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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

W dniu 25 lutego 2010 roku 
w Zespole Szkół w Kawę-
czynie przeprowadzone zo-
stały eliminacje gminne 
XXXIII edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Po-
Ŝarn iczej pod hasłem 
„MłodzieŜ Zapobiega PoŜa-
rom”. Organizatorem elimi-
nacji gminnych OTWP był 
Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Kawęczynie, 
reprezentowany podczas 
Turnieju przez druhów Ze-
nona Tomczyka Prezesa ZO-
G ZOSP RP w Kawęczynie       
i Stanisława Urbaniaka Ko-
mendanta Gminnego ZOSP 
RP w Kawęczynie, oraz Ko-
misja ds. MłodzieŜy, będąca 
organem doradczym Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Kawęczynie. W Tur-
nieju uczestniczyło ogółem 
18 zawodników, w tym 12    
w grupie szkół podstawo-
wych i 6 w grupie szkół gim-
nazjalnych. Zawodnicy zo-
stali wyłonieni podczas prze-
prowadzonych w  szkołach 
na terenie gminy Kawęczyn 
eliminacjach środowisko-
wych. Eliminacje gminne 
zostały przeprowadzone      
w formie pisemnej. KaŜdy    
z uczestników odpowiadał 
na 20 pytań testowych oraz       
5 pytań opisowych. Elimina-
cje te pozwoliły wyłonić naj-
lepszych zawodników w da-
nej kategorii wiekowej, któ-
rzy następnie odpowiadali 
ustnie na trzy pytania.         
W grupie gimnazjalnej dwie 
zawodniczki uzyskały taką 

samą ilość punktów i między 
nimi została przeprowadzona 
dogrywka, która trwała dłu-
go. Świadczyło to o duŜym 

zakresie ich wiedzy. Dwie 
pierwsze osoby z kaŜdej gru-
py wiekowej będą reprezen-
tować gminę Kawęczyn pod-
czas eliminacji powiatowych 
OTWP w dniu 6 marca 2010 
r. w Brudzewie. Zawodnicy 
oceniani byli przez powołane 
z Komisji ds. MłodzieŜy jury 
w składzie: Przewodniczący: 
Adrian Kwinciak oraz człon-
kowie: Krzysztof Dytwiński, 
Paweł Serafiński i Kamila 
Walczak. 
Najlepszymi zawodnikami  
w poszczególnych grupach 
okazali się: 
W grupie uczniów szkół 
podstawowych: 
1 miejsce- Piotr Łakomy  ze 

Szkoły Podstawowej w Skar-
Ŝynie - 34 pkt. 
2 miejsce- Jakub Kasprzak 
ze Szkoły Podstawowej       

w Kawęczynie - 33 pkt. 
3 miejsce- Amadeusz Dzi-
kowski ze Szkoły Podstawo-
wej w SkarŜynie- 32 pkt. 
W grupie uczniów szkół 
gimnazjalnych: 
1 miejsce- Dorota Urbaniak 
z Gimnazjum w Kowalach 
Pańskich - 28 pkt. 
2 miejsce- Kinga Grzybow-
ska z Gimnazjum w Kowa-
lach Pańskich - 27 pkt. 
3 miejsce- Kamil Kolenda     
z Gimnazjum w Kowalach 
Pańskich - 23 pkt. 
Opiekunami , którzy przygo-
towali zawodników do Tur-
nieju byli nauczyciele: 
Pani Mirosława Piekarska 
– Szkoła Podstawowa w Ka-

węczynie; 
Pan Mariusz Bednarek- 
Gimnazjum w Kawęczynie; 
Pani Ewa Raszewska- Szko-
ła Podstawowa w Kowalach 
Pańskich; 
Pani Anna Wadzińska- 
Gimnazjum w Kowalach 

Pańskich; 
Pani Angelika Dzikowska- 
Szkoła Podstawowa  w 
SkarŜynie; 
Pani Alicja Ziółkowska - 
Szkoła Podstawowa w To-
karach. 
Osoby, które zajęły pierwsze 
trzy miejsca ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych 
oraz opiekunowie otrzymali 
nagrody rzeczowe w postaci: 
ksiąŜek, plecaków, namio-
tów. Nagrody wręczyli dru-
howie Jan Nowak Wójt Gmi-
ny Kawęczyn oraz Adrian 
Kwinciak Przewodniczący 
Komisji ds. MłodzieŜy przy 
ZOG ZOSP RP w Kawęczy-
nie.                               K.W  

Turniej Wiedzy PoŜarniczej 

Laureaci konkursu z organizatorami i opiekunami 
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 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 placówkach handlowych na terenie Gminy 

          Kawęczyn oraz w Urzędzie Gminy i na stronie  
internetowej 

 
www.kaweczyn.pl 

K
A

W
Ę

C
Z

Y
N

IA
K

 

PODZIĘKOWANIE 
Organizatorzy 

Szkolnego Konkursu  
 Kolęd  

i Angielskiej  
Piosenki Świątecznej 
serdecznie dziękują  

Państwu  
G. D. Jenerowiczom 

 
za wsparcie i pomoc        

w ufundowaniu nagród 
dla dzieci  

Zawody Konne -  Kawęczyn 2010 
 
Organizatorzy: Urząd Gminy w Kawęczynie oraz Wielkopolski Związek 

Hodowców Koni w Poznaniu zapraszają na: 

