „Heideműhle”                                           

czyli „Młyn na wrzosowisku – historia getta wiejskiego                                  

w Czachulcu Nowym” 

John Crust podczas wystąpienia, który przybył                                      

na uroczystość z Kanady 
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Było ono największe zarówno pod 

względem powierzchni jak i licz-

by mieszkańców, z ponad 3 tyś. 

przebywających w nim Żydów 

ostatecznie wojnę przeżyło ok. 60. 

Większość faktów opisanych w 

publikacji opiera się na zezna-

niach kilkunastu świadków, które 

zostały zebrane tuż przed ich 

śmiercią. Byli oni naocznymi 

świadkami opisywanych zdarzeń. 

Dotarto również do zeznań kilku 

Żydów, którzy przeżyli Holocaust 

i złożyli zeznania obecnie prze-

chowywane w archiwum Yad 

Vashem w Jerozolimie. Zeznania 

tych nieżyjących ludzi są na tyle 

cenne, że trzeba je udostępnić 

współcześnie żyjącym w celu od-

tworzenia historii lokalnej. Jest to 

budowanie patriotyzmu od pod-

staw, czyli historii mojej "małej 

Ojczyzny". Jest ona praktycznie 

jedynym istniejącym na rynku 

czytelniczym  tak obszernym 

opracowaniem tematu. We wszystkich innych publikacjach historycznych poruszających tematykę Holocaustu na 

terenie powiatu historia Getta "Czachulec" jest zaledwie poruszona i ograniczona jedynie do kilku stron tekstu, na 

dodatek zawiera wiele błędów zarówno co 

do datacji jak i liczby Żydów. Książka przy-

bliża więc historię przemilczaną przez kilka-

dziesiąt lat i nie znaną nawet zawodowym 

historykom. Poza obszarem dawnego woje-

wództwa konińskiego getta wiejskie w ta-

kiej formie nie były znane.  

 Podczas promocji książki nie zabrakło 

wystąpień prelegentów. Głos zabrał Kana-

dyjczyk John Crust, który poruszył temat 

Martyrologii Żydów w Kraju Warty. Na-

stępnie Paweł Janicki – autor książki opo-

wiedział o tym, jak wyglądała praca nad pu-

blikacją oraz złożył podziękowania wszyst-

kim tym, którzy przyczynili się do jej po-

wstania. Wypowiedź autora publikacji uzu-

pełnił jej recenzent Michał Jarnecki – profe-

sor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Natomiast o  Kulmhof, pierw-

szym niemieckim obozie zagłady na okupo-

wanych ziemiach polskich opowiedział z 

kolei Bartłomiej Grzanka, pracownik Mu-

zeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Uroczystość została uświetniona 

występami artystycznymi w wykonaniu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kawęczyn. 

 

Beata Andrzejewska  

Ewelina Buda 

Małgorzata Krawczyk 

Część artystyczna w wykonaniu uczniów ze szkół podstawowych  

 z terenu Gminy Kawęczyn  

Michał Jarnecki – recenzent, profesor Uniwersytetu im. Adama Mic-

kiewicza  w Poznaniu podczas wystąpienia 
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 Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej kształce-

nia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów  nauczanych w klasach I–VIII.  

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: 

    uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej 

 uczniowie szkół artystycznych realizujących 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawo-

wej –  w klasie, której zakres nauczania odpowia-

da klasie VIII szkoły podstawowej. 

  

 Egzamin ósmoklasisty jes t  egzami-

nem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi 

do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest 

określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzy-

skać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie 

zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w 

formie pisemnej. 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

1. języka polskiego 

2. matematyki 

3.   języka obcego nowożytnego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraiń-

skiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

  

W poniższych tabelach prezentujemy wyniku egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 z porównaniem osiągniętych 

wyników w odniesieniu do Gminy Kawęczyn, Powiatu Tureckiego i Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

NAZWA SZKOŁY 

LICZBA 

ZDAJĄ-

CYCH 

ŚREDNI WYNIK 

% SZKOŁY 

 ŚREDNI WY-

NIK % GMINY 

ŚREDNI WYNIK 

% POWIATU 

ŚREDNI WYNIK 

% WOJEWÓDZ-

TWA 

Szkoła  Podstawowa 

im. Jana Pawła II w 

Tokarach Pierwszych 
11 51,55 58,12 59,35 57,79 

Szkoła  Podstawowa 

im. Pułkownika Pilota 

Stanisława Jakuba 

Skarżyńskiego 
8 47,37 58,12 59,35 57,79 

Szkoła  Podstawowa 

im. Marii Skłodow-

skiej – Curie w Kawę-

czynie 
11 66,45 58,12 59,35 57,79 

Szkoła  Podstawowa 

im. Strażaków Pol-

skich w Kowalach 

Pańskich - Kolonii 

21 61,29 58,12 59,35 57,79 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W GMINIE KAWĘCZYN 

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/


Egzamin ósmoklasisty 2021 – matematyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 2021 – język angielski 

     W 2021 roku najlepiej w Gminie Kawęczyn absolwenci poradzili sobie z królową nauk, czyli matematyką.               

Aż w 3 z 4 szkół z terenu gminy średni wynik ośmioklasistów  jest wyższy w porównaniu z wynikami powiatu,     

a w 2 z 4 wyższy od wyników województwa. Na uwagę zasługuje bardzo wysoka średnia uzyskana przez uczniów 

Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie, wynosząca aż 58 punktów pro-

centowych.  

 Nie gorzej niż w przypadku matematyki uczniowie poradzili sobie z językiem polskich. Wyniki w dwóch 

szkołach są wyższe od średniej powiatu i województwa. Największe osiągnięcie na tej płaszczyźnie odnieśli 

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie.  

 Natomiast wynik z języka angielskiego jedynie w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie                             

w Kawęczynie przewyższył średnie osiągnięte przez ósmoklasistów powiatu tureckiego oraz województwa wielko-

polskiego.  

Marta Śniegocka  

 

 

 

NAZWA SZKOŁY LICZBA 

ZDAJĄ-

CYCH 

ŚREDNI WYNIK 

% SZKOŁY 

ŚREDNI WY-

NIK % GMINY 

ŚREDNI WYNIK 

% POWIATU 

ŚREDNI WYNIK 

% WOJEWÓDZ-

TWA 

Szkoła  Podstawowa 

im. Jana Pawła II w 

Tokarach Pierwszych 
11 44,73 43,37 44,53 45,07 

Szkoła  Podstawowa 

im. Pułkownika Pilota 

Stanisława Jakuba 

Skarżyńskiego 

8 58,00 43,37 44,53 45,07 

Szkoła  Podstawowa 

im. Marii Skłodow-

skiej – Curie w Kawę-

czynie 

11 49,45 43,37 44,53 45,07 

Szkoła  Podstawowa 

im. Strażaków Pol-

skich w Kowalach 

Pańskich - Kolonii 

21 33,91 43,37 44,53 45,07 

NAZWA SZKOŁY LICZBA 

ZDAJĄ-

CYCH 

ŚREDNI WYNIK 

% SZKOŁY 

ŚREDNI WY-

NIK % GMINY 

ŚREDNI WYNIK 

% POWIATU 

ŚREDNI WYNIK 

% WOJEWÓDZ-

TWA 

Szkoła  Podstawowa 

im. Jana Pawła II w 

Tokarach Pierwszych 
11 49,09 55,55 60,52 63,26 

Szkoła  Podstawowa 

im. Pułkownika Pilota 

Stanisława Jakuba 

Skarżyńskiego 

8 53,50 55,55 60,52 63,26 

Szkoła  Podstawowa 

im. Marii Skłodow-

skiej – Curie w Kawę-

czynie 

11 69,82 55,55 60,52 63,26 

Szkoła  Podstawowa 

im. Strażaków Pol-

skich w Kowalach 

Pańskich - Kolonii 

21 52,24 55,55 60,52 63,26 
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MIŁOŚNICY DZIEJÓW I TRADYCJI REGIONU 
 W  CHEŁMNIE NAD NEREM 

 Miłośnicy Dziejów i Tradycji 

Regionu: Sylwester Dzikowski, Pa-

weł Janicki, Jacek Boraś, Zbigniew 

Kaczmarek, Edward Krawczyk, Hen-

ryk Antczak, Hieronim Krauze wraz 

z Oliwią Dzikowską wybrali się w 

sobotę 11 września do Muzeum byłe-

go niemieckiego Obozu Zagłady 

Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. 

