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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

 

Jubileusz złotych i diamentowych par  

W 2011 roku z Gminy Kawęczyn 12 par małŜeńskich obchodziło Złote Gody a 2 pary Diamentowe Gody.                
Na uroczystość przygotowaną przez władze gminy w zajeździe „Zapiecek” przybyło tylko siedem. Ósmą parą byli 
państwo Stanisława i Bolesław Nerkowie z Nowego Światu, którzy przeŜyli ze sobą sześćdziesiąt lat.                           
Szczegóły strona 3 

 

VII Gminny Turniej Piłki Siatkowej 
Gminny Klub Sportowy Orzeł Kawęczyn i Urząd Gminy w Kawęczynie, zapraszają do udziału w  

VII Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej , który odbędzie się 11 lutego 2012 roku.  
Turniej przeprowadzony zostanie w sali sportowej 

 przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie. 
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 9:00.  

Zapisy druŜyn pod numerami telefonów: 
509 – 252 – 887 – Szymon Woźniak 

504 – 011 – 266 – Tomasz Musiałowski 
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O statnia w 2011 roku sesja Rady 
Gminy Kawęczyn, odbyła się w 

Tokarach. Poprzedziła ją msza święta 
odprawiona przez ks. proboszcza Anto-
niego Janickiego w tokarskim kościele 
parafialnym. Homilię wygłosił ks. Piotr 
Bamberski – proboszcz parafii Przespo-
lew. Salę obrad przygotowano w jed-
nym z pomieszczeń parteru straŜnicy 
OSP Tokary. Tutaj teŜ odbyło się przed 
rozpoczęciem obrad spotkanie 
opłatkowe, podczas którego 
składano sobie Ŝyczenia nowo-
roczne.  
Radni w komplecie stawili się na 
sesję. Nie zabrakło teŜ sołtysów, 
dyrektorów placówek oświato-
wych oraz radnych powiatowych 
Krystiana Krawczyka i Ryszarda 
Bartosika. Rada przyjęła roczne 
sprawozdanie z realizacji działań 
zespołu interdyscyplinarnego. 
Niespodziewanie wszedł  na salę 
obrad ojciec zaginionego Arka-
diusza Mikołajczyka z Dzierzbi-
na. Przewodniczący uznał spra-
wę za waŜną i udzielił mu głosu. 
Ten prosił o powiadomienie or-
ganów ścigania, jeŜeli ktoś za-
uwaŜy jego syna. RównieŜ radny 
Ryszard Jaśkiewicz prosił o na-
głośnienie tej sprawy. Radny 
Kazimierz Michalak poinformo-
wał, Ŝe jakiś osobnik, widziany 
był na niezamieszkałej posesji w pobli-
Ŝu kościoła w Tokarach. Pan Mikołaj-
czyk natychmiast tam pojechał.  
Edyta Balcerzak – skarbnik gminy, 
omówiła projekt budŜetu na 2012 rok. 
Planowane dochody, mają być blisko 
dwa miliony wyŜsze od ubiegłorocz-
nych i zamknąć się kwotą 14.195.270 
zł. Wydatki będą wyŜsze o niespełna 

600 tys. zł. Ten nieduŜy deficyt zosta-
nie sfinansowany pieniędzmi z poŜy-
czek i kredytów. Na drogi gminne za-
dysponowano kwotę 767 tys. zł. Z tego 
557 tys. zł przeznaczono na inwestycje. 
Będą to odcinki dróg: 330 metrów w 
Kowalach P. Kolonii i 720 m w Marci-
nowie. Z waŜniejszych inwestycji są 
jeszcze: boisko wielofunkcyjne „Orlik” 
w Kawęczynie, boiska do tenisa w Ko-

walach Pańskich i Tokarach oraz zago-
spodarowanie terenu sportowo-
rekreacyjnego w Kawęczynie. Na admi-
nistrację wydanych zostanie 1.796.800 
zł. Ochotnicze straŜe poŜarne mogą 
liczyć na 146.380 zł. W kwocie tej są 
takŜe środki na remonty straŜnic. Dla 
Posterunku Policji w Kawęczynie z 
siedzibą w Kowalach Pańsk ich 

uwzględniono 5.000 zł na dodatkowe 
słuŜby. Oświata kosztowała będzie 
gminę 6.103.879 zł. Na pomoc spo-
łeczną wydanych zostanie ponad 2,5 
mln zł. Na gospodarkę komunalną prze-
znaczono 377.250 zł. z czego 75 tys. zł 
na rekultywację wysypiska śmieci w 
Wojciechowie. Na kulturę wydanych 
zostanie 152.700 zł. Ponad 25 tys. z tej 
kwoty przeznaczono na orkiestrę dętą w 

Tokarach. Dla biblioteki w Kowa-
lach Pańskich i jej filii w Tokarach 
zabezpieczono 87.300 zł. Jest to 
kwota o 3,19 proc. wyŜsza niŜ w 
ubiegłym roku. Na ochronę zabyt-
ków, czyli dla kościołów w Kowa-
lach Pańskich i Tokarach przezna-
czono 15 tys. zł, a na sport i kulturę 
fizyczną 1.285.000 zł. W tej kwocie 
jest wcześniej wspomniany „Orlik” 
w Kawęczynie.  
Pozytywną opinię komisji stałych w 
sprawie projektu budŜetu na 2012 
rok odczytał Grzegorz Dzikowski – 
wiceprzewodniczący Rady Gminy.   
Stanisław Urbaniak, przedstawił 
równie pochlebną opinię komisji 
budŜetowej. Pani skarbnik odczyta-
ła opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. BudŜet na 2012 rok 
został przez radnych przyjęty jed-
nogłośnie. Wójt podziękował i po-

wiedział, Ŝe wynik głosowania doda 
mu dodatkowych bodźców do dzia-

łania. Przyrzekł, Ŝe zrobi wszystko, aby 
zdobyć dodatkowe środki na inwesty-
cje. 
Drugą część sesji poprowadził wice-
przewodniczący Urbaniak. Radny Jacek 
Pawlak, przedstawił projekt uchwały 
przygotowany na prośbę Koła Gminne-
go Krajowego Stowarzyszenia Sołty-
sów w Kawęczynie. Sołtysi ustalili, Ŝe 
na przygotowywanym sztandarze chcą 
umieścić herby gminy Kawęczyn i po-
wiatu tureckiego. Radni nie mieli nic 
przeciwko. Następnie przyjęto gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciw-
działania narkomanii na 2012 rok.  Wy-
słuchano tez sprawozdań wójta i prze-
wodniczącego rady z działalności w 
okresie międzysesyjnym.  