XII REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH  
PRZEZ PRZESZKODY 

oraz 

VII OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY KAW ĘCZYN 
W POWOśENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI  

Tegoroczne zawody odbędą się w dniu 30 maja 2010r. w Kawęczynie.              
W programie zawodów konnych przewiduje się m.in. konkursy w skokach 
klasy „LL”, „L”, „P”, „N”, konkursy w powo Ŝeniu zaprzęgami jednokonnymi 
i parokonnymi, a takŜe aukcję koni. Organizatorzy przygotowują takŜe sze-
reg atrakcji dla uświetnienia tegorocznych zawodów. 

Informacja o konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 
 

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuje o ogłoszeniu VIII edycji Ogólnokrajowe-
go Konkursu „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad 
zdrowia i Ŝycia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw 
mających osiągnięcia we wdraŜaniu tych zasad. Termin zgłoszeń gospodarstw do konkur-
su upływa z dniem 15.03.2010 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie interneto-
wej KRUS: www.krus.gov.pl. 
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I N F O R M A C J A 
Uprzejmie informujemy, Ŝe  w  Urzędzie Gminy w Kawęczynie funkcjonują 

nowe numery telefonów.  Aby uniknąć oczekiwania na połączenie, prosimy  
korzystać z telefonów bezpośrednich. 

 

Centrala   Urzędu Gminy  tel.  063  2885-910  lub  2885-014 
Punkt informacyjny – Ewa Frątczak – tel. 063 2885-934 
Sekretariat  - Iwona Serafińska - pokój nr 1, tel.  063 2885-911 
Wójt Gminy  - Jan Nowak - pokój nr 2, tel.  063 2885-002  i  2885-912 
Sekretarz Gminy  - Zenon Tomczyk - pokój nr 3, tel.  063 2885-350  i  2885-913 
Podatki  - Tomasz Musiałowski, Jolanta Krucka - pokój nr 4, tel.  063 2885-914 
Kasa  - Mariola Urbańczyk - pokój nr 5, tel.  063 2885-915 
Skarbnik Gminy   - Rafał  Woźniak - pokój nr 6, tel.  063 2885-916 
Księgowość  - Danuta Danielewska, GraŜyna Heresztyn - pokój nr 7, tel.  063 2885-917 
Urząd Stanu Cywilnego  - Teresa Kęska - pokój nr 8, tel.  063 2885-918 
Ewidencja ludności i dowody osobiste   - BoŜena Macudzińska - pokój nr 9,  tel.  063 2885-919 
Drogownictwo i informatyka, Xero   - Marek Olek - pokój nr 10,  tel.  063 2885-920 
Pozyskiwanie funduszy, zamówienia publiczne i promocja gminy – Ewelina Buda – pokój nr 
11, tel. 063 2885-921 
 Infrastruktura techniczna   - Maria Siwerska - pokój nr 12, tel.  063 2885-922 
Wojsko, obrona cywilna, ochrona p.poŜ. i obsługa  bezrobotnych -  Jan Tomczyk - pokój nr 
13, tel.  063 2885-923 
Gospodarka gruntami   - Zofia Osiborska  oraz   Rolnictwo, leśnictwo i statystyka   - Urszula 
Begiert - pokój nr 14,  tel. 063 2885-924 
Gminny Zespół Obsługi Oświaty   - Kierownik - Jerzy Jacek, Główna księgowa -Maria Bazela - 
pokój nr 15,  tel. 063 2885-925 
Planowanie przestrzenne i rozwój gospodarczy   - Halina Ambroziak-Juszczak – pokój nr 17, 
tel. 063 2885-927 
GOPS – Świadczenia Rodzinne, Zasiłki Alimentacyjne - Justyna Goślińska-Kończak, Karolina 
Osiborska - pokój nr 18, tel.  063 2885-928 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Emilia Skurka, Aldona Szprync, - pokój nr 19,   tel. 063 
2885-929 
Kierownik GOPS   - Jolanta Krawczyk - pokój nr 20, tel.  063 2885-930 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (księgowość) – Małgorzata Michalak – pokój 21, tel. 063 
2885-931 
Rada Gminy i ochrona środowiska   - Agnieszka Sasiak - pokój nr 22,  tel.  063 2885-932 
Palacz co - pracownik gospodarczy, kierowcy  - tel.  063 2885-935 
ODR Kościelec - Jadwiga Świerczyńska - pokój nr 4 - tel. 063 2885-933 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie - Prezes - pokój nr 3, tel. 063 2885-350 i 
Sekretarz - pokój nr 9, tel. 063 2885-919 
Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" - Sekretarz - pokój nr 17, tel. 063 28-
85-927 
FAX    Urzędu Gminy  tel.  063 2885-940 
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W związku z tym, Ŝe wydruk pisma moŜe być mało czytelny, cytujemy go poniŜej:    
 

Prezes Zarządu OSP w Kawęczynie  
Przeprasza Pana Wójta Jana Nowaka za niesłuszne pomówienia o rzekomych doniesieniach 
do Policji, Sanepid, Zaiks na OSP . 
Ukazanym  się w artykule  w Echo Turku nr 45 z dnia 10 listopad 2009 po tytu-
łem ,,Niecierpliwi tracą więcej’’. 

