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Druk: Unicorn T&T 

W sobotę 15 października 2016 r. 
w Tuliszkowie odbył się IV Zwyczajny 
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Turku. Głównym ce-
lem Zjazdu było podsumowanie działalno-
ści dotychczasowego zarządu w kadencji 
trwającej od 2011 do 2016 roku. Podczas 
uroczystości najbardziej oddanym i wy-
róŜniającym się druhom, a takŜe wspiera-
jącym związek zostały wręczone medale i 
podziękowania. Prezes ZOW ZOSP RP w 
Turku Grzegorz Ciesielski złoŜył spra-
wozdanie za działalność zarządu. Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej ZOP 
ZOSP RP w Turku Jan Bartosik przedsta-
wił sprawozdanie, któremu udzielono ab-
solutorium. 

Tytuł prezesa honorowego zarząd 
powiatowy przyznał Janowi Nowakowi – 
Wójtowi Gminy Kawęczyn. Doceniony 
został za szczególne zaangaŜowanie w 
ochronę przeciwpoŜarową, wspieranie i 
propagowanie sportu poŜarniczego, wzo-
rową współpracę  z Ochotniczymi StraŜa-
mi PoŜarniczymi oraz za wzorowe pełnie-
nie funkcji prezesa powiatowego związku 
w latach 1998 – 2001, ze szczególnym 

wyróŜnieniem za fakt ufundowania sztan-
daru organizacyjnego biura ZOP ZPSP RP 
w Turku. Za „Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego” na wniosek Polskiego 
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, 
za piętnastoletnią działalność na rzecz 
przeciwdziałania narkomanii Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego odznaczył 

aspiranta sztabowego Dariusza Jasiakiewi-
cza – Komendanta Komisariatu Policji w 
Tuliszkowie. Przyznano takŜe dyplomy i 
podziękowania dla ustępujących z pełnio-
nych dotychczas funkcji druhów za wielo-
letnią i efektywną działalność. Wybrano 
równieŜ zarząd na nową kadencję 2016 – 
2021. Prezesem ponownie został Grzegorz 
Ciesielski. Wiceprezesami zostali: Jaro-
sław Pasik, Mirosław Sekura oraz Wacław 
Szajrych. Sekretarzem wybrano Władysła-
wa Karskiego. Funkcję Skarbnika pełnił 
będzie Krzysztof Majda. Delegatami na 
Zjazd Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Poznaniu zostali wybrani: 
Grzegorz Ciesielski, Jarosław Pasik, Anto-
ni Janicki oraz Mirosław Sekura, z kolei  
przedstawicielami do Zarządu OW ZOSP 
RP w Poznaniu zostali: Grzegorz Ciesiel-
ski i Jarosław Pasik. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
wystąpienie prezesa ZOW ZOSP RP w 
Poznaniu dh. Stefana Mikołajczaka, który 
m.in. poruszył wiele istotnych kwestii, 
dotyczących bieŜących działalności 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 

 
Monika Jatczak  

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku 

Od lewej: Grzegorz Ciesielski Prezes ZOP ZOSP RP w Turku, Jarosław Pasik– Wiceprezes ZOP 
ZOSP RP w Turku,  Jan Nowak -  Wójt Gminy Kawęczyn, Wacław Szajrych - przewodniczący  

zebrania, Mirosław Sekura– Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Turku 

Głos zabrał nowo wybrany 
Wiceprezes ZOP ZOSP RP 
w Turku i członek ZOW 
ZOSP RP w Poznaniu - 

Jarosław Pasik 
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Nazwa sołectwa 2016 rok 2015 rok 2014rok 

    Liczba 
uprawnio-
nych do gło-
sowania 

Liczba 
obecnych 

% Liczba upraw-
nionych do 
głosowania 

Liczba obec-
nych 

% Liczba upraw-
nionych do 
głosowania 

Liczba 
obec-
nych 

% 

1 BĘDZIECHÓW 224 11 4,91 227 16 7,05 226 21 9,29 

2 CHOCIM 154 17 
11,00 

157 11 
7,01 

Zebranie wiejskie nie odbyło sie 

3 CIEMIEŃ 225 14 
6,22 

225 24 
10,7 

222 33 14,86 

4 DZIERZBOTKI 119 8 
6,72 

124 6 
4,84 

120 12 10,00 

5 DZIEWIĄTKA 131 8 6,11 140 11 7,86 136 10 7,35 

6 GŁUCHÓW 339 22 6,49 346 17 4,91 343 17 4,96 

7 KAWĘCZYN 433 30 6,93 442 19 4,3 430 39 9,07 

8 KOWALE  
PAŃSKIE 

151 4 
2,65 

150 5 
3,33 

150 12 8,00 

9 KOWALE  
PAŃSKIE - KOL. 

407 18 
4,42 

404 15 
3,71 

386 26 6,73 

10 LEŚNICTWO 168 6 3,57 171 10 5,85 171 7 4,09 

11 MARCINÓW 113 13 
11,5 

141 9 
6,38 

112 13 11,61 

12 MARCJANÓW 145 6 4,14 142 10 7,04 149 9 6,04 

13 MARIANÓW 141 14 9,93 141 12 8,51 141 13 9,22 

14 MARIANÓW-  
KOLONIA 

129 11 
8,53 

133 12 
9,02 

123 14 11,38 

15 MILEJÓW 229 26 11,4 237 8 3,38 238 15 6,30 

16 MŁODZIANÓW 102 11 
10,8 

81 15 
18,5 

87 18 20,69 

17 NOWY ŚWIAT 71 10 
14,1 

70 8 
11,4 

68 13 19,12 

18 SIEDLISKA 63 8 
12,7 

62 7 
11,3 

64 10 15,63 

19 SKARśYN 127 21 
16,5 

133 27 
20,3 

129 20 15,50 

20 STANISŁAWA 41 20 
48,8 

40 20 
50 

38 14 36,84 

21 TOKARY 265 18 
6,79 

266 18 
6,77 

261 49 18,77 

22 WOJCIECHÓW 193 10 5,18 192 15 7,81 194 11 5,67 

23 śDśARY 317 7 2,21 324 13 4,01 311 19 6,11 
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Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Młodzianowie otworzył 
po raz kolejny swe gościnne progi 
dla Rady Gminy Kawęczyn, która 
obradowała tu podczas XXIV Sesji 
28 października 2016 r.  

Radni postawili na rozwój 
miejscowości Kawęczyn poprzez 
przyjęcie „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
terenów połoŜonych w miejscowo-
ści Kawęczyn – Kawęczyn 
Wschód”. Opowiedzieli się teŜ za 
„Programem Ochrony Środowiska 
dla Gminy Kawęczyn na lata 2016-
2020 z perspektywą do roku 2024”. 
Program ten opracowała firma 
EKOSTANDARD Pracownia Ana-
liz Środowiskowych z siedzibą w 
Suchym Lesie k. Poznania. Podczas 
sesji przyjęto roczny program 
współpracy Gminy Kawęczyn z or-
ganizacjami pozarządowymi na    
2017 rok przygotowany przez Urząd 

Gminy i poddany wcześniej konsul-
tacjom społecznym. Zgodnie z tre-
ścią kolejnej uchwały podjętej przez 
Radę Gminy od 1 stycznia 2017 r. w 
miejsce Gminnego Zespołu Obsługi 
Oświaty w Kawęczynie swoją dzia-
łalność rozpocznie nowa samorzą-
dowa jednostka organizacyjna pod 
nazwą „Centrum Usług Wspólnych 
w Kawęczynie”. Podczas obrad do-
konano zmian w uchwale budŜeto-
wej gminy na rok 2016 oraz zmie-
niono zapisy w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy na lata 2016-
2023. WaŜnym dla lokalnej społecz-
ności punktem było podjęcie uchwał 
dotyczących wymiaru podatku na 
2017 rok. Zostały określone stawki 
podatku od środków transportowych 
oraz podatku od nieruchomości. Ra-
da Gminy obniŜyła cenę skupu Ŝyta 
do celów wymiaru podatku rolnego 
ze stawki 52,44 zł za kwintal ogło-
szonej przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego do kwoty 
47,00 zł za kwintal (stawka 47,00 zł 
za kwintal Ŝyta obowiązuje na tere-
nie Gminy Kawęczyn takŜe w roku 
bieŜącym). Radni byli za uchwałą w 
sprawie nieodpłatnego przekazania 
umową uŜyczenia działki połoŜonej 
w miejscowości Chocim. Tym sa-
mym Sołectwo Chocim po zakoń-
czonej sesji stało się uŜytkownikiem 
działki o powierzchni 0,0811 ha, 
gdzie w przyszłości ma powstać 
świetlica wiejska wraz z terenem 
rekreacyjno-sportowym.  

Działania w okresie między-
sesyjnym przedstawili Wójt Gminy 
Jan Nowak oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Piotr Gebler. Zebrani 
w kolejnym punkcie mieli moŜli-
wość zgłaszania zapytań i wolnych 
wniosków. Na tym sesję zakończo-
no. 