(art.) 

 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
tel. (063)2885910, fax (063)2885940 
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ dostępny jest w placów-
kach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn oraz w Urzędzie 

Gminy i na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl 
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Sesja budŜetowa odbyła się w Tokarach 

Ojciec zaginionego Arkadiusza Mikołajczyka 
prosił o pomoc w odnalezieniu syna  



W ieloletnią tradycją w gminie Ka-
węczyn są coroczne uroczysto-

ści, podczas których przedstawiciele 
władze gminy uhonorowują pary mał-
Ŝeńskie, które przeŜyły ze sobą pięć-
dziesiąt i więcej lat. TakŜe w grudniu 
2011 roku miało to miejsce. Przybywa-
jących do zajazdu „Zapiecek” jubila-
tów witały marsze weselne w wykona-
niu Tadeusza Kustosza – akordeonisty 
z Głuchowa. Kiedy zajęli miejsca w 
imieniu władz samorządowych gminy 
powitał ich wójt Jan Nowak i podzię-
kował za przybycie. Nazwał jubilatów 
najzacniejszymi obywatelami gminy i 
Ŝyczył im zdrowia, wszelkiego dobra i 
wszystkiego tego, co sobie zamarzą. 
Państwu Stanisławie i Bolesławowi 
Nerkom z Nowego Światu, pozostają-
cym w związku małŜeńskim juŜ sześć-
dziesiąt lat, wójt Jan Nowak wręczył 
pamiątkę, stylizowaną na ksiąŜkę z de-
dykacją i ich zdjęciem. Następnie wójt 
wręczał odznaczenia nadane złotym 
jubilatom przez Bronisława Komorow-
skiego – prezydenta RP. Przewodniczą-
cy RG Tadeusz Krupiński przekazał im 
listy gratulacyjne, a Teresa Kęska – 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
kwiaty. Odebrali je kolejno: Henryka i 

Mieczysław Bekalarscy z Kawęczyna, 
Kornelia i Henryk Darulowie z Kowali 
Pańskich, Aniela i Marian Jendrusiako-
wie z Będziechowa, Anna i Tadeusz 
Kowalewscy z Marianowa Kolonii, 
Teresa i Henryk Kwinciakowie z Głu-
chowa, Marianna i Ryszard Osiccy z 
Będziechowa, Janina i Tadeusz Wojt-
czakowie z Ciemienia. KaŜda para ho-

norowana była takŜe  muzycznym tu-
szem w wykonaniu pana Kustosza. 
Jako, Ŝe był to 6 grudnia, czyli 
‘Mikołajki”, w zajeździe pojawił się 
brodaty Mikołaj w czerwonej szacie, 
który obdarował jubilatów słodyczami. 
Później były pamiątkowe zdjęcia, które 
wraz z filmem z tej uroczystości jubila-
ci otrzymali w prezencie.  Podczas uro-
czystego obiadu dzielono się wspo-
mnieniami z lat młodości. 

(art.) 
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INFORMACJA 
W kaŜdy poniedziałek  

w godzinach od 10.00 do 
14.00  

Przewodniczący  
Rady Gminy Kawęczyn  
pełni dyŜur w siedzibie  

Urzędu Gminy   
w Kawęczynie,  
pokój nr 16. 

Uroczystość w „Zapiecku” 

Jubileusz złotych i diamentowych par 

Medale i upominki wręczali jubilatom Wójt Gminy Jan Nowak, Przewodniczący RG 
Tadeusz Krupiński i Kierownik  USC Teresa Kęska 

Mikołaj przyniósł jubilatom słodycze 



 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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W tej rubryce prezentujemy czy-
telnikom doniesienia z powiato-
wego tygodnika „Echo Tureckie” 
wydawanego w latach 1924-
1939.Informacje publikowane  w 
„Kaw ęczyniaku”  traktuj ą o wyda-
rzeniach z terenu dzisiejszej gminy 
Kawęczyn. 

W listopadzie 1924 roku władze po-
wiatowe ustanowiły „czyścicieli pa-
dłych zwierząt”. Gminy Tokary i Ko-
wale Pańskie obsługiwał Edward Eska 
z Dobrej.  

Dnia 3 stycznia r.b. (1924) wieczorem, 
wybuchł poŜar w stodole gospodarza 
Antoniego Szczepaniaka mieszkańca 
wsi Wietchinin w gm. Kowale Pańskie. 
PoŜar powstał z powodu nieostroŜnego 
obchodzenia się z ogniem. Spłonęła 
stodoła wartości około 1000 zł jak rów-
nieŜ większe zapasy niemłóconego 
zboŜa, siana oraz narzędzia rolnicze. 
PoŜar zlokalizowała straŜ ogniowa z 
Wietchinina oraz funkcjonariusze Poli-
cji Państwowej z posterunku w Dobrej. 
 

W początku stycznia 1925 roku zagu-
biono w Turku 6 weksli na ogólną su-
mę 1900 marek z podpisem Medyckie-
go (właściciel ziemski – dop. red) z 
Wietchinina gm. Kowale Pańskie oraz 
akt rejentalny sporządzony przez nota-
riusza w Kaliszu. Znalazca zechce wró-
cić te dokumenty za wynagrodzeniem 
Michałowi Medyckiemu w Wietchini-
nie. Weksle w cudzych rękach nie mają 
znaczenia. 