Prezes Zarządu 
Wojciech Dytwiński 

 

Krzy Ŝówka Noworoczna 
Rozwiązaniem krzyŜówki z poprzedniego 
numeru „Kawęczyniaka” jest hasło: 
„Słaba zima kiepskie lato”. Nagrodę 
ksiąŜkową za prawidłowe rozwiązanie 
otrzymuje  Pani Barbara Kaczmarek  
zamieszkała Nowy Świat. Nagroda do od-
bioru w sekretariacie urzędu gminy. 



  

marzec 2010                                        KAWĘCZYNIAK                                                             5 

I N F O R M A C J A 
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje mieszkańców gminy – osoby zobowiązane do posiadania 
dowodu osobistego, Ŝe w przypadku zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobi-
stym t.j.: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania czy 
PESEL naleŜy w ustawowym terminie do 14 dni  od dnia otrzymania ostatecznej decyzji admi-
nistracyjnej lub od daty sporządzenia aktu małŜeństwa lub od daty zdarzenia (np. zmiany miejsca 
zameldowania)  złoŜyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. 
Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku będzie uniewaŜnienie dotychczas posiadanego 
dowodu osobistego po upływie 3 miesięcy od okoliczności, o których mowa wyŜej. 
P o n a d t o: 
-     osoba, która utraciła lub uszkodziła dowód osobisty winna niezwłocznie zgłosić ten fakt w 
urzędzie gminy i wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego. Utracony lub uszkodzony do-
wód osobisty zostaje uniewaŜniony w dniu zgłoszenia faktu, 
-     osoba, której dowód osobisty traci waŜność w związku z upływem terminu waŜności  dowodu 
(w dniu upływu terminu waŜności dowód osobisty zostaje uniewaŜniony) winna złoŜyć wniosek o 
wydanie nowego dowodu osobistego nie później niŜ na 30 dni przed upływem terminu waŜności 
dowodu, 
-      osoba, która nie posiada waŜnego dowodu osobistego (np. dotyczy to osób, które posiadają 
dowody ksiąŜeczkowe) winna niezwłocznie zgłosić się do urzędu gminy z wnioskiem o wydanie 
dowodu osobistego. 
Ustawowym obowiązkiem obywatela polskiego po ukończeniu 18 roku Ŝycia jest posiadanie 
waŜnego dowodu osobistego. 
Procedury składania wniosku o wydanie dowodu osobistego  i odbiór dowodu osobistego: 
1) Osoba pełnoletnia składa wniosek o wydanie dowodu osobistego, jak równieŜ odbiera dowód 
osobisty – osobiście. 
Do wniosku, oprócz dwóch jednakowych, aktualnych, fotografii o wymiarach 35 na 45 mm, z wi-
docznym lewym uchem, bez nakrycia i głowy i bez okular z ciemnymi szkłami, dołącza odpis 
skrócony aktu urodzenia,  małŜonkowie – odpis skrócony aktu małŜeństwa ( jeŜeli był sporządza-
ny poza USC Kawęczyn ).  
2) Osoby małoletnie: 
- w przypadku osób małoletnich  do lat 13-tu  - wniosek składają obydwoje rodzice lub opiekuno-
wie prawni, dołączając oprócz dwóch fotografii  małoletniego (wymogi jak powyŜej), jego odpis 
skrócony aktu urodzenia. Wymagana jest obecność małoletniego powyŜej 5-tego roku Ŝycia. Do-
wód osobisty małoletniego odbiera jeden z rodziców  lub opiekunów.  
- w przypadku osób małoletnich powyŜej 13-tego roku Ŝycia – wniosek składa jeden z rodziców 
lub opiekunów prawnych oraz małoletni, dołączając dokumenty jak powyŜej. Dowód osobisty od-
biera rodzic lub małoletni.  
Dowód osobisty wydany osobie pełnoletniej waŜny jest 10 lat od daty wydania, dowód osobisty 
wydany osobie po ukończeniu 65 roku Ŝycia  waŜny jest na czas nieoznaczony, a dowód osobisty 
wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku Ŝycia  waŜny jest 5 lat od daty jego wydania ( jeśli 
nie mają miejsca sytuacje, o których mowa na wstępie niniejszej informacji). 
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru do-
wodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich 
uniewaŜniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384). 