Grupa, pod przewodnictwem pana 

Adama Dominiaka, zwiedziła tamtej-

szą wystawę muzealną, ruiny pałacu, 

spichlerz oraz las rzuchowski. W 

obozie tym zamordowano około 200 

tys. ludzi, w większości narodowości 

żydowskiej. Wśród ofiar, które zaga-

zowano w samochodach-komorach 

gazowych znajdowali się również 

Żydzi z getta w Czachulcu. Ofiary 

grzebano w lesie rzuchowskim. Tam 

w początkowym okresie funkcjono-

wania obozu grzebano ciała ofiar w 

masowych mogiłach. Później spalano 

je w dwóch piecach krematoryjnych. 

Niedopalone kości mielono w specjalnym młynie. 

 Aby oddać hołd pomordowanym pasjonaci historii z Kawęczyna złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze 

pod ścianą pamięci w lesie rzuchowskim oraz przy tablicy pamiątkowej poświęconej 56 polskim zakładnikom za-

mordowanym przez hitlerowców w ramach „Akcji Inteligencja”. 

  

                                                                                               Sylwester Dzikowski 

Miłośnicy Dziejów i Tradycji Regionu w Muzeum byłego Niemieckiego 

Obozu Zagłady Kulmhoł w Chełmie nad Nerem wraz 

 z Adamem Dominiakiem (trzeci od lewej) 

OBCHODY 82EJ ROCZNICY ZBRODNI  
W GŁUCHOWIE I WILCZKOWIE  

Dnia 9 września o godzinie 7:15 na cmenta-

rzu w Głuchowie odbyła się uroczystość poświę-

cona 82 rocznicy zbrodni w Głuchowie i Wilcz-

kowie, której dopuścili się 9 września 1939 roku 

żołnierze wehrmachtu. Zginęło wtedy siedem 

ofiar cywilnych: Józef Boryś, Józef Gidelski, Jó-

zef Chojnacki, Antoni Chudzik, Ksawery Mariań-

ski, Franciszek Dębiński oraz Adam Przybylak. 

W wydarzeniu uczestniczyli: Jan Nowak – Wójt 

Gminy Kawęczyn, ks. Janusz Tomczak – pro-

boszcz parafii pw. Św. Macieja Apostoła w Głu-

chowie oraz ks. Piotr Bamberski –  

Uczestnicy uroczystości  przy tablicy  

pamiątkowej na cmentarzu w Głuchowie  
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proboszcz parafii pw. Św. Katarzyny i Matki Bożej Pocieszenia w Przespolewie, Miłośnicy Dziejów i Tradycji Re-

gionu z prezesem macierzystego stowarzyszenia Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju – Jarosławem Królem, har-

cerze ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach z harcmistrzem – Robertem Chmielewskim oraz panią 

dyrektor – Ewą Wojtczak, krewni ofiar oraz mieszkańcy Głuchowa. 

Podczas uroczystości na cmentarzu, którą prowadził Sylwester Dzikowski – przewodniczący  Koła Miłośni-

ków Dziejów i Tradycji Regionu, modlono się za ofiary II wojny światowej. Delegacja w składzie: Jan Nowak, 

Jarosław Król oraz Jacek Boraś złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową, a członkowie koła historyczne-

go zapalili znicze na grobach ofiar. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na posesję Zbigniewa Gi-

delskiego, gdzie dokonano egzekucji i pod tamtejszą tablicą informacyjną również się pomodlili i zapalili znicz. 

 

                                                                                             Sylwester Dzikowski 

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY 

 Chcesz wybudować obiekt budowlany lub wykonać inne roboty budowlane? Dla nieruchomości, na której 

chcesz postawić budynek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Twoja inwestycja 

może wymagać decyzji o warunkach zabudowy. Dowiedz się jak ją otrzy-

mać.  

Jak załatwić sprawę? 
Sprawę można załatwić: 

 podczas wizyty w urzędzie 

listownie 

Co powinieneś wiedzieć ? 
Kiedy potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy? 

O decyzję o warunkach zabudowy staraj się, jeśli dla nieruchomości nie 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz 

zmienić jej sposób zagospodarowania, na przykład: 

 zbudować, rozbudować lub nadbudować budynek lub inny obiekt bu-

dowlany lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwole-

nia na budowę 

 zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

 zbudować na podstawie zgłoszenia budowy wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany 

 zbudować na podstawie zgłoszenia budowy wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i konte-

nerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2 

 

Co zrobić krok po kroku ? 
1. Przygotuj i złóż wniosek oraz załączniki 

Urząd sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników. W przypadku braków, urząd wezwie cię do 

ich usunięcia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Je-

żeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi twój wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci decyzji. 

Aby uzyskać decyzję będziesz musiał złożyć nowy wniosek. 

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy  

2. Mapa zasadnicza  

3. Mapa katastralna  

4. Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu  

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana) 

6. Dokument potwierdzający możliwość uzbrojenia terenu objętego wnioskiem  

7. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej  

8. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych  

9. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo  
 

 

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy#step1doc1data
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy#step1doc2data
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy#step1doc3data
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy#step1doc4data
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy#step1doc5data
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy#step1doc6data
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy#step1doc7data
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy#step1doc8data
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy#step1doc9data
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1. Do wniosku dołącz 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej albo – w przypadku jej braku – kopii mapy katastral-

nej. Mapa powinna być w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być 1:2000). Złóż 1 

mapę czystą. Na 2 egzemplarzu wskaż lokalizację inwestycji i obszar objęty wnioskiem. Ponadto, zaznacz granice 

terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który będzie oddziaływać planowana przez ciebie inwestycja. Mapa 

powinna: obejmować swoim zakresem obszar nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnio-

skiem  , powinna być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 Kopię mapy zasadniczej albo katastralnej uzyskasz w Starostwie Powiatowym w Turku , Wydział  Geodezji i 

Ochrony Środowiska, ul. Łąkowa 4 , Turek. 

2. Dołącz opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych. 

3. W zależności od rodzaju inwestycji może być wymagane, abyś dołączył decyzję o środowiskowych uwarunko-

waniach 

4. Jeśli inwestycja wymaga podłączenia do sieci uzbrojenia terenu, to złóż dokument potwierdzający możliwość 

takiego podłączenia.  

5. Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skar-

bowej za jego udzielenie.  

2. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego 

Jeśli twój wniosek był kompletny, lub uzupełniłeś brakujące dokumenty, to urząd rozpoczyna postępowanie admi-

nistracyjne. Ustalenie warunków zabudowy nie odbywa się tylko pomiędzy tobą, a urzędem. Stronami będą np. 

właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości, na które oddziałuje planowana inwestycja. Przez obszar od-

działywania należy rozumieć teren wokół twojej inwestycji, którego sposób zagospodarowania (w tym zabudowy) 

może zostać ograniczony przez twoją inwestycję.  