Dnia 19 maja r.b. wściekł się pies ordy-
nariusza folwarcznego (robotnika rol-
nego zamieszkałego w majątku – dop. 
red.)  Antoniego Witczaka z Gozdowa 
gmina Tokary. Pokąsawszy trzynasto-
letniego Józefa syna wspomnianego 
ordynariusza, wściekły pies zbiegł w 

niewiadomym kierunku. Okoliczna 
policja robi za nim poszukiwania. Po-
kąsanego chłopca odstawiono natych-
miast do Starostwa w Turku celem le-
czenia. 

Józef Wiliński rocznik 1893 z gminy 
Kowale Pańskie, zgubił ksiąŜeczkę 
wojskową wydaną przez komisję reje-
stracyjną . 

Zygmunt Glamowski rocznik 1900 z 
gm. Tokary zgubił dowód wojskowy 
wydany przez P.K.U. Kalisz. 

Zagubiono ksiąŜeczkę wojskową i 
paszport na imię Józefa Bartczaka ze 
wsi Lipicze gm. Tokary. 

W dniu 21 VII r.b. Józef Sobczak lat 
28 mieszkaniec wsi Dziewiątka gmina 
Kowale Pańskie podczas kłótni ze swo-
im ojcem Władysławem Sobczakiem 
uderzył tegoŜ cepami w głowę tak sil-
nie, iŜ tenŜe w parę godzin zmarł. Za-
bójcę aresztowano i oddano w ręce 
sprawiedliwości.  

Dnia 15 sierpnia r.b. około godziny 22 
na trzecim kilometrze na szosie od Tur-
ku do Kalisza został przejechany przez 
samochód chwilowo nieznanego po-
chodzenia Władysław Karkusiński ze 
wsi i gminy SkarŜyn. Karkusiński ze 
złamaną nogą został odstawiony do 
szpitala w Turku za właścicielem sa-
mochodu robi policja poszukiwania. 

Dnia 26 sierpnia r.b. o godzinie 1 i pół 
w nocy wybuchł poŜar z powodu ude-
rzenia pioruna w majątku Mikulice 

gminy Kowale Pańskie własność p. 
Stanisław DzierŜawskiego. Pastwą 
płomieni padła obora oraz jedna kro-
wa łącznej wartości około 3.000 zł. 
Obora jak równieŜ krowa były ubez-

pieczone. Na miejsce poŜaru przybyła 
policja z Dobrej oraz straŜe poŜarne z 
Dobrej, Kowali Pańskich i Mikulic, 
które pod kierownictwem komendanta 
straŜy z Dobrej pana Edwarda Kusz-
czyńskiego ogień zlokalizowały. 

W miesiącu kwietniu 1924 roku funk-
cjonariusze policji z posterunku Staw 
powiatu kaliskiego wyłowili ze stawu 
obok wsi Oszczeklin zwłoki dziecka, 
płci Ŝeńskiej, liczące około jednego 
roku. Usiłowanie poszukiwania za 
zbrodniczą matką podówczas nie dały 
pomyślnego rezultatu. Dopiero w tych 
dniach komendant posterunku w Je-
ziorsku Feliks Furmankiewicz wpadł 
na trop popełnionej zbrodni. Śledząc w 
powyŜszym kierunku udowodnił, Ŝe 
matką utopionego dziecka jest 22-
letnia Wiktorja Budzińska, dziewczyna 
pochodząca z Chocimia gminy Tokary, 
a słuŜąca obecnie we wsi Oszczeklin 
gmina Staw powiatu kaliskiego. Wy-
rodna matka przyznała się do popełnie-
nia potwornej zbrodni utopienia swojej 
jednorocznej córki dodając, Ŝe w dniu 
1-go kwietnia 1924 roku wziąwszy swą 
rok liczącą córkę z domu swego ojca 
zaniosła ją do stawu , a przywiązawszy 
jej wielki kamień do szyji i rzuciła do 
wody. Jako motyw do popełnienia 
zbrodni podała brak środków do Ŝycia, 
nadmieniając, Ŝe córka była jej prze-
szkodą w dalszej egzystencji Ŝyciowej. 
Wyrodna matka została aresztowana i 
odeskortowana do Kalisza do dyspozy-
cji Sędziego Śledczego na powiat Kali-
ski. 

Ludwik Mruk z Kowali Pańskich rocz-
nik 1893 zgubił ksiąŜeczkę wojskową 
wydaną przez PKU Kalisz. 

Opracował Andrzej R. Tyczyno 
* W wi ększości tekstów zachowano  oryginalną 

donosiło w 1924/25 roku 

Czyściciel padłych zwierząt 

Zagubił dowód wojskowy 

Zgubił dokumenty 

Zgubił ksiąŜeczkę wojskową 

PoŜar w gminie Kowale 

Wściekły pies w Gozdowie 

 

Ojcobójstwo 

Dziedzic zgubił weksle  

Przejechany przez samochód 

PoŜar gasili straŜacy z Kowali 

Matka potwór 

Zgubił ksiąŜeczkę wojskową 
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Wójt  
 Gminy  Kawęczyn 

p r z y j m u j e   
interesantów 

w  kaŜdy  poniedziałek 
od  godziny  900 – 1300 

 
 
 
 
 
 

Projekt „Wspólna przyszłość – program reintegracji społeczno – 
 zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
 Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Człowiek – najlepsza inwestycja” 

„Gotowi do pracy”  
Zakończył się projekt "Wspólna przyszłość - program reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Spo-
łecznej w Młodzianowie”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" we 
współpracy z Gminą Kawęczyn, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Grupę docelową projektu stanowiły osoby zamieszkujące teren Gminy Kawęczyn, przede wszystkim osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby niezatrudnione korzystające ze świadczeń oraz osoby bezdomne. 
Uczestnicy projektu brali udział w następujących warsztatach tematycznych: 
• warsztat budowlano – remontowy 
• warsztat ogrodniczo – porządkowy 
• warsztat opieki nad dziećmi i osobami starszymi 
• warsztat rękodzielniczo- krawiecki 
• warsztat agroturystyki np. przygotowywania posiłków 
Kwalifikacje zawodowe uzyskali poprzez uczestnictwo w następujących kursach: 
• kurs obsługi wózków widłowych 
• kurs komputerowy 
• kurs wizaŜu 
• kurs florystyki 
• kurs prawo jazdy kategorii B 
• kurs obsługi kasy fiskalnej 

