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XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Kawęczynie 

W niedzielne popołudnie 29 
maja 2016 roku do Kawęczy-
na przybyły orkiestry dęte                    
z Dobrej-śeronic, Tokar i 
Turku z kapelmistrzem Euge-
niuszem Grzelakiem, Przyko-
ny z kapelmistrzem Januszem 
Kujawą oraz Władysławowa z 
kapelmistrzem Andrzejem 
Kujawą, by zaprezentować 
swoje umiejętności podczas 
XVIII Powiatowego Przeglą-
du Orkiestr Dętych OSP. Or-
kiestrze Dętej z Tokar towa-
rzyszył zespół taneczny maŜo-
retek pod opieką Renaty 
Piontkowskiej, natomiast or-
kiestrze z Władysławowa ma-
Ŝoretki z Zespołu Szkół we 
Władysławowie, pod kierow-
nictwem Agnieszki Majdy. 
Organizatorami Przeglądu 

Orkiestr byli: Zarząd Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w 
Turku, Starostwo Powiatowe 
w Turku, Urząd Gminy w Ka-
węczynie oraz Zarząd Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Ka-
węczynie. Uroczystość rozpo-
częła się Musztrą Paradną z 
placu przy straŜnicy OSP w 
Kawęczynie, która zakończyła 
się wspólnym wykonaniem 
utworów: „Orkiestry Dęte” 
oraz „Marsz Pochód”. Ów 
wspaniały występ wzbudził 
wśród publiczności wiele po-
zytywnych emocji. Jan No-
wak – Wójt Gminy Kawęczyn 
dokonał otwarcia Przeglądu, a 
Mirosław Sekura – Wicepre-
zes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotni-
czych StraŜy PoŜarnych Rze-

czypospolitej Polskiej w Tur-
ku powitał przybyłych gości, 
wśród których byli m.in.: ks. 
Antoni Janicki – Członek Za-
rządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Poznaniu, Ta-
deusz Gebler – Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Tureckiego, 
Zofia Gruszczyńska, Jan Gru-
ca i Wojciech Rusek – Radni 
Powiatu Tureckiego, Henryk 
Świętochowski – Członek 
Prezydium Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w 
Turku, Roman Marciniak – 
Zastępca Wójta Gminy Przy-
kona oraz Stanisław Bryl – 
Przewodniczący Rady Gminy 
Przykona. 
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Pierwsza zaprezentowała się Orkie-
stra Dęta OSP w Turku, która zagrała 
następujące utwory: Tropicana – Hans 
Egon Hausser, Chór Niewolników – z 
op. Nabucco – Giuseppe Verdi, Złote 
Przeboje – Billy Vaughn. Po niej na 
scenie mogliśmy zobaczyć Młodzie-
Ŝową Orkiestrę Detą z Władysławo-
wa. Zagrała ona: Gonna Fly Now – 
arr. Lorenzo Bocci, Brazil – muz. Ary 
Barosso, arr. Hans Egon Hausser, 
James Last Golden Hits – arr. Steve 
McMillan. Następnie publiczność us-
łyszła Orkiestrę Dętą OSP Dobra – 
śeronice w wykonaniu takich ut-
worów jak: Wymarzona PodróŜ do 
Grecji – Norbert Studnitzky, Mister 
Joe – Joe Grain, Comedian Harmo-
nists – Vlad Kabec. Orkiestra Dęta 
OSP w Przykonie przygotowała: And 
I Love Her – The Beatles, Counting 
Stars – One Republic, Hard Rock 
Hallelujah – Lordi. Orkiestra Dęta 
przy OSP w Tokarach zagrała jako 
ostatnia, wykonując: Lornetkę – muz. 
Rafał, Łukasz, Paweł Gol-
cowie, arr. Łukasz Golec, 
Theme from New York, New 
York – muz. John Kander, arr. 
Jean Treves oraz Leichte Brise 
– kompozytor Rudi Seifert 
Kressbronn. 
Ponadto z okazji jubileuszu 80-
lecia Orkiestry Dętej przy OSP 
w Tokarach oraz 25-lecia Or-
kiestry Dętej OSP Dobra – śe-
ronice odbył się ich wspólny 
koncert. Towarzyszła im orkie-
stra z Turku. Na zakończenie 
przyszedł czas, aby bohaterów 
uroczystości uhonorować  pa-
miątkowymi dyplomami oraz 
statuetkami. Przedstawicielom 
poszczególnych orkiestr nagro-
dy wręczyli: ks. Antoni Janicki 

– Członek ZOW ZOSP RP w Pozna-
niu, Tadeusz Gebler – Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Tureckiego, Zofia 
Gruszczyńska, Jan Gruca i Wojciech 
Rusek – Radni Powiatu Tureckiego, 
Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn,  
Grzegorz Dzikowski – Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Kawęczyn, Mi-
rosław Sekura – Wiceprezes ZOP 
ZOSP RP w Turku, Henryk Święto-
chowski – Członek Prezydium ZOP 
ZOSP w Turku oraz Jarosław Pasik – 
Prezes ZOG ZOSP RP w Kawęczy-
nie. WyróŜniono równieŜ najmłodsze-
go członka orkiestr 12-letniego Igora 
Kustosza z Orkiestry Dętej OSP Do-
bra – śeronice oraz najstarszego, któ-
rym jest 83-letni Krystyn Gruszczyń-
ski z Orkiestry Dętej przy OSP w To-
karach. Mirosław Sekura zamykając 
Przegląd, zacytował słowa piosenki 
„Orkiestry Dęte” z repertuaru Haliny 
Kunickiej, które brzmiały „Jest w or-
kiestrach dętych jakaś siła”. Podkre-
ślił, Ŝe idealnie wpisują się one  w to 

wydarzenie, wyraŜając uczucia, które 
towarzyszą zarówno muzykom, jak i 
publiczności. 
 Gromkie brawa oraz prośby o 
bis potwierdziły, jak bardzo przyby-
łym gościom podobały się występy. 
Przegląd orkiestr jest szczególną oka-
zją do popularyzacji muzyki orkie-
strowej, integracji oraz doskonalenia 
warsztatu artystycznego. Działalność 
orkiestr, które są „ogniwem łączącym 
pokolenia”, z pewnością rozbudza 
poczucie patriotyzmu, kształtuje lo-
kalną toŜsamość i zwiększa zaintere-
sowanie tradycją. 
 

 
 

Paulina Woźniak 

 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’  

Wydawca: Urząd Gminy w Kawęczynie, 
62-704 Kawęczyn, tel. 632885910, fax 632885940, 

e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl, 
 redaktor naczelna: Beata Andrzejewska, korekta językowa: Paulina Woźniak, 

bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ dostępny jest 
 w placówkach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn, w Urzędzie Gminy  
oraz na stronie internetowej www.kaweczyn.pl w zakładce Wiadomości. 

Druk: Unicorn T&T 

Występ Orkiestry Dętej przy OSP Tokary 
wraz z maŜoretkami. 
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 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Konstytucja 3 Maja jest ukoro-
nowaniem wszystkiego, co dobre i 
oświecone w polskiej historii i kultu-
rze. Jest świadectwem na to, Ŝe Polacy 
sami znaleźli siły  na przezwycięŜenie 
rozkładu państwa i zdobyli się na wy-
tyczenie drogi, która spotkała się z 
uznaniem całej postępowej Europy. 
Pamięć o tej drugiej w dziejach świata 
spisanej konstytucji narodowej  poma-
gała podtrzymywać polskie dąŜenia do 
niepodległości i tworzyć sprawiedliwe 
społeczeństwo. My, Polacy, kontynu-
ujemy tę tradycję, składając kwiaty i 
wspominając twórców tego dzieła. 
          Mieszkańcy Gminy Kawęczyn 
narodowe świętowanie rozpoczęli na 
Skwerze 650-lecia Tokar. Po złoŜeniu 
kwiatów przez delegację sołectwa To-
kary uczestnicy obchodów udali się do 
kościoła parafialnego. Uroczystość 
uświetniły poczty sztandarowe: Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Tokarach Pierwszych, Koła Gminnego 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Soł-
tysów, Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Kawęczynie, Ochotni-
czych StraŜy PoŜarnych w: Milejowie, 
Tokarach, śdŜarach. Nie zabrakło teŜ 

orkiestry dętej przy OSP Tokary, która 
poprowadziła kolumnę w kierunku 
kościoła.  Tam, przed kamieniem upa-
miętniającym poległych za Ojczyznę, 
po odegraniu hymnu, poszczególne 
delegacje złoŜyły kwiaty i oddały hołd 
bohaterom. Wiązanki pod pamiątko-
wym obeliskiem złoŜyły następujące 

delegacje: Szkoły Podstawowej  im. 
Jana Pawła II w  Tokarach Pierw-
szych, Zespołu Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Kawęczynie, Rady 
Gminy Kawęczyn, Gminy Kawęczyn, 
Koła Gminnego Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Sołtysów, Zarządu Od-
działu Gminnego Związku Ochotni-
czych StraŜy PoŜarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Kawęczynie,  Sto-
warzyszenia Gminny Klub Sportowy 
„Orzeł” Kawęczyn oraz Gminnego 
Koła Towarzystwa Samorządowego 
w Kawęczynie. 