3.Urząd przeprowadzi analizę urbanistyczną 

Analiza urbanistyczna polega na: 

 analizie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z różnych przepisów 

analizie stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym ma być realizowana twoja inwestycja 

Na podstawie analizy urbanistycznej urząd wyznaczy następujące parametry dla twojej inwestycji: 

 linię zabudowy 

 wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu 

 szerokość elewacji frontowej 

 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki 

geometrię dachu (kąty nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych) 

4. Urząd uzgodni projekt decyzji o warunkach zabudowy z innymi urzędami 

Osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje sporządzi projekt decyzji o warunkach zabudowy. Urząd wystąpi o 

wymagane uzgodnienia projektu pozytywnej decyzji z innymi urzędami (np. w kwestii ochrony środowiska, obsłu-

gi komunikacyjnej, ochrony zabytków, ochrony gruntów rolnych i leśnych itp.).  

5.Urząd zawiadomi strony o zebraniu materiałów w sprawie 

Przed wydaniem decyzji urząd zawiadomi wszystkie strony postępowania o zebraniu kompletu materiałów. Strony 

(w tym i ty) mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 

(zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Jeśli z analizy wniosku wynika, że możesz otrzy-

mać decyzję odmowną, urząd wskaże zależne od ciebie warunki, których nie spełniłeś. Aby je spełnić, możesz w 

terminie wyznaczonym przez urząd złożyć dodatkowe dokumenty. 

 

Ile zapłacisz ? 
 0 zł - opłaty skarbowej nie płacą właściciele oraz użytkownicy wieczyści 

 598 zł - opłata wnoszona przez pozostałe podmioty (w szczególności osoby trzecie, niebędące właścicielem 

lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości) 
17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) 

Kiedy zapłacić: opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wpłać ją na 

konto urzędu  : REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE O/KAWĘCZYN: 52 8557 0009 

0400 0101 2004 0007 
Dowód zapłaty opłaty skarbowej musisz dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Takim dowo-

dem zapłaty może być wydruk potwierdzający wykonanie przelewu w banku. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1lcnPldHyAhUINOwKHSFHCNcQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.powiat.turek.pl%2Forg%2Fwydzial-geodezji-i-ochrony-srodowiska-16%2F&usg=AOvVaw29VWIpx3BIDAMvuiOhoPsH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1lcnPldHyAhUINOwKHSFHCNcQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.powiat.turek.pl%2Forg%2Fwydzial-geodezji-i-ochrony-srodowiska-16%2F&usg=AOvVaw29VWIpx3BIDAMvuiOhoPsH
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Jak możesz się odwołać ? 

Odwołanie od decyzji 

Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji o warunkach zabudowy albo od decyzji o odmowie ustalenia warun-

ków zabudowy. Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzę-

du  gminy, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.  

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie stro-

ny uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej stanie się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie stron o 

zrzeczeniu się prawa do wniesienia składa się do urzędu, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 ze zm.) 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.)  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.poz.735) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zm.)  

Halina Ambroziak-Juszczak  

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie: 

Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, tel.: 63 288 59 21. 

 

Jakie dane należy skompletować do złożenia wniosku o dofinansowanie z progra-

mu Czyste Powietrze? 

 Dane wnioskodawcy: imię nazwisko, adres, nr telefonu, PESEL, adres e-mail 

(obowiązkowo) 

 Dane małżonka (jeśli dotyczy) 

 Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy) 

 Nr działki ewidencyjnej  

 Elektroniczny nr księgi wieczystej (KN1T/00000000/0) 

 Wypis z rejestru gruntów w przypadku rozbieżności numeru działki we wniosku z numerem w księdze 

wieczystej 

 Powierzchnia całkowita budynku 

 Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie  działalności gospodarczej oraz liczba miesięcy w roku 

wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) 

 Rok wystąpienia o zgodę na budowę / zgłoszenia budowy 

 Nr konta wnioskodawcy 

 Zakres prac objętych wnioskiem o dofinansowanie 

 Wysokość dochodu  lub zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę (w przypadku podwyższonego 

poziomu dofinansowania) 

Wszystkie powyższe informacje są niezbędne do wypełnienia wniosku. Brak którejkolwiek informacji uniemożliwi 

wypełnienie i złożenie wniosku. 

 

Dodatkowo, jeśli zakres wniosku będzie obejmował: 

 Termomodernizację przegród-należy wymierzyć dokładnie powierzchnię ocieplenia w m2 (odejmując 

powierzchnię okien i drzwi) 

 Wymianę stolarki okiennej i/lub stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe zewnętrzne, garażowe) należy wy-

mierzyć dokładnie powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej w m2 

 W przypadku wnioskowania o wymianę źródła ciepła na paliwo stałe przy jednoczesnym posiadaniu w 

budynku 2 źródła na paliwo gazowe należy podać średnią ilość pobieranego paliwa gazowego z ostatnich 

3 lat 

Osoba udzielająca informacji w Urzędzie Gminy w Kawęczynie: 

Paulina Tyczyno, kontakt tel.: 63 288 59 21. 

 

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/proc_549-odwolanie
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 W związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września w sprawie wy-

sokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych dochód z 1 ha przeliczeniowe-

go w 2020 r. wyniósł 3819 zł. Wydawanie Zaświadczeń o dochodach do Programu „Czyste Powietrze” zostaje 

wznowione. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom 

dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.   

 Wydawaniem zaświadczeń zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 Justyna Goślińska – Kończak, Karolina Ogłaza tel.: (063)288 59 41 

 

Paulina Tyczyno  

www.gov.pl 

CO JESZCZE W „CZYSTYM POWIETRZU” 

WZNOWIENIE WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH DO 
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE  

 Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczo-

ne na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, dostępna jest od 6 lipca tego roku. Banki, które będą udziela-

ły Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację to Alior Bank i BOŚ Bank. 

 Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, 

realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniej-

sze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed 

złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od 

dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymal-

nie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty dotacji na 

częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie 

na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzysta-

nie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Paulina Tyczyno  

www.gov.pl 

ULGI W PODATKU ROLNYM 

 Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku rolnym istnieje również możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku 

rolnego. Ustawa przewiduje zwolnienie ze względu na rodzaj gruntu i ze względu na to, kto jest jego właścicielem. 

W ramach zwolnienia dotyczącego charakteru posiadanych gruntów lub prowadzonej na ich powierzchni działal-

ności rolniczej, zwolnieniu na podstawie złożonego przez podatnika wniosku podlegają: 

-grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót dre-

narskich; 

-  grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do po-

wierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 

- będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, 

- będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 

- wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie; 

- grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego 

po zakończeniu zagospodarowania; 

- grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym 

dokonano wymiany lub scalenia gruntów; 

-     grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie 

więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuż-

szy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów; 
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WRZEŚNIOWA SESJA RADY GMINY 

cd.str. 15 

 Wniosek o zwolnienie od podatku rolnego oraz udzielenie ulgi po upływie okresu zwolnienia w związku 

z kupnem gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego, czyli o tak 

zwaną ulgę z tytułu nabycia gruntów, powinien zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której po-

chodzi, jej adres oraz podpis wnoszącego. Do wniosku powinna być dołączona kopia aktu notarialnego,  oświad-

czenie o byciu czynnym płatnikiem podatku VAT lub nie, oświadczenia o posiadaniu gospodarstwa nie przekra-

czającego powierzchni 100 ha oraz oświadczenia, że zbywa-

jący nie jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasier-

bem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. 

