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Relacja z 
uroczystego 
Jubileuszu    

Cecylii Rusek  
z Dzierzbotek  
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W sobotę 12 
grudnia 2015 r. w 
sali  gimnastycznej 
Zespołu Szkół im. 
M. Skłodowskiej-
Curie w Kawęczy-
nie odbył się  III 
Otwarty Mikołaj-
kowy Turniej Piłki 
Siatkowej. W tur-
nie ju uczestniczyły 
4 druŜyny, które 
walczyły o Puchar 
Wójta Gminy 
Kawęczyn. Podczas 
turnieju odbyła się  
równieŜ zbiórka 
pieniędzy dla 3 -
letniego Zbyszka z 
Mile jowa, który 
cierpi na autyzm. 

cd. str. 2 

    

Z okazji Dnia Babci i Dziadka 

składamy serdeczne Ŝyczenia 

zdrowia, szczęścia i długich lat Ŝycia 

wypełnionych radością, Ŝyczliwością i szacunkiem innych ludzi. 

Niechaj Wasze doświadczenie słuŜy kolejnym pokoleniom, 

a Ŝyciowa mądrość dodaje wiary we własne siły. 

Bądźcie drogowskazem dla wnuków, 

którzy jeszcze niepewnie stawiają pierwsze  

 kroki na swojej drodze Ŝycia. 

                         Pogody ducha, spokoju oraz optymizmu 

                     Ŝyczą 

 

             Przewodniczący Rady Gminy                                       Wójt Gminy Kawęczyn 

                   /-/   Piotr Gebler                                                           /-/   Jan Nowak 

  
Lp. 

  
 Jednostka OSP 

  
Data  i miejsce 

zebrania 

  
Godzina rozpoczęcia 

  
1. 

 
BĘDZIECHÓW  

23.01.2016 
Sala OSP 

19.00 

  
2. 

 
GŁUCHÓW  

  

27.02.2016 
Sala OSP 

19.00 

  
3. 

 
KAW ĘCZYN  

30.01.2016 
Sala OSP 

18.00 

  
4. 

  
KOWALE PA ŃSKIE  

06.02.2016 
Sala OSP 

18.00 

  
5. 

  
MARIANÓW  

09.01.2016 
Sala OSP 

19.00 

  
6. 

  
MILEJÓW  

13.02.2016 
Sala OSP 

19.00 

  
7. 

  
SKARśYN 

16.01.2016 
Sala OSP 

18.00 

  
8. 

  
TOKARY  

20.02.2016 
Sala OSP 

18.00 

  
9. 

 
śDśARY  

05.03.2016 
Sala OSP 

16.00 

Poświęcenie 
nowego KrzyŜa    

w Kowalach 
Pańskich-Kolonii 

 
Szczegóły str. 6  

Zespół Szkół  
w Kawęczynie  
świętował XXII 

rocznicę nadania 
imienia  

M. Skłodowskiej-
Curie 

 

Szczegóły str. 7 
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12 grudnia 2015 r.  odbył się w 
Kawęczynie III Otwarty 
Mikołajkowy Turniej Piłki 
Siatkowej. Po wielu godzinach 
zmagań dokonano podsumowania 
zawodów. Uczestniczyli w nim 
m.in. Wójt Gminy Kawęczyn - Jan 
Nowak, Radna Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego - 
Anna Majda, opiekun obiektów 
sportowych w gminie i koordynator 
turnieju - Marcin Mazurek, sołtys 
Milejowa - Jolanta Mazurek, a takŜe 
Stanisław Urbaniak - radny z Milejowa. 
Siatkarze otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, puchary i medale. Najlepsza 
druŜyna otrzymała okazały puchar 
ufundowany przez Wójta Gminy 
Kawęczyn. Uczestnicy zostali 
obdarowani medalami i nagrodami 
rzeczowymi. Statuetka najbardziej 
wartościowego gracza turnieju (MVP) 
trafiła do Adama Paciorka z 
"Sypaków". Puchar za I miejsce oraz 
nagrody rzeczowe w postaci piłek 
zawodnicy przekazywali małemu 
Zbyszkowi, który wraz z rodzicami był 
obecny na końcowej fazie zawodów i 
podsumowaniu turnieju. Pomoc dla 
Zbyszka zorganizowano równieŜ w 
Milejowie – rodzinnej miejscowości 
chłopca. W specjalnej zbiórce  udało się 
zebrać 2100 zł. W trakcie turnieju i 
dzięki pomocy lokalnym sponsorom z 

Gminy Kawęczyn uzbierano kwotę 
600zł, co dało łącznie 2700 zł. 
Wszystkie pieniądze przekazano 
rodzicom dziecka podczas 
podsumowania turnieju. Organizatorzy 
pragną serdecznie podziękować za 
ufundowane nagrody rzeczowe Annie 
Majdzie - Radnej Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego oraz 
Janowi Grucy – Radnemu Powiatu 
Tureckiego. Organizatorzy dziękują 
równieŜ Arlecie Biegańskiej – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie za 
udostępnienie sali, Grzegorzowi 
Kaczorowskiemu – sędzimu głównemu 
zawodów i Stanisławowi Biegańskiemu 
– za obsługę techniczną turnieju. 
Wyniki końcowe: 
Jeźdźcy Apokalispy – MKS Malanów 

0:2 (12:25, 26:28) 
Ochocki Turek – Sypaki 0:2 (12:25, 
18:25) 
MKS Malanów – Ochocki Turek 2:0 
(25:23, 25:20) 
Jeźdźcy Apokalispy – Sypaki 1:2 
(25:23, 20:25, 10:15) 
Ochocki Turek – Jeźdźcy Apokalispy 
2:0 (25:18, 25:22) 
MKS Malanów – Sypaki 1:2 (25:20, 
26:28, 12:15) 
Tabela 
I  Sypaki 
II MKS Malanów  
III Ochocki Turek  
IV Jeźdźcy Apokalipsy   
                                              

Marcin Mazurek 
 
 

Sportowcy zagrali dla Zbyszka 

W roku ubiegłym Zarząd Gminnego Koła 
So łt ysów w Kawęczyn ie by ł 
pomysłodawcą oraz organizatorem 
spotkania opłatkowego  sołtysów. 
Wygląda na to, Ŝe wydarzenie to wpisało 
się w kalendarz zebrań sołeckich, gdyŜ 12 
grudnia br. sołtysi z gminy Kawęczyn 
spotkali się po raz kolejny, aby podzielić 
się opłatkiem i złoŜyć sobie Ŝyczenia. 