Iwona Krajewska 

XXIV Sesja Rady Gminy Kawęczyn 

 ZARZĄD  
OSP MILEJÓW 

 
ZAPRASZA NA 

BAL SYLWESTROWY 
Oprawę muzyczną zapewni Zespół Next 

Cena biletu 270 zł od pary 
Początek o godzinie 20:00 

 
Zapewniamy gorące posiłki, zimne zakąski, kawę, herbatę,  

ciasto, napoje oraz szampana. 
Zapisy oraz informacje pod nr. tel. 503 744 641  oraz 601 484 538 

ZAPRASZAMY! 
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W roku bieŜącym sołectwa 
Gminy Kawęczyn  ponownie po-
dzieliły fundusz sołecki, który funk-
cjonuje od 3 lat. Przystąpienie w 
2014 r. do funduszu poprzedzone 
było udziałem w wielu szkoleniach, 
warsztatach i konferencjach. Oprócz 
przyswajania wiedzy teoretycznej 
warto teŜ korzystać z doświadczeń 
innych, co moŜe stać się inspiracją 
do dalszego działania, określenia 
celów strategicznych i konsekwent-
nego ich osiągania. Sołtysi z naszej 
gminy doskonale o tym wiedzą i 
ciągle dąŜą do poszerzania swoich 
horyzontów w dziedzinie funduszu. 
MoŜliwość wymiany doświadczeń 
pojawiła się 7 października 2016 r. 
Wtedy to sołtysi w towarzystwie 
członków rad sołeckich i osób 
wspierających ich działalność udali 
się na spotkanie do Urzędu Miasta i 
Gminy w Ślesinie, gdzie Burmistrz 
Mariusz Zaborowski wraz z Sekre-
tarzem Iloną Banaszak zaprezento-
wali swoją gminę. Poinformowali 
przybyłych, Ŝe na ich terenie znaj-
duje się 26 sołectw oraz 3 osiedla. 
Do wyodrębnienia funduszu sołec-
kiego gmina przystąpiła sześć lat 

temu. Od tego czasu sołectwa do-
brze wykorzystują przekazane im w 
depozyt środki finansowe. Sołtysi 
starają się, aby wszystkie podejmo-
wane przez nich inicjatywy pozy-
tywnie wpływały na wizerunek całej 
gminy oraz jakość Ŝycia mieszkań-
ców.  
 Podczas spotkania Sołtys So-
łectwa Półwiosek Stary Małgorzata 

Kuligowska scha-
rakteryzowała swoje 
sołectwo, w skład 
którego wchodzą 
dwie miejscowości. 
Pani Małgorzata 
funkcję sołtysa spra-
wuje niespełna dwa 
lata, jednak dzięki 
swojej determinacji i 
zaangaŜowaniu zdo-
była uznanie oraz 
szacunek społeczno-
ści lokalnej. Inicjuje 
i organizuje imprezy 
o charakterze kultu-
ralnym i sportowo - 
rekreacyjnym. 
Wspiera i popiera 
działania Kół Go-

spodyń Wiejskich oraz Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej, której jest człon-
kiem. Pani sołtys wraz z Beatą Ko-
zikowską specjalistą ds. promocji, 
kultury i sportu w Urzędzie Miasta i 
Gminy Ślesin przedstawiły prezen-
tację multimedialną na temat inwe-
stycji zrealizowanych ze środków 
funduszu sołeckiego. Wskazywały 
na place zabaw, chodniki, a takŜe 
imprezy cykliczne w sołectwach jak 
np. święto gęsi czy święto kiełbasy, 
podczas których umiejętności swe 
prezentują Koła Gospodyń Wiej-
skich.  
 Gminę Kawęczyn przedstawił 
Sołtys Sylwester Kasprzak – Prezes 
Gminnego Koła Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Sołtysów w Kawę-
czynie. Podziękował gospodarzom 
spotkania za cenne wskazówki i 
uwagi. Po oficjalnej części kontynu-
owano rozmowy przy kawie i her-
bacie, a na zakończenie uczestnicy 
oglądali teren wokół urzędu, który 
urządzono z udziałem środków fun-
duszu sołeckiego. 

      
Iwona Krajewska 

Fundusz sołecki – doświadczenia innych przykładem  
dla naszych sołectw  

Burmistrz Mariusz Zaborowski i Sekretarz Ilona Banaszak 
opowiadają o Ślesinie 

Fot. Sylwester Dzikowski 

Uczestnicy spotkania w Ślesinie 
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KĄCIK PRAWNY 
 

 

 

 

 

 

 

1. Zmiana liczby członków: z 15 na 7 

To podstawowa zmiana. Zmniejszyła się liczba członków wymaganych do tego, aby stowarzyszenie mogło dzia-
łać zgodnie z prawem. Dotychczas stowarzyszenia (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) do swojego działania 
potrzebowały liczby 15 osób. Od 20 maja 2016 r. wymagana liczba zmniejsza się do 7 osób. 

2. Zmiany w KRS bez opłat 

Stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej, zgłaszając zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego 
(np. zmiany w statucie) nie będą musiały wnosić opłat lub składać wniosków o zwolnienie z opłaty. 

3. Podpisywanie umów z członkami zarządu 

Po 20 maja 2016 r. wszelkiego rodzaju umowy (dotyczy to teŜ aneksów) zawierane z członkami zarządu stowa-
rzyszenia (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy wolontariackie) podpisywane są przez członka 
organu kontroli wewnętrznej (najczęściej członka komisji rewizyjnej) lub pełnomocnika powołanego przez wal-
ne zebranie członków. 

4. Zarząd społeczny lub z wynagrodzeniem 

Nowelizacja dodaje nowe określenie tego, co powinien zawierać statut stowarzyszenia. Od teraz stowarzyszenia 
w swoich statutach muszą określić czy członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wy-
konywane w związku z pełnioną funkcją czy nie. Czas na dostosowanie statutu stowarzyszenia do nowych prze-
pisów mamy do 20 maja 2018 r. 

5. Zmiany dla terenowych jednostek organizacyjnych 

To duŜa zmiana, która dotknie stowarzyszenia o rozbudowanych strukturach. Dotychczas przepisy ustawy wska-
zywały, Ŝe stowarzyszenie, które zamierza tworzyć jednostki organizacyjne, ma obowiązek określenia w statucie 
strukturę organizacyjną i zasady tworzenia ich jednostek. 

Od teraz ustawa dookreśla jakie informacje w swoim statucie musi zawrzeć stowarzyszenie posiadające jednost-
ki terenowe. Dotyczą one m.in. zasad tworzenia i rozwiązania jednostki terenowej, struktury organizacyjnej czy 
organów jednostki. Czas na dostosowanie statutów stowarzyszeń mamy równieŜ do 20 maja 2018 r. 

6. WaŜna zmiana dla Starostów 

Rozszerzono obowiązek sądu rejestrowego związany z powiadamianiem organu nadzoru (wojewody lub sta-
rosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia). Dotychczas sprowadzał się on do powiadomienia o 
wpisaniu stowarzyszenia do KRS oraz przesłania statutu. Problemem interpretacyjnym bywała niekiedy forma 
tego „zawiadamiania”. Od maja 2016 r. jest to przesłanie odpisu postanowienia o wpisie, statutu stowarzyszenia, 
listy załoŜycieli i podjętych uchwał. Ponadto sąd będzie zobowiązany (równieŜ poprzez przesłanie odpisu posta-
nowienia) zawiadomić właściwy organ nadzorujący, takŜe o wykreśleniu. 

Ewa Frątczak 

Nowelizacja ustawy Prawo o Stowarzyszeniach 
wprowadza nowe przepisy, 

które dotyczą stowarzyszeń rejestrowych powstałych 
przed 20 maja 2016 r. 
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     WÓJT   GMINY   KAWĘCZYN 
 

podaje  do  publicznej  wiadomości,  Ŝe  w dniu  18 listopada  2016 r. o  godz. 10-tej  w Urzędzie  Gminy  w   Kawę-
czynie   (sala nr 16)   odbędzie   się 
 

            D R U G I   P R Z E T A R G   U S T N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y 
    (  I przetarg ogłoszony  – 26 sierpnia 2016 r. )   

na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych połoŜonych  w miejscowości Kawęczyn  
 
            203/1     o pow. 0,0736 ha 
            204/10   o pow. 0,0267 ha       - pow. ogółem  0,1003 ha  
 
przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i usługowej nieuciąŜliwej, dla  których są  
prowadzone księgi wieczyste nr  KN1T/00021501/4, KN1T/00024837/9  w Sądzie Rejonowym   w Turku  Wydział  
Ksiąg  Wieczystych. 
 
Cena wywoławcza  :  
 
19.606,50 zł. /netto / słownie złotych : dziewiętnaście tysięcy sześćset sześć złotych 50/100 ). 
 
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od 
towarów i usług.   W/w działki objęte są  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kawęczyn 
(  w wyniku podziału zostały wydzielone tylko i wyłącznie w celu ich połączenia w jedną nieruchomość przeznaczone 
na cele zabudowy). 
    Przedmiotowe działki  nie są  obciąŜone  prawami  rzeczowymi  i  nie  ma  przeszkód  prawnych  w  rozporządzaniu  
nimi. Do  przetargu  mogą  przystąpić  osoby  fizyczne.   
Pełnomocnik  działający  w  przetargu  w  imieniu  mocodawcy  winien  legitymować  się  pełnomocnictwem  w  formie  
aktu  notarialnego.  
     Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu w  wysokości  10% ceny wywoławczej tj. : 
1.960.65 zł. słownie złotych  / jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych 65/100 /. 
w  terminie najpóźniej  do  dnia  15 listopada  2016  r. przelewem  na  konto  Rejonowy  Bank  Spółdzielczy  w  Mala-
nowie  nr    45  8557  0009  0400  0101  2004  0036  przy  czym  wpłata  wadium  nie  powoduje  naliczenia  odsetek  
od  zdeponowanej  kwoty.   
Wadium  zwraca  się  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niŜ  przed  upływem  3 dni  od  dnia  odwołania  lub  za-
mknięcia  przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny  
nabycia  nieruchomości gruntowej.  
     JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości gruntowej  nie  przystąpi  bez   
usprawiedliwienia  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  w  terminie  podanych                                                               
w zawiadomieniu organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy wpłacone  wadium  nie  podlega  zwroto-
wi. 
    Uczestnik  przetargu  (pełnomocnik)  zobowiązany  jest  przedłoŜyć  komisji  przetargowej  dowód  wpłaty  wadium,  
dowód  toŜsamości.  
   Cena nieruchomości  osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niŜ do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. 
  Opłaty  notarialne  i  sądowe  związane  z  zawarciem  umowy  w  formie  aktu notarialnego  w  całości  ponosi  na-
bywca  nieruchomości.  
 Wójt  zastrzega  sobie  prawo  do odwołania  przetargu  z  waŜnych powodów, niezwłocznie podając informację o od-
wołaniu przetargu do publicznej wiadomości.  
     Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady  
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz.U.2014.1490 ). 
 