Historia Będziechowa, sięga zapewne, 
co najmniej XV wieku. Brzmienie na-
zwy Będziechów moŜe świadczyć, Ŝe 
jej załoŜycielem był człowiek 
o staropolskim imieniu Będziech. Ta-
kie imię występuje juŜ w Bulli gnieź-
nieńskiej z 1138 r. Najstarszy doku-
ment dotyczący Będziechowa jaki uda-
ło mi się odnaleźć pochodzi z 1517 
roku. Wojewoda łęczycki Jarosław 
Hieronim Łaski kupił od 
Piotra i jego bratanka dzie-
d ziców  w śyrkowie 
(śerkowie), Będziechów 
wraz ze Strzałkowem i trzema innymi 
wsiami za 6000 grzywien srebra 
(grzywna około 200 gram). Następnie 
Będziechów trafił w posiadanie zna-
mienitego i bogatego rodu Zarębów. 
To stara polska rodzina związana Zie-
mią Sieradzką i Kaliską. Pełnili godno-
ści od kasztelanów, przez starostów, aŜ 
po wojewodów. Pieczętowali się her-
bem „Zaremba”, przedstawiającym 
„czarnego lwa za rębem muru”. O po-
siadaniu przez nich będziechowskiego 
majątku, dowiadujemy się z zapisu w 
kaliskiej księdze grodzkiej i ziemskiej 
z 1544 roku. Dotyczy on podziału 
przez braci Zarembów, naleŜnego im 
po rodzicach majątku. Ich ojcem był 
Jan Zaręba zmarły w 1525 roku. Po-
dział ten nastąpił kilka lat wcześniej, 
bo w 1530 roku. Zapisy w księgach 
dokonywane były wówczas, podobnie 
jak obecnie niejednokrotnie ze sporym 
opóźnieniem. Będziechów wraz ze 
Głuchowem, Małgowem, Strachocica-
mi i Strzałkowem otrzymał Stanisław 
syn Jana z drugiego małŜeństwa.  
Swoje udziały w Będziechowie mieli 
teŜ Mycielscy. Po śmierci Jakuba My-
cielskiego, jego syn Stanisław w imie-
niu swoim oraz braci Sebastiana i Jana 
wystąpił w 1558 roku przeciwko ich 
macosze Jadwidze Siedleckiej o to iż 
wieś ich Będziechów w powiecie 
kaliskim bezprawnie zajęła. Wszyst-
ko wskazuje na to, że sprawę prze-
grali, ponieważ pani Jadwidze córce 
Mikołaja z Grzymiszewa, mąż Ja-
kub zapisał Będziechów. Stąd też   
w tym samym 1585 roku, Piotr My-

cielski (syn jej i Jakuba) swoje części 
w tej wsi sprzedał bratu rodzonemu 
Mikołajowi za 3000 dukatów. TenŜe 
Mikołaj zwany Mycielskim z Będzie-
chowa, na połowie posiadanych dóbr 
zapisał 2000 dukatów posagu swojej 
Ŝonie Agnieszce Rolance Bratuskiej. 
Dwa lata później wydzierŜawił tą wieś 
Wojciechowi Kotarbskiemu.  W 1594 
roku swoje udziały w Będziechowie, 

które wstępnie zastawił za 3000 duka-
tów Janowi Rogozińskiemu, sprzedał 
w 1594 roku Stanisławowi Zarębie. 
Ten zanim zmarł narobił długów. Za-
płaty 1000 dukatów na Będziechowie, 
dopominała się Helena Radolińska 
wdowa po Marianie Kwiatkowskim.  
Syn Stanisława, Janusz Zaręba oŜenił 
się z Zofią Rusocką. W 1616 roku za-
pisali Będziechów wraz ze Strzałko-
wem, PoroŜem i częściami w Przespo-
lewie swojemu synowi Stanisławowi. 
On to w 1620 roku zgodnie z zobowią-
zaniem wobec rodziny swojej Ŝony 
Zuzanny z Przerębskich, sprzedał na-
leŜne dobra Ŝony w województwie san-
domierskim za 20.000 dukatów.         

W zamian zapisał jej 15.000 dukatów 
na wsiach Strzałków i Będziechów     
w powiecie kaliskim oraz Małgowie    
w powiecie sieradzkim. W 1657 roku 
Będziechów ze Strzałkowem Małgo-
wem i Przespolewem, Stanisław Zarę-
ba dał swojemu synowi Marcinowi. 
Ten dokonał na nich zapisu posagu     
w wysokości 24.000 dukatów, swojej 
Ŝonie Urszuli Zaleskiej córce Mariana 

Za lesk iego p isar za 
grodzkiego sieradzkiego. 
Kolejny z właścicieli 
wsi, takŜe Stanisław Za-

remba, zastawił w 1700 roku Będzie-
chów w imieniu swoim i Ŝony Bony 
Cerekwickiej za 10.000 dukatów Woj-
ciechowi Sieroszewskiemu. Dokument 
z 1753 roku mówi o Justynie Swier-
skiej, córce Jana z Romanowa - pod-
stolego podolskiego, Ŝonie Władysła-
wa Zaremby dziedzica Będziechowa 
synowi Stanisława z Kalinowy i Bony 
Cerekwickiej. Kolejny dokument         
z 1766 roku mówi o Ignacym Zarębie 
synu Władysława, któremu posesor, 
czyli dzierŜawca Będziechowa Jan 
Grudziecki syn Antoniego cześnika 
piotrkowskiego i Franciszki Walew-
skiej, zapłacił 550 dukatów z 1.000 
dukatów zaległej zapłaty dzierŜawnej. 
 Będziechów od początków XVII wie-
ku naleŜał do parafii Przespolew. 
Wcześniej być moŜe do parafii Mala-
nów. W dokumencie z wizytacji prze-
spolewskiej parafii, która miała miej-
sce w 1611 roku dowiadujemy się, Ŝe 
naleŜała ona wówczas do dekanatu 
Staw. Dopiero w 1609 roku został mia-
nowany tutaj proboszcz. Ze spisu in-
wentarza naczyń i szat liturgicznych 
widać, Ŝe parafia była uboga. NaleŜały 
do niej następujące wioski: Przespo-
lew, PoroŜe Stare, PoroŜe Nowe, Skar-
Ŝyn, SkarŜynek i Będziechów. Rów-
nieŜ później z proboszczami było róŜ-
nie. Nie kwapili się do objęcia tak 
biednej parafii. W 1719 roku parafii 
był bez proboszcza, opiekował się nią 
malanowski pleban. W końcu świąty-
nia uległa zniszczeniu. Odbudował ją 
w połowie XVIII wieku Władysław      
  