Dalsza część uroczystości od-
była się w kościele. Wszyscy zebrani  
obejrzeli krótką część artystyczną, 
którą zaprezentowali uczniowie Ze-
społu Szkół im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Kawęczynie. Młodzi artyści 
swym występem nie tylko przypo-
mnieli wydarzenia z roku 1791, ale 
takŜe nawiązali  do obchodzonej w 
tym roku 1050. rocznicy Chrztu Pol-
ski. Po występie odprawiona została 
Msza Święta w intencji Ojczyzny 
celebrowana przez ks. Antoniego Ja-
nickiego .                                                                                            

                   Monika Serafińska                                                                                     
                Urszula Jarentowska  

Delegacja Gminy Kawęczyn. 
Od lewej: BoŜena Macudzińska - Sekretarz Gminy Kawęczyn, Jan Nowak - Wójt Gminy 

Kawęczyn, Emilia Skurka - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 w Kawęczynie 

Parafia w Tokarach  

Przemarsz do kościoła parafialnego prowadzony przez Michała Chachułę -     
Komendanta Gminnego Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Kawęczynie   

oraz  orkiestrę dętą 



Święto narodowe było okazją do 
zamanifestowania wolności, suwe-
renności oraz demokratycznych 
praw i obowiązków  jakie  doku-
ment ten ze sobą przyniósł.  
Sejm Wielki ( nazwany równieŜ 
Sejmem Czteroletnim) zebrał się , 
by zatwierdzić przymierze z Rosją i 
zwiększyć liczebność armii. Obra-
d o w a ł  4  l a t a ,  j e d n ą  
z najwaŜniejszych uchwał Sejmu 
Wielkiego była Konstytucja 3 Maja. 
Taka ustawa rządowa była pierwszą 
w Europie. 
Buntownicze nastroje Polaków po 
II rozbiorze swoje ujście znalazły  
w zorganizowanej akcji militarnej 
przeciwko Rosji, nazywanej po-
wstaniem kościuszkowskim. Oto 
garść wiedzy historycznej! 
W trzeciomajowy poranek na uro-
czystej Mszy św. w kościele para- 

fialnym w Kowalach Pańskich 
mieszkańcy oddali nade wszystko 
cześć Najświętszej Maryi Pannie 
Królowej Polski, po wtóre twórcom 
konstytucji. 
Hołd dziełu wybitnych Polaków 
oddały delegacje: 
1. Zespołu Szkół w Kowalach Pań-
skich, 
2. Rady Gminy Kawęczyn, 
3.Urzędu Gminy w Kawęczynie, 
4. Koła Gminnego Wielkopolskiego  

Stowarzyszenia Sołtysów, 
5. Zarządu Oddziału Gminnego  
ZOSP RP reprezentowanego przez 
Druhów z OSP  w Kowalach Pań-
skich, 
6. Stowarzyszenia Gminnego Klubu  
Sportowego „Orzeł” Kawęczyn. 
 

Ewa KałuŜna  
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Parafia w Kowalach  
Pańskich 

 
Wielkopolska  Izba  Rolnicza  popiera-
jąc  wniosek  Walnego Zgromadzenia, 
przystąpiła  do  akcji „Top Agrar”, 
zbierającej podpisy w celu zwiększenia 
odstrzału dzików w Polsce.                                
Mieszkańcy Gminy Kawęczyn aktyw-
nie zaangaŜowali się w powyŜsze dzia-
łania. Zebrano 411 podpisów: Będzie-
chów - 24 podpisy,  Chocim - 21,  Cie-
mień  - 10, Dzierzbotki - 16, Dziewiąt-
ka - 11, Głuchów  - 26, Kawęczyn -16, 
Kowale Pańskie - Kolonia - 15, Kowale 
Pańskie - 6, Leśnictwo -13, Marcjanów 
- 9, Marcinów- 9, Marianów-Kolonia - 
25, Marianów - 20, Młodzianów - 8, 
Milejów - 49, Nowy Świat - 10, Siedli-
ska - 10, SkarŜyn - 24, Stanisława - 8,  
Tokary  Pierwsze - 33, Wojciechów -
16, śdŜary - 32.                   

Urszula Begiert 

 
Wójt Gminy Kawęczyn dziękuje  
sołtysom za pomoc w  zbieraniu  

podpisów. 

I  N   F  O  R  M  A  C  J  A 

ZłoŜenie kwiatów pod obeliksem przy kościele w Kowalach Pańskich 
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Sesje Rady Gminy Kawęczyn 

XVIII Sesja  
Rady Gminy Kawęczyn 

XVIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn 
odbyła się 29 kwietnia 2016 roku           
w straŜnicy OSP w Kowalach Pań-
skich. Radni obradowali w 15. osobo-
wym składzie. W sesji uczestniczyli: 
Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, 
Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy 
Kawęczyn, dyrektorzy szkół oraz 
przedszkola z terenu gminy Kawęczyn, 
dyrektor gminnej biblioteki, sołtysi 
oraz lokalne media. Jan Nowak wraz        
z Piorem Geblerem powierzyli Beacie 
Ryśkiewicz funkcję Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. płk. pil. Stanisława 
Jakuba SkarŜyńskiego w SkarŜynie, 
którą będzie pełnić od 01.06.2016 r. do 
31.08.2016 r. Jan Nowak – Wójt Gmi-
ny powiedział, Ŝe Maria Antoszczyk - 
poprzednia Dyrektor zrezygnowała ze 
względów zdrowotnych. Na ręce Beaty 
Ryśkiewicz Jan Nowak przekazał akt 
powierzenia, podkreślając, Ŝe przedsta-
wiona przez nią koncepcja pracy szko-
ły, została wysoko oceniona podczas 
konkursu i z pewnością wpłynie na 
rozwój placówki. Beata Ryśkiewcz 
dziękując za zaufanie, oznajmiła, Ŝe 
będzie się starać spełniać swoje obo-
wiązki jak najlepiej. Podczas obrad 
podjęto uchwały w sprawie: zmiany 

budŜetu gminy na rok 2016;  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-
2023; wyraŜenia zgody na zbycie        
działek połoŜonych w miejscowości 
Kawęczyn, przeznaczonych na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usługowej nieuciąŜliwej; ustalenia 
liczby punktów sprzedaŜy napojów 
zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) oraz zasad ustytu-
owania miejsc sprzedaŜy  podawania  

napojów alkoholowych na terenie Gmi-
ny Kawęczyn, a takŜe udzielenia po-
mocy finansowej dla Województwa 
Wielkopolskiego, w celu dofinansowa-
nia inwestycji dotyczącej budowy w 
latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej 
SłuŜby Ratownictwa Medycznego 
(HEMS) na terenie Lotniska Michał-
ków w Ostrowie Wielkopolskim. 
 

Paulina Woźniak 

Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn i Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy Kawę-
czyn wręczają akt powierzenia Beacie Ryśkiewicz - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. 
płk. pil. St. J. SkarŜyńskiego w SkarŜynie 

XIX Sesja  
Rady Gminy Kawęczyn 

 

 
 
 
 
W dniu 16 maja 2016 r. w Urzędzie 
Gminy w Kawęczynie odbyła się XIX 
Sesja Rady Gminy Kawęczyn. Jej zwo-
łanie spowodowane było koniecznością 
pilnego wprowadzenia zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy 
Kawęczyn na lata 2016-2023. W sesji 
udział wzięli wszyscy radni, Edyta Bal-
cerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn 
oraz ElŜbieta Tomczak – Kierownik 
Referatu Rozwoju Gminy. Skarbnik 
Gminy wyjaśniła, Ŝe zmiany w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej mają 
związek ze złoŜonym do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego wnioskiem dotyczącym ter-
momodernizacji obiektów uŜyteczności 

publicznej w Gminie Kawęczyn. Doty-
czy on budynków: Zespołu Szkół im. 
M. Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie, 
Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich 
oraz Urzędu Gminy. Łączna planowana 
kwota termomodernizacji tych obiek-
tów to 3,3 mln zł. Z wniosku zostały 
wyłączone przez oceniających  po-
mieszczenia, które nie kwalifikują się 
jako wydatki kwalifikowalne do wnio-
sku, dlatego naleŜało zmienić ujęty 
wcześniej w prognozie finansowej ka-
talog kosztów. Rada Gminy jednogło-
śnie przyjęła Uchwałę Nr XIX-
/125/2016 w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Ka-
węczyn na lata 2016-2023. Wcześniej 
zaplanowana kwota wkładu własnego 
w odniesieniu do budynku Urzędu 
Gminy nie uległa zmianie, pozostała na 

poziomie 60 tys. zł; w odniesieniu do 
Zespołu Szkół w Kawęczynie kwota 
powiększyła się o 30.100,00 zł, co dało 
wkład własny na poziomie 280 tys. zł; 
w odniesieniu do Zespołu Szkół w Ko-
walach Pańskich zwiększyła się o    
27.100,00 zł do kwoty 227 tys. zł wkła-
du własnego. 
Radni podczas sesji zgłaszali interpela-
cje dotyczące głównie dróg gminnych i 
powiatowych, wodociągowania, oświe-
tlenia ulicznego oraz utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy.  
Odpowiedzi zainteresowanym udzielił  
Wójt Gminy podczas wspólnego posie-
dzenia Komisji Rady Gminy, które 
miało miejsce w tym samym dniu, po 
zakończeniu sesji. 

 
Iwona Krajewska 
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 XX Sesja  
Rady Gminy Kawęczyn 

 

 
 
 
 
Radni Gminy Kawęczyn podczas XX 
sesji w dniu 31 maja 2016 r. obradowali 
w świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. 
Po otwarciu sesji, powitaniu gości, 
przyjęciu porządku obrad oraz protoko-
łu z XIX sesji Rady Gminy radni mogli 
zgłaszać interpelacje i wnioski. Z tej 
moŜliwości skorzystał radny Stanisław 
Urbaniak, który poruszył sprawę napra-
wy drogi w Milejowie na odcinku od 
skrzyŜowania przy straŜnicy OSP w 
kierunku drogi powiatowej nr 4496P 
relacji Milejów – Tokary. Oznajmił, Ŝe 
powinny minąć się tam dwa auta, tym-
czasem trudno przejechać jednym sa-
mochodem. Prosił Wójta Gminy o po-
moc w rozwiązaniu problemu. 
W dalszej części spotkania Jan Nowak 
Wójt Gminy Kawęczyn wraz z Piotrem 
Geblerem Przewodniczącym Rady 
Gminy wręczyli samorządowcom: rad-
nym, sołtysom, dyrektorom szkół Ŝy-
czenia z okazji Dnia Samorządu Tery-
torialnego.  
Po tak miłym akcencie przystąpiono do 
pracy. Edyta Balcerzak Skarbnik Gmi-
ny przedstawiła sprawozdanie z wyko-
nania budŜetu gminy za 2015 r. oraz 
udzieliła informacji o stanie mienia 
Gminy Kawęczyn. Sprawozdanie do-
stępne jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Kawęczyn w zakładce 
Organy władzy publicznej/Wójt Gm-
iny/Zarządzenia Wójta/Zarządzenie Nr 
23/2016. Wójt Gminy uzupełnił wypo-
wiedź pani Skarbnik przedstawiając 
kilka istotnych kwestii dotyczących 
roku 2015, które nie znalazły się w 

sprawoz-
d a n i u . 
M ó w i ł 
m.in. o 
demogra-
fii, fundu-
szu sołec-
kim, do-
w o z a c h 
u c z n i ó w 
do szkół, a 
takŜe o su-
k c e s a c h 
reprezen-
t a n t ó w 
g m i n y : 
Młodzie-
Ŝowych DruŜynach PoŜarniczych ćwi-
czących wg regulaminu CTIF, sołec-
twie Tokary, Kole Gospodyń Wiejskich 
w Tokarach. Następnie została odczyta-
na opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu w sprawie w/w  
sprawozdania oraz opinia stałych komi-
sji Rady Gminy Kawęczyn. W dyskusji 
nad sprawozdaniem głosu nikt nie za-
brał. Rada Gminy Kawęczyn jednogło-
snie podjęła uchwałę w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2015 r. oraz sprawozdania z wyko-
nania budŜetu Gminy Kawęczyn za  
2015 r. 
Istotną częścią obrad było udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy. Zanim 
jednak to nastąpiło odczytano opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu w sprawie wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Kawęczyn, zapoznano 
się ze stanowiskiem Komisji Rewizyj-
nej, a takŜe opinią stałych komisji Ra-
dy Gminy Kawęczyn. Radni jednogło-