  Ogłoszenie o przetargu wraz z regulaminem umieszczone  zostało na stronie  internetowej  Urzędu  Gminy                 
w Kawęczynie:  www.bip.kaweczyn.pl , na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie. 
 
     Szczegółowych informacji o w/w działkach  moŜna  uzyskać w  Urzędzie  Gminy  w Kawęczynie,  pokój  nr  22                
tel.: 63 288 59 32.  

                                                                                   Zofia Osiborska 
 
Kawęczyn, dnia 10.10.2016 r.  

 

OGŁOSZENIE 
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1. W dn. 13.10.2016 r. uniewaŜniono 
przetarg nieograniczony w częściach na 
zadanie pn. ”Remont nawierzchni dróg 
gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” 
tj.: 
 Część I : Remont drogi gminnej w miej-
scowości Będziechów na odcinku długo-
ści 0,830 km .  
Część II: Remont drogi gminnej Wojcie-
chów – Marianów na odcinku długości 
0,520 km .  
Część III : Remont drogi gminnej w 
miejscowości Chocim na odcinku długo-
ści 0,330 km . 
Termin zakończenia robót będących 
przedmiotem zamówienia na wszystkie 
trzy części przedłuŜono do  dnia  
30.11.2016 r. W dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert tj. 12.10.2016 r. 
swoją ofertę złoŜył 1 wykonawca        
SIDROG Sp. z o.o. 98-235 Błaszki, Do-
maniew 9 na wszystkie trzy części. Jed-
nakŜe cena najkorzystniejszej oferty dla 
kaŜdej części przewyŜszała kwotę, którą 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia we wszyst-
kich trzech częściach w związku z czym 
Zamawiający ponownie uniewaŜnił po-
stępowanie o udzielenie zamówienia na 
wszystkie części. 
2. W dn. 11.10.2016 r. rozstrzygnięto 
przetarg nieograniczony na zadanie pn. 
„Dostawa oleju opałowego  do ogrzewa-
nia szkół  z terenu Gminy Kawęczyn”. 
Termin wykonania zamówienia będące-
go przedmiotem umowy ustalono do  
dnia  31.07.2017 r. W dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert tj.         
30.09.2016 r. swoje oferty złoŜyło 6 wy-
konawców. W dn. 11.10.2016 r. dokona-
no wyboru najkorzystniejszej oferty po 

ocenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu przez wykonawcę, który 
uzyskał najwyŜszy wynik punktowy 
przy ocenie oferty wg. kryteriów: cena 
oraz termin płatności faktury. Wyłonio-
no ofertę firmy Przedsiębiorstwo Han-
dlowo – Usługowe, TRANS – OLL Ja-
rosław Kwiatkowski, Felicjanów 11 a, 
62-710 Władysławów z ceną w wysoko-
ści 199.750,00 zł brutto oraz 30 dniowy 
termin płatności faktury. 
Umowa z wybranym wykonawcą została 
podpisana 17.10.2016 r.  
3. W dn. 11.10.2016 r. dokonano odbio-
ru robót na zadanie pn. „Urządzenie 
strefy rekreacji i aktywnego wypoczyn-
ku w Kawęczynie” współfinansowanego 
przez Samorząd Województwa Wielko-
polskiego w ramach programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
2020”. Firma APIS Jadwiga Oziębło, ul. 
Kolanki 19, 37-500 Jarosław w kwocie 
43.477,36 PLN brutto wykonała dostawę 
i montaŜ: wyposaŜenia placu zabaw oraz 
siłowni plenerowej, jak równieŜ wyko-
nała miejsce na ognisko z ławkami 
drewnianymi, nawierzchnię z piasku do 
placu zabaw oraz dokumentację geode-
zyjną. Dodatkowo w urządzenie strefy 
zgodnie z załoŜeniami projektu aktywnie 
włączyli się mieszkańcy sołectwa, zad-
bali o zieleń oraz dokonali naprawy 
ogrodzenia i chodnika znajdującego się 
przy zagospodarowywanym placu.  

PROJEKTY UNIJNE 
- W dn. 05.10.2016 r. Gmina Kawęczyn 
zgodnie z podjętymi uchwałami Rady 
Gminy Kawęczyn z dn. 30.09.2016 r. 
zgłosiła 5 sołectw: Będziechów, Cho-

cim, Ciemień, Marcjanów i Młodzianów 
do  programu Wielkopolska Odnowa 
Wsi na lata 2013 – 2020.  
- W dniach 10-11 października oraz 20 i 
22 października 2016 r. w Urzędzie 
Gminy odbyły się warsztaty strategiczne 
w ramach prac nad „Sołecką Strategią 
Rozwoju” dla przedstawicieli sołectw: 
Kawęczyn, Marcjanów, SkarŜyn, Mło-
dzianów, Ciemień, Będziechów, Głu-
chów, Milejów, śdŜary, Chocim oraz 
Dziewiątka i Marianów – Kolonia. So-
łeckie strategie opracowywane były pod 
merytorycznym wsparciem moderato-
rów Wielkopolskiej Odnowy Wsi  Alek-
sandry Brzęckiej oraz Iwony Bańdosz. 
Moderatorzy pomogli podczas dwudnio-
wych warsztatów nakreślić wieloletnie i 
krótkoterminowe programy odnowy po-
szczególnych sołectw. Warsztaty miały 
na celu wspólne wykreowanie wizji wsi 
oraz nabycie umiejętności przeprowa-
dzania oceny zasobów, jak i potencjału 
rozwojowego wsi oraz jakości i standar-
du Ŝycia w sołectwie. Przekazanie przez 
moderatorów dokumentu strategii dla 
poszczególnych sołectw w oparciu o 
wypracowane na warsztatach materiały 
nastąpi do 20.12.2016. 
-W dn. 18.10.2016 r. w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
złoŜono wniosek o przyznanie pomocy 
pn. ”Przygotowanie i opracowanie pro-
gramu rewitalizacji dla gminy Kawę-
czyn”. Wnioskowana kwota dotacji to 
45.300,00 zł,  a całkowite koszty projek-
tu 51.200,00 zł . Planowany termin reali-
zacji od 01.01.2017 r. do 30.10.2017 r. 

 
 

Ewelina Buda  

Przebudowa drogi w Marianowie-Kolonii 
Dnia 4 listopada bieŜącego roku zakończono roboty budowla-
ne pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości Marianów-
Kolonia na odcinku 770 m” z nawierzchni gruntowej na na-
wierzchnię asfaltową. Wykonawcą zadania była firma        
SIDROG Sp. z o. o. z Domaniewa wybrana w procedurze 
przetargowej do wykonania zadania za kwotę 224.671,21 zł 
brutto. 
Inwestycję zrealizowano przy udziale środków Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w ramach dotacji celowej na budo-
wę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych      
w kwocie 123 000, 00 zł brutto.  

Remont drogi w Marianowie-Kolonii 
 

Na początku listopada bieŜącego roku zakończono rów-
nieŜ inwestycję drogową pn. „Remont drogi gminnej w 
miejscowości Marianów-Kolonia”. Na 940 m ułoŜono 
nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na zniszczo-
nym odcinku drogi. Inwestycja została w całości pokryta 
ze środków budŜetu gminy w kwocie 118.287,26 zł   
brutto.  
Zadanie wykonała firma SIDROG Sp. z o. o.                    
z Domaniewa. 

Magdalena Krakowiak 

Inwestycje drogowe w Gminie Kawęczyn  

Przetargi i projekty unijne w Gminie Kawęczyn 
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11 lipca 2016 r. Gmina Ka-
węczyn podpisała umowę z Urzę-
dem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na dofinanso-
wanie realizacji projektu pn. 
„Urządzenie strefy rekreacji i ak-
tywnego wypoczynku w Kawęczy-
nie” złoŜonego w ramach VI edycji 
konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś” Programu Wielkopolska Od-
nowa Wsi na lata 2013 – 2020.  

Celem projektu była popra-
wa jakości Ŝycia mieszkańców po-
przez zapewnienie miejsca na ak-
tywne spędzanie wolnego czasu. 
Przedsięwzięcie jest nowatorskim 
pomysłem dla miejscowości, gdyŜ w 
Kawęczynie nie ma miejsca, które 
mogłoby posłuŜyć jako strefa ak-
tywnego spędzania czasu przy uŜy-
ciu profesjonalnych urządzeń do 
ćwiczeń.  

Zgodnie z projektem do koń-
ca października 2016 r. w ramach 
inwestycji zostały zakupione i za-
montowane sprzęty siłowni plenero-

wej dla 
dorosłych, 
urządzenie 
wielofunk-
cyjne dla 
dzieci oraz 
zagospo-
darowano 
miejsce na 
ognisko. 
Dodatko-
wo w 
przygoto-
wania za-

angaŜowali się mieszkańcy sołec-
twa, zadbali o zieleń m.in. przygoto-
wali podłoŜe pod urządzenia oraz 
naprawili ogrodzenie i chodnik znaj-
dujący się przy zagospodarowywa-
nym placu.  

Połączenie trzech elementów 
wyposaŜenia (dla dzieci, młodzieŜy 
i dorosłych) w jednym miejscu ma 
słuŜyć wspólnemu spędzaniu czasu 
przez całe rodziny np. kultywując 

tradycję przy ognisku i jednocze-
snym korzystaniu z urządzeń rekre-
acyjnych.    
Gmina Kawęczyn uzyskała dofi-

nansowanie w wysokości 26.602,00 
zł brutto. Pozostałe środki finanso-
we pochodzą z funduszu sołeckiego 
sołectwa Kawęczyn, budŜetu gminy, 
jak równieŜ wkładu własnego 
mieszkańców (praca mieszkańców, 
praca sprzętu oraz wkład rzeczowy 
czyli zakup materiałów). Całkowita 
wartość  projektu wyniosła 
53.992,08 zł brutto. 
W efekcie wykonana inwestycja 

przyczynia się do promowania całe-
go obszaru Gminy Kawęczyn pod 
względem atrakcyjności oferty tury-
stycznej.  
Nowo zagospodarowana prze-

strzeń publiczna jest juŜ dostępna 
dla wszystkich, którzy chcą aktyw-
nie spędzać wolny czas na świeŜym 
powietrzu. 