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Będziechów Zarembów 

Herb Zarembów 
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Zaręba dziedzic Będziechowa.roku 
1752 zostaje przywrócona parafia. 
Zaremba polecił zbudować w świąty-
ni trzy ołtarze i z własnych dochodów 
powiększył uposaŜenie kościoła. 
Wielki ołtarz - niekonsekrowany, po-
święcony był Najświętszej Maryi 
Pannie, w opinii ludu łaskami słyną-
cy, o czym świadczyły liczne wota.  

W drugiej połowie XIX wieku Bę-
dziechów naleŜał do gminy Skarzyn. 
Składał się z wsi, koloni i folwarku. 
Tamtejszy majątek liczył 14 włók, 
czyli około 234 ha. NaleŜał do Soko-
łowskich. Teren ten był zasiedlany 
podobnie jak okolice (np. Czachulec) 
kolonistami z Niemiec. Posiadali oni 
gospodarstwa w granicach 15-20 
mórg (8-11 ha). Miejscowa ludność 
posiadała gospodarstwa 10 -20 mórg 
(5,5 – 11 ha). Mieszkańców Będzie-
chowa uwaŜano wówczas za zamoŜ-
nych.  
W spisie majątków powiatu tureckie-
go z początku lat trzydziestych XX 
wieku, będziechowskich posiadłości 
juŜ nie ujęto.  
 

Andrzej R. Tyczyno 
Opracowano na podstawie: Teki 
Dworzaczka,  Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego i Innych Krajów 
Słowiańskich, Szlachta Sieradzka w 
XV wieku,  Herbarz Polski 

Dołęga herb rodu Mycielskich 

Działo się we wsi Przespolew 9 (21) 
listopada 1887 roku o godzinie 4 po 
południu. Oświadczam Ŝe w obecno-
ści świadków Józefa Dzikowskiego 
60 lat i Stanisława Kalinowskiego 35 
lat rolników mieszkających we wsi 
Będziechów zawarto w dniu dzisiej-
szym religijny związek małŜeński po-
między Ludwikiem Sobkowskim ka-
walerem, synem Antoniego Antonie-
go zmarłej Katarzyny z domu Pogo-
dzińskiej małŜonków Sobkowskich – 
rolników, urodzonym we wsi [?] pa-
rafia Tokary, mieszkającym przy oj-
cu we wsi Marcjanów tutejszej para-
fii 30 lat mającym a Józefą BaŜant 
panną, córką zmarłych Jana i Mag-
daleny z domu Marciniak małŜon-
ków BaŜantów, urodzoną w mieście 
śerków tejŜe parafii, mieszkająca 
przy swoim bracie we wsi Będzie-
chów 23 lata. MałŜeństwo to poprze-
dziły 3 zapowiedzi ogłoszone w para-
fialnym przespolewskim kościele w 
dniach:18 (30) października, 25 paź-
dziernika (6) listopada, 1 (13) listo-
pada tego roku. Nowozaślubieni 
oświadczają, Ŝe umowy przedślubnej 
nie zawarli. Akt ten stawającym i 
świadkom przeczytany, a Ŝe niepi-
śmienni, Nami tylko podpisany.  
 
Ksiądz Kolczyński Administrator 
Utrzymuj ący Akta Stanu Cywilne-
go 

*** 
Działo się w osadzie Przespolewie 
13/25 września 1890 roku o godzinie 
8 rano. Stawili się Antoni Gil 35 lat i 
Karol Sobkowski 38 lat, rolnicy 
mieszkający we wsi Marcjanowie i 
oświadczyli, Ŝe 11/23 września tego 
roku o godzinie 6 po południu umarł 
we wsi Marcjanowie Kazimierz Sob-
kowski, syn Ludwika i Józefy z domu 
BaŜant małŜonków Sobkowskich, 
urodzony i zamieszkały przy rodzi-
cach we wsi Marcjanowie, mający 7 
miesięcy. Po przekonaniu się naocz-
nie o śmierci Kazimierza. - Akt ten 
stawiającym przeczytany, a z powodu 

ich niepiśmienności przez Nas tylko 
podpisany. 
Ksiądz Kolczyński  Administrator 
Utrzymuj ący Akta Stanu Cywilne-
go  