śnie udzie-
lili absolu-
t o r i u m 
Wó j t ow i 
G m i n y 
Kawęczyn 
za 2015 
rok. Na-
s t ę p n i e 
Przewod-
n i c z ą c y 
R a d y 
G m i n y 
wraz z 
Wiceprze-

wodniczącymi wręczyli Wójtowi Jano-
wi Nowakowi oraz Skarbnikowi Edy-
cie Balcerzak bukiety kwiatów.  
Kolejnym punktem sesji było podjęciu 
uchwał w sprawach:  
- zmiany uchwały budŜetowej gminy na 
2016 r. (tu m.in. dokonano podziału 
nadwyŜki środków obrotowych za rok 
2015);  
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-
2023;  
- określenia zasad udzielenia dotacji 
celowej z budŜetu gminy w zakresie 
dofinansowania kosztów budowy stud-
ni wierconych (głębinowych) na po-
trzeby własnego gospodarstwa na tere-
nie gminy Kawęczyn; 
- wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia na prowadzenie działal-
ności w zakresie ochrony przed bez-
domnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 
takŜe grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części na terenie 
gminy Kawęczyn; 
- przyjęcia „Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Gospodarczego Gmin Powia-
tu Tureckiego na lata 2015-2025”. 
Jolanta Krawczyk Kierownik GOPS 
dokonała oceny zasobów pomocy spo-
łecznej za 2015 r. dla Gminy Kawę-
czyn. Wójt Gminy oraz Przewodniczą-
cy Rady Gminy przedstawili swoje 
sprawozdania z działalności za okres 
międzysesyjny. 
Wójt Jan Nowak udzielił odpowiedzi na 
interpelacje radnych z XIX sesji Rady 
Gminy. Poinformował, Ŝe do interpela-
cji radnego Stanisława Urbaniaka  od-
niesie się na kolejnej sesji. 

 
Iwona Krajewska 

śyczenia z okazji Dnia Samorządowca 
Radnej Krystynie Brzychcy wręczają: wójt- 
Jan Nowak i przewodniczący - Piotr Gebler 

Gratulacje Janowi Nowakowi oraz Edycie Balcerzak z okazji udzielonego 
absolutorium składa Piotr Gebler 
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KĄCIK PRAWNY 

Zmiany w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

      Informujemy, Ŝe z dniem 19 maja 2016 
r. weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej. Do-
kument ten wprowadza pakiet istotnych 
zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej. Przypomnijmy, Ŝe rejestr CEIDG 
(www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca        
2011 r. Jego zadaniem jest ewidencjonowa-
nie przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi, udostępnianie o nich informacji 
oraz umoŜliwienie ustalenia terminu i za-
kresu zmian wpisów. W celu samodzielne-
go złoŜenia wniosku w CEIDG moŜna sko-
rzystać z podpisu elektronicznego [do 
kontaktów z administracją i zastosowań 
biznesowych] z certyfikatem kwalifikowa-
nym lub nieodpłatnego profilu zaufanego 
[tylko do kontaktów z administracją] na 
platformie ePUAP NajwaŜniejsze zmiany 
dla przedsiębiorców to:  

MoŜliwość „rezygnacji” z wpisu  
w CEIDG 

Osoba, która nie podjęła działalności go-
spodarczej, pomimo wpisania do CEIDG, 
będzie miała moŜliwość złoŜenia wniosku o 
wpis informacji o niepodjęciu działalności 
gospodarczej. Wniosek taki powinna złoŜyć 
najpóźniej do końca upływu dnia poprze-
dzającego wskazaną datę rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej (np. przedsiębiorca 
wskazał datę rozpoczęcia działalności  go-
spodarczej: 01.06.2016 r. to wniosek o wpis 
informacji o niepodjęciu dział. gosp. moŜe 
złoŜyć do końca dnia 31.05.2016 r.)  Wnio-
sek taki zawiera jedynie dane dotyczące 
firmy przedsiębiorcy, NIP, REGON, PE-
SEL oraz adres do doręczeń. Informacja o 
rezygnacji będzie przekazywana do innych 
rejestrów tj. ZUS/KRUS, US, GUS, nie 
będzie, zatem potrzeby udawania się do 
ww. urzędów. Dodatkowo w przypadku 
złoŜenia wniosku o niepodjęciu działalności 
gospodarczej, wpis do CEIDG nie będzie 
udostępniany (nie będzie widoczny na stro-
nie CEIDG). Dodatkowo zgodnie z art. 64 
osoby fizyczne wpisane do CEIDG, które 
nie podjęły wykonywania działalności go-
spodarczej przed 19 maja 2016 r., a zatem 
przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, a w 
ich wpisie wskazana jest data zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(zazwyczaj toŜsama z datą rozpoczęcia 
działalności gospodarczej) takŜe będą miały 
moŜliwość złoŜenia wniosku o wpis infor-
macji o niepodjęciu działalności gospodar-
czej.  

Rozszerzenie danych kontaktowych 
Dane podlegające wpisowi do CEIDG to 
dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szcze-
gólności adres poczty elektronicznej, strony 
internetowej, numer telefonu, o ile zostały 
zgłoszone we wniosku. Jest to katalog 
otwarty, a zatem przedsiębiorca moŜe po-
dać takŜe inne dane kontaktowe. Do decyzji 
przedsiębiorcy będzie pozostawiony wybór 
ujawnienia tych danych we wpisie – czy 
chce, by numer telefonu był widoczny we 
wpisie, czy teŜ słuŜył jedynie do kontaktu z 
administracją. 

Zmiany w danych dopisywanych  
z urzędu 

Rozszerzenie katalogu danych podlegają-
cych wpisowi i informacji wpisywanych do 
CEIDG z urzędu. Dane będą dopisywane 
oraz zmieniane przez właściwe organy, bez 
konieczności składania przez przedsiębior-
cę wniosku CEIDG-1: 
•    numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
oraz informacje o jego uniewaŜnieniu lub 
uchyleniu – dana dopisywana przez urzędy 
skarbowe. Urząd wprowadzający do wpisu 
ww. numer, ale takŜe urzędy dopisujące 
REGON, PESEL będą mogły w przypadku 
popełnienia błędu i dopisania nieprawidło-
wego numeru „prostować” swoją pomyłkę 
w drodze czynności materialno-technicznej. 
•    Sądy dopisują do wpisu przedsiębiorcy, 
nie później niŜ w terminie 7 dni roboczych 
następujące dane: 
1) uprawomocnienia się postanowienia o 
ograniczeniu lub utracie zdolności do czyn-
ności prawnych przedsiębiorcy; 
2) uprawomocnienia się postanowienia o 
ustanowieniu kurateli lub opieki; 
3) uprawomocnienia się postanowienia o 
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z 
tego powodu, Ŝe majątek niewypłacalnego 
dłuŜnika nie wystarcza na zaspokojenie 
kosztów postępowania lub wystarcza jedy-
nie na zaspokojenie tych kosztów; 
4) uprawomocnienia się postanowienia o 
zatwierdzeniu układu w postępowaniu o 
zatwierdzenie układu; 
5) uprawomocnienia się postanowienia o 
uchyleniu układu lub postanowienia skut-
kującego wygaśnięciem układu; 
6) wydania postanowienia o: 
a) ogłoszeniu upadłości, 
b) otwarciu postępowania restrukturyzacyj-
nego; 
7) uprawomocnienia się postanowienia o 
zakończeniu lub umorzeniu postępowania 
restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. 

•    Sąd upadłościowy, KRK albo właściwy 
organ zgłasza informacje o uprawomocnie-
niu się orzeczenia o zakazie 
•    KRK zgłasza takŜe do CEIDG informa-
cje o wykonaniu lub darowaniu środka kar-
nego (zakaz) zgłoszonego do CEIDG, a 
takŜe informacje o usunięciu z KRK da-
nych wynikających z orzeczenia zawierają-
cego środek karny (zatarcie skazania) 
•    Sąd upadłościowy dopisuje informacje 
w CEIDG o wstrzymaniu wykonania, uchy-
leniu lub zmianie orzeczenia o zakazie pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
Uproszczenie procedury sprostowania 

wpisu 
•    Gminom zostały nadane uprawnienia do 
dokonywania zmian we wpisach, w związ-
ku z błędami, które popełniły przy prze-
kształcaniu papierowych wniosków do CE-
IDG. Gminy będą miały moŜliwość, w 
przypadku, gdy wpis jest niezgodny z tre-
ścią złoŜonego przez przedsiębiorcę wnio-
sku, ponownego wprowadzenia ww. wnio-
sku, aŜ do jego prawidłowego odwzorowa-
nia (moŜliwość wielokrotnego przekształca-

nia wniosku CEIDG-1). 
•    Taka moŜliwość będzie dotyczyła takŜe 
przedsiębiorcy wykreślonego z CEIDG. 
JeŜeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wy-
kreślonego z rejestru będzie niezgodny, na 
skutek błędnego przekształcenia z treścią 
wniosku przedsiębiorcy (np. pomyłka w 

dacie zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej), to organ gminy będzie mógł 
ponownie przekształcić ten wniosek. 