 Zwolnienie od podatku rolnego oraz ulga z tytułu na-

bycia gruntów stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, dla-

tego wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem wszystkich 

zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie pod-

miot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświad-

czenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzy-

manej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie oraz formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w 

rolnictwie 

 W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na 

utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 

100 ha, będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprze-

daży. Okres zwolnienia wynosi pięć lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zawarto umowę sprzedaży. Natomiast po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę polegającą na obniżeniu po-

datku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Zwolnienie oraz ulgę podatkową udziela się na podstawie 

decyzji wydanej na wniosek podatnika stosując od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wniosek. 

 Na podstawie art. 12 ust. 5 tej samej ustawy zwolnienia nie stosuje się w razie nabycia gruntów od indywidu-

alnych właścicieli gospodarstw rolnych, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżon-

kiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. 

Jolanta Krucka  

Dnia 28 września bieżącego roku w Urzędzie Gminy odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy, w której 

uczestniczyło 12 radnych. Na początku radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół z ostatniej sesji 

Rady Gminy, która miała miejsce 31 sierpnia 2021 roku. Następnie radni mieli możliwość zgłaszania interpelacji, 

z której nikt nie skorzystał. 

W dalszej części obrad realizowany był podpunkt dotyczący zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 

2021. Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak przedstawiła zmiany budżetowe, które dotyczyły m.in. dofinansowania 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich w kwocie 20.000,00 zł na zadanie wymiany kotła na 

paliwo gazowe wraz  instalacją towarzyszącą. Jednostka pozyskała na to zadanie dodatkowe środki z Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 30.000,00 zł. Kolejne zmiany wprowadzone 

do uchwały budżetowej gminy na rok 2021 dotyczyły zmian w zakresie planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej na zadania przez niego realizowane a  datacją Wojewody Wielkopolskiego oraz zwiększenia 

planu subwencji oświatowej w wysokości 13.300,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w 

opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej oraz języka regio-

nalnego.  Wśród ostatnich zmian budżetowych znalazły się korekty funduszu sołeckiego dokonane w większości 

sołectw Gminy Kawęczyn. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021 została przyjęta 

jednogłośnie. 

 Następnie Rada Gminy Kawęczyn jednogłośnie opowiedziała się za zmianą Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2021-2028. Skarbnik Edyta Balcerzak poinformowała, że zmiana uchwały dotyczy  
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  SUKCESY KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z WOJCIECHOWA 
ORAZ MARIANOWA 

wpisania w Wieloletnią Prognozę Finansowaną zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 

nowy okres rozliczeniowy. Dodała, że jesteśmy w przeddzień ogłoszenia przetargu na kolejny okres rozliczeniowy 

dotyczący rok 2022. Kolejną zmiana wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zadania odbioru 

i utylizacji azbestu.  Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że wcześniej zostały zabezpieczone środki na realizację 

programu w 2022 w wysokości 252.500,00 zł, ale Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, który realizuje zadanie 

szacuje, iż kwota zadania będzie wyższa i wyniesie 354.000,00 zł. Zaznaczyła, że środki pochodzą z dotacji prze-

znaczonej właśnie na ten cel.  

Podczas kolejnego punktu Wójt Gminy Jan Nowak przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za 

okres międzysesyjny, czyli od 1 września do dnia sesji, a następnie swoje sprawozdanie z działalności międzyse-

syjnej przedstawił również Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Piotr Gebler.  

Końcowa cześć sesji to zapytania i wolne wnioski. W tym punkcie poruszone zostały takie kwestie jak ja-

kość wody pitnej w miejscowości Milejów, brak oznakowania skrzyżowania w Kawęczynie, potrzebę wymiany 

starych lamp w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia, właściwe oznakowanie miejscowości Dzierzbotki wzdłuż 

drogi Kawęczyn –Dzierzbotki oraz kwestia tabliczek kierunkowych do posesji w miejscowości Kowale Pańskie – 

Kolonia.  Wójt Jan Nowak na bieżąco udzielał odpowiedzi na zadane pytania.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Piotr Gebler zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Gminy 

Kawęczyn. 

Magdalena Krakowiak  

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich „Wojciechowianki” oraz  „MARIANKI” wzięły udział w XI Ogólnopol-

skim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich organizowanym 

przez Stowarzyszenie Polska Gospodyni w Licheniu Starym w dniach 11-12 września 2021 r.   

 

Na zdjęciu od lewej: Sylwia Wypych, Katarzyna Antczak  Dyplom KGW Wojciechów  



KGW „Wojciechowianki” z Wojciechowa uczestniczyły w 

konkursie „Słodkie smaki - twaróg", prezentując pyszne Muffinki 

serowe na runie malinowym. Estetyka podania  oraz walory kulinar-

ne Muffinek dały Paniom z Wojciechowa II miejsce na 15 konkur-

sowych deserów. Kilka dni później Koło Gospodyń Wiejskich w 

Wojciechowie ponownie zostało wyróżnione tym razem za zdjęcie 

swojego stoiska dożynkowego w konkursie organizowanym przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w ramach 

akcji „Dzielenia się tradycją”, która zastąpi tradycyjne Dożynki Wo-

jewództwa Wielkopolskiego. 

Panie z KGW „MARIANKI” z Marianowa podczas Ogólno-

polskiego Zjazdu w Licheniu uczestniczyły z kolei w konkursie  „Na 

najładniejsze stoisko KGW” prezentując stoisko bogate w swojskie 

przetwory, smalec ze skwarkami, ciasta i desery oraz nalewki zajmu-

jąc I miejsce. Natomiast  Pani Katarzyna Pacześna członkini KGW 

otrzymała II miejsce za wiedzę ogólną o KGW. Mieszkańcy wsi 

Marianów wsparli także hospicjum w Licheniu. Tydzień później (tj. 

18 września) Panie z KGW udzieliły wywiadu do Przeglądu Koniń-

skiego, w którym opowiedziały m.in. o prowadzonych działaniach, o 

początkach koła i  o tym co jest teraz, dlaczego się spotykają, jak 

spędzają wspólnie czas. W spotkaniu z dziennikarką uczestniczyły 

również członkinie dawnego KGW, które przypomniały jak wtedy 

działały KGW, opowiedziały o darciu pierza czy przepisach przeka-

zywanych z pokolenia na pokolenie.  

 

 

 

 

 

Gratulujemy Paniom i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Ewelina Buda  

Dyplom KGW Marianki  

Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Pacześna, Paulina Stelmaszak, Kacper Stelmaszak, Anna Pacześna,     

Urszula Pacześna Barbara Skała, Krzysztof Buchelt (źródło: KGW Marianów) 
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Gmina Kawęczyn serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Kawęczyn do wzięcia udziału w konkur-

sie  pn. „Zatrzymamy COVID-19 – Szczepimy się!”. Konkurs potrwa od 1 do 31 października 2021r. Osoby 

zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy w Kawęczynie z doku-

mentem potwierdzającym tożsamość oraz z dokumentem  potwierdzającym przyjęcie szczepionki przeciw 

COVID-19.  Do rozlosowania atrakcyjne nagrody rzeczowe ! 

Drodzy mieszkańcy Gminy Kawęczyn serdecznie zapraszamy i czekamy na was w Urzędzie Gminy 

Kawęczyn !  

Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy w Kawęczynie. 

„ZATRZYMAMY COVID 19 - SZCZEPIMY SIĘ !” 



STRAŻACY RATOWNICY Z GMINY KAWĘCZYN 
 PRZESZKOLENI 
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 SOŁECTWO CIEMIEŃ Z ODNOWIONĄ KAPLICZKĄ 

Blisko dwa tygodnie trwała renowacja kapliczki w Ciemie-

niu, usytuowanej przy drodze powiatowej 4491P. Wszystkie prace 

mogły odbyć się dzięki ofiarności mieszkańców sołectwa Ciemień 

oraz ofiarodawców i sponsorów. 