Uroczystość wigilijna miała miejsce w 
Zajeździe Zapiecek w Rzymsku.  
Obecnością swoją zaszczycili m.in.: 
Anna Majda – Radna Województwa 
Wielkopolskiego, Dariusz Młynarczyk – 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowsk iego Wo jewództ wa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, Jan Gruca 
– Radny Powiatu Tureckiego, a takŜe Jan 
Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Piotr 
Gebler – Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn, Grzegorz Dzikowski – 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn, BoŜena Macudzińska – 
Sekretarz Gminy Kawęczyn oraz Edyta 
Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn. 
Podczas spotkania poruszano tematy 
związane z funkcjonowaniem Gminnego 
Ko ła Sołtysów, był czas na 
podsumowanie osiągnięć poszczególnych 
sołectw. Panowała miła i przyjazna 
atmosfera, która zachęciła do wspólnego 
śpiewania kolęd.  

 
Iwona Krajewska 

Uczestnicy turnieju wraz z organizatorami 

Sołtysi podzielili się 
opłatkiem 
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W dniu 25 grudnia 2015 r. Cecylia 
Rusek zam. w Dzierzbotkach 
obchodziła setną rocznicę urodzin. 
Uroczystość odbyła się w lokalu 
Państwa Rogalskich w Ciemieniu. Z 
gratulacjami i bukietami kwiatów 
przybyli Piotr Gebler -
Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn, Teresa Kęska - 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
Jolanta Krawczyk - Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kawęczynie i Jan 
Łuczak - Sołtys Sołectwa 
Dzierzbotki.  W tym wyjątkowym 
dniu nie zabrakło  równieŜ               
ks. Romana Kowszewicza - 
Proboszcza Parafii pw. Siedmiu 
Boleści NMP w Kowalach Pańskich, 
Małgorzaty Osiwały -Kierownika 
Placówki Terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Turku oraz licznie 
zgromadzonej rodziny Jubilatki. 
Cecylia Rusek z domu Karbowa, 
córka Andrzeja Karbowego i Anieli 
Kasprzak, urodziła się w dniu 25 
grudnia 1915 r. w Potworowie. 
Kolejnym miejscem jej  
zamieszkania były Siedliska. 
Jubilatka miała 6 sióstr i  6  braci. W 
bardzo młodym wieku straciła matkę 
i przejęła po niej obowiązki 
domowe. 

W dniu 7 sierpnia 1935 r. wyszła za 
mąŜ za Józefa Ruska i zamieszkała 
w Dzierzbotkach. Wraz z nim 
prowadziła niewielkie, 3,5 ha 
gospodarstwo rolne. Ze związku 

małŜeńskiego urodziły się cztery 
córki i jeden syn, który zmarł 
wkrótce po urodzeniu. MałŜonek 
zmarł 14 grudnia 1984 r. 
Cecylia Rusek doczekała się 9  
wnuków, 19 prawnuków i 8 
praprawnuków. 
Obecnie mieszka w Dzierzbotkach z 
córką ElŜbietą Kwaśniewską i 
wnuczką Wiolettą. 
W jej intencji w dniu 25 grudnia 
2015 r. w kościele parafialnym w 
Kowalach Pańskich odprawiona 
została Msza Święta. Jubilatce 
Ŝyczymy, aby to wspaniałe święto, 
które jest darem od Boga, było 
uhonorowaniem trudów Ŝycia oraz 
dawało nadzieję na kolejne lata w 
zdrowiu i radości.    

 
Teresa Kęska                                                                                                                 

„100 lat to za mało …” 

Jubilatka z gośćmi i córką 
Od lewej stoją: ks. Roman Kowszewicz - Proboszcz Parafii Kowale Pańskie, Jolanta Krawczyk-

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Piotr Gebler - Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn, Teresa Kęska-Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaweczynie, 

Małgorzata Osiwała - Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Turku , ElŜbieta Kwaśniewska-córka Jubilatki 

Jubilatka w otoczeniu rodziny 
(zdjęcie ze zbiorów Rodziny 

Kwaśniewskich) 



  

Sołtys na przestrzeni 
wieków 
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Historia sołectwa i sołtysa w Polsce 
jest prawie tak stara, jak historia 
państwa polskiego. Pojęcia t e 
pojawiały się na przełomie XII i XIII 
wieku wraz z lokowaniem wsi na 
prawie niemieckim. Początkowo 
prawo to było zbiorem zasad 
d o t y c zą c y c h  o s a d n i k ó w 
zakładających miejscowości. W 
imieniu pana feudalnego nabór na 
osadników w celu osadzenia ich w 
powstającym nowym mieście lub wsi 
prowadził zasadźca lub lokator. 
Podstawą prawną był dokument 
lokacyjny, który określał przywileje, 
ale równieŜ obowiązki zasadźcy i 
osadników. 
  Po zorganizowaniu na nowym 
terenie osady, czy to miasta, czy wsi, 
zasadźca obejmował dziedziczny 
urząd wójta. Dzisiaj sołectwem 
określa się wieś lub wieś wraz z 
pobliskimi przysiółkami. Dawniej 
było to gospodarstwo rolne, znacznie 
większe niŜ zagroda kmiecia czyli 
chłopa. Często posiadało ono młyn 
l u b  k a r c z mę .  W ł a d zę  w 
gospodarstwie sprawował sołtys, 
jed na kŜe ni e by ł on je go 
właścicielem. W ś redniowieczu 
sołtys był przedstawicielem pana 
feudalnego we wsiach lokowanych na 
prawie niemieckim. Większych 
kompetencji prawnych udzielili mu 
twórcy tzw. prawa średzkiego. 
Powstała w XII wieku odmiana 
p r a w a  n i e m i e c k i e g o /
magdeburskiego/ wzięła swą nazwę 
od Środy Śląskiej, gdzie stworzono ją 
w rezult acie przeróbek prawa 
wywodzącego się z Niemiec, a 
dotyczącego zakładania miast i wsi 
na ziemiach polskich. Na jego                                  

