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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

 Zdrowych i wesołych  
Świąt Wielkanocnych,  

pokoju ducha 
wiary w Boga i ludzi. 

Umiejętności dostrzegania  
piękna tego świata 

oraz  
wiary w siebie i swoje moŜliwości 

Ŝyczą  mieszkańcom  
Gminy Kawęczyn 

 
Jan Nowak 

Wójt Gminy 
 

Edward Michalak 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Parafia Głuchów ma nowego proboszcza 
Ksiądz Dariusz Horbiński został proboszczem para-
fii  św. Macieja Apostoła w Głuchowie. Uroczyście 
wprowadził go na urząd ks. kanonik Zygmunt 
Chromiński – dziekan dekanatu dobrskiego. Nowe-
go proboszcza powitali parafinie oraz przedstawicie-
le: Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, Kółka śywego Ró-
Ŝańca, wsi Wilczków i gminnych władz samorządo-
wych. 

Proboszcza witają parafianie z Wilczkowa 

Uroczystość rozpoczęła pro-
cesja od plebanii do kościoła. 
Obok księdza Horbińskiego 
kroczyli w niej: ksiądz dzie-
kan, ministranci, straŜacy       
i liczna rzesza parafian. W 
kościele ksiądz kanonik 
Chromiński odczytał dekret 
biskupa Wiesława Merlinga 
o mianowaniu ks. Dariusza 
na proboszcza głuchowskiej 
parafii. Zarazem pozdrowił 
go w imieniu wszystkich 
kapłanów dekanatu dobrskie-
go. Nowego proboszcza po-
witali równieŜ przedstawi-
ciele miejscowej Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej z prezesem 
Krzysztofem Kwinciakiem 
na czele oraz delegacje para-
fian z Wilczkowa i pań z 
Kółka śywego RóŜańca. 

Następnie ksiądz Horbiń-
ski złoŜył wyznanie wiary 

oraz przysięgę wierności. 
Jako symbol objęcia parafii 
otrzymał stułę i klucze do 
świątyni. Ksiądz Chromiński 
prosił parafian o modlitwę za 
nowego proboszcza i jego 
poprzednika. Powiedział teŜ, 
Ŝe zna księdza Dariusza od 
trzydziestu lat. Będąc wika-
riuszem w Słupcy, uczył go 
katechezy. Polecił go Matce 
Boskiej Częstochowskiej, 
aby otaczała go opieką. 

Ksiądz Horbiński podzię-
kował księdzu dziekanowi     
i parafianom za ciepłe powi-
tanie, którym był mile zasko-
czony. 

Na sumę przybyli przed-
stawiciele władz gminy: Jan 
Nowak – wójt, Edward Mi-
chalak – przewodniczący 
Rady Gminy, Henryk Bin-
kowski – wice wójt.  

cd. str 2 

Szanowni 
Czytelnicy 
Oddajemy w Państwa ręce 
nowy numer miesięczni-
ka ,,Kawęczyniak’’ w nowej 
szacie graficznej. To co 
Państwo otrzymujecie jest 
zaledwie propozycją zmian 
poniewaŜ to wy Czytelnicy 
zadecydujecie o jego osta-
tecznym kształcie. Jeste-
śmy  otwarci na krytykę i 
nowe pomysły, które wzbo-
gacą zawarte na ła-
mach  ,,Kawęczyniaka’’ 
treści. Wszelkie uwagi pro-
simy kierować na adres      
e-meil znajdujący się w 
stopce na ostatniej stro-
nie.                 Redakcja 
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Przedstawicielom gminnych władz, towarzyszył Jarosław 
Król – prezes Stowarzyszenia Kawęczyńskie Towarzystwo 
Rozwoju, a zarazem lekarz rodzinny z Tokar. Księdzu pro-
boszczowi, Ŝyczyli wszelkiej pomyślności na nowym stano-
wisku. Wyrazili nadzieję na dobrą współpracę proboszcza      
z gminnymi władzami samorządowymi. Na koniec zaśpie-
wali mu: 
śyczymy Ŝyczymy 
 Ŝyczymy Ŝyczymy 
I zdrowia i szczęścia  
i błogosławieństwa 
Przez ręce Maryi. 