Kapliczka w swej pierwotnej wersji była wykonana z drewna i 

wskazywała drogę wiodącą do zabudowań. Składała się ze słupka oraz 

daszka zabudowanego z trzech stron. W czwartej części znajdował się 

obraz Matki Bożej. W czasie II wojny światowej została zniszczona 

przez Niemców. W 1947 r. wykonano nową kapliczkę, podobną do pier-

wotnej, wzbogaconą o ogrodzenie. W 1995 r. mieszkańcy Ciemienia 

własnoręczne wykonali nową kapliczkę, z elementów metalowych. W jej 

wnętrzu umieszczono figurę Matki Bożej, ogrodzenie stanowił metalowy 

płotek. 

Czas oraz warunki atmosferyczne zrobiły swoje, kapliczka z roku na rok 

była co raz bardziej zniszczona. Blisko rok temu wśród mieszkańców 

zrodził się pomysł renowacji kapliczki. Na początku została podpisana 

trójstronna umowa użyczenia terenu, na którym znajduję się kapliczka 

pomiędzy Starostwem Powiatowym w Turku, Gminą Kawęczyn                                       

Kapliczka w Ciemieniu, czerwiec 2014 r.  

 W niedzielę 19 września 2021 r. w Komendzie Po-

wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku zakończyło 

się szkolenie strażaków ratowników mogących brać bezpo-

średni udział  w działaniach ratowniczych dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckie-

go. Szkolenie, które rozpoczęło się  15 czerwca 2021 roku 

miało na celu przygotowanie strażaków do wykonywania 

podstawowych czynności ratowniczych i gaśniczych w 

tym do samodzielnego wykonywania założonych czynno-

ści w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin 

zajęć, których tematyka dotyczyła m.in.: pracy w aparatach 

ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z 

materiałami niebezpiecznymi, przy pożarach mechanicz-

nych, podczas powodzi, obsługi mechanicznych urządzeń 

ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespon-

dencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypad-

ków drogowych, kierowania ruchem podczas zdarzeń na drogach oraz zasad udzielania podstawowej pierwszej 

pomocy przedmedycznej. W ramach szkolenia wszyscy uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach w komorze dymo-

wej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koninie. Szkolenie zostało zakończone egzaminem potwierdzają-

cym nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas działań ratowniczo-gaśniczych.  W szkoleniu z terenu 

Gminy Kawęczyn brało udział 3 druhny i 5 druhów tj: 3 druhny z OSP Kowale Pańskie, i po jednym druhu z OSP : 

Kawęczyn, Milejów, Tokary, Skarżyn i Żdżary. 

Monika Jatczak  



PRZEDSZKOLAKÓW PODRÓŻE MAŁE I DUŻE 
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 20 września 2021 r. dzieci z Przed-

szkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w 

Kowalach Pańskich wybrały się na wyciecz-

kę do Waniliowego Mini ZOO w Ugorach. 

Przedszkolaki miały okazję podziwiać wiele 

zwierząt: lamę, strusia, osła, kangura, owce, 

indyki, konie, nutrię, pawie, papugi, sarenki 

itp. Niektóre zwierzęta można było głaskać i 

karmić, ale przez cały czas trzeba było być 

czujnym i bardzo grzecznie podchodzić do 

zwierząt. Ciekawą atrakcją dla dzieci była 

przejażdżka na kucyku oraz zabawa na placu 

zabaw. Odbyły się również warsztaty pla-

styczne, na których dzieci wykonywały róż-

ne zwierzątka.  Niespodzianką na koniec by-

ło spotkanie z Kubusiem Puchatkiem. Wy-

cieczka ta była wspaniałą atrakcją z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. 

Dorota Młynarska  
Przedszkolaki podczas karmienia kóz  

i Sołectwem Ciemień. Łukasz Mila – radny a zarazem soł-

tys Ciemienia dopilnował aby wszelakie dokumenty po-

zwalające na remont kapliczki były wydane w odpowied-

nim czasie.  

 Na początku podłoże zalano betonem. Kolejny etap to 

zdemontowanie elementów metalowych i obmurowanie 

kapliczki cegłą klinkierową (zakupioną w ramach funduszu 

sołeckiego). Wszystkie prace związane z przebudową ka-

pliczki, pomimo upałów wykonywali: Andrzej Papierkow-

ki, Wacaław Górski. Wszelakie prace wykonali w ramach 

czynu społecznego. Figurę Matki Bożej zasponsorowały 

panie  z Koła Gospodyń Wiejskich w Ciemieniu, podaro-

wano również krzyż oraz kruszywo znajdujące się wokół 

kapliczki. Ostatnie etapy to ułożenie kostki i zamontowanie 

nowego ogrodzenia. Przed w/w pracami ogłoszono zbiórkę 

wśród mieszkańców Ciemienia na remont kapliczki, po-

mysł ten spotkał się z pozytywną odezwą. 

 12 września 2021 r. w niedzielę o godz. 11:00 Ks. 

Kan. Roman Kowszewicz- Proboszcz Parafii Siedmiu Bo-

leści Najświętszej Maryi Panny w Kowalach Pańskich                           

w obecności mieszkańców  sołectwa poświęcił odnowioną 

kapliczkę podkreślając ofiarność mieszkańców oraz hoj-

ność sponsorów. Należy dodać, iż inicjatywę mieszkańców 

wsparł nieznany sponsor z okolic Turku, który nie kazał się 

ujawniać oraz byli mieszkańcy Ciemienia a także osoby 

mieszkające w Kawęczynie, Kowalach Pańskich czy Toka-

rach. Mieszkańcy mają nadzieję, iż owa kapliczka będzie 

służyć pokoleniom oraz przypominać o wierze chrześcijań-

skiej.            

                                     Mieszkańcy Sołectwa Ciemień  

Ks. kan. Roman Kowszewicz - Proboszcz Parafii pw. 

Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w Kowa-

lach Pańskich święci odnowioną kapliczkę 





NOWE WŁADZE ORŁA KAWĘCZYN NA KADENCJE 2021-2025 
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W piątkowy wieczór 10 września 2021 r. w restauracji Vega w Dobrej odbyło się Walne Zebranie 

Sprawozdawczo - Wyborcze GKS Orzeł Kawęczyn. Najważniejszym punktem spotkania były wybory nowe-

go zarządu na kadencję 2021 – 2025.  

  W zebraniu uczestniczyli: Grzegorz Pietrzak – Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Edward 

Krawczyk - członek zarządu Konińskiego Związku Piłki Nożnej,  Prezes Honorowy GKS Orzeł Kawęczyn, 

Krzysztof Jurkiewicz – członek zarządu OZPN Konin, Prezes GKS Osiek Wielki, Jan Gruca - Radny Powiatu Tu-

reckiego, Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn, Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy w Kawęczynie, Grze-

gorz Dzikowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Kawęczynie oraz piłkarze i kibice klubu.  

Po wysłuchaniu podsumowań minionych miesięcy wręczono podziękowania za pracę podczas ostatniej 

kadencji. Trafiły one do ustępującego prezesa klubu Krystiana Krawczyka. Wręczono również odznaki Konińskie-

go Związku Piłki Nożnej dla piłkarzy oraz działaczy. Drużyna z rąk Grzegorza Pietrzaka, Edwarda Krawczyka 

oraz Krzysztofa Jurkiewicza otrzymała Puchar za wywalczenie awansu do klasy okręgowej. 