•    Gminy, które zgłosiły wnioski o spro-
stowanie wpisów w zakresie niezgodności z 
treścią wniosków przedsiębiorców (wnioski 
papierowe, w których przy przekształcaniu 
gminy popełniły błąd) będą mogły samo-
dzielne przekształcić taki wniosek, aŜ do 
odwzorowania ich papierowej wersji. 
Automatyczne wykreślenie z CEIDG 

CEIDG wykreśli (brak decyzji ministra 
właściwego do spraw gospodarki) przedsię-
biorcę niezwłocznie, nie później niŜ w ter-
minie 7 dni: 
1) w przypadku niezłoŜenia wniosku o wpis 
do CEIDG informacji o wznowieniu wyko-
nywania działalności gospodarczej przed 
upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia 
wykonywania działalności gospodarczej; 
2) gdy w CEIDG została zgłoszona infor-
macja o prawomocnym orzeczeniu zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej, z 
wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadze-
nia określonej działalności gospodarczej; 
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INFORMACJA 
Od 1 lipca 2016 roku zmienią się stawki opłat za odbiór 
odpadów komunalnych. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nie-
ruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłat:   
  - 8,50  zł miesięcznie od osoby zamieszkującej i segre-
gującej odpady,   

  - 17,00 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej, ale nie-
segregującej odpady. 

2.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby po-
jemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej 
nieruchomości oraz stawki opłaty za odbiór odpadów 
(Tabela nr 1). 
PowyŜsze zgodne jest z uchwałą  Nr XVI/101/2016 Rady 
Gminy Kawęczyn  z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie 
wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej 
opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik   o określonej pojem-
ności (Dz. U.W.W  z dnia 24 marca 2016 roku).  
Termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami  

(Tabela nr 1) 
komunalnymi pozostaje bez zmian (tj. opłaty naleŜy wnosić 
do 10 dnia kaŜdego miesiąca, za miesiąc poprzedni,  w któ-
rym odebrano odpady ). 
 
Zmiana stawki opłat nie powoduje konieczności składania 
nowych deklaracji. Do kaŜdego mieszkańca, firmy i instytu-
cji w maju/czerwcu 2016 zostanie dostarczona informacja o 
wysokości miesięcznych opłat. 
Nową deklarację naleŜy złoŜyć tylko w przypadku zmiany 
stanu osobowego w nieruchomości lub zmiany ilości pojem-
ników przeliczeniowych. 
                                                                Agnieszka Sasiak 

Pojemność 
pojemnika 

Zbiórka odpadów w 
sposób selektywny 

(odpady segregowane ) 

Zbiórka odpadów  
w sposób  

nieselektywny 

(odpady zmieszane) 

120 l 13,50 zł 22,00 zł 
240 l 26,00 zł 40,00 zł 
1100 l 115,00 zł 170,00 zł 
2500 l 270 ,00 zł 389,00 zł 

3) po wprowadzeniu do systemu teleinfor-
matycznego informacji o zgonie przedsię-
biorcy. Do czynności automatycznego 
wykreślenia nie będą miały zastosowania 
przepisy KPA. Informacja o automatycz-
nym wykreśleniu z system zostanie przez 
system przekazana urzędów skarbowych, 
GUS, ZUS/ KRUS i organów wydających 
koncesje, licencje zezwolenia. 
We wszystkich postępowaniach w zakresie 
wykreślenia przedsiębiorcy z powodu 
upływu 24 m-cy zawieszenia, zgonu oraz z 
tytułu orzeczonego zakazu - wszczętych i 
niezakończonych przed dniem wejścia w 
Ŝycie ustawy zastosowane zostaną juŜ no-
we rozwiązania, czyli wykreślenie nastąpić 
ma w drodze czynności materialno-
technicznej. System z automatu powinien 
więc wykreślać nie tylko nowe sprawy. 
W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z 
CEIDG z powodu przekształcenia przed-
siębiorcy będącego osobą fizyczną w jed-
noosobową spółkę kapitałową (brak decy-
zji o wykreśleniu ministra właściwego do 
spraw gospodarki) termin wykreślenia 
będzie zaleŜał tylko i wyłącznie od samego 
przedsiębiorcy. Po dopisaniu przez KRS 
do CEIDG informacji o przekształceniu, 
przedsiębiorca sam w dowolnym terminie 
moŜe złoŜyć wniosek o wykreślenie ze 
wskazaniem daty zaprzestania prowadze-
nia działalności gospodarczej. 

Tytuł prawny do lokalu 
  Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać 
tytuł prawny do nieruchomości, których 
adresy podlegają wpisowi do CEIDG 
(adres zamieszkania, adres głównego miej-

sca wykonywania działalności gospodar-
czej, adresy dodatkowych miejsc, jeśli 
posiada oraz adres do doręczeń). Przedsię-
biorca nie musi jednak go dołączać do 
wniosku o wpis ani okazywać dokumen-
tów, zarówno składając wniosek on-line, 
jak i papierowo w urzędzie gminy.               
•    JednakŜe w przypadku powzięcia przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki 
informacji o braku tytułu prawnego do 
nieruchomości wskazanej we wpisie do 
CEIDG, przedsiębiorca zostanie wezwany 
do przestawienia tytułu prawnego lub do-
konania zmiany wpisu w zakresie danych 
adresowych. JeŜeli pomimo wezwania 
przedsiębiorca nie przedstawi tytułu praw-
nego do lokalu lub nie dokona zmiany 
wpisy zostanie wykreślony z CEIDG w 
drodze decyzji. 
•    Dodatkowo osoba, której dane adreso-
we zostały wpisane do CEIDG bez tytułu 
prawnego, po dokonaniu wykreślenia w 
drodze decyzji, moŜe wystąpić z wnio-
skiem, aby dane adresowe nie były publi-
kowane. 
Zmiana procedury wpisu do CEIDG 
•    ograniczenie zakresu danych podawa-
nych przez przedsiębiorcę we wniosku o 
zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawie-
szenia działalności gospodarczej, 
•    pełnomocnik będzie miał moŜliwość 
złoŜenia wniosku o wpis do CEIDG, 
•    obowiązek informowania o cofnięciu 
upowaŜnienia do przekazywania danych 
do CEIDG, w szczególności upowaŜnienie 
do przekształcania wniosków papierowych 
na formę elektroniczną, 

•    tylko w przypadku, gdy wniosek jest 
poprawny moŜliwe jest dokonanie wpisu 
w CEIDG, 
•    wnioskiem niepoprawnym jest wniosek 
niezawierający danych wpisowych lub 
zawierający dane wpisowe ale niezgodne z 
przepisami prawa oraz niepodpisany lub 
złoŜony przez osobę nieuprawnioną, 
•    doręczanie pism przez ministra właści-
wego do spraw gospodarki, następuje wy-
łącznie na adres do doręczeń podany we 
wpisie przedsiębiorcy w CEIDG. JeŜeli 
przedsiębiorca nie dokona zmiany wpisu w 
przypadku zmiany adresu do doręczeń (np. 
sprzedał mieszkanie), doręczenie pisma 
pod dotychczas wskazanym adresem wy-
wołuje skutek prawny, 
•    z CEIDG zostaną usunięci przedsię-
biorcy, którzy zostali nieprawidłowo zmi-
growani do CEIDG, tzn. zostali wykreśleni 
z ewidencji gminnych przed dniem 1 lipca 
2011 r., 
•    przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnią w 
ciągu 2 lat wpisu o swój numer PESEL, 
zostaną automatycznie wykreśleni z CE-
IDG. 
 
Pełen tekst ustawy dostępny na stronie: 
h t t p : / / d z i e n n i k u s t a w . g o v . p l /
DU/2015/1893/1 
 
W Urzędzie Gminy w Kawęczynie sprawy 
związane z działalnością gospodarczą pro-
wadzone są w pokoju nr 17. 
 

Halina Ambroziak-Juszczak 
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Od lewej: ks. Antoni Janicki-Kapelan 

Powiatowy StraŜaków oraz odznacze-

ni Złotymi medalami: Krzysztof Śledź, 

Sylwester Kasprzak, Jan Rogalski, 

Eugeniusz Pasik, Mirosław Sekura - 

Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Turku. 

Święty Florian jest jednym z 

nielicznych patronów, który mocno 

tkwi w świadomości człowieka jako 

opiekun straŜaków. Prawie kaŜdy doro-

sły pamięta jego wizerunek ze skop-

kiem wypełnionym wodą, którą gasi 

płonący budynek. 

Dzień św. Floriana jest zatem 

okazją do uczczenia trudu i poświęce-

nia ludzi, którzy Ŝyją według zasady 

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 

StraŜacy codziennie ryzykują zdrowie i 

Ŝycie, niosąc pomoc podczas poŜarów, 

ale równieŜ wypadków drogowych lub 

powodzi.  

 Tegoroczne święto straŜacy ob-

chodzili w Głuchowie. Zostało ono 

połączone z jubileuszem 70-lecia OSP 

w Głuchowie. 

Uroczystość rozpoczęła się 

Mszą Świętą w intencji straŜaków w 

kościele parafialnym  pw. św. Macieja 

Apostoła w Głuchowie, koncelebrowaną 

przez  ks. Janusza Tomczaka – probosz-

cza parafii, ks. Antoniego Janickiego – 

Kapelana Powiatowego StraŜy PoŜar-

nych, ks. Romana Kowszewicza i ks. 

Piotra Bamberskiego. Po mszy podod-

działy, na czele których stał dowódca 

uroczystości Komendant Gminny ZOSP 

RP - Michał Chachuła, przemaszerowa-

ły na plac przy straŜnicy, gdzie konty-

nuowano uroczystość. Po podniesieniu 

Flagi Państwowej i odegraniu hymnu 

Prezes OSP, a jednocześnie Prezes ZOG 

ZOSP w Kawęczynie Jarosław Pasik  

powitał przybyłych gości. Następnie 

naczelnik OSP Głuchów Tomasz Choj-

nacki przedstawił historię swojej jed-

nostki. Podczas uroczystości został tak-

Ŝe przekazany proporzec za zasługi i 

osiągnięcia dla MłodzieŜowej DruŜyny 

PoŜarniczej, ufundowany przez społe-

czeństwo i środowisko poŜarnicze. Stra-

Ŝacy z szeregów OSP z terenu gminy 

Kawęczyn za działalność na rzecz 

ochrony przeciwpoŜarowej zostali uho-

norowani odznaczeniami związkowymi.  