*** 

Działo się we wsi Przespolew dnia 17 
lutego (1 marca) 1881 roku o godzi-
nie 3 po południu. Oświadczam Ŝe w 
obecności świadków Antoniego Przy-
lenckiego 40 lat i Wojciecha Galew-
skiego 50 lat rolników mieszkających 
we wsi Marcjanów zawarto w dniu 
dzisiejszym religijny związek małŜeń-
ski pomiędzy Ignacym Korzyckim 
wdowcem po zmarłej 2(14) września 
ubiegłego roku Józefie Kropidłow-
skiej, synem zmarłych Franciszka i 
Zuzanny z domu Biernackiej mał-
Ŝonków Korzyckich urodzonym we 
wsi Morowin Parafii Baranowo księ-
stwa poznańskiego, mieszkającym w 
przydwornym leśnictwie we wsi Skar-
Ŝyn przespolewskiej parafii 52 lata, a 
Józefą Sobkowską, panną, córką An-
toniego i Katarzyny z domu Pogo-
dzińskiej małŜonków Sobkowskich – 
rolników, urodzoną i mieszkającą 
przy rodzicach we wsi Marcjanów 19 
lat i 11 miesięcy mająca. MałŜeństwo 
to poprzedziły 3 zapowiedzi ogłoszone 
w parafialnym przespolewskim ko-
ściele w dniach:1(13), 8(20) i 15(27) 
lutego bieŜącego roku. Nowozaślu-
bieni oświadczają, Ŝe umowy przed-
ślubnej nie zawarli. Pozwolenie ro-
dziców nowozaślubionej na wstąpie-
nie w związek małŜeński oświadczone 
było ustnie. Akt ten stawającym i 
świadkom przeczytany, a Ŝe niepi-
śmienni, Nami tylko podpisany. 

Ksiądz Kolczyński Administrator 
Utrzymuj ący Akta Stanu Cywilne-
go. 

Daty podawane są wg kalendarza ju-
liańskiego i gregoriańskiego. Zacho-
wano pisownię oryginalną. Trudne do 
odczytania fragmenty opatrzono py-
tajnikami 

Z przespolewskich ksiąg  
parafialnych 
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ZAPROSZENIE 
Zarząd LZS Orzeł Kawęczyn serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków 
tenisa stołowego do uczestnictwa w VIII Gminnym Turnieju Tenisa Stoło-
wego. Turniej odbędzie się dn. 13 marca 2010 r. w sali sportowej Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie od godziny 9.00.  

Zapisy uczestników przyjmowane będą przed turniejem. 

Gminny Turniej halowej piłki no Ŝnej straŜaków 
ochotników z gminy Kawęczyn 

W sobotę, 20 lutego br. w sali spor-
towej Zespołu Szkół w Kawęczynie 
odbył się IV Gminny Turniej halo-
wej piłki noŜnej straŜaków ochotni-
ków. Organizatorem Turnieju był 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Kawęczynie oraz Komisja ds. 
MłodzieŜy przy ZOG ZOSP RP      
w Kawęczynie. W turnieju udział 
wzięło pięć druŜyn reprezentujących 
poszczególne jednostki OSP z terenu 
gminy Kawęczyn, tj. Głuchów, Ka-
węczyn, Kowale Pańskie, Milejów    
i SkarŜyn. DruŜyny, zgodnie z regu-
laminem,  liczyły po     4 zawodni-
ków + maksymalnie po 4 zawodni-
ków rezerwowych, którymi mogli 

być pełnoletni członkowie danej 
OSP. W wyniku rozgrywek sędzio-
wanych przez druhów - członków 
Komisji ds. MłodzieŜy : Adriana 
Kwinciaka, Krzysztofa Dytwińskie-
go i Szymona Woźniaka  druŜyny 
uplasowały się następująco: 
I miejsce – druŜyna OSP Głuchów  
II miejsce – druŜyna OSP Kawęczyn 
III miejsce – druŜyna OSP Kowale 
Pańskie 
IV miejsce – druŜyna OSP SkarŜyn 
V miejsce – druŜyna OSP Milejów 
Wszystkie druŜyny otrzymały dyplo-
my, które wręczyli druhowie Stani-
sław Urbaniak Komendant Gminny 
ZOSP RP w Kawęczynie i Tadeusz 

Krupiński Wiceprzewodniczący Ra-
dy Gminy Kawęczyn;  druŜyny, któ-
re zajęły pierwsze trzy miejsca otrzy-
mały równieŜ puchary.  
Ponadto dla druŜyny, która zajęła         
I miejsce „nagrodą” jest reprezento-
wanie gminy Kawęczyn na IV Po-
wiatowym Turnieju halowej piłki 
noŜnej, który odbędzie się 27 lutego 
br.          w Przykonie. 
Skład zwycięskiej druŜyny: kapitan 
Piotr Pasik, Jarosław Pasik, Seba-
stian Kwinciak, Mateusz Dewicki, 
Mirosław ChoronŜy, Zbigniew Wa-
laszczyk i Łukasz Antczak. 

                  B.M. i A.K. 