 

 

 

 

Marcin Mazurek - Prezes                               Krystian Krawczyk - Przewodniczący  

Grzegorz Majda - Wiceprezes                  Tomasz Gidelski - Sekretarz 

Marek Raszewski - Wiceprezes                  Kamil Ambroziak - Członek Komisji 

Krzysztof Darul - Wiceprezes 

Piotr Pasik - Skarbnik 

Damian Gidelski – Sekretarz 

Tomasz Musiałowski, Karol Michalak,  

Dominik Filipczak - członkowie zarządu 

 

 

 

Zarząd GKS Orzeł Kawęczyn    

kadencja 2021 – 2025 r.                                                                                 

Komisja Rewizyjna GKS Orzeł Kawęczyn  

kadencja 2021 – 2025 r.                                                                                 

Zarząd GKS Orzeł Kawęczyn (kadencja 2021 – 2025) stoją od lwej: Damian Gidelski – Sekretarz, Grzegorz Maj-

da – Wiceprezes, Krzysztof Darul – Wiceprezes, Piotr Pasik – Skarbnik, Marcin Mazurek – Prezes, Karol Michalak 

– Członek Zarządu, Marek Raszewski – Wiceprezes, Tomasz Musiałowski  - Członek Zarządu, Dominik Filipczak – 

Członek Zarządu. 



cd.tr. 25 

Następnie Jan Nowak wraz Piotrem Geblerem wręczyli członkom zarządu oraz trenerom okolicznościowe 

podziękowania. Część końcowa zebrania to wybory Zarządu GKS Orzeł Kawęczyn na kadencje 2021 - 2025. 

Podano 9 kandydatów, których przegłosowano jednogłośnie. Wybrano też Komisję Rewizyjną  na kadencję 2021 - 

2025.  

 

 

Marcin Mazurek  

Uczestnicy zebrania podczas  pamiątkowego zdjęcia  

 24 września 2021 roku uczniowie klasy ósmej uczestniczyli w  pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, podczas której wzięli udział w diecezjalnym spotkaniu ósmych klas szkół 

podstawowych z terenu diecezji włocławskiej. Tegoroczne pielgrzymowanie odbyło się pod hasłem 

„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. 

 Po przybyciu na miejsce wraz z wychowawczynią panią Anną Walczykowską i katechetką panią Jolantą 

Kołatą zwiedzali sanktuarium . O godz. 11.00 w licheńskiej bazylice wzięli udział w konferencji, którą wygłosił 

o. Maciej Ziębiec CSsR. W trakcie wystąpienia mówił o swoim osobistym doświadczeniu spotkania Pana Jezusa. 

– „Cokolwiek by się nie wydarzyło w twoim życiu, pamiętaj, że Bóg cię kocha” – mówił. 

 

 

„ZGROMADZENIE NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY” CZYLI ZJAZD   
ÓSMOKLASISTÓW W LICHENIU 



NIETYPOWA LEKCJA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W  SKARŻYNIE 

cd.str. 26 

 Dnia 30 września 2021 roku w naszej szkole odbyła się ,,Nietypowa lekcja muzyki’’ przeprowadzona w ra-

mach realizowanego projektu przez Orkiestrę Dętą działającą przy OSP w Tokarach pod batutą p. Adriana Wałow-

skiego. Podczas przygotowanego programu kierownik zespołu p. Amadeusz Dzikowski opowiedział o zakresie 

działalności zespołu, przedstawił członków orkiestry oraz zaprezentował poszczególne instrumenty. Ponadto 

uczniowie i nauczyciele wysłuchali koncertu przygotowanego na tę okazję. Występ zespołu dostarczył dużo rado-

ści i był niewątpliwie ważnym elementem w muzycznej edukacji dzieci. Poszczególni uczniowie mieli bowiem 

okazję zagrać razem z orkiestrą kilka utworów. Podsumowaniem i sprawdzeniem zdobytej wiedzy podczas wystę-

pu były konkursy oraz nagrody w formie słodkiego upominku. Na zakończenie uczniowie podziękowali gromkimi 

brawami za występ. Nie obyło się bez zaproszenia na kolejny koncert. Radość dzieci i zaangażowanie w tę nieco-

dzienną lekcję w szkole przełoży się niewątpliwie na rozbudzenie muzycznych zainteresowań uczniów. Kierownik 

i kapelmistrz orkiestry  zaprosili uczniów, którzy wyrażają zainteresowania muzyczne i chcą podjąć się nauki gry  

Wskazał także na 5 naj-

ważniejszych słów w życiu 

każdego człowieka: „Bóg 

jest miłością. Kocha cie-

bie”. „Jeśli żyjesz w grze-

chu, to nie potrafisz praw-

dziwie powiedzieć kocham 

cię. Wówczas miłości nie 

widzimy, ani nie potrafimy 

o niej mówić. Człowiek, 

który jest w grzechu, żyje 

w samotności. Boi się z 

kimś o tym porozmawiać, 

a nawet boi się iść do spo-

wiedzi. Gdy żyjemy w 

grzechu, przychodzi Jezus 

i zaczyna pokazywać nam 

świat z perspektywy miło-

ści. Czasami jest ciężko, 

ale On może wszystko. 

Cały czas będzie nas ko-

chał” – mówił redemptory-

sta. 

 Zachęcał młodych 

ludzi, aby odważyli się i 

poszli do sakramentu spo-

wiedzi, by nie bali się, gdyż idą spotkać się z Jezusem, a nie z księdzem. „Żadna choroba nie jest tak ciężka, jak 

grzech” 

O godz. 12.00 odprawiona została Eucharystia, której przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diece-

zji włocławskiej. 

 W trakcie Mszy św. młodzież otrzymała dziesiątki różańca, które poświęcił ordynariusz włocławski. 

Na zakończenie przedstawiciele młodych odczytali akt zawierzenia 8 klas diecezji włocławskiej Matce Bożej Li-

cheńskiej. 

 

Jolanta Kołata 

Ósmoklasiści z Kowali Pańskich Kolonii  



PODSUMOWANIE XXVII KONKURSU KRONIK OSP 
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na instrumencie na czwartkowe 

próby orkiestry do  sali OSP w 

Tokarach. Warto dodać, iż to 

niecodzienne wydarzenie miało 

miejsce w Dzień Chłopca oraz 

w przeddzień Światowego Dnia 

Muzyki, który przypada na 

pierwszego października.  

 

                                                                                                   

Andżelika Dzikowska 

Orkiestra Dęta  przy OSP         

w Tokarach  podczas występu  

W niedzielę 19 września w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbyło się uroczyste  spotkanie laureatów 

ogólnopolskich konkursów histo-

rycznych połączone z wystawą 

kronik. Było to podsumowanie 

XXVII Ogólnopolskiego Konkursu 

Kronik, XXVII Konkursu na pa-

miętniki, wspomnienia, relacje i 

opracowania ,,Z dziejów OSP” 

oraz XV Konkursu na prace popu-

larnonaukowe i badawcze dotyczą-

ce historii pożarnictwa”.  

W tym roku z terenu Gminy Ka-

węczyn do konkursu zgłoszona 

została monografia Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kowalach Pań-

skich pt. „Ochotnicza Straż Pożar-

na  w Kowalach Pańskich – w stu-

leciu działalności”. Autorem opra-

cowania jest Bartosz Stachowiak, 

wraz z Janem Nowakiem oraz kro-

nikarzem OSP Kowale Pańskie w 

latach 2016 – 2021 r. Janem Króla-

kiem. Praca powstała z okazji 

rocznicy 100- lecia OSP w Kowa-

lach Pańskich, który przypadał w 

2020r. 