 
podstawie zakładane były osady 
przez około 300 lat na terenie Śląska, 
W i e lk op ol sk i,  M az owsz a  i 
M ałop o lsk i.  W ed łu g p raw a 
średzkiego władzę w mieście lub na 
wsi sprawował sołtys lub wójt z 
ł a w n i k a m i .  
  W średniowieczu sołtys posiadał 
wy soką  p ozy cję  sp ołe cz ną . 
UposaŜony w duŜe gospodarstwo 
miał udział w dochodach pana 
f e ud a l ne go  or az  sp e c j a ln e 
uprawnienia gospodarcze. Urząd ten 
by ł dz i edz icz ny .  Z  t y t uł u 
p os i a d a ny c h  up r a w n i eń  i 
uŜytkowania dziedzicznego sołectwa 
sołtys był zobowiązany wyruszyć na 
wyprawę wojenną na koniu i w 
odpowiednim rynsztunku.  Częstym 
zjawiskiem było przenoszenie się 
sołtysów lub ich dzieci do stanu 
rycerskiego. Sołtys nie tylko pobierał 
od mieszkańców wsi czynsze czyli 
podatki, ale stanowił takŜe władzę 
sądowniczą. W Polsce od XIII wieku 
wraz z ławnikami wchodził on w 
skład kolegium orzekającego tzw. 
sądów sołtyskich. Orzekały one 
wy rok i  d ot y czące  ch łop ów 
m i e sz k a jący c h  we  ws i a ch , 
zakładanych na prawie niemieckim, 
zajmowały się drobnymi występkami 
mieszkańców swoich wsi. CięŜsze 
przestępstwa podlegały sądowi 
dominalnemu. W XVI wieku trzy 
razy do roku sołtys lub wójt 
zwoływał tzw. sądy rugowe. Było to 
ogó lne z ebra ni e wszy st kich 
doros łych mieszkańców, którzy 
zeznawali pod przysięgą o znanych 
im, a jeszcze nie ujawnionych 
przestępstwach. Zeznania te były 
podstawą do wszczęcia postępowania  

 
karnego p rz eciwko wsz elkim 
miejscowym złoczyńcom. W okresie 
od XIII do XVI wieku funkcjonowały 
w Polsce takŜe sądy leńskie. 
Orzekały one w sprawach sołtysów i 
wójtów. Przewodniczył im landwójt, 
zaś ławnikami byli urzędnicy rangą 
r ó w n i  s ą d z o n e m u . 
Począwszy od XV wieku sołtysi 
stopniowo pozbawiani byli sołectw, a 
ich uprawnienia malały. Stawali się 
coraz częściej nadzorcami prac 
pańszczyźnianych i pomocnikami 
właścicieli wsi. Podczas rozbiorów 
oraz po odzyskaniu niepodległości, 
aŜ do w czasów PRL /do 1950 roku/, 
sołtys był organem pomocniczym 
z arządu gminnego, następ nie 
łącznikiem pomiędzy mieszkańcami 
wsi, a Gromadzką Radą Narodową. 
W latach 70-tych ubiegłego wieku 
pośredniczył on między sołectwem, a 
Gm i nną R adą  Na rod ową  i 
Naczelnikiem Gminy. Ustawa o 
radach narodowych z 1983 roku 
uczyniła go organem samorządowym 
wsi. Od 1990 roku jest  organem 
wykonawczym w sołectwie, które od 
tego czasu jest jednostką pomocniczą 
samorządu terytorialnego w gminie. 
 
                                                                                                      
Opracował 

                                                                                                
Sylwester Dzikowski 

 
 
Źródła: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/So%
C5%82tys#Historia 
http://bip.maszewo.pl/index.php?
art_id=421 
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XIV  Sesja Rady Gminy Kawęczyn 
zorganizowana została w dniu 16 
grudnia 2015 r. w Zespole Szkół im. 
M ar i i  Sk ło do ws k i ej- C u r i e w 
Kawęczynie. Uczestniczyli w niej,  
oprócz radnych i sołtysów, zaproszeni 
goście, a wśród nich Anna Majda – 
Radna Województwa Wielkopolskiego 
oraz Małgorzata Osiwała – Kierownik 
Placówki Terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Turku.  
Radna Województwa Wielkopolskiego 
poinformowała, Ŝe na ostatniej Sesji 
Województwa Wielkopolskiego mogła 
przegłosować wniosek o dodatkowe 
fundusze dla naszej gminy. Wyraziła  
nadzieję, Ŝe takich sytuacji będzie 
więcej, bo pieniądze na infrastrukturę, 

szczególnie w naszej gminie, są 
niezwykle potrzebne.  
Pani Kierownik Małgorzata Osiwała 
udzieliła zebranym informacji na temat 
spraw bieŜących  KRUS,  w tym 
zagadnień dotyczących świadczeń 
p ie lęgnacy jnych ,  nowych  zasad 
wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz 
dostępności dla rolników przez portal     
e-KRUS.  
Rada Gminy Kawęczyn  przyjęła 
uchwały: w sprawie zmiany uchwały 
budŜetowej gminy na rok 2015; w 
sp rawie uchwalen ia regulam inu 
udzielan ia pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych  na teren ie gm iny 
Kawęczyn oraz w sprawie przyjęcia 
planu wykorzystania gminnego zasobu 

n ieruchomości.  W  z wią zku z 
przystąpieniem gminy Ceków-Kolonia 
do  Związku Komunalnego  Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” radni 
przyjęli teŜ w formie uchwały zmianę 
statutu tego Związku. Ponadto podjęli 
uchwałę w sprawie przystąpienia do 
spo rządzen ia zm iany  „St udium 
u wa r un k o wań  i  k i e r un k ó w 
zagospodarowan ia przest rzennego 
gminy Kawęczyn”. 
Wójt Gminy oraz Przewodniczący 
Rady Gminy złoŜyli swoje 
sprawozdania z działalności za okres 
międzysesyjny. 