 

XI Mistrzostwa Powiatu Tureckiego 
 w Halowej Piłce NoŜnej 

D nia 20 lutego br. w 
Sali Sportowej we 

Władysławowie odbyły 
się XI Mistrzostwa Po-
wiatu Tureckiego w Ha-
lowej Piłce NoŜnej. 
Uczestniczyły w nim 
druŜyny samorządow-
ców z Gmin: Kawęczyn, 
Brudzew, Malanów, 
Władysławów, Tulisz-
ków, Przykona, Turek, 
Dobra oraz druŜyna Po-
wiat Turek. DruŜyna re-
prezentująca naszą Gmi-

nę w wyniku losowania 
przydzielona została do 
grupy II wraz z samorzą-
dowcami z Gmin Turek   
i Dobra. Reprezentacja 
Kawęczyna remisując w 
meczu z Dobrą 1 – 1       
i wygrywając z Turkiem 
3 – 0 została zwycięzcą 
grupy i awansowała do 
półfinału natrafiając na 
Powiat Turek. Mecz pół-
finałowy zakończył się 
remisem 3 – 3, a o zwy-
cięstwie i awansie do 

finału zdecydowały rzuty 
karne, w których niestety 
lepsi okazali się zawod-
nicy Powiatu. Był to 
ostatni mecz reprezenta-
cji Kawęczyna w tych 
Mistrzostwach, po któ-
rym została sklasyfiko-
wana na IV miejscu. 
Zwycięzcą zawodów 
okazała się druŜyna go-
spodarzy, czyli Gminy 
Władysławów remisując 
w meczu z Powiatem i 
wygrywając z Malano-

wem. W trzecim meczu 
finałowym samorządow-
cy Powiatu remisując     
z samorządowcami         
z Malanowa zapewnili 
sobie drugie miejsce. 
Ostatnim punktem mi-
strzostw było wręczenie 
pucharów, które zostały 
przygotowane dla kaŜdej 
z druŜyn, oraz najmłod-
szego, najstarszego i naj-
lepszego zawodnika jak i 
najlepszego bramkarza 
zawodów.  
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Od 01.03.2010 r. rozpoczyna się okres składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierw-

szym okresie rozliczeniowym 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

informuje:  

KaŜdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy uŜywany do produkcji rolnej 

powinien zbierać faktury VAT  

� w terminie od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. naleŜy złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, w zaleŜ-

ności od miejsca połoŜenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 

zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego  2010 r.,  

� w terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. naleŜy złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, w 

zaleŜności od miejsca połoŜenia gruntów rolnych wraz z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi do-

wód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. w ramach limitu zwrotu 

podatku określonego na 2010 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 r. wynosi  

73,10 zł * ilość ha uŜytków rolnych  

Pieniądze wypłacane będą w terminie:  

2 - 31 maja 2010 r. w przypadku pierwszego wniosku  

  3 - 30 listopada 20010r. w przypadku drugiego wniosku  

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kawęczyn, 

w pok. nr 5 od godz.9.00 do 14.00 

INFORMACJA 
W dniach od 21 grudnia 2009 r. do 17 lutego 2010 r. w  Urzę-
dzie  Marszałkowskim Województwa  Wielkopolskiego w Po-
znaniu   trwał  II  nabór  o przyznanie   pomocy  w  ramach dzia-
łania 321      „  Podstawowe  usługi dla gospodarki  i ludności 
wiejskiej „  objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich  
na  lata  2007-2013. 
Gmina Kawęczyn  w  dniu 16 lutego 2010 r. złoŜyła wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego w  Poznaniu  Departament  Progra-
mów  Rozwoju  Obszarów Wiejskich o przyznanie pomocy w 
ramach działania  jw.: dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„ROZBUDOWA  I  MODERNIZACJA STACJI  UZDAT-
NIANIA  WODY  W  MIEJSCOWO ŚCIACH:  KOWALE 
PAŃSKIE – KOLONIA    I  MARCJANÓW ”  realizowanego 
w dwóch  etapach. 

Z.O. 

INFORMACJA 
 
Urząd Gminy w Kawęczy-
nie przypomina, iŜ dnia 15 
marca bieŜącego roku mi-
ja termin płatności pierw-
szej raty podatków rolne-
go, leśnego, od nierucho-
mości. Płatności moŜna 
dokonywać u sołtysa lub 
na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Kawęczyn, 
numer: 52  8557 0009 
0400 0101 2004 0007.  



Urząd Gminy 
 Kawęczyn 

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 

czynny w dni robocze 
Od 7.30 do 15.30 

  

 Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Śluby 

Zgony 

AnnaWiczewska 
Mirosław Erkiet 

     

Anna Zabawa 
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 Informacja o funkcjonowaniu 
świetlic opiekuńczo-wychowawczych. 

 
Od 1 marca 2010 r. przy szkołach w SkarŜynie, Tokarach 

i Kawęczynie rusza kolejna edycja świetlic opiekuńczo-
wychowawczych.  

Zajęcia odbywać się będą 4 razy w tygodniu po 3 godzi-
ny do  18 czerwca br.  