 

Od lewej – Andrzej Jaworski – Naczelnik OSP w Kowalach Pańskich 

Gerard Sikora – reprezentant kroniki Zakładowej OSP przy KWB Adamów   

Renata Sochacka -  autorka kroniki OSP Turek 

Grzegorz Ciesielski – Prezes ZOP ZOSP RP w Turku 

Jan Królak – kronikarz OSP Kowale Pańskie w latach 2016 – 2021  



Spotkanie rozpoczął Eugeniusz Grzeszczak, przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, członek Prezy-

dium ZG ZOSP RP. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć profesora Matusiaka i działaczy ruchu strażackiego, któ-

rzy odeszli w ostatnim okresie. 

 Do konkursu zostało zgłoszonych 88 kronik w 134 tomach oraz 52 prace  w konkursach historycznych.  

 To bardzo pozytywny obraz aktywności  kronikarzy, jak i ludzi nauki.  Jury w składzie: dr hab. Władysław 

Tabasz – przewodniczący, dr Krzysztof Lachota  - sekretarz, dr Mirosława Bednarzak-Libera – członek, Jadwiga 

Marcinkiewicz – członek, i Henryk Marcinkiewicz – członek dokonało oceny kronik i prac. 

W tegorocznym podsumowaniu konkursów historycznych zgłoszona monografia OSP w Kowalach Pań-

skich została wyróżniona. 

Monika  Jatczak  

Dyplom dla Bartosza Stachowiaka za pracę „Ochotnicza Straż Pożarna  

w Kowalach Pańskich—w stulecie działalności”  



„ORZEŁ KAWĘCZYN SPORTOWĄ WIZYTÓWKA GMINY  
KAWĘCZYN” - CZYLI O PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ  

NOWEGO PREZESA GKS ORZEŁ KAWĘCZYN? 

Zapraszam do przeczytania wywiadu jakiego udzielił 

nam Marcin Mazurek - trener drużyny orlików i juniorów 

młodszych w GKS Orzeł Kawęczyn a od miesiąca  Prezes Sto-

warzyszenia Gminny Klub Sportowy Orzeł  Kawęczyn. To  

pierwsza tak obszerna wypowiedź nowego prezesa. Dowiemy się 

jakie były początki jego kariery trenerskiej oraz jakie plany ma 

wobec klubu. Zapraszamy!  

 

To może od początku, kiedy zacząłeś interesować 

się sportem? 
Na samym początku, od kiedy pamiętam… Miałem kilka lat, 

tata oglądał mecze więc oglądałem razem z nim. Przez mgłę pamię-

tam środek lat 90 i mecze Widzewa Łódź w Lidze Mistrzów,  to 

były chyba moje pierwsze mecze oglądane w telewizji. Do dziś lu-

bię oglądać kilka dyscyplin, nie jest to tylko piłka nożna, również 

siatkówka, skoki narciarskie czy tenis ziemny. 

 

A czy kiedy byłeś dzieckiem uprawiałeś jakiś sport? 
Od małego z bratem graliśmy w piłkę, w siatkówkę czy w 

tenisa stołowego. Najbardziej „poważnie” traktowaliśmy w ping – 

ponga. Zacząłem w III klasie szkoły podstawowej, graliśmy w Mi-

lejowie, w sali obok sklepu spożywczego. Na początku był tylko 

jeden stół, później w ramach zewnętrznego projektu przyjechały do 

Milejowa dwa nowe stoły. Pasją do tego sportu zaraził nas Pan Ma-

rek Olek. Powstała sekcja tenisa stołowego przy LZS Orzeł Kawę-

czyn. Należy tu wymienić jeszcze kilka osób, które aktywnie trenowali pod okiem Pana Marka Olka. Byli to: Zbi-

gniew Matusiak, Paulina Olek, Sebastian Olek, Michał Nowak. W późniejszym okresie Martin Gawron czy Jakub 

Karpiński. Jeździliśmy na zawody o randzie powiatowej czy rejonowej. W tenisa stołowego gram do dziś, wystę-

pując w Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego w Turku i to jest super, że pasja z dzieciństwa została w życiu doro-

słym. 

 

A czy kiedykolwiek uprawiałeś piłkę nożną? 
W Orle grałem 1.5 sezonu (były to lata 2004 – 2005) najpierw w drużynie trampkarza starszego a później w 

juniorze młodszym, obie sekcje prowadził wtedy Mariusz Bednarek - trenował seniorów jak i młodzieżowców 

(obecny nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie). 

Później zrezygnowałem z gry w Orle, dlatego iż grałem w tenisa stołowego i kontynuowałem naukę w Liceum 

Ogólnokształcącym w Turku. Następnie na studiach w Kaliszu uczestniczyliśmy w lidze studenckiej szóstek.  

 

Powiedz Nam teraz kilka słów o swojej ścieżce zawodowej…? 
W 2002 r. ukończyłem Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tokarach. Następnie  uczęszczałem do 

Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie. Następne trzy lata, to Liceum Ogólnokształcące im. Ta-

deusza Kościuszki w Turku. Po maturze, zdanej w 2008 r. przyszedł moment wyboru odnośnie studiów, postawi-

łem na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu, kierunek Zarządzanie Sportem i Rekreacją w trybie sta-

cjonarnym, tam uzyskałem licencjat. W ramach praktyk zawodowych odbyłem tygodniowy staż w Widzewie 

Łódź. W 2012 r. wróciłem do Milejowa, podjąłem staż w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w którym pracuję do 

dziś. Już kiedy pracowałem w Urzędzie zdecydowałem się na studia magisterskie, w trybie zaocznym, ukończyłem 

Turystykę i Rekreację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie uzyskałem uprawnienia 

pedagogiczne kończąc studia podyplomowe przy Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Gnieździe /  

Marcin Mazurek– prezes GKS Orzeł Kawę-

czyn, trener trener drużyny orlików i junio-

rów młodszych w GKS Orzeł Kawęczyn  

cd.str.29 



oddział w Kaliszu. Pracując na orliku w Kawęczynie już w 2014 r. zacząłem trenować drużynę orlików w GKS 

Orzeł Kawęczyn. W 2017 r. zapisałem się na pierwszy szczebel kursów trenerskich w Polsce, w dyscyplinie piłka 

nożna. W 2018 r. ukończyłem w/w kurs, uzyskując licencję UEFA Grassroots C, kurs odbyłem w Łódzkim Związ-

ku Piłki Nożnej. Następnie w 2020 r. zapisałem się na kurs UEFA B – który uprawnia do prowadzenia wszystkich 

sekcji młodzieżowych oraz seniorów do ligi okręgowej włącznie, ten kurs kończyłem w Poznaniu w Wielkopol-

skim Związku Piłki Nożnej. Mogę powiedzieć, iż każda inwestycja w siebie jest na plus, poszerza horyzonty, po-

znaje się nowych ludzi, wymienia doświadczenia. 

 

Czy można powiedzieć, że lubisz  swoją pracę? 
Oczywiście, że tak. Przygotowywałem się na studiach, można powiedzieć pod takie stanowisko. Dodatko-

wo trenuje dzieci i młodzież, lubię kontakt z ludźmi. Lubię piłkę nożną, emocje z Nią związane. Juniorów Młod-

szych prowadzę, praktycznie od wieku orlika, czyli już przez 5 lat. Obserwuję postępy w sferze piłkarskiej ale nie 

tylko, widzę jak ta młodzież dojrzewa charakterologicznie. Niektórzy mówią, że czas mierzy się po własnych  

dzieciach jak rosną. Ja widzę to również po swoich wychowankach, zaczynających przygodę  z piłką  w wieku ok. 

10 lat, niektórzy z nich grają już z powodzeniem w drużynie seniorów Orła. 