Swoje umiejętności doskonalili biorąc udział w praktykach w firmach zewnętrznych. 
Podsumowując - uczestnicy projektu, a jest ich 25, pozyskali kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie które 
pozwolą im na ponowne zaistnienie na rynku pracy. 
Przedsiębiorców wyraŜających chęć zatrudnienia uczestników projektu prosimy o kontakt pod numerem telefo-
nu: 

(63) 288 -72 - 15 lub 502 549 110 
 

 Urząd  Gminy  Kawęczyn 
 
Centrala tel.  063 288 59 10,  
                        063 288 50 14 
 
FAX  063 288 59 40 
E-mail 
ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

LIDER 

Stowarzyszenie  „Kawęczyńskie 
Towarzystwo Rozwoju“ 

Kawęczyn  39/3, 62-704 Kawęczyn 
tel./fax (063) 288 50 21 

e-mail:stowarzyszeniektr@op.pl 

BIURO PROJKETU 
  

Młodzianów 25, 62-704 Kawęczyn 
tel. (63) 288-72-15 

e-mail: cismlodzianow@op.pl 

PARTNER 

Gmina Kawęczyn 
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

tel. (63) 288-50-14 fax (63) 288-59-40 
e-mail:ugkaweczyn@kaweczyn.pl   
www.kaweczyn.pl 
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D nia 10 listopada 2011 r. przeŜyli-
śmy uroczyste podsumowanie 

projektu ,,Kawęczyńskie rytmy mło-
dych”. Jesteśmy grupą młodzieŜową , 
składającą się z 25 osób- uczniów 
szkół średnich i gimnazjalnych. Łączy 
nas adres zamieszkania na terenie Gmi-
ny Kawęczyn oraz uczestnictwo od 
półtora roku w projek-
cie ,,Kawęczyńskie rytmy młodych”, 
który był realizowany i dotowany w 
wysokości 50 tys. zł. w ramach Progra-
mu ,,Równać Szanse”. Misją Progra-
mu ,,Równać Szanse” jest wyrówny-
wanie szans na dobry start w dorosłe 
Ŝycie młodzieŜy z terenów 
wiejskich i miast do 20 tys. 
mieszkańców. Dobry start 
rozumiany jest jako umie-
jętność realizacji samo-
dzielnie postawionych ce-
lów.  O dotację mogły apli-
kować organizacje pozarzą-
dowe. My funkcjonujemy 
w ramach Stowarzysze-
nia ,,Kawęczyńskie Forum 
Rodziców”. Koordynatorką 
projektu była pani Violetta 
Kończak.  Celem  naszych 
działań było: 
1. Zwiększanie wiedzy o 
swoich moŜliwościach i 
zdolnościach oraz wiary w 
siebie i odwagę potrzebną 
do działań w Ŝyciu. 
2.Doskonalenie umiejętności publicz-
nych wystąpień i prezentacji nabytych 
sprawności. 
3.Ćwiczenie  komunikowania się i 
współpracy z rówieśnikami i dorosły-
mi. 
Przekonaliśmy się, Ŝe waŜne jest nie 
tyle, co robimy, ale jak to robimy. Na-
szym zadaniem był  nie tylko udział w 
wyjazdach studyjnych czy warsztatach 
i spotkaniach z ciekawymi ludźmi, ale 
przede wszystkim samodzielna organi-
zacja planowanych działań.  Aby coś 
się udało, musieliśmy sami o to zadbać;  
rozpisać czynności, dobierać się w gru-
py, wybierać obowiązki i role. KaŜdy 
robił, co mógł. Jedni mniej, drudzy 
więcej. I paradoksalnie: ci z nas, którzy 
najwięcej się napracowali, cieszą się 

najbardziej , bo najwięcej skorzystali z 
projektu. Przy tym dali coś od siebie 
innym, dali efekty swojej pracy oraz  
wzór dla tych ,którzy mieli mniejsze 
moŜliwości lub mniej chęci.  KaŜdy z 
nas się zmienił, nabył sił wewnętrz-
nych. Ale to nie było takie łatwe. Uda-
ło nam się- kaŜdemu na miarę swoich 
moŜliwości. Teraz wiemy, na co nas 
stać, zwiększyliśmy wiedzę o sobie. 
Doświadczyliśmy wiele przeŜyć, od 
stresu aŜ po radość i satysfakcję. Osią 
tematyczną naszego projektu był ta-
niec. Nauka tańca -sprawa przyjemna, 
ale najwięcej korzyści mamy z tego, Ŝe 

po tym projekcie  potrafimy współpra-
cować w grupie ;lepiej wiemy, jak do-
bierać partnerów, którzy potrzebni są 
nam do realizacji róŜnych naszych za-
dań i  jak ustalać  z nimi warunki 
współpracy. Teraz mamy więcej odwa-
gi i wiemy, jak postępować, by pozy-
skać wsparcie, wybierając się z wizytą 
do lokalnych przedsiębiorców i  insty-
tucji, np. do Urzędu Gminy, do OSP, 
na plebanię, do biura poselskiego, itp. 
Nauczyliśmy  się przy tym planowania 
pracy w najdrobniejszych elementach. 
Coraz lepiej radzimy sobie teŜ z tremą 
podczas publicznych wystąpień-
prezentowaliśmy się 6 razy.  Wszystko 
to udało się dzięki naszym sponsorom 
którymi są:  
-Polsko -Amerykańska Fundacja Wol-
ności- Grantodawca 

- Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy-
Administracja Programu    
- nasi rodzice 
- Urząd Gminy w Kawęczynie 
- Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Kawęczynie 
- OSP w Kawęczynie 
Lokalni przedsiębiorcy: 
- p. Alina Pusta – właściciele sklepu 
spoŜywczo – przemysłowego w Ka-
węczynie 
- p. Zbigniew Bednarczyk-dziennikarz 
- p. Maciej Adamczyk – właściciel 
Zajazdu „Zapiecek” 
- p. Piotr Sieraszewski –właściciel  
Akademii Ruchu i Wdzięku Art – Styl 
- p. Zbigniew Barcki – współwłaści-
ciel prywatnych linii autobusowych 
„AutoMig” 

- p. GraŜyna Górska-
właściciel zakładu kra-
wieckiego w Malano-
wie 
Wiele osób tu niewy-
mienionych pomogło 
nam w formie pracy, 
opieki, sponsoringu, 
wolontariatu, a takŜe 
w formie gościnności i 
aprobaty dla naszej 
działalności. Szczegól-
nie miła była impreza 
finałowa, która odbyła 
się 10 listopada 2011r. 
W Zespole Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-
Curie w Kawęczynie. 
Wówczas zaszczycili 

nas swoją obecnością zaproszeni go-
ście. Dla nich zatańczyliśmy walca 
wiedeńskiego, walca angielskiego, 
sambę, cha-chę i hip-hop. Wyświetlili-
śmy prezentację multimedialną doku-
mentującą realizację całego projektu. 
Na zakończenie wszystkim naszym 
sponsorom, partnerom i przyjaciołom z 
serca dziękujemy za ofiarowaną Ŝyczli-
wość i udzielone  wsparcie, które 
umoŜliwiło nam udział w projek-
cie  ,,Kawęczyńskie rytmy młodych”, a 
przez to nabycie wielu nowych umie-
jętności społecznych. 
 Kierując się wdzięcznością, postaramy 
się nie zmarnować, nie zatrzymać zdo-
bytych sprawności tylko dla siebie, ale 
je wykorzystać dla dobra innych osób.  

Beneficjenci projektu  
,,Kawęczyńskie rytmy młodych” 

PoŜegnanie z projektem 
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Odpowiadając na 
apel Wielkopol-
skiego Kuratora 
Oświaty, ucznio-
wie klasy III 
Szkoły Podstawo-
wej w Kowalach 

Pańskich, wzięli 
udział w ogólno-
polskiej akcji edu-
kacyjnej ,, Śnia-
danie daje moc”. 
Jak waŜne jest 
zdrowe i racjonal-
ne odŜywianie, a 
zwłaszcza spoŜy-
wanie śniadania, 
wiedzą wszyscy, 
nawet dzieci, dla-
tego w dniu 8 li-
stopada 2011 ro-
ku,  uczniowie 
klasy III postano-
wili wspólnie 
przygotować śnia-
danie, a później z 
apetytem je zjeść. 
Kolorowe, zdro-
we, pełne witamin 
kanapki pięknie 
wyglądały, ale i 
równie wspaniale 
smakowały. W 
tym dniu nawet 
klasowe niejadki 
pałaszowały ze 
smakiem! 

Śniadanie 
daje 
moc 
w 

Szkole 
Podstawowej 

W 
Kowalach 
Pańskich  
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Grudzień 
 
     Najbardziej wytrwałe bociany wędrują nad  Botswaną i Zimbabwe, aby dotrzeć do Republiki Południowej Afryki. Są 
u celu swej podróŜy .  
Pokonały ponad  10 tys. km. 
 

Długość Ŝycia bociana 
  Omówienie długości Ŝycia bociana wymaga ocenienia ich śmiertelności w kolejnych latach Ŝycia. W pierwszym roku 
Ŝycia, ale juŜ po wylocie z gniazd ginie  60-75% urodzonych w danym roku ptaków, a do 5. roku Ŝycia odsetek przeŜy-
wających utrzymuje się na poziomie 50%. Dopiero u ptaków starszych śmiertelność jest niŜsza i wynosi  20-25% osobni-
ków na rok. JeŜeli pominie się ptaki, które zginęły w pierwszym roku Ŝycia, to średnia długość Ŝycia bocianów wynosi 8-
9 lat. Jest to, jak na ptaki, Ŝycie stosunkowo długie. 
   W ciągu 8 lat Ŝycia statystyczna para bocianów ma więc szansę odbyć 4-5 lęgów i odchować 12-15 piskląt. 
   Jako ornitologiczny ,,smaczek” moŜna przyjąć wiadomość, Ŝe maksymalna długość Ŝycia  dla kilku bocianich rekordzi-
stów wyniosła od 23 do 29 lat. 

Daria Michalak i Kinga Morusi ńska 
Źródło: ,,Bociany i boćki” Z. Jakubiec, P. Szymoński  pod red. R. Guziaka. i publikacje PTPP ,, pro Natura” oraz bocianopedia.htm 

„Bociany i boćki” 

W  Szkole Podstawowej w SkarŜy-
nie odbyło się podsumowanie 

trzynastej juŜ edycji Gminnego Kon-
kursu Profilaktycznego „Tato, mamo – 
nie pij, nie pal! Był to konkurs pla-
styczny, na który dwuosobowe ze-
społy ze wszystkich szkół przed-
szkoli, przygotowały plakaty pro-
mujące zdrowy styl Ŝycia bez tytoniu i 
alkoholu. Zawisły one na klatce scho-
dowej szkoły tuŜ przy holu, na którym 
odbyła się podsumowująca konkurs 
impreza. Zaczęły ją występy dzieci ze 
skarŜyńskiej szkoły, związane z tema-
tem konkursu. Najmłodsze „Dinusie” 
otoczyły styropianowy posąg dinozau-
ra, który trzymał w łapach napis 
„Czyste powietrze wokół nas” i zaśpie-
wały piosenkę z refrenem zaczynają-

cym się słowami „Ten zielony Dinek 
nie lubi palaczy.”  „Dinusie” miały teŜ 
laurki dla swoich rodziców. Nauczycie-
le wyrazili nadzieję, Ŝe rodzice po ich 