 

     Ewelina Buda 

Strefa rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie 

Projekt pn. „Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie ” 

 współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 

 „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2010” 

Mieszkańcy sołectwa porządkują plac 

Strefa rekreacji  
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Miejscowości leŜące na pograniczu jakiejkolwiek jednostki podziału administracyjnego państwa 
(województwo, powiat) czy teŜ Kościoła Powszechnego (archidiecezja lub diecezja, archidiakonat, dekanat) w 
badaniach historycznych zawsze nastręczają pewnych trudności z rozpoznaniem źródeł. W przedrozbiorowej 
Polsce nie obowiązywał Ŝaden system, który nakazywałby wnoszenie spraw do odpowiedniego sądu mającego 
określone kompetencje terytorialne. RównieŜ ówczesne podziały administracyjne nie były stabilne i ulegały 
częstym zmianom. SkarŜyn, leŜący w parafii Przespolew był właśnie taką wsią, którą łączono z powiatem sie-
radzkim w tymŜe województwie oraz z powiatem kaliskim w województwie kaliskim. śyciowa praktyka wska-
zuje, Ŝe jej mieszkańcy wnosili sprawy do sądów grodzkich w Kaliszu, gdyŜ tu było im bliŜej. TakŜe spory z 
duchowieństwem rozstrzygano w konsystorzu kaliskim, właściwym dla archidiecezji gnieźnieńskiej, archidia-
konatu kaliskiego oraz dekanatów kaliskiego i stawskiego. Te powody oraz pewne doświadczenie wyniesione z 
badań archiwalnych podsunęły pomysł rozpoznania ksiąg grodzkich kaliskich przechowywanych w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu. Badaniami objęto serię relacji, opatrzonych sygnaturami 450, 451, 452, 453 oraz 
454 pochodzących z lat 1782-1784. 
 W pierwszej z nich natrafiamy na informację o właścicielu SkarŜyna Wielkiego – Wojciechu na SkarŜy-
nie Bończy Wołk SkarŜyńskim, który procesuje się z Józefem Skarbkiem Malczewskim o krzywdy, które mu 
wyrządzono w Gutowie (pod Ostrowem Wielkopolskim) w dziale zwanym Mroczkowizna. Był on synem An-
toniego i Marianny z Pigłowskich, córki Macieja. Sąd pierwszej instancji przyznał mu sumę 1500 zł, jednakŜe 
w drugiej instancji, gdy doszło do komplanacji (ugody), uwzględniono szkody powstałe  z przyczyn niezaleŜ-
nych od Malczewskiego i powyŜszą sumę obniŜono do 800 zł. 

Kilka wpisów zachowanych w tej księdze, w tym kontrakty na Mroczkowiznę, wnoszą istotne informa-
cje na temat Gutowa, lecz niewiele do dziejów SkarŜyna, niegdyś zwanego takŜe Starym. 
Źródła: APP, ks. grodz. Kalisz 250, k. 12-12v, 61 (wyrok z 12 lutego 1783 r.), 62 (ugoda z 1781 r.; takŜe z 5 
maja 1783 r.); 100-107v oraz ciąg dalszy wpisu k. 125-131v; 284 (kontrakty). 

Jerzy Łojko 

KĄCIK HISTORYCZNY 

SkarŜyn Wielki 

WSPOMNIEŃ BLASK 
czyli  

 nowy cykl artykułów w „Kawęczyniaku” 

  
           śycie składa się z ulotnych chwil. Czas pędzi nieubłagalnie do przodu. Istnieje jednak sfera, która po-
zwala nam wrócić do przeszłości, przeŜyć ją po raz kolejny. Mowa o wspomnieniach. Dzięki nim pozwalamy 
istnieć wyjątkowym momentom, odtwarzamy obrazy, które zapisały się w naszym sercu. Odbywając podróŜ do 
przeszłości, wracamy myślami do minionych chwil, wydarzeń, emocji. 
 Redakcja Kawęczyniaka postanowiła zatem zapisać na kartach papieru wspomnienia, które dotyczą na-
szego regionu, naszej małej Ojczyzny, po to by trwały w świadomości młodego pokolenia. Rozmowa z ludźmi, 
którzy przeŜyli czasy wojny i komunizmu, którzy Ŝyli w minionym stuleciu to wyjątkowe doświadczenie i nie-
zapomniane wraŜenia, z których płynie głęboka refleksja. Wspomnienia kształtują teraźniejszość, obrazy z 
przeszłości są cennym źródłem wiedzy, która pozwala zachować naszą toŜsamość. Stanisław Jerzy Lec pisał 
„moŜna oczy zamknąć na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia”. 

 
cd. str. 11 



WSPOMNIENIA  
TADEUSZA PAKUŁY –  

mieszkańca  
Marianowa – Kolonii 

Pierwszego wywiadu do nowego 
cyklu artykułów w „Kawęczyniaku” 
udzielił Tadeusz Pakuła, syn Włady-
sławy i Józefa, który urodził  się  
06.04.1926 roku w Marianowie – 
Kolonii. Bohater wspomnień wraz z 
Ŝoną mieszka w Marianowie – Ko-
lonii. Silnie związany jest z rodzin-
ną miejscowością, której sołtysem 
został w 1959 roku. Włodarzem 
swojej wsi był do 1989 roku. W  
latach 1982-1989 (przez dwie ka-
dencje) będąc radnym gminnym i 
wojewódzkim (wówczas wojewódz-
two konińskie) pełnił funkcję człon-
ka komisji rolnictwa, został równieŜ 
wybrany na wiceprzewodniczącego 
Gminnej Rady Narodowej w Kawę-
czynie z siedzibą w Kowalach Pań-
skich. Ponadto był członkiem Banku 
Spółdzielczego w Kawęczynie Pan 
Tadeusz moŜe pochwalić się tym, iŜ 
za Jego kadencji wykonano następu-
jące inwestycje: załoŜono oświetle-
nie w Marianowie – Kolonii, czę-
ściowo wykonano meliorację, posta-
wiono wiaty przystankowe przy dro-
dze krajowej, załoŜono sieć telefo-
niczną. Na uwagę zasługuje fakt, iŜ 

od 1990 roku jest On kombatantem 
z tytułu odbywania słuŜby wojsko-
wej w słuŜbie granicznej w WOPie 
( Wojsko Ochrony Pogranicza). Bę-
dąc młodzieńcem brał udział w akcji 
„Wisła” tj. akcji pacyfikacyjnej o 
charakterze wojskowym przeprowa-
dzonej w latach 1947-50 przeciwko 
Ukraińskiej Powstańczej Armii i 
Organizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów działającym na terytorium pań-
stwowym RP. 
 

         Czwartkowe popołudnie 22 
września spędziłam w towarzystwie 
Tadeusza Paukuły – osoby wyjątko-
wej, niezwykłej. Jego wspomnienia 
są świadectwem czasów, które znam 
jedynie ze szkoły, ksiąŜek i filmów. 
Dzięki relacjom pana Tadeusza, peł-
nych emocji i przeŜyć oczami wy-
obraźni mogłam zobaczyć miniony 
świat – trudny, bolesny, smutny, a 
takŜe wzruszający. Z uwagą i wiel-
kim skupieniem słuchałam o straŜy 
ogniowej, szkole, wojnie i najbliŜ-
szej okolicy. Na papier przelałam 
słowa, które warte są ocalenia. Za-
praszam zatem do lektury. 
 

 Zanim ziemie objęły dwory, to 
miały je władze kościelne. My pod-
legaliśmy pod Gniezno, dopiero póź-
niej pod Włocławek1. Te ziemie mu-
siał ktoś obrabiać. Ludzie musieli 
płacić daninę, tzn. podatki. Wsie 
płaciły razem, przewaŜnie ziarnem. 
ZboŜe młócili cepami, bo nie było 
innych maszyn. Płacili temu, do ko-
go ziemia naleŜała. W Kowalach 
przed wojną był majątek, naleŜał do 
dziedzica Skowrońskiego i jego Ŝo-
ny. Znałem ich, mieli córkę i syna. 
Nie koniecznie majątek przechodził 
zawsze z nazwiska na nazwisko. 
Czasem bywało tak, Ŝe córka wycho-
dziła za mąŜ i wtedy pojawiało się 
inne nazwisko.  
 Przepiękny był modrzewiowy 
dwór w Kowalach. To był zabytek. 