 

Może powiedziałbyś coś o najbardziej wyróżniających się wychowankach w Orle? 
Zacznę o dziewczyn, Monika Poniedziałek – swoją przygodę z piłką zaczęła  na kawęczyńskim orliku, pa-

miętam jak z Dawidem Gołdyką (swoim kuzynem) przyszła    na pierwszy trening. Od początku widziałem, że ma 

nietuzinkowe umiejętności. Nie odstawała od chłopców w swoim roczniku, była zawzięta, ambitna, do każdego 

treningu podchodziła bardzo poważnie, obecnie jest regularnie powoływana do Reprezentacji Polski w swoim 

roczniku, reprezentuje barwy Medyku Konin. Kolejną osobą wartą uwagi jest Julia Olek, zaczynała razem z Moni-

ką, obecnie reprezentuje Polonie Środa Wielkopolska – drużynę występującą na zapleczu kobiecej ekstraligi. Z 

chłopców trzeba wymienić Dawida Gołdykę – obecnie Akademia Piłkarska Reisa w Poznaniu, Wiktora Bronszew-

skiego – UKS SMS Włocławek i Jakuba Czelustę – w poprzednich sezonach również piłkarz UKS SMS Włocławek. 

Obecnie mamy bardzo dobry zespół juniora młodszego B2, który z powodzeniem rywalizuje na poziomie I Ligi 

Okręgowej i coraz śmielej puka do ligi wojewódzkiej. Należy tu wymienić Patryka Kapę, Oliwiera Drzewieckiego 

czy wychowanka Wichru Dobra, grającego u nas Konrada Perugę. To zawodnicy wyróżniający się ale muszę po-

chwalić cały zespół, każdy coś daje tej drużynie i już za ok. 2 lata każdy chętny z tego teamu będzie próbował swo-

ich sił  w seniorach Orła. Do tego dążymy, aby jak najwięcej wychowanków debiutowało w drużynie seniorów. 

 

Porozmawiajmy teraz o funkcji Prezesa GKS Orzeł Kawęczyn, którą blisko miesiąc temu 

objąłeś…? 
Nie ukrywam, iż jest to dla mnie duże wyzwanie. Podchodzę do tej funkcji z dużą dozą optymizmu. Wiado-

mo, że na samym początku będę się wszystkiego uczył, na pewno nie obejmuje tej funkcji będąc kolokwialnie mó-

wiąc „kompletnym żółtodziobem” w tym temacie, z Orłem jako gminny koordynator sportu współpracuje od kilku 

lat. Łączenie koordynatora sportu i prezesa klubu wymaga od mnie jeszcze większej organizacji pracy, planowania 

i działania na bieżąco. Chcę się rozwijać zawodowo i myślę, że ta funkcja się do tego przyczyni. Najważniejsze, iż 

znam gminne środowisko związane z ze sportem, liczę na dobrą współpracę w zarządzie. Zarząd klubu to nie tylko 

prezes, jest to 9 osób, która podjęła się wyzwania aby tym klubem kierować i myślę że wszyscy z tego się wywią-

żemy. 

 

Jakie plany, może nowe pomysły na zarząd na najbliższą przyszłość? 
Główny cel to utrzymanie się drużyny seniorów w lidze okręgowej. Chcemy inwestować w młodzież, po-

nieważ to przyszłość klubu. Myślę, że dużo rzeczy w klubie funkcjonuje dobrze, inne rzeczy trzeba poprawić i do 

tego będziemy dążyć. Obecnie prowadzę dwie sekcje młodzieżowe Orła, już zimą będziemy szukać trenera do naj-

młodszej sekcji, tj. orlików. Tak abym miał więcej czasu na pracę związaną z Prezesem klubu,                                                        

tj. szukanie środków zewnętrznych czy sponsorów. Liczę na dobrą współpracę z Samorządem Gminy Kawęczyn. 

Będziemy dążyć do tego aby Orzeł był cały czas sportową wizytówką Gminy Kawęczyn.  

 

Dziękuję za uwagę. 
Również dziękuję. 

 

Malwina Jasiak  



Do-

tychczasowe mecze Orlików w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022: 

1. GKS Orzeł Kawęczyn - MKS Malanów 4:5 

2. GKS Orzeł Kawęczyn - Kasztelania Brudzew 1:19 

3. Sparta Barłogi – GKS Orzeł Kawęczyn 2:6 

4. GKS Orzeł Kawęczyn – Teleszyna Przykona 8:1 

5. Wicher Dobra – GKS Orzeł Kawęczyn 9:4 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Kasztelania Brudzew 5 15 98:7 

2. Wicher Dobra 5 12 48:20 

3. MKS Malanów 5 9 35:23 

4. GKS Orzeł Kawęczyn 5 6 23:36 

5. Teleszyna Przykona 5 3 12:61 

6. Sparta Barłogi 5 0 12:71 

 Tabela po 5 kolejkach w sezonie 2021/2022  III Liga Okręgowa E1 Orlik Gr 2 

Mecze seniorów GKS Orzeł Kawęczyn w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022: 

1. GKS Sompolno - GKS Orzeł Kawęczyn 5:0 

2. Zjednoczeni Trzemeszno - GKS Orzeł Kawęczyn 6:2 

3. GKS Orzeł Kawęczyn - Zjednoczeni Rychwał 6:2 

4. Polonia Golina - GKS Orzeł Kawęczyn 0:5 

5. GKS Orzeł Kawęczyn - Kasztelania Brudzew 5:2 

6. MKS Dąbie - GKS Orzeł Kawęczyn 2:1 

7. GKS Orzeł Kawęczyn – Warta Ermita Dobrów 2:2 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. GKS Sompolno 7 19 23:6 

2. Polonia Golina 7 13 17:10 

3. Warta Ermita Dobrów 7 13          15:9 

4. Zjednoczeni Trzemeszno 7 13 23:18 

5. Tulisia Tuliszków 7 13 14:12 

6. Czarni Ostrowite 7 10 17:14 

7. Orzeł Kawęczyn 7 10 21:19 

8. Kasztelania Brudzew 7 10 16:18 

9. Strażak Licheń Stary 7 10 15:19 

10. Orzeł Grzegorzew 7 8 11:9 

11. MKS Dąbie 7 7 13:22 

12. LKS Ślesin 7 7 10:19 

13. CKS Zbiersk 7 4 15:24 

14. Zjednoczeni Rychwał 7 2 12:23 

 Tabela po 6 kolejkach w sezonie 2021/2022   Klasa Okręgowa Redbox Gr 4 



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

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn                            

Piotr Gebler  

pełni dyżury w siedzibie  Urzędu Gminy w Kawęczy-

nie, pokój nr 38 (budynek B) 

Wójt  Gminy Kawęczyn 

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

w  każdy  poniedziałek  

w  godzinach 900 – 1300   oraz 1530 -1700  

po wcześniejszym umówieniu się  

         Informacje z USC  w Kawęczynie 

                      Zgony 

     
                             Janina Smak                              Józef Kurzawa  

 Śluby 

                            Agnieszka Wytlib i Michał Stencel 

 

                              Justyna Fryga i Łukasz Dopierała  

Tabela po 4 kolejkach w sezonie 2021/2022  III Liga Okręgowa B2 Junior Młodszy 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Orzeł Kawęczyn 4 12 19:8 

2. Warta Pyzdry 4 9 20:7 

3. Kasztelania Brudzew 4 6 9:11 

4. Olimpia Koło 4 1 6:10 

5. Błękitni Mąkolno 4 1 5:23 

Dotychczasowe mecze Juniorów Młodszych GKS Orzeł Kawęczyn w sezonie 2020/2021: 

1. GKS Orzeł Kawęczyn – Kasztelania Brudzew 5:2 

2. Olimpia Koło – GKS Orzeł Kawęczyn 2:4 

3. GKS Orzeł Kawęczyn - Warta Pyzdry 4:2 

4. Błękitni Mąkolno – GKS Orzeł Kawęczyn 2:6 



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 