otrzymaniu nie będą palić. Trzy prze-
sympatyczne wiewiórki z młodszych 
klas cytowały profilaktyczne hasła. 
Jedno z nich brzmiało: „ Nie pij mamo, 
nie pij tato, bo pieniądze tracisz na to”. 
Uczniowie klasy piątej zawieszali na 
ustawionej tablicy hasła o szkodliwości 
picia i palenia. Była teŜ scenka, poka-
zująca jak odmawiać będąc częstowa-
nym przez kolegów papierosami.  
Przewodniczącym komisji konkurso-

wej był Alfred Rajczyk – dyrektor 
Powiatow ej Stac ji San itarno-
Epidemiologicznej w Turku.  Podkre-
ślił, Ŝe prace dzieci w ciekawy sposób 
przedstawiają obraz zdrowej rodziny. 
WyróŜniono plakaty: Wiktorii Bart-
czak i Dominika Okońskiego z od-
działu przedszkolnego Szkoły Podsta-
wowej w Tokarach, Adriana Tomcza-
ka i Olgę Urszulak z klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej w SkarŜynie oraz 
Patrycję Mazurek i Adriannę Fryga z 
klasy szóstej Szkoły Podstawowej w 
Kawęczynie. Dyrektor Rajczyk wrę-
czył im dyplomy i nagrody. KsiąŜki, 

które zasilą szkolne biblioteki, otrzy-
mali przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących w konkursie placówek 
oświatowych. Nie zapomniano teŜ o 

upominkach dla wszystkich pozo-
stałych uczestników konkursu. 
Gratulacje i nagrodę otrzymała teŜ 
pani Maria Antoszczyk – dyrektor 

szkoły w SkarŜynie. Ona sama podzię-
kował wszystkim zaangaŜowanym w 
przeprowadzenie konkursu, a szczegól-
nie Renacie Goślińskiej, która była je-
go główną koordynatorką. Na koniec 
zaprosiła wszystkich na kolejną, juŜ 
trzynastą edycję konkursu. 

(art)  

 
 
     Wszystkim naszym wiernym Czytelnikom  
      w Nowym Roku Ŝyczę : 
 

,,Niech się wcisną w Wasze ściany ,,Niech się wcisną w Wasze ściany ,,Niech się wcisną w Wasze ściany ,,Niech się wcisną w Wasze ściany ----    szczęście, miłość i bociany”szczęście, miłość i bociany”szczęście, miłość i bociany”szczęście, miłość i bociany”    

 
                             Koordynatorka projektu ,, Bocian” 

                                                                                               
A. Bartosik 

 

Tato mamo nie pal 
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INFORMACJA 
 Informujemy, Ŝe za pośrednictwem strony interneto-

wej www.eturek.tv  
 działa Telewizja Informacyjna TV Turek. 

Telewizja relacjonuje najwaŜniejsze 
 w powiecie tureckim wydarzenia.  

Porusza sprawy istotne dla mieszkańców  
Gminy Kawęczyn.  

Zapraszamy do odwiedzania strony. 

Zapraszam  
do nowo otwartego  

sklepu  
z odzieŜą uŜywaną.  

Sklep znajduje się  
w Kawęczynie  

Pod nr 164,  
za stacją paliw,  

w budynku obok  
sklepu spoŜywczego  

i fryzjera.  
Sklep czynny: od poniedział-

ku do piątku – 800 - 1430 

w soboty -  800 - 1230 

Adaptacja budynku na  
Centrum Integracji Społecznej  

w Młodzianowie 
W  dniu 28 grudnia 2011r. dokonano odbioru inwestycji  pt. „Adaptacja 

budynku na Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie”. Inwesty-
cja polegała na przebudowie instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji CO, 
robotach elektrycznych oraz robotach budowlanych. W odbiorze uczestniczyli: 
Jarosław Król - Prezes Stowarzyszenia „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwo-
ju”,  Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Tadeusz Krupiński – Przewodni-
czący Rady Gminy Kawęczyn, ElŜbieta Tomczak - Kierownik CIS,  kierowni-
cy poszczególnych robót branŜowych, inspektorzy nadzoru budowlanego oraz 
Andrzej Jafra – Wykonawca. Środki na realizację zadania Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” pozyskało w ramach dotacji ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W ramach dotacji zakupiono rów-
nieŜ samochód osobowo – towarowy słuŜący do przewozu materiałów, narzę-
dzi budowlanych oraz uczestników CIS. Dzięki inwestycji budynek po szkole 
1000-latce stał się bardziej funkcjonalny, co spowoduje jego efektywniejsze 
wykorzystanie w przyszłości. 

W Szkole Podstawowej w Tokarach, wystawiono w dniu 20 grudnia 2011 roku 
przedstawienie 
jasełkowe. Aktora-
mi było większość 
uczniów szkoły.  
Na widowni zasie-
dli rodzice i dziad-
kowie uczniów. 
Wśród  gości był 
m.inn. Konrad 
Ambroziak - sołtys 
sołectwa Tokary.  
Młodych artystów 
nagrodzono bra-
wami i słodycza-
mi.  

(art.) 

Urząd  
Gminy  

Kawęczyn 
czynny w dni robocze 

Od 7.30 do 15.30  
62-704 Kawęczyn 

Centrala Urzędu tel. 
 063 288 59 10, 
 063 288 50 14 
FAX 063 288 59 40 
E-mail 
ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
Strona internetowa 
www.kaweczyn.pl 
==================== 
 
Urzędu Stanu Cywilnego 
 
 
 
 
 
Edward Ogrodowczyk 
Janina Grzeszkiewicz 
Marcjanna Maciaszczyk 

Jasełka w Tokarach 
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W  dniu 10 grudnia 2011 r. w sali 
Zespołu Szkół w Przykonie od-

był się XII Turniej Piłki Siatkowej 
DruŜyn Niezrzeszonych Powiatu Tu-
reckiego o puchar Starosty Tureckiego. 
W turnieju wzięło udział pięć druŜyn: 
Kawęczyn, Przykona, gmina wiejska 
Turek, Tuliszków oraz Malanów. Me-
cze rozgrywano do dwóch wygranych 
setów, w systemie kaŜdy z kaŜdym. W 
przypadku równej ilości duŜych punk-
tów o miejscu decyduje wynik bezpo-
średniego spotkania.  
Nasza reprezentacja zajęła drugie miej-
sce, jest to bardzo dobry wynik. Lepsi 
okazali się tylko rywale z Malanowa, 
trzecie miejsce przypadło reprezentan-
tom Przykony. TuŜ za podium uplaso-
wali się siatkarze z Turku, piąte miej-
sce zajął Tuliszków. 