Były dwie bramy. Budziarek, który 
był  cieślą grodził tam płot u tego 
dziedzica, a potem zasadzili tam 
bzu, tego niebieskiego. To się bar-
dzo rozrosło. Ludzie od rogatki nie 
chodzili szosą, tylko taką ścieŜką, aŜ 
do końca tego płotu, tam blisko była 
ta drewniana remiza. To był nowy 
płot, w kaŜdą sztachetę wbite były 
dwa gwoździe. Ten zabytek zniszczy-
li Rosjanie, rozpalili w nim ognisko. 
Pamiętam jak płonął z rana. Wszy-
scy mówili, Ŝe w Kowalach pali się 
pałac. Nie szło nic zagasić, mówili 
Ci co byli blisko, bo ten pałac to by-
ła jedna Ŝywica. Rosjanie jak weszli 
pozajmowali wszystko co się dało. 
Od nas wzięli kuchnie, taką blasza-
ną, wolną i na niej gotowali.  
 Tu, gdzie są teraz działki w 
Kowalach, trochę gdzie jest obecna 
remiza, na wprost ogrodów była łą-
ka, bo tu mieli duŜo owiec. To było 
ogrodzone. Do szkoły chodziliśmy to 
się widziało, jak te owce się pasą. 
Jak się teraz zaczyna remiza, to 
troszkę dalej znajdowała się stodoła, 
tu od szosy. Był teŜ budynek gospo-
darczy, obok którego stała waga. Tu 
świnie waŜyli. Po drugiej stronie - tu 
gdzie teraz sklep ma pan Smoliński 
to w tym miejscu mieszkali dworaki. 
To był długi budynek, miał aŜ trzy 
drzwi. Przed nim stały ławki do po-
siedzenia. W nim mieszkali pracow-
nicy dworu. Rodzina Boczków i 
Obielaków to byli stali robotnicy w 
tym dworze. Po wojnie wyjechali na 
ziemie odzyskane.  
 Sklep za Niemców w Kowa-
lach był na rogu, gdzie obecnie 
mieszka pan Andrzej Zajączkowski. 
To był sklep u Rachwica. Ten Nie-
miec nazywał się Rachwic. Po ma-
ślankę tam chodziliśmy, po mleko, 
marmoladę z buraków. Dla Polaków 
były gorsze.   
  

cd. str. 12 
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1 Chodzi o przynaleŜność archidiecezjalną i diecezjalną. Najstarszy dokument potwierdzający przynaleŜność diecezjalną obecnej gminy Kawęczyn, 
pochodzi z roku 1136. Bulla wydana dla arcybiskupa gnieźnieńskiego określała teren jego diecezji. W dokumencie tym wskazane są kasztelanie nale-
Ŝące do tej diecezji, a wśród nich została wymieniona kasztelania spycimierska, do której naleŜał nasz teren. Po odzyskaniu niepodległości, w roku 
1918, podjęto teŜ działania mające na celu uregulowanie spraw kościelnych w nowych granicach państwa. Ich skutkiem było podpisanie  przez Rzecz-
pospolitą w roku 1925 konkordatu ze Stolicą Apostolską. Na jego podstawie została wydana bulla „Vixdum Poloniae unitas” powołująca do istnienia 
diecezję włocławską, w której granicach gmina Kawęczyn  pozostaje do dnia dzisiejszego. Zob. Ks. dr Henryk Witczak, Dziedzictwo wieków – z 
dziejów Gminy Kawęczyn, Kwęczyn-Konin 2010, s. 83-85.  

Tadeusz Pakuła 
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DuŜe gospodarstwa nazywano fol-
warkami. Po wojnie wyszło zarzą-
dzenie naszych władz, Ŝe większe 
gospodarstwa o określonej liczbie 
hektarów zabierało państwo, mniej-
sze wolno było właścicielom sprze-
dać. My słyszeliśmy, Ŝe Ci Skowroń-
scy wojnę przeŜyli. Niemcy duŜo bo-
gatych ludzi zmarnowali, bo Hitler i 
Niemcy bali się mądrych, bogatych 
ludzi. Bogaty to zawsze skończył 
szkołę, więcej wiedział np. o działal-
ności podziemnej. Skowrońscy po 
wojnie wrócili do Kowali i podzielili 
ziemię między siebie. Skowroński 
wziął ziemię od strony Woli, 
Skowrońska mniej więcej od kościo-
ła. Po wojnie jak Skowrońscy wróci-
li, jak podzielili te ziemię, to ona 
zamieszkała w kurniku obok stawu, 
który znajdował się na podwórzu. 
Skowrońska potem sprzedała te zie-
mie.  
 
OCHOTNICZA STRAś POśAR-
NA W KOWALACH PAŃSKICH 
 Remiza znajdowała się blisko 
kościoła. Była z drewna. W remizie 
odbywały się wszystkie przedstawie-
nia, wszystkie uroczystości. Tam 
straŜacy mieli swoje narzędzia, ale 
nie było takich jak teraz są. Mieli 
węŜe i ręczną pompę.                   
Sygnał do poŜaru dawał znać stra-
Ŝakom w regionie, którzy ubierali 
się i szybko pędzili do remizy. Po 
wsiach do poŜarów wyznaczeni byli 
rolnicy, którzy mieli konie. Oni sami 
juŜ wiedzieli, Ŝe mają jechać do po-
Ŝaru, zjeŜdŜali z pola i jechali. Tam 
juŜ niektórzy  straŜacy czekali, a nie-
którzy jak mieli blisko to rowerem, 
albo nawet pieszo lecieli do remizy i 
stamtąd do poŜaru. We wojnę był 
obowiązek słuŜby w straŜy. My byli-
śmy zobowiązani do tego, aby 2-3 
dni w tygodniu, w godzinach popo-
łudniowych odbywać dyŜur w straŜy. 
Naszym komendantem był Niemiec, 
Marks się nazywał. On nas ćwiczył. 
To były próbne ćwiczenia. Pod re-
mizą mieliśmy zbiórkę. Za Niemców 
straŜ kupiła pompę i podwozie, taki 
wózek, bo go lekko było pchać.    

SZKOŁA W KOWALACH  
PAŃSKICH 

 

 Jak pamiętam, przed wojną 
szkoła w Kowalach Pańskich była 
siedmioklasowa. Ale nie było budyn-
ku, szkoła była po domach. Nauczy-
ciele rozdzielili, gdzie umieścić 
pierwszy oddział, gdzie drugi i ko-
lejne. U pani Klimkowskiej (gdzie 
obecnie znajduje się Lewiatan) była 
IV klasa, tam gdzie obecnie mieszka 
pan Brudło była V klasa. Za kościo-
łem, gdzie obecnie pani Łukasik teŜ 
była klasa. Nawet były przypadki, Ŝe 
w Ciemieniu mieściła się klasa, w 
miejscu, gdzie mieszka pan Kołata. 
Tam była klasa i dzieci musiały cho-
dzić nie do Kowali, tylko dalej do 
Ciemienia. Szkołę teŜ załoŜyli w  
Siedliskach u pana Wytwera. Tam 
zrobili dwie klasy szkoły podstawo-
wej. Ale uczyła tam jedna nauczy-
cielka – pani Klockowska. Ona co-
dziennie przychodziła do Siedlisk. 
Mieszkała w Kowalach. Ja chodzi-
łem do Siedlisk. Miałem bliŜej. Tu 
nie było asfaltu. Nie było samocho-
dów. Przed wojną tylko dwa samo-
chody szły z Turku, jeden do Kali-
sza, drugi do Łodzi i wracały wie-
czorem, a tak to nie było samocho-
dów, Ŝadnych PKS-ów. Były za to 
konie i sanie. Nie było gospodar-
stwa, Ŝeby nie było w nich sanek. A 
dziś? Dziś mało kto ma sanie. Cho-
dziłem dwie klasy do Siedlisk, po 
tym śniegu, przez te pola. Jak skoń-
czyłem te dwie klasy, to przeszedłem 
do Kowali. Ja jeszcze chodziłem do 
klasy, która była u pani Klimkow-
skiej. Chodziłem do klasy do pana 
Paruszewskiego za kościołem. Tam 
teŜ mieszkał kierownik szkoły Miko-
łaj Bułaszenko. Nauczyciele, którzy 
uczyli w oddziałach to: Klockowska, 
Stępieniówna, dwie siostry Styrań-
cówny, Krygiel. Kierownik Buła-
szenko potrafił utrzymać dyscyplinę 
wśród uczniów. Po nim kierowni-
kiem została jego siostra Maria 
Świątczak. Krygiel (miał stopień po-
rucznika we wojsku) jeździł uczyć na 
Młodzianów. Tam teŜ była jedna 
klasa i on jeździł tam rowerem z Ko-

wali. Siostry Styrańcówny, to one 
uczyły przed wojną, były wyznania 
greckokatolickiego. Z Kowali poszły 
uczyć do Kaczek. Tam uczyły ze dwa 
lata. Tam były cztery klasy. W czasie 
wojny wyjechały i nie wróciły juŜ.  
Tu w okolicy było bardzo duŜo dzie-
ci, to zaczęto myśleć o budowie 
szkoły. Powstał komitet budowy 
szkoły. Do V klasy poszedłem juŜ do 
nowej szkoły. Trzy klasy były na do-
le  i trzy na górze. W siódmej było 
zawsze mało dzieci, to musieli być 
razem ze szóstą. Kolejna sala nie 
była juŜ potrzebna.  
 
WOJNA W MARIANOWIE-

KOLONII 
 
Ta nasza Niemka nie była aŜ taka 
zła, ale to była Hitlerówka. Ona by-
ła ostra, ale nieraz jak jej dzieci ja-
dły, to mnie zawołała i mi chleba 
dała, posmarowała marmoladą. By-
ły gorsze Niemcy, jacy oni niektórzy 
byli niedobre dla Polaków. Bili 
chłopoków. A ten nasz to był dobry. 
Ten Niemiec mieszkał po Bińku. Po 
Klimkowskim mieszkał Tomas. Tam, 
gdzie szkoła rolnicza -Szamber. W 
Leśnictwie był znachor – Polak Kaź-
mierczak. Kiedy krowie kość pękła, 
on coś zrobił, Ŝe wygoiła się. Znał 
się na koniach.  Nasza Niemka go 
chwaliła, która tu mieszkała obok 
nas. Zawsze mu jajek dała. Niemki 
najpierw mieszkały po Bińku, gdzie 
obecnie mieszkają państwo Karbow-
scy. Po tym Bińku było tylko jedno 
mieszkanie. To im załoŜyli podłogę, 
taka firma robiła u tych Niemców, 
okna wymienili, podmurowali i tak 
dalej. Później umarł im chłopak, na 
imię miał Albert. To był syn tych 
Niemców, co tu byli u nas. Pocho-
wali go w Czachulcu. Oni tu zrobili 
pogrzeb, Niemcy do nich poprzyjeŜ-
dŜali na ten pogrzeb. Niemki zarzą-
dzały naszym Muchtowem. Tamtym 
Marianowem – Kolonią, zarządzały 
teŜ Niemki. Mieszkały po panu Bia-
łeckim, po panu Wlazłym, po  panu         

     
  cd. str. 13 
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Frejku, po panu KałuŜnym, po panu 
Budce. W tych domach mieszkali 
Niemcy. W Kowalach to jeden przy 
drugim mieszkał. Tam było ich bardzo 
duŜo, bo były dobre ziemie. Oni przy-
chodzili na dobre ziemie. Jak Niemiec 
przyszedł tu do nas, to cztery gospo-
darki mu dali. Najpierw to były nie-
mieckie komisje, chodzili po domach, 
spisywali jaka ziemia. Oni się nie py-
tali, tylko przyszli i wysiedlili z domu. 
Gdzie chcesz to sobie idź. I pan Wit-
czak poszedł na KsięŜe Kowale, po 
panu Ogrodowczyku mieszkał. Pan 
Glapiński poszedł mieszkać po panu 
Suleju. My tu zostali u tego Niemca. 
Pan Biniek poszedł tam do Kaczek, 
potem go do Niemiec wywieźli. Niem-
cy jak wysiedlali to nie pytali się gdzie 
Ty pójdziesz, gdzie Ty masz kąt do 
mieszkania. Dawali 15 minut czasu i 
woreczek na koszule, na ubrania. Były 
teŜ łapanki do Niemiec. Na przymuso-
we roboty brali. Co to był za strach. 
Dziewczyny od 12 lat juŜ brali.   
 