 
Iwona Krajewska 

XIV Sesja Rady Gminy Kawęczyn  

XV  Sesja Rady Gminy Kawęczyn 

odbyła się 29 grudnia 2015 r. w 
StraŜnicy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  
w Milejowie. Poprzedziła ją Msza 
Święta odprawiana w intencji  
samorządu i mieszkańców gminy w 
kościele parafialnym pw. św. Andrzeja 
Apostoła  w Tokarach. Modlono się 
równieŜ o zdrowie dla Jana Nowaka - 
Wójta Gminy Kawęczyn. Po 
zakończonym naboŜeństwie miało 
miejsce samorządowe spotkanie 
opłatkowe, w którym udział  wzięli  
radni, sołtysi i 
zaproszeni goście. 
Zebrani zaśpiewali 
wspólnie kolędę, 
później połamali się opłatkiem, 
składając sobie Ŝyczenia.  

      Następnie rozpoczęł a się sesja, podczas 
której Edyta Balcerzak - Skarbnik 
Gminy przedstawiła zmiany do uchwały 

budŜetowej na rok 2015, 
które radni przyjęli 
jednogłośnie w formie 
uchwały. Skarbnik Gminy 

      w dalszej kolejności 
omówiła projekt 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Kawęczyn na lata 2016 – 
2023. Projekt został 
zaakceptowany i jedno-
głośnie zatwierdzony 
uchwałą Rady Gminy.  

      NajwaŜniejszym punktem 

obrad było uchwalenie budŜetu gminy 
na rok 2016. Omówienia projektu 
uchwały budŜetowej wraz z 
uzasadnieniem dokonała Skarbnik 
Gminy. Po odczytaniu stosownych 

opinii komisji 
stałych, 
Przewodniczącego 
Komisji BudŜetu 
oraz Regionalnej  
Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu 
przedstawiła ona 
autopoprawki 
Wójta Gminy. 
Komisje oraz 
poszczególni radni  
nie wnosili 
wniosków i popra-
wek.  

      Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 
budŜet Gminy Kawęczyn na rok 2016,  
który zakłada po stronie dochodów 
kwotę 15.718.602,00 zł , a po stronie 
wydatków kwotę 15.733.202,00 zł. 
Deficyt budŜetu w kwocie 14.600,00 zł 
zostanie s finansowany z zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów krajowych. Wśród 
szeregu przedsięwzięć majątkowych 
zaplanowanych do realizacji w 2016 r.   
najistotniejszymi będą: budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków,  
przebudowa  dróg  gminnych,  
rozbudowa Urzędu Gminy                      
w Kawęczynie oraz termomodernizacja 
budynku Zespołu  Szkół w Kawęczynie.  

  Iwona Krajewska  

Uchwała budŜetowa  w najbliŜszym czasie 
zostanie zamieszczona na stronie  

www.bib.kaweczyn.pl 

XV Sesja Rady Gminy Kawęczyn 

Uczestnicy sesji podczas wspólnego śpiewania kolęd 

Skarbnik Gminy 
Kawęczyn wraz 

z Radnymi 
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K rzyŜe i kapliczki, jako świadkowie 
naszej historii są wszędzie: na wsiach                

oraz ich skrajach, w ciszy leśnych duktów, 
na polach i rozdroŜach, w przydomowych 
ogrodach, nad rzeczkami i strumieniami. 
Jedne skromne i proste; inne rozbudowane, 
kolorowe. Fundatorami przydroŜnych 
kapliczek były lokalne społeczności, 
parafie, rodziny szlacheckie i chłopskie. 
Wznoszone jako wyraz pragnienia 
obecności Boskiego patrona, a takŜe wiary, 
Ŝe swoją mocą uchronią przed chorobą i  
nieszczęściem. Często były hołdem 
dziękczynnym za cudowne wyzdrowienie, 
pomyślność, szczęśliwy powrót z wojny, 
tułaczki lub zesłania, za uchronienie od 
kataklizmów – ognia, powodzi, wojny i 
pomoru. Bywało, Ŝe były spełnieniem 
pokuty za popełnione grzechy.  
KrzyŜ w Kowalach Pańskich-Kolonii został 
postawiony w 1978 r. Jego fundatorami byli 
S. Krawczyk z Kowali Pańskich-Kolonii 
(Osin) i W. Michalak z Kowali Pańskich 
(Woli). Mieszkańcy pod kierownictwem 
Henryka Jaworskiego zamontowali go             
na skrzyŜowaniu dróg, gdzie stał do roku 
2008.Wówczas przeniesiono go kilka 
metrów w kierunku posesji Państwa 
Brudło, bowiem rozpoczęto remont 
skrzyŜowania. 
       Upływający czas odcisnął jednak swój  
ślad na obiekcie kultu. Korozja i rdza 
spowodowały, Ŝe krzyŜ zaczął zagraŜać 
przechodniom i przejezdnym. Wobec 
zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o 
wykonaniu nowego, tym razem ze stali 
nierdzewnej. 
Inicjatorem tego przedsięwzięcia był radny, 
sołtys Kowali Pańskich-Kolonii – Andrzej  
Jaworski. Fundatorami byli mieszkańcy 
sołectwa oraz: Spółka Mik –Waldemar 
Michalak, Grzegorz Krawczyk (materiały 
budowlane), Speer Trans – Waldemar 
Zaremba, Remigiusz i Jolanta Kurzawowie, 