Nasz zespół grał w składzie: Marcin 
Mazurek – środkowy (kapitan), Ma-
riusz Mazurek – rozgrywający, Damian 

Gidelski – atakujący, Przemysław 
Rutecki – przyjmujący, Przemysław 
Wągiel – przyjmujący, Marcin 
Skurka – środkowy, Paweł Wągiel – 
libero. Rezerwowi: Robert Niestra-

ta, Michał Kuras. 
M.M 

XII Turniej Piłki Siatkowej  
DruŜyn Niezrzeszonych Powiatu Tureckiego 

Klasyfikacja końcowa 

miej
sce 

druŜyna punkty sety 

1 Malanów 8 8 : 0 

2 Kawęczyn 5 5 : 5 

3 Przykona 5 5 : 4 

4 Turek 4 4 : 5 

5 Tuliszków 0 0 : 8 

Wyniki meczów 

Przykona Turek 2 : 0 

Tuliszków Malanów 0 : 2 

Kawęczyn Przykona 2 : 1 

Turek Tuliszków 2 : 0 

Malanów Kawęczyn 2 : 0 

Przykona Tuliszków 2 : 0 

Turek Malanów 0 : 2 

Kawęczyn Tuliszków 2 : 0 

Malanów Przykona 2 : 0 

Turek Kawęczyn 2 : 1 

W  Zespole Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Ka-

węczynie odbył się festiwal pio-
senki profilaktycznej pod ha-
słem ,,Zdrowym być”. Pomysłodaw-
czyniami i organizatorkami tego przed-
sięwzięcia były dwie panie pedagog: 
Beata Pabisiak i Joanna Pawlak. 
Uczniowie gimnazjum,  przygotowy-
wali wraz z wychowawcami utwory 
wokalno-instrumentalne o treści propa-
gującej zdrowy tryb 
Ŝycia wśród dzieci i 
młodzieŜy. Widzo-
wie zebrani tego 
dnia na sali gimna-
stycznej mogli po-
dziwiać występy 
uczniów gimna-
zjum, którzy wcze-
śniej zostali wyło-
nieni drogą elimina-
cji. MłodzieŜ biorą-
ca udział w festiwa-
lu wykazała się du-
Ŝą pomysłowością, 
poczuciem humoru i 
chęcią dobrej zaba-
wy. Uczestnicy pre-
zentowali piosenki, 
do których sami 

ułoŜyli teksty. Ich treści nawoływały 
do przeciwdziałania uzaleŜnieniom, 
preferowania zdrowego stylu Ŝycia, 
kształtowania postaw i zachowań proz-
drowotnych oraz pogłębiania wiedzy 
uczniów na temat zagroŜeń związanych 
z uzaleŜnieniami. 

Po zakończeniu konkursowych 
zmagań jury podliczyło zdobyte 
punkty. Pierwsze miejsce zdobyli 
uczniowie klasy 3 B, drugie – 

uczniowie z klasy 3 A, a na trzecim 
miejscu uplasowali się uczniowie klasy 
2 A.  Uczniowie szkoły podstawowej 
zaprezentowali przedstawie-
nie  ,,Kopciuszek”, które w atrakcyjny i 
humorystyczny sposób ukazywało pro-
blem zagroŜeń, jakie niosą uzaleŜnienia 

w środowisku 
dzieci i młodzieŜy. 
Przedstawienie 
propagowało wizję 
zdrowego trybu 
Ŝycia oraz prze-
strzegało przed 
zgubnymi skutka-
mi nałogów. 
Na zakończenie 
festiwalu odbyła 
się degustacja arty-
kułów ze zdrowe-
go stołu szwedz-
kiego, na którym 
znalazły się świeŜe 
soki warzywno-
owocowe, sałatki i 
surówki oraz chip-
sy marchewkowe. 

Zdrowym być 
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   H A R M O N O G R A M  

WALNYCH  ZEBRA Ń  SPRAWOZDAWCZYCH   
W  JEDNOSTKACH  OSP  NA TERENIE  GM. KAW ĘCZYN 

ZA OKRES  SPRAWOZDAWCZY  OD 1.01.2011 r. DO 31.12.2011 r. 

Lp.    
 Jednostka OSP 

  
Data  i miejsce 

zebrania 

  
Godzina roz-

poczęcia 

  
Obsługujący zebranie 

  
1. 

 
BĘDZIECHÓW  

14.01.2012 
Sala OSP 

  
19:00 

  
Henryk Antczak, Jarosław Pasik 
  

  
2. 

 
GŁUCHÓW  

  

28.01.2012 
Sala OSP 

  
18:00 

  

  
Henryk Antczak, Krzysztof  Śledź 

  
3. 

 
KAW ĘCZYN  

11.02.2012 
Sala OSP 

  
18:00 

  

  
Ks. Antoni Janicki, Grzegorz Dzikowski 

  
4. 

  
KOWALE PA Ń-
SKIE  

  

11.02.2012 
Sala OSP 

  

  
18:00 

  
Wiesław Tomczak, Jarosław Pasik 

  
5. 

  
MARIANÓW  

06.01.2012 
Sala OSP 

  
19:00 

  

  
Ks. Antoni Janicki, Jan Adamczyk 

  
6. 

  
MILEJÓW  

18.02.2012 
Sala OSP 

  
18:00 

  

  
Jarosław Pasik, Krzysztof Śledź 

  
7. 