Medalem Honorowym im. Bo-

lesława Chomicza został wyróŜniony 

druh Krzysztof Kwinciak (OSP w Głu-

chowie). Odznaką „SEMPRE VILI-

GANT” Wiecznie Czuwający uhonoro-

wano druha Jana Szuszwalaka (OSP      

w Głuchowie).                                  

    cd. str. 10 

Proporzec przekazuje Mateusz Dewicki – z-ca naczelnika OSP Głuchów, odbierają: 

Jan Gośliński, Michał Królak i Andrzej Kasprzak – członkowie MDP Głuchów 

Gminne obchody Dnia StraŜaka 
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Zarząd GKS „Orzeł” Kawęczyn uprzejmie informuje,  

Ŝe w dniu 10 lipca 2016 r.  

odbędą się uroczystości jubileuszowe 

 XX-lecia powstania Stowarzyszenia  GKS „Orzeł” Kawęczyn,  

na które serdecznie zapraszamy wszystkich  

obecnych i byłych zawodników,  

działaczy oraz kibiców i sympatyków Klubu. 

Szczegółowy program uroczystości zostanie podany 

w następnym numerze „Kawęczyniaka”. 

                                     Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, 

                      oraz  

                              Zarząd Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w SkarŜynie 

                         zapraszają  na 

                            XLIV Gminne Zawody Sportowo – PoŜarnicze OSP, 
                                     które odbędą się 3 lipca 2016 roku o godzinie 14.00  

                              na łące obok posesji Dariusza Siemiątkowskiego (SkarŜyn-Kolonia nr  11).   

Złotymi Medalami za Zasługi 

dla PoŜarnictwa wyróŜniono druhów: 

Jana Rogalskiego (OSP w Kowalach 

Pańskich), Sylwestra Kasprzaka (OSP 

w Kawęczynie) oraz Stanisława Burde-

laka, Eugeniusz Pasik, Krzysztofa Śle-

dzia (OSP w Głuchowie). Srebrnymi 

Medalami odznaczono: Marcina Rut-

kowskiego  (OSP w Kowalach Pań-

skich), Jarosława Binkowskiego (OSP 

w Kawęczynie), Mirosława Sobczyń-

skiego (OSP w Głuchowie), Piotra Kro-

towskiego (OSP w Milejowie). Brązo-

we Medale otrzymali natomiast druho-

wie: Krzysztof Brudło (OSP w Kowa-

lach Pańskich), Marcin Kotas (OSP w 

Kawęczynie), Jarosław Sęk, Mirosław 

ChoronŜy, Mariusz Wypych, Piotr Pa-

sik, Marcin Kwinciak (OSP w Głucho-

wie) i Andrzej Opłatek (OSP w śdŜa-

rach). Odznaką StraŜaka Wzorowego 

zostali uhonorowani druhowie: Maciej 

Mikołajczyk, Norbert Przybyła Henryk 

Polewski, (OSP w  Kowalach Pań-             

skich),  Krzysztof Marek (OSP w Ka-

węczynie), Joanna Pasik, Monika Łako-

micka, Damian Gidelski i Marta Pasik 

(OSP w Głuchowie). Obchody były 

równieŜ okazją do prezentacji nowego 

wozu bojowego OSP w Kowalach Pań-

skich. Okolicznościowy występ orkie-

stry z jednostki OSP w Tokarach za-

kończył uroczystość Dnia StraŜaka. 

                   

       Monika Jatczak 

Od lewej: Grzegorz Dzikowski – wiceprezes ZOG ZOSP RP w Kawęczynie, uhonorowani 

Odznaką StraŜaka Wzorowego:  Joanna Pasik, Marta Pasik, Monika Łakomicka, Norbert 

Przybyła, Henryk Polewski, Damian Gidelski, Mariusz Zając – Przewodniczący Komisji 

ds. MłodzieŜy ZOP ZOSP RP w Turku. 
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 KĄCIK HISTORYCZNY 

Parafia Kowale Pańskie w świetle rejestrów poborowych z XVI wieku (cz.1) 

Z licznych szesnastowiecz-
nych rejestrów poborowych dawne-
go powiatu sieradzkiego określają-
cych wysokość podatku łanowego 
uzyskujemy informacje o liczbie 
łanów w poszczególnych wsiach 
naleŜących do parafii Kowale Pań-
skie. Z czasem pobór zaczął obej-
mować zagrodników oraz komorni-
ków (kategorie ludności wiejskiej), 
karczmy, młyn, sołectwa i inne źró-
dła dochodów fiskalnych państwa. 
Większość rejestrów poborowych 
zachowała się w formie rękopisów 
w tzw. Archiwum Skarbu Koronne-
go i jest przechowywana w Archi-
wum Głównym Akt Dawnych w 
Warszawie. Tylko nieliczne (z lat 
1511, 1518, 1553 oraz 1576 r.) do-
czekały się publikacji przez A. Pa-

wińskiego w jego znanych Źródłach 
Dziejowych jako Polska XVI w. pod 
w z g l ę d e m  s t a t y s t y c z n o -
geograficznym, wydawanych w 
Warszawie w dziewiątej dekadzie 
XIX stulecia. 

Parafia w rejestrach poboro-
wych nie zawsze odpowiada rzeczy-
wistemu terytorium parafii rzymsko-
katolickiej, które w sposób właści-
wy określano w wizytacjach. Reje-
stry poborowe z lat 1511 oraz 1518 
wspominają o następujących osa-
dach wiejskich parafii Kowale Pań-
skie: Siedliska, Korytów Pełczyn, 
Wietchinin, Zimotki, Balice, Much-
tów, Korytków Jana oraz Kaczki. 

Kowale Pańskie w 1511 r. 
płaciły pobór od 4 karczm oraz 3        
i pół łana gruntów uprawnych. Z 

Siedlisk pobierano podatki od 2 ła-
nów i młyna. Podstawą opodatko-
wania Korytkowa Pełczyn (Pełki?) 
było pół łana; Wietchinina – 6 ła-
nów; Zmiotek – łan, Balic – półtora 
łana, Muchtowa – półtora łana, Ko-
rytowa Jana – 4 łany; Kaczek – łan 
gruntów. Kolejny publikowany re-
jestr poborowy z 1518 r. wspomina 
o 3 łanach w Kowalach, półłanie w 
Balicach. Pomija natomiast Siedli-
ska, które zostały uwzględnione ja-
ko wieś naleŜąca do parafii Turek, a 
ponadto wcale nie wykazuje wsi 
Kaczki (które?). Podstawa opodat-
kowania pozostałych wiosek nie 
uległa zmianie. 

 
Jerzy Łojko 

Kochane Dzieci !Kochane Dzieci !Kochane Dzieci !Kochane Dzieci !    
    

Z okazji Dnia Dziecka 
pragniemy złoŜyć Wam najserdeczniejsze Ŝyczenia 
zdrowia, szczęścia oraz spełnienia marzeń. 
Niechaj uśmiech promienieje na Waszych twarzach, 
a zadowolenie towarzyszy Wam w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.   

                                                        śyczymy, abyście zawsze znajdowały w sobie mądrość, 
                                                        wyrozumiałość i szacunek do innych ludzi. 
                                                        Niechaj dzieciństwo zapisze się w Waszych wspomnieniach 
                                                        jako czas radości, beztroski i przygód. 
 

 

                            /-/Piotr Gebler                                                                                            /-/ Jan Nowak 

              Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn                                                         Wójt Gminy Kawęczyn 

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. 

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 dniu  18.05.2016 do 
Zespołu Szkół im. ks. Jana 
Twardowskiego we Wła-
dysławowie tłumnie przy-
byli recytatorzy poezji ob-
cojęzycznej z  całego po-
wiatu. Recytowali oni 
wiersze w języku angiel-
skim, niemieckim, rosyj-
skim i francuskim. Kamila 
Pietrzak , uczennica kl. III 
Gimnazjum  Zespołu  
Szkół im. Marii Skłodow-
skiej- Curie w Kawęczy-
nie , została zwycięŜczynią  
XIII Powiatowego Kon-
kursu Poezji Obcojęzycz-

nej we Władysławowie ,w 
kategorii  poezji angloję-
zycznej. Pokonała  21 
świetnie recytujących gim-
nazjalistów ze szkół z tere-
nu powiatu tureckiego. 
Zwycięstwo Kamili jest po 
części  zasługą  nauczy-
cielki  języka angielskiego 
– Joanny Pawlak, która  
 
 
 
 
 
 
 

p r z y g o t ow a ł a  
uczennicę do 
konkursu. Gratu-
lujemy i Ŝyczymy 
dalszych sukce-
sów. 

 

Joanna Pawlak 
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Turniej dwóch patyków i szesnastu kul  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie 

Turniej dwóch patyków i szesnastu 
kul został zorganizowany przez Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w 
Młodzianowie 9 maja 2016 roku. 
Podopieczni do rywalizacji przy sto-
le bilardowym zaprosili pracowni-
ków Urzędu Gminy w Kawęczynie. 
W zmaganiach uczestniczyli: Jolan-
ta Krawczyk – Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kawęczynie, Zofia Osiborska – Kie-
rownik Referatu Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska, Tomasz Musiałow-
ski – pracownik z Referatu BudŜeto-
wo – Podatkowego, Paulina Woź-
niak – z Referatu Obywatelsko – 
Organzacyjnego, Marcin Mazurek – 
opiekun obiektów sportowych oraz 
Karol Michalak – kierowca. Środo-
wiskowy Dom Samopomocy repre-
zentowali: Teresa Michalska – Kie-
rownik oraz podopieczni: Teresa 
Norkiewicz, Wiesław Grzywacz, 
Krzysztof Bilski, Dominik Sroka, 
Mieczysław Janiak, Grzegorz Ja-
worski. W zawodach indywidual-
nych pierwsze miejsce zajął Mie-
czysław Janiak; drugie Grzegorz 

Jaworski, trzecie Krzysztof Bilski, 
czwarte Tomasz Musiałowski. Wiel-
kie emocje towarzyszyły zawodom 
grupowym. DruŜyna ŚDS w skła-
dzie: Teresa Michalska, Krzysztof 
Bilski i Grzegorz Jaworski pokonała 
druŜynę Urzędu Gminy reprezento-
waną przez Tomasza Musiałowskie-
go, Karola Michalaka i Marcina Ma-
zurka. Zwycięzcy otrzymali od Te-

resy Michalskiej - Kierownika ŚDS 
w Młodzianowie dyplom oraz pu-
char. Wszyscy zgodnie potwierdzili, 
Ŝe turniej wywołał niezapomniane 
wraŜenia. Uczestnicy wyrazili chęć 
udziału w przyszłorocznych zmaga-
niach. 
 