Przysyłali wtedy na wieś Ŝandarma, ze 
dwóch Niemców cywilnych i łapali. 
Zabierali do tej stodoły na Muchlinie, 
a później ścieŜką do kolejki i do Nie-
miec. Niektórzy trafiali dobrze, ale 
niektórych brali do fabryki, a po tych 
fabrykach to mieli tam głód. Niemcy 
byli wrogowie, ale byli i dobrzy teŜ. Ci 
dobrzy nas ostrzegali, Ŝe w nocy będą 
łapanki. Oni chodzili na te zebrania, 

gdzie to ustalali. Oni nawet wódkę w 
lesie z chłopami naszymi Ci dobrzy 
pili. To nie było wolno, ale oni lubili 
wypić i do naszych Polaków chodzili. 
Raz przyszli, ja wtedy spałem, w sto-
dole. Mieliśmy takie schowanko tam, 
zakryte dwoma deskami i się słyszało 
jak oni szli. Niemcy jak wysiedlali to 
nie pytali się gdzie Ty pójdziesz. Tam, 
gdzie teraz mieszka pan Antas to 
mieszkał pan Glapiński to on był 
szewc, ale on był szewcem takim reje-
strowanym. On dostawał przydział 
skóry na buty, do reperacji. Ten Gla-
piński  powiedział, Ŝe ma warsztat, Ŝe 
będzie chciał ten warsztat zabrać, Ŝe 
mu się naleŜy, Ŝe on mógłby tu praco-
wać. A nie było szewców duŜo, a on to 
był zawodowiec, buty robił rozmaite. 
To później ci Ŝandarmi z Kowali, było 
ich trzech – komendant i dwóch Ŝan-
darmów kazali robić buty dla swoich 
Ŝon, które były w Niemczech.  
 
HISTORIA PEWNEGO DZWONU 
Syn mojego dziadka miał 13 albo 14 
lat. Bardzo przestraszył się zastrzyków 
na ospę, które były obowiązkowe. Kie-
dyś bardzo obawiano się ospy. Strasz-
ne ślady pozostawiała ona na twarzy. 
Nawet przez nią umierali ludzie. Syn 
dziadka tak bardzo przestraszył się tej 
choroby  i zastrzyków, Ŝe nie mógł do 
siebie dojść, chorował, nie chciał roz-
mawiać. LeŜał tylko, nie wstał juŜ. 
Umarł. Jednak to przelęknięcie miało 

wpływ na organizm. Ludzie dawniej 
znakowali groby. Jeśli groby były 
oznaczone, to one wtedy przetrzymały. 
Mój dziadek oznakował grób swojego 
syna dwoma jesionami. Trzeci zasa-
dził obok kościoła. Kto się nie zainte-
resował grobem bliskich, to jak splan-
towali cmentarz, to juŜ nie moŜna było 
poznać, gdzie on jest. Ten jesion rósł i 
rósł przy tym kościele. Dzwony z wie-
Ŝy na kościele skradziono. Pierwszy 
podczas I wojny światowej, drugi pod-
czas II wojny. Po wojnie nowy dzwon 
ufundowała pani Kupczyk. Nie było 
go jednak gdzie powiesić. Powieszono 
go na rosnącym obok kościoła jesio-
nie. Dzwonnica powstała wiele lat 
później. Pamiętam uroczystą Mszę 
Świętą, kiedy ją poświęcono.  
 
Serdecznie zapraszamy do rozmowy 
wszystkich, którzy chcieliby podzie-
lić się swoimi wspomnieniami. Za-
pewniamy, Ŝe będzie to wspaniała 
podróŜ do minionych lat. Dzięki 
Państwa relacjom ocalimy od zapo-
mnienia niewypowiedzianą na głos 
historię naszego regionu. 
 

Osoba do kontaktu: 
Paulina Woźniak 

Punkt informacyjny 
tel. 63 2885934 

ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
 
        

PoŜegnanie lata w Młodzianowie 
       W dniu 1 października 2016 
roku o godzinie 15.00 przy świetlicy 
wiejskiej w Młodzianowie  miesz-
kańcy sołectwa poŜegnali lato. Pod-
czas spotkania zorganizowano           
2 konkursy: szatkowanie kapusty        
i obieranie ziemniaków na czas. 
Przybyli mogli skosztować przy-
smaków z grilla. Zapewniono rów-
nieŜ słodycze i frytki. Ponadto 
mieszkańcy piekli kiełbaski nad 
ogniskiem, spędzając czas na poga-
wędkach. 
   

Krystyna Brzychcy 
Najmłodsi uczestnicy spotkania z okazji poŜegnania lata w Młodzianowie 
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W dniach 10-11 oraz 20 i 22 
października 2016 r. w Urzędzie 
Gminy odbyły się warsztaty strate-
giczne w ramach prac nad „Sołecką 
Strategią Rozwoju” dla Kawęczyna, 
Marcjanowa, SkarŜyna, Młodziano-
wa, Ciemienia, Będziechowa, Głu-
chowa, Milejowa, śdŜar, Chocimia 
oraz Dziewiątki i Marianowa – Kolo-
nii. Przedstawiciele określonych 
Grup Odnowy Wsi bądź Rad Sołec-
kich uczestniczyli w dwudniowych 
warsztatach (w trzech grupach po 
cztery sołectwa) łącznie ok. 60 osób. 

Sołeckie strategie opracowy-
wane były pod merytorycznym 
wsparciem moderatorów Wielkopol-
skiej Odnowy Wsi: Aleksandry 
Brzęckiej (animatora społecznego, 
aktywnie działającego i pracującego 
dla społeczności) oraz Iwony Bań-
dosz (od lat zaangaŜowanej w działa-
nia społeczne na rzecz środowisk lo-
kalnych oraz związanej zawodowo z 
sektorem pozarządowym). Moderato-
rzy podczas warsztatów pomogli na-
kreślić krótkoterminowe i wieloletnie 
programy odnowy poszczególnych 
sołectw. Warsztaty miały na celu 

wspólne wykreowanie wizji wsi oraz 
nabycie umiejętności przeprowadza-
nia oceny zasobów, jak i potencjału 
rozwojowego oraz jakości i standardu 
Ŝycia w sołectwie. Przekazanie przez 
moderatorów dokumentu strategii dla 
poszczególnych sołectw w oparciu o 
wypracowane na warsztatach mate-
riały nastąpi do końca roku. 

Dzięki opracowaniu Sołec-
kich Strategii Rozwoju, sołectwa 
uczestniczące w programie Wielko-
polska Odnowa Wsi zwiększą swoje 
szanse na otrzymanie dotacji z samo-
rządu wielkopolskiego. 

Ewelina Buda 

Warsztaty z moderatorami  
nad Sołeckimi Strategiami Rozwoju 

Uczestnicy warsztatów sołectwa  Milejów wraz z moderatorem Iwoną Bańdosz 

Rozpoczęcie pierwszego dnia warsztatów przez Jana Nowaka– Wójta Gminy Kawęczyn 

 Uczestnicy warsztatów z sołectw: Milejów, Chocim, Głuchów i Kawęczyn 
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Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Milejowie realizuje pro-
jekt pn. „Zakup umundurowania historycznego dla 
druhów OSP Milejów obsługujących zaprzęg si-
kawki rę-cznej”, który finansowany jest w ramach re-
alizacji zadania publicznego pod nazwą „Nasza wieś 
naszą wspólną sprawą” - edycja VI. W ramach 
konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” 23 or-
ganizacje pozarządowe otrzymały wsparcie od samor-
ządu województwa. Maksymalna dotacja wyniosła 10 
tys. zł, a całkowita kwota przeznaczona na konkurs to  
200 tys. zł.  W tegorocznej edycji zostało złoŜonych 
100 ofert (w 2015 – 70 ofert, a w 2014 – 46 ofert). W 
ramach projektu OSP zakupiło 10 kpl. mundurów z lat 
dwudziestych XIX wieku. Otrzymali je zawodnicy 
druŜyny sikawki ręcznej działającej przy OSP w 
Milejowie.  

Komplet umundurowania obejmuje mundur, 
rogatywkę, pas, a takŜe toporek z pokrowcem. Celem 
niniejszego projektu jest rozwój społeczno – kulturalny 
mieszkańców sołectwa Milejów. Projekt realizowano w 
okresie od 22 sierpnia do 22 listopada 2016 roku.   

Projekt współfinansowany przez samorząd       
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Ewa Frątczak 

Aerobik w Milejowie 
Sołtys wraz z Radą Sołecką Milejowa  

serdecznie zapraszają wszystkich chętnych  
na aerobik.  