Krystian Krawczyk, Wojciech 
Roszkowski, Piotr Szalewski, 
Właściciele Apteki Zielona – 
Małgorzata i Jarosław Janusikowie, 
Właściciel sklepu metalowego-Piotr 
Bączyński, Krzysztof i  Iwona Darul, 
Zbigniew i Barbara Smolińscy, 
Właściciele Karczmy „pod Kasztanami” 
– Aldona i Maciej Adamczykowie, 
Anna i Sylwester Górscy, Właściciele 
Sklepów ”Lewiatan” – Urszula i 
Zbigniew Lamentowie. 
 Głównym projektantem i wykonawcą 

krzyŜa był Jan Kosowski. Nowopowstały 
obiekt kultu zamontowano 5 grudnia 2015r. 
Poświęcony przez ks. Romana 
Kowszewicza – Proboszcza Parafii Kowale 
Pańskie 20 grudnia 2015 r. 
       Podziękowania naleŜą się wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do realizacji 
wyznaczonego celu. Szczególne słowa 
wdzięczności kieruję do mieszkańców 
Kowali Pańskich oraz Jana Kosowskiego, 
S ylwest ra Kowalczyka,  Stanisława 
Grzelaka, Tomasza Sobczaka, Andrzeja 
Galasa, sponsorów i ofiarodawców. 

 
Andrzej Jaworski                                                                                                    

 

.  

Poświęcenie 
krzyŜa  

w Kowalach 
Pańskich-
Kolonii 

Dawny krzyŜ 

Nowy krzyŜ 

Przewodnicy terenowi  
w Gminie Kawęczyn 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia 

Rozwoju – T.U.R. wspólnie z Oddziałem 

PTTK Turek, Kołem Przewodników PTTK 

im. Marcelego Mottego w Poznaniu oraz 

Nadleśnictwem Turek zorganizowali kurs  

przewodnika terenowego po Wielkopolsce 

Wschodniej, obejmującego obszar powiatu 

kolskiego, konińskiego i tureckiego.           

W okresie od marca do czerwca kandydaci  

uczęszczali na zajęcia teoretyczne               

w wymiarze 100 godzin oraz uczestniczyli  

w 40 godzinach wycieczek szkoleniowych;  

natomiast od września do listopada w 

szkoleniu specjalistycznym – regionalnym, 

składającym się z 70 godzin. Egzamin 

Państwowy, który pomyślnie zaliczyły 3 

osoby z naszej gminy odbył się 19 grudnia 

2015 roku. Uprawnienia przewodnika 

turystycznego – terenowego uzyskały Alina 

Bartosik – nauczyciel Zespołu Szkół im. 

Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie,  

Agnieszka Sasiak i Paulina Woźniak – 

pracownice Urzędu Gminy w Kawęczynie. 

 
Paulina Woźniak 
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W dniu 10 grudnia 2015 roku Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie obchodził XII rocznicę nadania szkole imienia sławnej noblistki. 
Uroczystości przyświecały słowa Patronki „…trzeba mieć odwagę i głównie 
wiarę  w siebie, w to, Ŝe się  jest do czegoś zdolnym i Ŝe do tego czegoś dojść 
potrzeba…”. 
Przygotowania do świętowania społeczność szkolna  rozpoczęła juŜ 7 listopada.                                       
Na przestrzeni całego miesiąca przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej 
oraz gimnazjaliści  mogli wziąć udział w róŜnorodnych konkursach 
indywidualnych, grupowych i międzyklasowych poświęconych osobie Marii 
Skłodowskiej-Curie . 
Na uroczystym apelu podsumowującym czas poświęcony Patronce uczniowie 
zaprezentowali niezwykle widowiskowe scenki rodzajowe przybliŜające postaci 
najbliŜszych członków rodów Skłodowskich i Curie oraz wybitnych przyjaciół 
Marii i Piotra Curie. Punktem kulminacyjnym akademii było ogłoszenie 
wyników uczniowskich zmagań. Dyrektor szkoły Arleta Biegańska oraz 
organizatorki konkursów Aneta Górska i Magdalena Tomczyk uhonorowały 
zwycięzców  nagrodami, dyplomami oraz słodkościami. 
Na zakończenie uroczystości dyrektor Arleta Biegańska podkreśliła z 
przekonaniem, iŜ uczniowie Zespołu Szkół są świadomi tego, jak wielkim 
zaszczytem i odpowiedzialnością jest bycie uczniem Szkoły noszącej imię 
słynnej Polki, znakomitej uczonej, która tyle wniosła do świata nauki. 
  

Arleta Biegańska 

Zespół Szkół w Kawęczynie świętował XII rocznic ę nadania imienia  
Marii Skłodowskiej-Curie 

Monografia 
Ochotniczych StraŜy 

PoŜarnych Gminy 
Kawęczyn 

 
W Muzeum Historii Polskiego 

Ruchu Ludowego w Warszawie 

8 grudnia 2015 r. odbyło się 

podsumowanie „X konkursu na 

pracę popularnonaukową i 

badawczą dotyczącą historii 

poŜarnictwa” oraz „XXII 

Konkursu na pamiętniki, 

wspomnienia relacje i 

opracowania z dziejów OSP”,  w 

których wzięła udział monografia 

„Ochotnicze StraŜe PoŜarne 

Gminy Kawęczyn – zarys 

historyczny”. Na uroczystość 

przybyli przedstawiciele z 

róŜnych rejonów kraju, dzieląc 

się swoimi doświadczeniami i 

dokonaniami. Autorów  prac 

powitał Stefan Mikołajczak – 

wiceprezes Zarządu Głównego 

Związku OSP RP, po czym głos 

zabrał przewodniczący jury prof. 