Paulina Woźniak 

Uczestnicy turnieju. 
Od lewej: Krzysztof Bilski, Tomasz Musiałowski, Paulina Woźniak, Marcin Mazurek, 
Zofia Osiborska, Mieczysław Janiak, Teresa Norkiewicz, Wiesław Grzywacz, Karol Mi-
chalak, Teresa Michalska – Kierownik ŚDS, Grzegorz Jaworski. 

Sukces recytatorski Kamili Pietrzak  
z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej -Curie w Kawęczynie 

Kamila Pietrzak -  Laureatka XIII 
Powiatowego Konkursu Poezji  

Obcojęzycznej 
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Sołtysi Gminy Kawęczyn z rewizytą w Gminie Morawica 
11 marca 2013 r. w Strumieniu w wo-
jewództwie śląskim została powołana 
do Ŝycia nowa platforma wymiany 
wiedzy i doświadczeń w zakresie naj-
lepszych praktyk dotycząca rozwoju 
obszarów wiejskich w Polsce. Wśród 
36 gmin, które wówczas podpisały 
porozumienie o utworzeniu Polskiej 
Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, znala-
zły się Gmina Morawica (woj. święto-
krzyskie) oraz Gmina Kawęczyn. 
Gmina Morawica połoŜona jest w po-
wiecie kieleckim, od lat z duŜym roz-
machem realizuje inwestycje infra-
strukturalne, posiada tereny pod bu-
downictwo mieszkaniowe, bogatą 
ofertę edukacyjną i rekreacyjno-
sportową, a takŜe specjalną strefę 
ekonomiczną. W ostatnich latach licz-
ba mieszkańców gminy wzrosła o 3 
tysiące. Licznie działają tutaj przed-
siębiorcy, takŜe zagraniczni. W lipcu 
2014 r. przedstawiciele Stowarzysze-
nia Przyjaciół Brzezin i Podwola z 
Gminy Morawica przybyli z wizytą 
do naszej gminy. AŜeby wówczas na-
wiązane kontakty podtrzymywać i 
uczyć się od innych grupa sołtysów, 
członków rad sołeckich oraz miesz-
kańców sołectw z terenu Gminy Ka-
węczyn gościła 22 kwietnia 2016 r. w 
Gminie Morawica. Podczas wyjazdu 

studyjno-szkoleniowego nasi miesz-
kańcy zostali przyjaźnie przyjęci 
przez członków Stowarzyszenia na 
czele z prezesem - Marianną Wę-
grzyn. Z grupą z Kawęczyna spotkał 
się takŜe Wójt Gminy Morawica Ma-
rian Buras, który zaprezentował przy-
byłym Centrum Samorządowe w Mo-
rawicy, gdzie swoją siedzibę ma 
Urząd Gminy, Centrum Kultury i Bi-
blioteka Publiczna. Budowa centrum 
kosztowała 12 mln zł, trwała niespeł-
na rok. Budynek posiada trzy kondy-

gnacje i parking podziemny, oddano  
go do uŜytku we wrześniu 2013 r.   
Uczestnicy wyjazdu zwiedzali takŜe 
pobliskie miejscowości. Wyjazd był 
okazją do wymiany doświadczeń 
głónie na temat funduszu sołeckiego. 

 
Iwona Krajewska 

Uczestnicy wyjazdu studyjno-szkoleniowego przed Centrum Samorządowym 
 w Morawicy 

Narada sołtysów 
Po raz kolejny sołtysi spotkali się w 
Urzędzie Gminy w Kawęczynie  
17.05.2016 r. podczas narady w celu 
omówienia spraw bieŜących, zwią-
zanych głównie z funduszem sołec-
kim. W spotkaniu uczestniczyło 20 
sołtysów, a takŜe Jan Nowak – Wójt 
Gminy Kawęczyn oraz ElŜbieta 
Tomczak – Kierownik Referatu 
Rozwoju Gminy, która  przedstawi-
ła kwestie dotyczące realizacji 
przedsięwzięć w ramach funduszu 
sołeckiego. Omówiła równieŜ pro-
pozycję opracowania sołeckich stra-
tegii rozwoju wsi. W tym celu jesie-
nią br. zaplanowano przeprowadze-

nie warsztatów dla 12 sołectw, które 
mają pomóc w powstaniu strategii. 
Dokumenty te będą opracowywane 
przy współpracy z moderatorami 
uprawnionymi przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu. Ponadto stra-
tegie pomogą w aplikowaniu o środ-
ki w ramach Programu Wielkopol-
ska Odnowa Wsi. Dzięki nim sołec-
twa w ww. konkursie uzyskają wię-
cej punktów podczas oceny meryto-
rycznej. 
Wójt Jan Nowak pogratulował Kon-
radowi Ambroziakowi - Sołtysowi 
sołectwa Tokary uzyskania tytułu 

Sołtys Roku 2015 w konkursie Ga-
zety Sołeckiej i Krajowego Stowa-
rzyszenia Sołtysów. Podkreślił, Ŝe 
42-letnia słuŜba na rzecz mieszkań-
ców została zauwaŜona przez Kapi-
tułę konkursu. 
Narada była okazją do omówienia 
spraw związanych z organizacją 
pielgrzymki sołtysów do Lichenia w 
dniu 03.07.2016 r. i  wyjazdem na 
piknik sołtysów do Sompolna 
06.08.2016 r.  

 

Iwona Krajewska 
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Wielkopolskie Obchody Dnia StraŜaka 

     8 Maja 2016 r. w Boku Wielko-
polskim odbyły się tegoroczne ob-
chody Wielkopolskiego Dnia Stra-
Ŝaka. Dzień ten był okazją do stra-
Ŝackich podsumowań, podziękowań 
i uhonorowań. 
     Wręczono odznaczenia i wyróŜ-
nienia straŜakom ochotnikom, funk-
cjonariuszom Państwowej StraŜy 
PoŜarnej, działaczom Związku 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz oso-
bom współpracującym ze straŜaka-
mi. 

  Podczas obchodów Jan Nowak -  
Wójt Gminy Kawęczyn otrzymał 
nominację do Tytułu Honorowego 
„Wielkopolski Działacz ZOSP RP 
roku 2015” m.in. za zaangaŜowanie 
i oddanie dla poŜarnictwa na prze-
strzeni prawie 25 lat, zainicjowanie 
utworzenia MłodzieŜowej DruŜyny 
PoŜarniczej Gminy Kawęczyn, 
wspieranie MłodzieŜowych DruŜyn 
PoŜarniczych i jednostek Ochotni-
czych StraŜy PoŜarnych z terenu 
gminy Kawęczyn. 

Beata Andrzejewska 

Stanisława z funduszem sołeckim za pan brat 
Mieszkańcy sołectwa Stanisława pod-
czas zebrania wiejskiego 17 sierpnia 
2015 r. podjęli uchwałę nr 5/2015 w 
sprawie uchwalenia wniosku o przyzna-
nie środków z funduszu sołeckiego na 
rok 2016. Jednym z zaplanowanych 
przedsięwzięć na rok 2016 była organi-
zacja spotkania dla mieszkańców sołec-
twa z zakresu kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego.  
Plan został zrealizowany 14.05.2016 r., 
kiedy to juŜ po raz drugi w Stanisławie 
zorganizowany został piknik wiejski z 
okazji imienin sołectwa. Z zaproszenia 
skorzystali przedstawiciele Samorządu 
Gminy Kawęczyn, Szkoły Podstawo-
wej im. płk. pil. Stanisława Jakuba 
SkarŜyńskiego w SkarŜynie, lokalnych 
organizacji pozarządowych, instytucji i 
zakładów pracy. Licznie przybyli takŜe 
rodacy, mający swe korzenie w Stani-
sławie, dawni mieszkańcy oraz krewni 
obecnych mieszkańców.  
Impreza ma charakter przechodni, co 
roku swą zagrodę udostępnia inny go-
spodarz. Tym razem ok. 110 gości 
przyjął na swej posesji członek rady 
sołeckiej Sylwester Dzikowski, który 
zaprezentował uczestnikom pikniku 
własną kolekcję figurek biskwitowych. 
W celu ułatwienia odbiorcom przekazu,  
opracował on ulotkę informacyjną zaty-
tułowaną „W niebie biskwitowym”. 
Goście mogli takŜe oglądać  dokumenty 
i przedmioty o wartości historycznej      
i sentymentalnej, związane np. z dzia-
łalnością Koła Gospodyń Wiejskich na 
terenie sołectwa. Piknik był doskonałą 

okazją do zaprezentowania wydanej w 
formie ksiąŜkowej monografii autor-
stwa Sylwestra Dzikowskiego pt. 
„Stanisława. Opowieść o wsi i jej 
mieszkańcach. Stanisława i jej społecz-
ność w obiektywie”. Podczas festynu 
odbyły się warsztaty plastyczne dla 
dzieci. Ich motywem przewodnim było 
opracowanie logo miejscowości Stani-
sława. Warsztaty poprowadziła Magda-
lena Tomczyk – nauczyciel plastyki z 
Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-
Curie w Kawęczynie. Ponadto młode 
pokolenie mogło równieŜ tworzyć mo-
dele z balonów oraz „megabańki” my-
dlane. DuŜym zainteresowaniem gości 
cieszyły się warsztaty teatralno-
kabaretowe prowadzone przez grupę 
kabaretową EWG – Eksportowy Wy-
twór Gminy z Doruchowa, które miały 

na celu zaznajomienie mieszkańców z 
tajnikami sztuki scenicznej. Rada So-
łecka zapewniła uczestnikom festynu 
moŜliwość udziału w konkurencjach 
sprawnościowych i manualnych takich 
jak: „Rzut sakiewką przez homonto”, 
„Jak na imieniny to w krawacie”, 
„Dopóty wodę w garści nosisz, dopóki 
kufla nie napełnisz”. Piknik zakończył 
się zabawą taneczną. Oprawę muzyczną 
zapewnił Bartłomiej Tomczak. Imieni-
ny Stanisławy stały się doskonałą oka-
zją do zaprezentowania zdolności kuli-
narnych mieszkanek sołectwa, które 
przygotowały na tę okoliczność coś na 
ciepło i słodko.  
Organizatorzy dziękują wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji pikni-
ku.                              