  
SKARśYN 

04.02.2012 
Sala OSP 

  
18:00 

  

  
Ks. Antoni Janicki, Grzegorz Dzikowski 

  
8. 

  
TOKARY  

21.01.2012 
Sala OSP 

  
18:00 

  

  
Ks. Antoni Janicki, Jan Adamczyk, Ryszard Jaś-
kiewicz 

  
9. 

 
śDśARY 

18.02.2012 
Sala OSP 

  
18:00 

  

  
Marcin Rutkowski, Henryk Antczak  

 

IX Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
 

Gminny Klub Sportowy „Orzeł” Kawęczyn i Urząd Gminy w Kawęczynie  
zapraszają do udziału w IX Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego,  

który odbędzie się 21 stycznia 2012 roku.  
Turniej przeprowadzony zostanie w sali sportowej  

przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie. 
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 9:00.  

Zapisy i podział na kategorie wiekowe tuŜ przed turniejem. 



S łabo spisują się juniorzy starsi 
„Orła” Kawęczyn w rozgrywkach 

konińskiego Okręgowego Związku 
Piłki NoŜnej (grupa A1-A2). Rywali-
zują z pięcioma zespołami w tym tylko 
jednym z powiatu tureckiego „Tulisią” 
Tuliszków. W rundzie jesiennej roze-
grali dziesięć spotkań. Z tego osiem 
przegrali. I to bardzo wysoko. Naj-
większy pogrom spotkał juniorów w 
meczu z „Polonią” Golina na boisku w 
Dobrej 1:8. TakŜe tam ulegli „Tulisii” 
0:6. Trzy mecze zakończyły się wyni-
kiem 0:5 (wszystkie na wyjazdach). 
Dwie skromne wygrane po 1:0 junio-
rzy uzyskali grając w roli gospodarzy z 
„Wartą” Pyzdry i „Nałęczem” Babiak. 
W druŜynie tej grają: Bartek Adamus, 
Dawid Warszewski, Damian Gidelski, 
Marcin Skurka, Dariusz Wojciechow-
ski, Paweł Wągiel, Przemysław Rutec-
ki, Mateusz Lejman, Jarosław Walasz, 
Patryk Kaczmarek, Dominik Tomczyk,  
Przemysław Szczeciński, Kamil Przy-
bylak, Dariusz Wojciechowski, T. Ko-
łodziejczak. Wspomaga ich Konrad 
Grzelak – bramkarz druŜyny seniorów. 
Bramkarz Dominik Tomczyk, wystę-
pował teŜ w roli napastnika. Kilku pił-
karzy tej druŜyny, próbowanych było i 

to z niezłym skut-
kiem w seniorskiej 
druŜynie. Trener 
Janusz Modrze-
jewski zmuszony 
jest wzmacniać 
się nimi z powodu 
absencji seniorów. 
MoŜe to jest po-
wodem gorszej 
niŜ oczekiwano 
postawy junio-
rów? Być moŜe w 
kolejnym sezonie  
juŜ na własnym 
boisku w Toka-
rach sprawiali 
będą k ib icom 
„Orła” Kawęczyn 
większą satysfak-
cję. Poza tym  ina-
czej gra się u sie-
bie kiedy druŜynę 
wspierają  kibice, 
którzy nie zawsze 
byli w stanie poje-
chać na mecz do 
Dobrej. 

(art.) 

Runda jesienna druŜyny juniorów starszych  
Orła Kawęczyn  

Wyniki spotkań oraz inne aktualności z 
działalności LZS Orzeł Kawęczyn moŜna 
śledzić na stronie internetowej 

 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

Tabela rundy jesiennej juniorów starszych 

Wyniki meczów druŜyny juniorów  

Polonia Golina 3:2 Orzeł Kawęczyn 

Orzeł Kawęczyn 1:0 Warta Pyzdry 

Tulisia Tuliszków 5:0 Orzeł Kawęczyn 

Orzeł Kawęczyn 0:5 SKP Słupca 

Orzeł Kawęczyn 1:0 Nałęcz Babiak 

Orzeł Kawęczyn 1:8 Polonia Golina 

Warta Pyzdry 4:0 Orzeł Kawęczyn 

Orzeł Kawęczyn 0:6 Tulisia Tuliszków 

Nałęcz Babiak 3:0 Orzeł Kawęczyn 

SKP Słupca 5:0 Orzeł Kawęczyn 

Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 
1 SKP Słupca 10 27 41-4 
2 Tulisia Tuliszków 10 25 38-6 
3 Polonia Golina 10 16 24-14 
4 Warta Pyzdry 10 9 9-28 
5 Nałęcz Babiak 10 6 8-34 

6 Orzeł Kawęczyn 10 6 5-39 

Nie wiedzie się juniorom starszym „Orła” Kaw ęczyn. Rundę jesienna zakończyli na ostatnim 
szóstym miejscu z dorobkiem sześciu punktów, na które złoŜyły się dwa wygrane mecze.  

 

Tradycyjnie w dniu 6 grudnia, Szkołę Podstawową w SkarŜynie odwiedził święty 
Mikołaj. Zapukał do drzwi wszystkich klas i wręczył kaŜdemu dziecku prezent. 

Obdarowani uczniowie 
śpiewali Mikołajowi 
kolędy i recytowali 
wiersze, a niektórzy 
obiecywali poprawę w 
zachowaniu, aby Miko-
łaj odwiedził ich takŜe 
w następnym roku. W 
rozdawaniu prezentów 
pomagała mu urocza 
ŚnieŜynka, która w 
imieniu Spółdzielni 
Uczniowskiej często-
wała młodszych i star-
szych świątecznymi 
cukierkami. 

(art.) 
 

Mikołaj i ŚnieŜynka 
z panią dyrektor  

Mikołaj zawitał do Skar Ŝyna 

 

Zarząd i piłkarze  
Gminnego  

Klubu Sportowego 
„Orzeł” Kaw ęczyn  
Ŝyczą wszystkim  

Kibicom 
oraz sympatykom  

naszego klubu wszelkiej 
pomyślności w nowym 

2012 roku. 