Piotr Matusak , który omówił 

znaczenie dokumentowania 

działań ratowniczych w 

jednostkach OSP. W trakcie 

spotkania moŜna było podziwiać 

wystawę „O tych co Ŝyją i 

bronią…”. Autorzy prac 

otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 

Ewa Frątczak  Uczniowie Zespołu Szkół podczas prezentacji scenek rodzajowych 
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W  p aź d z i e r n i k u  b r . 

przedstawiciele Urzędu Gminy w 
Kawęczynie uczestniczyli w dwóch 
konfer en cj ach  p oświęcony ch 
między innymi prezentacji poziomu 
z a a w a n s o w a n i a  b u d o w y 
wielkopolskiej świat łowodowej 
sieci szerokopasmowej. 

Budowa wielkopolskiej sieci 
światłowodowej rozpoczęła się w 
roku 2013. Jej efektem docelowym 
ma być powszechny dostęp do 
dobrej jakości usług internetowych, 
z a p oś rednict wem szy bkiego 
ś w i a t ł o w o d o w e g o  łą c z a 
int ernetowego, na minimalnym 
poziomie 30 Mb/s (mega bitów na 
sekundę). 

Parametry te są kilkadziesiąt, a 
nawet kilkaset razy lepsze od 
obecnie najbardziej popularnych 
usług zapewniających dostęp do 
internetu. Jest to róŜnica i zmiana 
p orówny wana z  p rz ejści em  
z techniki pary do elektryczności, z 
ciemności do światła, którego celem 
jest trafić „pod strzechy”. 

Wielkopolska s ieć, wś ród 
innych regionalnych w Polsce, jest 
n a j d ł uŜ s z a  i  n a j t ań s z a  
w przeliczeniu na km, ma niemal 
4,6 tys. kilometrów i składa się z 31 
węz łów s i ec i sz k i e l et ow ej  
w stolicach powiatów oraz 576 
węz łów dy st ry bucy jny ch w 
gminach. 

Pierwsza konferencja - forum 
szerokopasmowe miała miejsce w 
Poz naniu 1 p aźdz iernika br.  
i była podsumowaniem et apu 
budowy głównej infrastruktury 
szkieletowej w latach 2013-2015. 

Sp oś r ó d  w i e l u  goś c i 
honorowych obecnych na spotkaniu 
na sz cz e gól ne wy róŜni en ie 
zasługiwała  Anna StreŜyńska, 
związana od 2012 r. ze spółką 
W i e l k o p o l s k a  S i eć 
Szerokopasmowa, gdzie była  

                          
przewodniczącą rady nadzorczej, w 
2014 r. została jej prezesem,  
a obecnie jest ministrem cyfryzacji. 

W ramach drugiej konferencji 
„Wieś Polska - Wieś Innowacyjna”, 
zorganizowanej przez Krajowe 
St owarz y sz enie Sołt y sów w 
Poznaniu w dniu 28 października 
2015 r. prelegenci oprócz wielu 
r ów n i e w aŜny c h  t e mat ów , 
prezentowali plany kolejnego etapu 
roz woju Wielkop olskiej Sieci 
Szerokopasmowej. 

Najbardz iej obiecujący m 
planem, z naszego gminnego punktu 
widzenia, jest Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
uruchamiany w trzech etapach-
osiach: oś I - 1020,22 mln euro, oś 
II - 949,60 mln euro, oś III - 145,00 
mln euro. 

Pierwsza i największa pula 
środków finansowych w ramach osi 
I, mimo iŜ przeznaczona jest 
docelowo dla lokalnych operatorów 
t elekomunikacy jny ch, t o nam 
powinna z apewnić największy 
bezpośrednio odczuwalny wzrost 
p oz iomu dostęp u do us łu g 
internetowych, poniewaŜ powinna 
być przeznaczona na realizację tzw. 
programu „ostatniej mili”, czyli 
d o t a r c i e m  z  łą c z e m 
światłowodowym od głównego 
szkieletu do oddalonych od niego 
in dy wid ua l ny ch o db io r ców, 
st anowiący  ost at ni odcinek - 
ostatnią milę.  

Op erat orzy  z adeklarowali 
realizację inwestycji zapewniają-
cy ch dop ro wa dz e n ie łącz y 
świat łowodowy ch n awet  do 
najbardziej oddalonych gospodarstw 
domowych i innych obiektów pod 
warunkiem przychylności zarząd-
ców dróg i lokalnych samorządów. 

N a s z  s a m o r zą d  j e s t 
przychylny takim inwestycjom więc  

                                                 

                                               
w najbliŜszym czasie powinniśmy 
spodziewać się realizacji ostatnich 
odcinków gałęzi światłowodowych. 

Efektami uczestnictwa we 
wspomnianych konferencjach jest 
wniosek do firmy będącej jednym z 
administrat orów wielkopolskiej 
sieci światłowodowej o podłączenie 
do niej w pierwszej kolejności; 
jednostek oświatowych, bibliotek, 
ośrodków zdrowia oraz jednostek 
organizacyjnych urzędu gminy. 

Do Radnych oraz Sołtysów 
z wraca my  s ię  z  p rośbą o 
upowszechnianie tej wiedzy tak, aby 
mieszkańcy naszej gminy mogli 
z gł a s z ać  t a k i e  p o t r z e b y 
bezpośrednio do operatora, który to 
z kolei wpisze je do swoich 
najbliŜszych p lanów inwesty -
cyjnych. 

JeŜeli operatorzy nie będą 
wiedzieli, Ŝe takie potrzeby istnieją, 
t o  n i e  u w z g lę d n i ą  i c h  
w swoich planach. 