Iwona Krajewska 

Uczestnicy II pikniku wiejskiego 
"Imieniny wsi Stanisławy" 
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IV Rajd Rowerowy w Kowalach Pańskich 

 

W dniu 2 maja 
2016 roku od-
był się „IV 

Rajd Rowerowy. Piknik Rodzinny” 
zorganizowany przez Andrzeja Ja-
worskiego – sołtysa sołectwa Kowa-
le Pańskie – Kolonia wraz z Radą 
Sołecką oraz Katarzynę Jaśkiewicz 
– sołtysa sołectwa Kowale Pańskie 
równieŜ z Radą Sołecką. Współor-
ganizatorami byli: Ryszard Bartosik 
– Poseł na Sejm RP, Piotr Gebler – 
Przewodniczący Rady Gminy Ka-
węczyn oraz Zespół Kulturalno – 
Oświatowo – Sportowy OSP Kowa-
le Pańskie. Wyznaczono dwie trasy 
rajdu. Pierwsza liczyła 18 km, poko-
nały ją 24 osoby. Drugą,  o długości 
30 km, przebyło 46 osób. Następnie 
odbył się piknik rodzinny przy OSP 
w Kowalach Pańskich. Dla uczestni-
ków przygotowano smaczny Ŝurek. 
Atrakcją dla dzieci były dmuchane  
 

zjeŜdŜalnie i zamki. Ponadto odbyły 
się konkursy oraz zabawy, którym 
towarzyszyło wiele emocji. Na za- 
 

kończenie rozpalono ognisko, przy 
którym w miłej atmosferze spędzo-
no czas. 

Paulina Woźniak 

Zabawy sprawnościowe uczestników festynu 

XVIII Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody  
i XIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn  

w PowoŜeniu Zaprzęgami Konnymi 

Dnia 29.05.2016 r. w Kawęczynie 
odbyły XVIII Regionalne Zawody w 
Skokach przez Przeszkody i XIII 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawę-
czyn w PowoŜeniu Zaprzęgami Kon-
nymi. Organizatorami zawodów byli 
Związek Hodowców Koni Wielkopol-
skich w Poznaniu oraz GKS „Orzeł” 
Kawęczyn. Przybyłych zawodników i 
gości powitał Jan Nowak – Wójt 
Gminy Kawęczyn. Rywalizacja za-
przęgów konnych wywołała wielki 
zachwyt i aplauz widowni, która tak 
licznie zgromadziła się na trybunach, 
aby dopingować zawodników. Zawo-
dy konne zostały połączone z XVIII 
Powiatowym Przeglądem Orkiestr 
Dętych.  
Ogółem w skokach przez przeszko-
dy było 57 przejazdów, a w zawo-
dach zaprzęgowych 36. 

Ewa Frątczak Czterokonny zaprzęg Mirosława Grudzińskiego 
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WYNIKI XVIII REGIONALNYCH  ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
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WYNIKI XIII OTWARTYCH MISTRZOSTW GMINY KAWĘCZYN  

W POWOśENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI 
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SPONSORAMI TEGOROCZNYCH ZAWODÓW BYLI: 
 

1. Mariusz Tomczyk – Firma „FARMER” z Kawęczyna, 
2. Urszula i Zbigniew Lamentowie – właściciele sklepu „Lewiatan” w Kawęczynie,  
3. Ewa Kozłowska – Agent Ubezpieczeniowy PZU S.A. z Marcjanowa, 
4. Zakład Usług Wodnych w Turku, 
5. Edward Krawczyk – Agencja Ubezpieczeniowo – Finansowa w Ciemieniu, 
6. "Kar-Bud" Firma Budowlana Karol Kuszczyński,  
7. Sławomir Michalak – Handel WielobranŜowy z Kawęczyna,  
8. Ewa i Andrzej Opłatkowie- Przedsiębiorstwo „Andrewex”,   
9. Firma ZHPU Raszewscy z Kawęczyna, 
10. Jarosław Król - Lekarz Rodzinny,   
11. Janusz Ambroziak  - Firma „Ambro” z Turku, 
12. Włodzimierz Jesiołowski - Szkółka Drzew i Krzewów Laski Gmina Przykona, 
13. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, 
14. Maciej Adamczyk - Zajazd „Zapiecek”, 
15. Firma „Aga”  Mariusz i Agnieszka Szymczakowie z Turku,  
16. Mirosław Oleszczyk z Okręglicy „Skład Opału”, 
17. Jan Lodziński – LOPI PARK – Zamki Dmuchane, 
18. Arkadiusz Zając stoisko z Zabawkami i Lodami.                           

  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
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30 maja 2016 roku w Zespole Szkół 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie odbył się XVI finał 
konkursu Wiedzy o Gminie Kawę-
czyn. W konkursie brało udział 24 
uczniów z klas IV – VI  szkół pod-
stawowych oraz klas I – III szkół 
gimnazjalnych z terenu gminy. 
Celem konkursu jest propagowanie 
wśród uczniów  wiedzy o gminie 
oraz promowanie, a takŜe kształto-
wanie  postaw i zachowań patrio-
tycznych. 
   Pisemne prace uczestników  oce-
niało jury, w składzie: Przewodni-
czący Rady Gminy  Kawęczyn- 
Piotr Gebler, Sekretarz Gminy Ka-
węczyn - BoŜena Macudzińska, 
Ewa Grzybek – nauczycielka z Ze-
społu Szkół w Kowalach Pańskich, 
Małgorzata Krawczyk – nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Tokarach Pierw-
szych, Renata Goślińska – nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej im. 
płk pil. St. J. SkarŜyńskiego w 
SkarŜynie oraz BoŜena Tylak - wi-
cedyrektor Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Kawęczy-
nie. 
Jurorzy oceniali uczniów w dwóch  
kategoriach:  szkoła podstawowa 
oraz gimnazjum.  
Najlepszymi w kategorii szkół 
podstawowych okazali się : 
I miejsce Krzysztof Gawron z klasy 
VI Szkoły Podstawowej w Toka-
rach Pierwszych, 
II miejsce Weronika Wojtczak z 
klasy V  Szkoły Podstawowej w 
Tokarach Pierwszych, 
III miejsce Jakub Morusiński z kla-
sy VI Szkoły Podstawowej w Skar-
Ŝynie.  
W kategorii szkół gimnazjalnych 
zwycięzcami zostali: 
I miejsce Natalia Maria Jasiak z 
gimnazjum w Kawęczynie, 
II miejsce Daria Gierosz z gimna-
zjum w Kowalach Pańskich, 
III miejsce Tomasz Ziółkowski z 
gimnazjum w Kawęczynie. 
 Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ksiąŜkowe,  które wręczali:  Piotr 
Gebler, BoŜena Tylak. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy gra-

tulacyjne. Nauczycielom przygoto-
wującym uczniów do konkursu: 
Ewie Grzybek, Małgorzacie Kraw-
czyk, Renacie Goślińskiej oraz Mo-
nice Serafińskiej (nauczycielka Ze-
społu Szkół w Kawęczynie) - wrę-
czono podziękowania. 
 Na zakończenie dyrektor Arleta 
Biegańska pogratulował laureatom, 
podziękowała wszystkim za udział 
oraz podkreśliła wagę wiedzy o 
najbliŜszym otoczeniu, Ŝyczyła 
równieŜ sukcesów w następnych 
edycjach  konkursu.  

 

BoŜena Tylak 

XVI finał konkursu Wiedzy o Gminie Kawęczyn 

Uczestnicy XVI finału konkursu   
Wiedzy o Gminie Kawęczyn 
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Urząd Gminy w Kawęczynie 
informuje, iŜ  

od 11 kwietnia  2016 r. 

 udzielana jest pomoc  

w wypełnianiu 

 wniosków o przyznanie  

płatności bezpośrednich  

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 15:00, 

pokój nr 16. 

INFORMACJA 
 

Urząd Gminy w Kawęczynie 
informuje,  

iŜ na stronie bip.kaweczyn.pl 
w zakładce  

„Druki do pobrania” 
 udostępnione zostały druki 
wniosków stosowanych  
w tutejszym urzędzie 

 w wersji pdf i edytowalnej. 

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. kontaktowy 

 (rezerwacja terminów):  

Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 

Informacja U S C  
w Kawęczynie 

Zgony 
Zofia Kwaśniewska    
† † † † † † † † † †  

Bolesław Florczyk  
  † † † † † † † † † †  

Stanisław Marek  
† † † † † † † † † †  

Zenon Gośliński   
† † † † † † † † † †  

Mobilne Usługi Fryzjerskie 
 

Nowa, wygodna i dopasowana do osoby 
i stylu fryzura bez wychodzenia z domu. 
Wszystkie te dogodności prowadzone są 
przez Mobilne Usługi Fryzjerskie świad-
czone przez pełną pasji do swojego za-
wodu, Justynę Janiak. 

Firma oferuje m.in.: 
strzyŜenie damskie, męskie wraz z wyci-
naniem wzorów; trwała ondulacja; 
wszystkie rodzaje baleyage; koloryzację; 
kuracje blokujące wypadanie włosów; 
kreatynowe wygładzanie włosów; upię-
cia okazyjne, ślubne, fantazyjne; docze-
pianie biŜuterii do włosów; doradztwo i 
wskazówki fryzjerskie. 

Serdecznie zapraszam! 
 

Justyna Janiak – 603-616-595 
 

Odwiedź i polub mnie na Facebook.  
Mobilne Usługi Fryzjerskie Justyna Janiak. 