Zajęcia odbywać się będą w kaŜdy piątek  
o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej  

w Milejowie (budynek OSP).  
Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy  

oraz obuwie.  
Odpłatność od osoby – 5zł .  

Zajęcia będą prowadzone przez  
Katarzynę Korycką –  
instruktora aerobiku. 

        Pierwsze spotkanie  
28 października 2016 r.  

 
                                  Serdecznie zapraszamy! 
 

Umundurowanie historyczne  
dla druhów z OSP w Milejowie 

Mundur z lat dwudziestych 
XIX wieku 
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W sobotę 15.10.2016 r. o godzinie 9:00 rozpoczął 
się turniej orlików. Gospodarzem był GKS Orzeł Kawę-
czyn. Zawody odbyły się na kawęczyńskim orliku. W Ka-
węczynie gościły druŜyny z Turku, Malanowa, Słodkowa 
i Dobrej. Tym razem Orzeł grał ze zmiennym szczęściem 
i musiał zadowolić się IV miejscem, do podium zabrakło 
zaledwie jednego punktu. Oto wyniki: 
Orzeł - Grom Malanów 0:0 
Orzeł – EKS Słodków 5:1 
Orzeł – Wicher Dobra 1:2 
Orzeł – Tur I Turek 0:1 
Orzeł – Tur II Turek 4:1 
Klasyfikacja końcowa turnieju w Kawęczynie: 
1. MKS Tur II 1921 Turek 13 pkt. 
2. Wicher Dobra 10 pkt. 
3. Grom Malanów 8 pkt.  
4. GKS Orzeł Kawęczyn 7 pkt. 
5. MKS Tur I 1921 Turek 3 pkt. 
6. EKS Słodków 1 pkt. 
 
       Podczas trwania rozgrywek zawodniczki i 
zawodnicy mogli posilić się pizzą ufundowaną 
przez Zarząd GKS Orzeł Kawęczyn i wypić go-
rącą herbatę. Zamknięcia turnieju dokonali 
Edward Krawczyk – Prezes GKS Orzeł Kawę-
czyn i Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawę-
czyn, wręczając wszystkim druŜynom puchary, 
medale oraz nagrody indywidualne dla najlepsze-

go bramkarza i zawodnika turnieju. Nagrody ufundował 
Urząd Gminy w Kawęczynie.  
Orzeł grał w składzie: Adam Balcerzak, Patryk Kapa, 
Klaudia Ambroziak, Damian Rusiecki, Kacper Rusiecki,     
Julia Olek, Jakub Groblica, Wiktor Górski, Oliwier Drze-
wiecki, Dorian Kaczmarek (bramkarz), Monika Ponie-
działek, Jan Balcerzak, Dawid Gołdyka. 

   Marcin Mazurek 

Orlicy na turnieju w Słodkowie 
W sobotę 08.10.2016 r. o 

godzinie 9:00 odbył się turniej 
orlików. Tym razem młodzi 
adepci rywalizowali na orliku w 
Słodkowie. DruŜyna GKS Orzeł 
Kawęczyn przegrała tylko jeden 
mecz, zajmując I miejsce! 

 
Oto wyniki młodych orłów: 
Orzeł - Grom Malanów 3:1 
Orzeł – EKS Słodków 1:2 
Orzeł – Wicher Dobra 2:1 
Orzeł – Tur II Turek 1:0 
Orzeł – Tur I Turek 6:0 
 
Klasyfikacja końcowa turnieju w 
Słodkowie: 
1. GKS Orzeł Kawęczyn 12 

pkt. 
2. Tur II 1921 Turek 12 pkt.  
3. Wicher Dobra 10 pkt. 
4. EKS Słodków 7 pkt. 
5. Grom Malanów 4 pkt. 
6. Tur I 1921 Turek 0 pkt.  

                                  Marcin Mazurek 

GKS Orzeł Kawęczyn podczas turnieju w Słodkowie 08.10.2016 r. 
Górny rząd od lewej: Oliwier Drzewiecki, Adam Balcerzak, Patryk Kapa, Julia Olek,  
Jakub Groblica, Wiktor Górski  
Dolny rząd od lewej: Oliwier Drzewiecki, Dorian Kaczmarek (bramkarz), Monika Poniedzia-
łek, Jan Balcerzak, Dawid Gołdyka. 

Turniej Orlika E1 gr. I w Kawęczynie 
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Informacja U S C w Kawęczynie 

Zgony 

Lucjan Maciaszczyk 
††† 

Regina Laskowska 
††† 

Anna Kosowska 
††† 

Władysław Laksander 
††† 

ROZWIĄZANIE 
KRZYśÓWKI JUBILEUSZOWEJ 

Rozwiązaniem krzyŜówki jubileuszowej 
z numeru 10/16 „Kawęczyniaka”  

jest hasło: 
„MAM DWADZIEŚCIA JEDEN LAT”.  

Spośród nadesłanych 3 odpowiedzi wylosowano  
trzech zwycięzców.  

Nagrody ufundował Rejonowy Bank Spółdzielczy  
w Malanowie - Spółdzielcza Grupa Bankowa (termos turystyczny)  

oraz Urząd Gminy w Kawęczynie (nagrody ksiąŜkowe).  
 

Nagrody otrzymują: 
 

1. Damian Jakubasz, zam. Tokary Drugie, 

2. Dagmara Ziętek, zam. Turek, 

3. Teresa Kalinowska, zam. Kawęczyn. 

Nagrody do odbioru w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kawęczynie  

pokój nr 1, w terminie do 25 listopada 2016 r. 

Śluby 

 

Daria Śliwczyńska 
 i Arkadiusz Sukienniczak 

♥♥♥ 
Emilia Michalska  

i Tomasz Krajewski 
♥♥♥ 

Usługi kominiarskie – Józef Tylka 
 

Wykonam wszelkie usługi kominiarskie (konkurencyjne 
ceny), posiadam wieloletnie doświadczenie, niezbędne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania takich 
prac jak: 
1. czyszczenie, sprawdzanie, opiniowanie urządzeń komi-
nowych i kanałów, 
2. konserwacja, opiniowanie urządzeń grzewczych, 
3. odbiory przewodów w nowych budynkach, 
4. kontrola stanu technicznego przewodów kominowych 
art. 62 prawa budowlanego, 
5. wydawanie opinii w sprawie odprowadzania spalin z 
urządzeń gazowych do właściwych przewodów komino-
wych. 

Za wykonane przeze mnie usługi  
będę stosował konkurencyjne ceny !!! 

 
Józef Tylka - Zakład kominiarski  

Marianów - Kolonia 6,62-704 Kawęczyn  
Telefon: 609 837 264 

Redakcja „Kawęczyniaka” nie odpowiada  
za treść ogłoszeń 

29.10.2016 r. w Kawęczynie odbył się XI Gminny Turniej 
Piłki NoŜnej OSP w którym startowało 5 druŜyn.  
Ostateczne wyniki rozgrywek: 
1. OSP Kawęczyn 
2. OSP Głuchów 
3. OSP Będziechów 
4. OSP Kowale Pańskie 
5. OSP Tokary.  
Szczegóły w kolejnym numerze „Kawęczyniaka”. 
                                                                 

       Marcin Mazurek 

XI Gminny Turniej Piłki NoŜnej OSP 
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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. 

W kaŜdy poniedziałek  

w godzinach od 7:30 do 8:30  

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 

Piotr Gebler  

pełni dyŜury w siedzibie   

Urzędu Gminy w Kawęczynie, pokój nr 16. 

 
 

Urząd Gminy w Kawęczynie  

informuje,  Ŝe obiekt  sportowy  

„Moje Boisko – Orlik 2012” w Kawęczynie  

jest czynny w godzinach: 

Poniedziałek nieczynne 

Wtorek - Piątek 15:00 – 21:00 

Sobota 13:00 – 18:00 
Niedziela (wcześniejsze rezerwacje telefoniczne 

 grup zorganizowanych) 

Tel. kont. (rezerwacja terminów):  

Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 

Urząd Gminy w Kawęczynie,  
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  

Urząd Gminy w Kawęczynie 
zaprasza na  

 zajęcia tenisa stołowego,  
które będą odbywać się w  listopadzie br. w holu 

 Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie  
w Kawęczynie. 

 

                                  Wtorek 17:00 – 19:00 
      Czwartek 17:00 – 19:00    
Szczegóły u Marcina Mazurka  
- Gminnego Animatora Sportu  
        Tel. 726 – 460 - 552 

Tabele rozgrywek ligowych druŜyn piłkarskich  
GKS Orzeł Kawęczyn 



      Dnia 5 października 2016 r. o 
godzinie 17.00 w StraŜnicy Ochotni-
czej StraŜy PoŜarnej w Głuchowie 
odbyło się uroczyste podsumowanie 
XV Ogólnopolskich Zawodów Spor-
towo – PoŜarniczych MDP oraz V 
Ogólnopolskich Zawodów Sportowo 
– PoŜarniczych KDP, OSP i PSP wg 
regulaminu CTIF . 
Powitania gości dokonali: Jan Nowak 
– Wójt Gminy Kawęczyn i Członek 
ZOG ZOSP RP w Kawęczynie oraz 
Monika Jatczak – Sekretarz i Skarbnik 
ZOG ZOSP RP w Kawęczynie. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: Anna Majda – Radna Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, Grze-
gorz Ciesielski – Członek Prezydium 
ZOW ZOSP RP w Poznaniu, Prezes 
ZOP ZOSP RP w Turku, Mariusz Seń-
ko – Starosta Turecki, Tadeusz Gebler 
– Przewodniczący Rady Powiatu Tu-
reckiego, Jan Gruca -  Radny Powiatu 
Tureckiego, st.bryg. Dariusz Stasiak – 
Komendant Powiatowy PSP w Turku, 
str.kpt. Piotr Pieśkiewicz – Naczelnik 
Wydziału Operacyjnego PSP w Turku 
oraz opiekun i trener druŜyn z terenu      
Gminy Kawęczyn, st. bryg. w stanie 
spoczynku Leonard Soja – były Ko-
mendant Powiatowy PSP w Turku, 
Janusz Wojciechowski – były Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w 