W ramach zajęć świetlicy zostanie zorganizowana opie-
ka dla dzieci  w wieku przedszkolnym. W kaŜdej świetlicy 
zajęcia poprowadzi nauczyciel       z kwalifikacjami w zakre-
sie edukacji przedszkolnej oraz osoba wspomagająca. Dzieci 
zostaną objęte opieką logopedyczną. Odbędą się równieŜ 
warsztaty dla rodziców.  

Rodzice mogą zgłaszać dzieci do sekretariatów szkół 
wymienionych wyŜej. 

 
Arleta Biegańska 

INFORMACJA 
     Urząd Gminy uprzejmie informuje, Ŝe pomoc przy wypeł-
nianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników  odby-
wać się będzie od 15 marca 2010 roku w poniedziałki, wtorki, 
środy i piątki w godzinach od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 16 
budynku urzędu (sala posiedzeń). 

Zebrania Gminnej Spółki Wodnej 
W dniach 17-go i 18-go marca 2010 r. odbędą się zebrania Gminnej 
Spółki Wodnej 
 17-go marca 2010 r. : 
- dla obiektu Kowale Pańskie – godzina 10.00 w remizie OSP Kowale 
Pańskie; 
- dla obiektu Leśnictwo – godzina 12.00 u sołtysa; 
- dla obiektu Siedliska – godzina 13.00 u sołtysa; 
- dla obiektu Dzierzbotki – godzina 14.00 u sołtysa. 
18-go marca 2010 r.: 
- dla obiektu Tokary i Głuchów – Łąki – godzina 10.00 w remizie OSP 
Głuchów; 
- dla obiektu Marianów – godzina 12.00 w świetlicy wiejskiej w Wojcie-
chowie; 
- dla obiektu Marcinów – godzina 13.00 u sołtysa; 
- dla obiektu SkarŜyn – godzina 14.00 w remizie OSP SkarŜyn. 
O w/w zebraniach obiektowych mieszkańcy Gminy Kawęczyn powiado-
mieni zostaną w formie kurend rozesłanych na poszczególne sołectwa. 

KOMUNIKAT 
Wójt     Gminy     Kawęczyn 
lub  Zastępca  Wójta  Gminy  

Kawęczyn                   
p r z y j m u j ą   

interesantów 
w  kaŜdy  poniedziałek 
od  godziny  900 – 1300 
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Z okazji  

Dnia Kobiet 

 wszystkim Paniom 

 najlepsze Ŝyczenia  

wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym  

oraz w pracy zawodowej. 

Aby zawsze pamiętano o Paniach,  

o Waszej codziennej pracy, 

 nieustannym trudzie, poświęceniu 

 i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie Ŝycia.  

śeby szczęście towarzyszyło Paniom nie tylko w tym dniu, 

 ale przez cały rok,  

a uśmiech na stałe gościł na Waszych twarzach. 

Wszystkiego najlepszego Ŝyczy Samorząd Gminy Kawęczyn 
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Pionowo: 1.zaŜalenie,pismo,Piotr 
2.windowsy, Linuksy, mac-os-y 
4.rzeka, dopływ, Narew,  5. ryby, gatu-
nek, łososiowate  7. stolica, państwo, 
but     10. skrót, poŜar, ochotnicy  
11.deski, dopełniacz, czego  12. kolor,   
karty, czerń  14 roślina, uprawna, 
tłuszcz  17. wzrok, narząd, cyklon  
18. krew, opatrunek, gojenie  
19. karty, gra, Śląsk  21. strzała, Amor, 
broń   22. Anglia, powierzchnia, pole 
24. ekran, komputer, czasopismo 
25. kontynent, półkula, północna 
27. mrzonka, nierealność, pomysł 
28. nóŜka, grzybek, kolejka 
29. kobieta, imieniny, 30 marca 
 

Poziomo: 3. ptak, Egipt, kult 
6. sołectwo, sąsiad, Marcjanów 
8. piłkarz, Brazylia, wszechczasy 
9. malarz, aktor, piosenkarz 
10. wojsko, Tatarzy, obóz 
12. karty, licytacja, rezygnacja 
13. wieś, gmina, Tuliszków 
15. zebra, ulica, przejście 
16. światło, barwa, rodzaj 
20. wiosna, ptak, czynić 
23. państwo, sułtanat, Azja 
26. autobus, pojazd, wycieczka 
30. prochy, naczynie, wybory 
31. taniec, pojazd, matura 
32. chwasty, pole, kłucie 
33. kontrola, papierek, kanar   
34.pogoda, nastrój, klimat                                                                                    

Wpisz w diagram słowo kojarzące 
się z trzema podanymi. 
Rozwiązanie KrzyŜówki, którym 
jest hasło utworzone z liter ozna-
czonych cyframi pisanymi kursywą 
w prawym dolnym rogu diagramu, 
moŜna przesłać lub dostarczyć do 
sekretariatu urzędu gminy do dnia 
15 marca br., z dopiskiem Krzy-
Ŝówka. Spośród otrzymanych  roz-
wiązań zostanie wylosowana na-
groda ksiąŜkowa, do odebrania w 
sekretariacie. O wynikach losowa-
nia poinformujemy w następnym 
KAWĘCZYNIAKU. 
 

   Autor 
    MOL 