Śluby 
 
Ewa Adamek  

   i Łukasz Śniegocki 
                                          
 

Magdalena Osiewała  
    i Grzegorz Furman                                     
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Urząd Gminy Kawęczyn, 
62-704 Kawęczyn 
Centrala Urzędu  

tel.  63 2885910, 63 2885014, 
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  

Ostatnie mecze seniorów  

GKS „Orzeł” Kawęczyn: 

GKS „Orzeł” Kawęczyn – Grom 
Malanów 3:2 ( T. Kasierski, J. Ga-
las, P. Witkowski) 
 
GKS Olszówka – GKS „Orzeł” 

Kawęczyn 1:1 (P. Przybylak) 
 
GKS „Orzeł” Kawęczyn – Tele-
szyna Przykona ( T. Kasierski 2x, 
G. Majda,  J. Galas) 
 
GKS „Osiek” Wielki - GKS 
„Orzeł” Kawęczyn 3:7 ( P. Wit-

kowski, G. Majda, K. Grzelak x 2, 
K. Perliński, J. Galas, M. Lejman) 
 
GKS „Orzeł” Kawęczyn – Baszta 
Przedecz 2:4 (N. Pantachwoicz, P. 
Kaczmarek) 

Marcin Mazurek 

GKS „Orzeł” Kawęczyn 

KRZYśÓWKA 

Rozwiązaniem KrzyŜówki jest 
HASŁO oznaczone cyframi          

w prawych dolnych rogach dia-
gramu.  

 Rozwiązanie moŜna dostarczyć 
do Urzędu Gminy w Kawęczynie, 
pokój nr 1 lub przesłać na adres  
ugkaweczyn@kaweczyn.pl po-
dając imię, nazwisko i miejsce 
zamieszkania, z dopiskiem w te-
macie krzyŜówka, do dnia 24 

czerwca 2016 r.  Do rozlosowania 
nagrody ksiąŜkowe. 
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III Otwarty Majowy Turniej o Puchar „Orlika” w Kawęczynie 

     W niedzielne popołudnie 29 maja 
2016 r. odbył się III Otwarty Majowy 
Turniej o Puchar „Orlika” w Kawęczy-
nie. Do zawodów przystąpiło 6 druŜyn, 
otworzył go Jan Nowak - Wójt Gminy 
Kawęczyn i Marcin Mazurek – gminny 
animator sportu. 
DruŜyny podzielono na 2 grupy: 

Gr. A 
 1. WKS Potworów 
 2. Konrad Team 
 3. Koledzy z Boiska 
Gr. B 
1. Kowale Pańskie 
2. Lambada Team 
3. Team Start 
Gr. A wyniki: 
WKS Potworów – Konrad Team 3:1 

WKS Potworów – Koledzy z Boiska 
2:1 
Konrad Team – Koledzy z Boiska 1:2 
Gr. B wyniki: 
Kowale Pańskie – Lambada Team 0:2 
Kowale Pańskie – Team Start 1:0 
Team Start – Lambada Team 0:0 
PÓŁFINAŁY: 
Koledzy z Boiska – Lambada Team 2:0 
WKS Potworów – Kowale Pańskie 3:0 
Mecz o III miejsce: 
Kowale Pańskie – Lambada Team 3:1 
Finał: 
WKS Potworów – Koledzy z Boiska 
1:0 
 Królem strzelców został Martin 
Kuras z WKS Potworów, a najlepszym 
bramkarzem Maciej Janik z Lambady 

Team. Najstarszym zawodnikiem był 
Karol Michalak z zespołu Koledzy z 
Boiska.  KaŜda druŜyna otrzymała dy-
plom, a 3 najlepsze dodatkowo pucha-
ry. Zespołowi, który wygrał turniej 
wręczono równieŜ pamiątkowe meda-
le. Zawody zgromadziły duŜą rzeszę 
kibiców na obiekcie sportowym w Ka-
węczynie. Serdeczne podziękowania 
dla Janusza Modrzejewskiego - głów-
nego sędziego turnieju. Urząd Gminy 
w Kawęczynie i Moje Boisko "Orlik" 
w Kawęczynie zapraszają juŜ za rok na 
IV edycję turnieju. 

Marcin Mazurek 

Turniej Orlik śaków na „Orliku” w Kawęczynie  
W sobotę 21 maja 2016 r. o godz. 
10:00 na „Orliku” w Kawęczynie od-
był się turniej orlików o Mistrzostwo 
Klasy E1 Gr. 1. Konińskiego Związ-
ku Piłki NoŜnej. Organizatorami tur-
nieju byli: GKS „Orzeł” Kawęczyn      
i Urząd Gminy w Kawęczynie.           
W zawodach uczestniczyły cztery 
druŜyny: MKS Tur 1921 Turek, EKS 
Słodków, Warta Krzymów i GKS 
„Orzeł” Kawęczyn. 

 DruŜyny grały systemem 
„kaŜdy z kaŜdym”. Dziewczynki i 
chłopcy reprezentujący GKS „Orzeł” 
Kawęczyn zajęli II miejsce. Pod-
opieczni Marcina Mazurka w klasyfi-
kacji końcowej ustąpili tylko druŜy-
nie MKS Tur 1921 Turek. Wyniki 
„młodych orłów”: 

GKS "Orzeł" Kawęczyn - EKS 
Słodków 4:2 (Dawid Gołdyka 3 gole, 
Oliwier Drzewiecki 1 gol) 
GKS "Orzeł" Kawęczyn - Warta 
Krzymów 0:0 
GKS "Orzeł" Kawęczyn - Tur 1921 
Turek 0:5 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 
MKS Tur 1921 Turek 
GKS „Orzeł” Kawęczyn 
Warta Krzymów 
EKS Słodków 

KaŜde dziecko mogło posilić się piz-
zą ufundowaną przez zarząd GKS 
„Orzeł” Kawęczyn. Nagrody wręczy-
li: Edward Krawczyk – Prezes „Orła” 
wraz z Marcinem Mazurkiem – 
gminnym animatorem sportu. KaŜda 
z druŜyn otrzymała pamiątkowe dy-
plomy i puchary. Wyłoniono najlep-
szego zawodnika turnieju, został nim 

Jakub Oleksy – MKS Tur 1921 Tu-
rek, najlepszym bramkarzem okazał 
się Dorian Kaczmarek – GKS 
„Orzeł” Kawęczyn. 

Marcin Mazurek 

 

Sekcja GKS „Orzeł” Kawęczyn podczas turnieju w Kawęczynie wraz z Edytą 
Balcerzak – Skarbnikiem Gminy Kawęczyn, Edwardem Krawczykiem – Preze-
sem GKS” Orzeł” Kawęczyn i Marcinem Mazurkiem – gminnym animatorem 
sportu.  



29 maja 2016 r. o godz. 16:00 na kom-

pleksie boisk „ORLIK 2012” w Kawę-

czynie odbył się I Gminny Dzień 

Dziecka. Oficjalnego otwarcia dokonał 

Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn 

wraz z Arletą Biegańską – Dyrektorem 

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej 

– Curie w Kawęczynie i Marcinem 

Mazurkiem – gminnym animatorem 

sportu. 

 Dziecięce święto ma swoje pra-

wa - wiąŜe się z prezentami, zabawa-

mi, słodyczami i ciekawymi wydarze-

niami, toteŜ na Kawęczyńskim Orliku 

zorganizowano szereg atrakcji. Po ofi-

cjalnym otwarciu najmłodsi 

(przedszkolaki i dzieci z klas I – III) 

uczestniczyli w Gminnej Olimpiadzie. 

Do pokonania mieli osiem stacji. Na 

kaŜdej z nich trzeba było wykonać 

ćwiczenie koordynacyjno – sprawno-

ściowe, np. kręcić hula – hop, odbijać 

piłeczki ping – pongowe oraz skoczyć 

z balonem. KaŜdy, kto pokonał wszyst-

kie 8 stacji, bez względu na wynik, 

otrzymał w podziękowaniu dyplom za 

uczestnictwo, talon na grilla, odblasko-

wą opaskę i gminną kolorowankę. 

Równolegle na boisku trawiastym ry-

walizowali uczniowie klas V – VI. By-

ły to cztery reprezentacje szkół podsta-

wowych z terenu Gminy Kawęczyn. W 

„1001” grze zwycięŜyła druŜyna Szko-

ły Podstawowej im. Marii Skłodow-

skiej-Curie z Kawęczyna, na II miejscu 

uplasowali się uczniowie Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Toka-

rach Pierwszych, III miejsce zajęli 

sportowcy ze Szkoły Podstawowej w 

Kowalach Pańskich, reprezentanci ze 

Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. 

SkarŜyńskiego w SkarŜynie musieli 

uznać wyŜszość rywali i zaleli miejsce 

IV.  

        Po zmaganiach sportowych kaŜde 

dziecko mogło posilić się kiełbaską, 

zrobić sobie zdjęcie przy wozie stra-

Ŝackim oraz na motorze. Kawęczyń-

skie Święto dla najmłodszych uświetnił 

przyjazd motocyklistów z Tureckiej 

Grupy Motocyklowej „Motur” - orga-

nizatorzy składają serdeczne podzięko-

wania za przyjazd. Około godziny     

18:00 odbył się pokaz sekcji MDP – 

CTIF Głuchów. Mistrzów Świata 

przedstawił Jarosław Pasik - Prezes 

Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w 

Kawęczynie, a takŜe opiekun sekcji. 

Akcentem kończącym I Gminny Dzień 

Dziecka był wspólny aerobik dla dzieci 

i rodziców, poprowadziła go Ewa So-

bolewska – nauczyciel wychowania 

fizycznego Zespołu Szkół w Kowalach 

Pańskich. Dla wszystkich dzieci przy-

gotowano balony, kiełbaski z grilla. 

Dodatkową atrakcją było malowanie 

twarzy. 

 Na Gminne Święto Dzieci przy-

było ok. 200 najmłodszych z terenu 

Gminy Kawęczyn. Serdeczne podzię-

kowania za współorganizację dla dy-

rektorów szkół z Gminy Kawęczyn, 

Ewy Sobolewskiej -  nauczyciela wy-

chowania fizycznego Zespołu Szkół w 

Kowalach Pańskich, Stanisława Bie-

gańskiego – odpowiedzialnego za ob-

sługę techniczną, Stanisława Urbania-

ka – Radnego Gminy Kawęczyn, wo-

lontariuszy (uczniów Zespołów Szkół z 

Kawęczyna i Kowali Pańskich) oraz  

wszystkich, którzy włączyli się w orga-

nizację I Gminnego Dnia Dziecka. 

 

Marcin Mazurek 

I GMINNY DZIEŃ DZIECKA 

Uczestnicy  Olimpiady na I Gminnym Dniu Dziecka w Kawęczynie 