P od su m owu jąc  P ro j e kt 
„Budowa Wielkopolskiej Sieci 
Sz ero kop as m owe j ” z ap ew ni 
moŜliwość dostępu do tej sieci w 
kaŜdej gminie. Jednak to operatorzy 
telekomunikacyjni świadczyć będą 
us ługi abonent om końcowym. 
Właśnie oni, za pośrednictwem 
własnej infrastruktury, dostarczać 
będą us ługi  miesz kańcom i 
przedsiębiorcom. 

Informacje na ten temat 
moŜna znaleźć równieŜ na stronie 
internetowej: 
www.szerokopasmowawielkopolska
.pl 
 
 
 

       Krzysztof Ostojski 

WIELKOPOLSKA SIE Ć  
SZEROKOPASMOWA - WSS 
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ZWROT PODATKU 
AKCYZOWEGO 

 
Od 01.02.2016 r. rozpoczyna 

się  okres składania wniosków             
o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie ole ju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji  rolnej w drugim okresie 
rozliczeniowym. 

KaŜdy rolnik, który chce 
odzyskać część pieniędzy wydanych 
na olej napędowy uŜywany do 
produkcji rolnej (1,00 zł na 1 litr 
oleju)  powinien w terminie               
od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 
2016r. złoŜyć odpowiedni wniosek do 
wójta, w zaleŜności od miejsca 
połoŜenia gruntów rolnych wraz z 
fakturami VAT stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 
2016 r. w ramach limitu zwrotu 
podatku określonego na 2016 r.        
(86 litrów na 1 ha uŜytków rolnych) 

Wnioski dotyczące gruntów 
połoŜonych na terenie gminy 
Kawęczyn przyjmowane będą           
w Urzędzie Gminy Kawęczyn,              

w pok. nr 4  

W kaŜdy poniedziałek  
w godzinach od 7.30 do 8.30  

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn  

Piotr Gebler 
pełni dyŜur  w siedzibie  

Urzędu Gminy  
pokój nr 16. 

 
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, Ŝe od 1 stycznia 2016 roku 
zmieniają się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów 
alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym 
roku z zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych.  
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1286, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek: 

- złoŜenia w Urzędzie Gminy pok. nr 17 do 31 stycznia kaŜdego roku, 
pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaŜy poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy w roku 
poprzednim – art. 111 ust. 4, 

- w kaŜdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na 
rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w 
trzech równych ratach w terminach do  
31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art. 111 ust. 7. 

 
Od 1 stycznia 2016 roku podane wyŜej zasady ulegają zmianie, dając 
przedsiębiorcy moŜliwość dopełnienia wymienionych wyŜej obowiązków 
w późniejszym terminie, a mianowicie: 

- przedsiębiorca, który nie złoŜy do 31 stycznia danego roku, 
pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaŜy danego rodzaju 
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy w roku poprzednim, 
będzie miał moŜliwość złoŜenia tego oświadczenia w ciągu 
kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu 
(czyli od uplywu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, Ŝe 
jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% 
podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.  
NiezłoŜenie oświadczenia o wartości sprzedaŜy danego rodzaju 
alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, 
spowoduje wygaszenie zezwolenia. 

Informacja dla przedsiębiorców  
posiadających zezwolenia na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych 

- przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja  
i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał moŜliwość 
dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod 
warunkiem, Ŝe jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego 
rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.  
Oznacza to, Ŝe jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w 
art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.  
 
Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyŜszonej 
określonej w art. 111 ust. 5. 
 

Halina Ambroziak-Juszczak 
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Gminny Ośrodek 
Pomocy Spo łecznej w 
Kawęczynie informuje, iŜ 
ustawa z dnia 15 maja 2015 
r. zmieniająca ustawę o 
świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2015r. poz.995) 
wprowadza nowe regulacje 
dotyczące przyznania prawa 
do zasiłku rodzinnego oraz 
dodatków.  

 
R o dziny ,  k t ó r e 

p r z e k r o c z y ł y  p r ó g 
dochodowy  na ok res 
zasiłkowy 2015/2016  (t j. 
674,00 zł na osobę w 
rodzinie lub 764,00 zł z 
d z i e c k i e m 
n iep ełn os p ra wnym  w 
rodzinie) od dnia 01.01.2016 
r . będą mogły ubiegać się o 
w/w świadczenia.                                                 

                      
Program „złotówka 

za złotówkę” wprowadza  
z a s a dę  s t o pn i o we go 
obniŜania świadczenia wraz 
ze wzrost em dochodu 
rodziny. 
W szelk ich dodatkowych 
in fo rmacji dot yczących 
programu „Złotówka za 
z ł o tówk ę ”  u z ys k acie 
Państwo w Gminnym  

 
O ś r o d k u  P o m o c y 
Społecznej w Kawęczynie 
pok. nr 18 lub pod nr tel.     
0-63 288 59 28 oraz na 
naszej stronie internetowej 
www.kaweczyn.naszops.pl 

 

Justyna Goślińska-
Kończak 

„Złotówka za złotówkę”                                                                              
– szansą dla rodzin przekraczających kryterium dochodowe 

uprawniające do przyznania prawa                                               
do zasiłku rodzinnego i dodatków 

Urząd Gminy w Kawęczynie  
informuje, Ŝe obiekt sportowy    

„Moje Boisko ORLIK 2012” w Kaw ęczynie  
jest nieczynny  

przez okres zimowy. 

Nowe świadczenie rodzinne juŜ od stycznia!!!  

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kawęczynie informuje, 
iŜ ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o 
zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1217) 
wprowadza nowe świadczenie w katalog 
świadczeń rodzinnych – świadczenie 
rodzicielskie, które od 1 stycznia 2016 
r. przez rok, będą mogły otrzymać 
rodziny, którym urodzi się dziecko, a 
które do tej pory nie mogły skorzystać z 
u r lop u ro dz ic ie lsk i e go  l ub 
macierzyńsk iego .  Świa dczen ie 
rodzicielskie będzie przysługiwać  
rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku 
macierzyńskiego. 