Koninie, Piotr Gebler – Przewodniczą-
cy Rady Gminy Kawęczyn, Jarosław 
Pasik – Prezes ZOG ZOSP RP w Ka-
węczynie, Michał Chachuła – Komen-
dant Gminny ZOSP RP w Kawęczy-
nie, 
Robert Szkudlarek – Prezes OSP Chy-
lin, Mariusz Zając – Wiceprzewodni-
czący Komisji ds. młodzieŜy przy 
ZOP ZOSP RP w Turku oraz zawod-
niczki i zawodnicy druŜyn: 
Zawodniczki  MłodzieŜowej DruŜyny 
PoŜarniczej ze śdŜar, ćwiczącej we-
dług regulaminu CTIF :Justyna Bil-

kowska, Martyna Błaszczyk, Amanda 
Dzikowska, Karolina Jaroma, Nikola 
Kwaśniewska, Nikola Maciaszczyk, 
Julia Olek, Zuzanna Pacześna, Karoli-
na Szarzała, Natalia Warszewska. 
Zawodnicy  MłodzieŜowej DruŜyny 
PoŜarniczej z Głuchowa, ćwiczącej 
według regulaminu CTIF :Konrad 
Antczak, Jakub Jaroma, Szymon Ka-
sprzak, Patryk Kaźmierczak, BłaŜej 
Kowalczyk, Szymon Maciaszczyk, 
Adrian Pawlaczyk, Tobiasz Pluta, Ma-
teusz Walczak, Damian Wypych, Mi-
kołaj Wypych. 

Zawodniczki Kobiecej DruŜyny 
PoŜarniczej  z Głuchowa, ćwi-
czącej według regulaminu CTIF: 
Martyna Bekalarek, Patrycja Cie-
ślak, Marta Frejek, Monika Ła-
komicka, Anna Mikołajczyk, Jo-
anna Pasik, Marta Pasik, Sylwia 
Pawlak, Kinga Perlińska. 
Zawodnicy Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej  z Głuchowa, ćwiczącej 
według regulaminu CTIF: Kon-
rad Fornalczyk, Damian Gidel-
ski, Przemysław Kurzawa, Ad-
rian Kwiniak, Sebastian Kwin-
ciak, Mateusz Dewicki, Jarosław 
Pasik, Piotr Pasik, Kamil Perliń-
ski, Krystian Perliński, Mariusz 
Wypych. 

 
cd. str. 20 
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Uroczystość podsumowania Ogólnopolskich Zawodów  
Sportowo – PoŜarniczych wg regulaminu CTIF  

 

I rząd od lewej: OSP Głuchów - Damian Gidelski, Mateusz Dewicki, Przemysław Kurzawa, Jarosław 
Pasik, Anna Majda – Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Sebastian Kwinciak, Piotr Pasik, 
Mariusz Wypych, Adrian Kwinciak 
II rząd od lewej: Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Tomasz Chojnacki – Naczelnik OSP Głuchów, 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn, Mariusz Seńko – Starosta Powiatu Tureckiego, 
Tadeusz Gebler – Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego, Jan Gruca – Radny Powiatu Tureckiego, 
Grzegorz Ciesielski – członek Prezydium ZOW ZOSP RP  w Poznaniu i Prezes ZOP ZOSP RP w Turku, 
st. bryg. Dariusz Stasiak – Komendant Powiatowy PSP w Turku 

 MDP Głuchów od lewej siedzą : Damian Wypych, Mateusz Walczak, Szymon Maciaszczyk, Szymon 
Kasprzak, Mikołaj Wypych, BłaŜej Kowalczyk, Konrad Antczak, Tobiasz Pluta, Adrian Pawlaczyk, 
Patryk Kaźmierczak, Jakub Jaroma wraz z od lewej: Janem Nowakiem – Wójtem Gminy Kawęczyn, 
Piotrem Ziółkowskim – Naczelnikiem OSP Tokary i opiekunem MDP Głuchów,  Jarosławem Pasikiem 
– Prezesem ZOG ZOSP RP w Kawęczynie i trenerem MDP Głuchów, Piotrem Geblerem – Przewod-
niczącym Rady Gminy Kawęczyn, Grzegorzem Dzikowskim – Wiceprzewodniczącym Rady Gminy 
Kawęczyn i Wiceprezesem ZOG ZOSP RP w Kawęczynie, Mariuszem Seńko – Starostą Powiatu Tu-
reckiego, Tadeuszem Geblerem – Przewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego, Janem Grucą – Rad-
nym Powiatu Tureckiego i str. kpt. Piotrem Pieśkiewiczem – Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego 
PSP w Turku  



Wyrazy uznania za pracę i 
trud włoŜone w osiągnięcie 
tak wysokich sukcesów 
złoŜyli m.in.: Starosta Tu-
recki Mariusz Seńko, który 
w swoim przemówieniu 
wspominał czasy, kiedy 
jako chłopiec ćwiczył w 
młodzieŜowej druŜynie po-
Ŝarniczej, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego 
Grzegorz Ciesielski, Ko-
mendant Powiatowy Pań-
stwowej StraŜy PoŜarnej w 
Turku st. bryg. Dariusz Sta-
siak, Radna Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
Anna Majda, Przewodni-
czący Rady Powiatu Tade-
usz Gebler, Radny Powiatowy Jan 
Gruca, Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn Piotr Gebler. 
Podczas uroczystości zawodnicy wy-
stąpili na środek sali i zostali uhono-
rowani, otrzymując  podziękowania, 
upominki oraz kosze ze słodyczami. 
Wzbudziło to uśmiech na ich twa-
rzach. Michał Chachuła – trener 
MDP śdŜary powrócił pamięcią do 
zawodów i przygotowań przy udziale 
prezentacji multimedialnej, dzięki 
czemu wszyscy mogli obejrzeć zdję-
cia z tych wyjątkowych chwil. Na sali 
panowała wzniosła atmosfera, która 
dodatkowo wzmocniła radość z osią-
gniętych sukcesów. 
 

Gratulowano rodzicom oraz wszyst-
kim osobom, które wspierały i przy-
czyniły się do zdobycia sukcesów, 
nie zapominając o trenerach i opieku-
nach, którymi są : Jarosław Pasik, 
Joanna Pasik, Piotr Ziółkowski, Mi-
chał Chachuła, Sylwia Brzezińska i 
Justyna Danielewska. 
 
Jan Nowak – Wójt Gminy powie-
dział, iŜ potrójne mistrzostwo jest 
wynikiem konsekwentnej, cięŜkiej i 
solidnej pracy zarówno zawodników, 
jak i  opiekunów oraz trenerów. Wójt 
oznajmił, Ŝe znajdą się środki finan-
sowe, aby wesprzeć zawodników, 
kiedy będą walczyć o zwycięstwo 
podczas zawodów w Austrii. 

Prezes ZOG ZOSP RP w Kawęczy-
nie, trener i opiekun druŜyn oraz za-
wodnik zachęcał wszystkich do 
udziału i towarzyszenia, a takŜe kibi-
cowania podczas wyjazdu  na olim-
piadę. Podkreślił jednocześnie, Ŝe 
Austria jest kolebką tego sportu, dla-
tego będzie niezwykle trudno zwycię-
Ŝyć. Zapewnił jednak, Ŝe uczynią 
wszystko, aby obronić tytułu mi-
strzów Europy. 
Rodzice, którzy towarzyszyli Mło-
dzieŜowym DruŜynom PoŜarniczym 
zostali wyróŜnieni i otrzymali pisem-
ne podziękowania wraz z kwiatami. 
Po zakończeniu części oficjalnej 
wszystkich uczestników zaproszono 
na poczęstunek. 

 
 

Monika Jatczak 

DruŜyna MDP śdŜary wraz z rodzicami, opiekunami. Siedzą od lewej: Justyna Danielewska, Sylwia Brzezińska, 
Klaudia Szarzała, Nikola Kwaśniewska, Karolina Jaroma, Zuzanna Pacześna, Nikola Maciaszczyk, Martyna Błasz-
czyk, Amanda Dzikowska, Natalia Warszewska, Julia Olek, Justyna Bilkowska. Górny rząd od lewej: Grzegorz 
Ciesielski - członek Prezydium ZOW ZOSP RP  w Poznaniu i Prezes ZOP ZOSP RP w Turku, Michał Chachuła – 
Komendant ZOG ZOSP RP w Kawęczynie i trener MDP śdŜary, Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Jarosław 
Pasik - Prezes ZOG ZOSP RP w Kawęczynie i trener MDP Głuchów, Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn, Grzegorz Dzikowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn i Wiceprezes ZOG ZOSP RP w 
Kawęczynie ; górny rząd od prawej: Jan Gruca – Radny Powiatu Tureckiego, Tadeusz Gebler – Przewodniczący 
Rady Powiatu Tureckiego i Mariusz Seńko – Starosta Powiatu Tureckiego 
 

I rząd od lewej: Sylwia Paw-
lak, Marta Pasik, Joanna 
Pasik, Monika Łakomicka, 
Marta Frejek, Patrycja Cie-
ślak, Martyna Bekalarek, 
II rząd od lewej: Jan Nowak 
– Wójt Gminy Kawęczyn, 
Piotr Gebler – Przewodni-
czący Rady Gminy Kawę-
czyn, Tadeusz Gebler – 
Przewodniczący Rady Po-
wiatu Tureckiego, Anna 
Majda – Radna Sejmiku 
Województwa Wielkopol-
skiego, Mariusz Seńko – 
Starosta Powiatu Tureckie-
go, Jan Gruca – Radny Po-
wiatu Tureckiego, st. bryg. 
Dariusz Stasiak – Komen-
dant Powiatowy PSP w Tur-
ku 