 Z nowego świadczenia będą 
mogli skorzystać: 
• studenci, 
• osoby bezrobotne (niezaleŜnie czy 
są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy 
nie), 
• osoby pracujące na umowach 
cywilno-prawnych.   
• o przyznanie świadczenia będą 
mogły równieŜ ubiegać się osoby 
zatrudnione lub prowadzące 
pozarolniczą działalność gospodarczą 
jeŜeli nie będą pobierały zasiłku 
macierzyńskiego. 
Skorzystają z niego równieŜ rodzice, 
których dziecko urodzi się przed 1 
stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa 
do zasiłku macierzyńskiego – w takim 
przypadku, świadczenie rodzicielskie 

będzie im przysługiwało od 1 stycznia 
2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 
roku Ŝycia (odpowiednio dłuŜej w 
przypadku wieloraczków). 

Nowe świadczenie będzie 
przyznawane niezaleŜnie od dochodu 
rodziny i będzie moŜna je pobierać przez 
rok  (52 tygodnie) w przypadku 
urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie 
jednego dziecka przez 65 tygodni w 
przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - 
trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy 
piątce i więcej - 71 tygodni. 

Świadczenie rodzicielskie ma  
być wypłacane w kwocie 1000,00 zł 

miesięcznie 
Świadczenie rodzicielskie ma 

przysługiwać matce lub ojcu dziecka, 
opiekunowi faktycznemu dziecka, 
rodzinie zastępczej, z wyjątkiem 
zawodowej, osobie, która przysposobiła 
dziecko w przypadku objęcia opieką 
dziecka w wieku do ukończenia 7 roku 
Ŝycia, a w przypadku dziecka wobec 
którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku  szkolnego - do ukończenia 
10 roku Ŝycia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kto nie skorzysta ze 
świadczenia? 
• osoby otrzymujące zasiłek 
macierzyński nie będą mogły skorzystać 
ze świadczenia rodzicielskiego; 

• w momencie, gdy jeden rodzic 
otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi 
rodzic nie będzie mógł skorzystać ze 
świadczenia rodzicielskiego; 

• nowy zasiłek nie będzie 
przysługiwał równieŜ osobom, które 
korzystają z tego typu świadczeń - z 
tytułu urodzenia dziecka w innych 
systemach niŜ powszechny system 
ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze 
słuŜb mundurowych). 

Wszelkich dodatkowych 
informacji dotyczących „Świadczenia 
rodzicielskiego” uzyskacie Państwo w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kawęczynie pok. nr 18 lub pod nr tel. 
0-63 288 59 28 oraz na naszej stronie 
internetowej www.kaweczyn.naszops.pl  

 
Justyna Goślińska-Kończak 
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Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
Centrala Urzędu tel.  63 288 59 10,   

63 288 50 14, FAX  63 288 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  

w Kawęczynie 

 
 
 
 

 
 

Regina Rykowska 
††† 

Zgony 

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje,  
Ŝe 27 stycznia 2016 r. o godzinie 12:00 

 w sali sportowej Zespołu Szkół  
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie 

odbędzie się uroczystość jubileuszu  
XX – lecia CTIF w Gminie Kawęczyn połączona  

z podsumowaniem XX Międzynarodowych  
Spotkań DruŜyn PoŜarniczych CTIF – Opole  

19 – 26 lipca 2015 r. 
 

Relacja  z w/w uroczystości  
w kolejnym numerze „Kawęczyniaka”. 

Zapraszam  
do nowo otwartej  

Kwiaciarni „Stokrotka” 
 Kowale Pańskie 

 
w budynku OSP, wejście z tyłu budynku straŜy. 

Czynna  
od poniedziałku do soboty, niedziela na telefon: 669 976 670 

 
Oferuję piękne stroiki świąteczne, kompozycje kwiatowe na róŜne 
okoliczności i nie tylko. 

Zapraszam  
M. Filipowicz 

Wójt  Gminy Kawęczyn 
Jan Nowak 

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

w  godzinach  
900 – 1300   oraz 1530 –1700  

po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. 

Rozwiązaniem krzyŜówki z numeru 12/15 „Kawęczyniaka” jest hasło: „BOśE NARODZENIE”.  

Spośród nadesłanych 9 odpowiedzi wylosowano trójkę zwycięzców. Nagrody ufundowała Agencja 

Ubezpieczeniowo-Finansowa Edward Krawczyk. 

Nagrody otrzymują: 

1. Bernadeta Gozdalik zam. Marcjanów, 

2. Małgorzata Wesołowska zam. Chocim, 

3. Teresa Kalinowska zam. Kawęczyn. 

Nagrody ksiąŜkowe do odbioru w Sekretariacie UG w Kawęczynie pokój nr 1, w terminie                                  

do 25 stycznia 2016 r. 

 

Informujemy, iŜ nie zostały jeszcze 
odebrane nagrody za rozwiązanie 
krzyŜówki z numeru 10/15 
„Kawęczyniaka”. Prosimy o odbiór 
nagród w terminie do 25 stycznia 
2016 r. następujące osoby: Aneta 
Krotowska zam. Marianów, Piotr 
Sobczak zam. Kawęczyn, Kamila 
Sobczak zam. Kawęczyn. 

ROZWIĄZANIE KRZY śÓWKI 
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W 2016 roku  
GKS „Orzeł” Kaw ęczyn  

obchodzić będzie  
 

Jubileusz 20 – lecia istnienia 
W związku z tym wydarzeniem prosimy o przekazywanie wszelkich posiadanych 
materiałów (tj. zdjęć, artykułów, dokumentów) do Urzędu Gminy w Kawęczynie 
(punkt informacyjny). 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Marcinem 
Mazurkiem pod numerem telefonu 726 – 460 - 552 