Parafia Głuchów ma nowego proboszcza 

Ksiądz Dariusz Horbiński pochodzi ze Słupcy. Wyświę-
cony został przed siedemnastoma laty. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku był wikariuszem w 
parafii św. Barbary w Turku. W latach 2003-2005 był 
wikariuszem parafii Najświętszego Zbawiciela we Wło-
cławku. Tam teŜ uczył religii w Gimnazjum nr 6. Z 
Włocławka trafił do parafii św. Dominika w Chodczu, 
gdzie nauczał religii w Zespole Szkół. Z tantąd przenie-
siony został na swoją pierwszą samodzielną parafię do  
Głuchowa Proboszcz Horbiński z księdzem dziekanem 

Informacja o konkursie na  stanowisko dyrektora 
 

W dniu 25 marca 2009 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Tokarach. 
Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa w następującym składzie: 
1. trzech przedstawicieli Gminy Kawęczyn 

pan Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn – przewodniczący komisji 
pan Henryk Binkowski – Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn 
pan Janusz JeŜykowski – Radny Rady Gminy Kawęczyn 

2. trzech przedstawicieli Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: 
pan Paweł śebrowski – wizytator, 
pan Tomasz Poniecki – starszy wizytator, 
pani Jadwiga Kruszyna – starszy wizytator, 

3. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej: 
pani Małgorzata Chrzuszcz, 
pani Katarzyna Bednarkiewicz, 

4. dwóch przedstawicieli Rady Rodziców: 
pani ElŜbieta Janiak, 
pani Donata Brzezińska, 

5. Przedstawiciel ZNP –pani Renata Goślińska 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta  pani Ewy Wojtczak 
Komisja w wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniła jako kandydata na stanowisko  Dy-
rektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach panią Ewę Wojtczak- dotychczaso-
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R ok powstania Czachulca Nowe-
go jest dokładnie znany. Nastą-

piło to  w rok po powstaniu Czachul-
ca Starego,  czyli w 1781 roku i to na 
identycznych zasadach. Nowo załoŜo-
na, zarosła borem wieś, oddana zosta-
ła aktem nadawczym osadnikom nie-
mieckim. Dziedzicem, który ich tam 
sprowadził, był Maciej na Zabłociu 
Zabłocki syn Jana Zabłockiego i He-
leny z Potockich — właściciel Skar-
Ŝyna oraz Wielkich i Małych Siewie-
ruszek. Pełnił teŜ funkcję wojskie-
go sieradzkiego. Niemcy otrzymali 
grunty na wyrugowanie czyli wy-
karczowanie wraz z po-
zyskanym drewnem, któ-
re posłuŜyło im do 
wzniesienia domów          
i zabudowań gospodar-
czych.. Dziedzic zaŜy-
czył sobie jedynie dębów 
i Ŝołędzi. Koloniści do-
datkowo zwolnieni byli 
przez okres siedmiu lat    
z wszelkich opłat i czyn-
szów. Po tym okresie 
zobowiązani byli płacić 
po sześć talarów z półhu-
by (15 mórg czyli 8,4 ha)  
i odpracowywać po trzy 
dni robocze rocznie.  

W 1827 roku Czachulec Nowy 
zamieszkiwało 130 osób w 20 do-
mach. W latach 90-tych XIX wieku, 
ilość niemieckich gospodarstw, wzro-
sła do 27. Osadnicy byli nie tylko pra-
cowitymi gospodarzami, ale dodatko-
wo trudnili się rzemiosłem i ogrodnic-
twem, co przynosiło im znaczące ko-
rzyści.  Ludność ta pomimo upływu 
ponad stu lat od osiedlenia się w Pol-
sce, nie uległa asymilacji.. Bardzo 
słabo władała językiem polskim. Du-
Ŝą rolę odgrywała w tym Ewangelicka 
Szkoła Niemiecka , podtrzymująca 
separatyzm. 

Czachulec kojarzy się przede 
wszystkim z jednym z niewielu           
w Europie gett wiejskich zlokalizowa-
nym na terenie osiemnastu wsi ów-
czesnej gminy Kowale Pańskie. Obej-
mowało obszar 1711 ha, z którego 
wysiedlono Polaków, a ludność nie-

miecką przeniesiono na inne bardziej 
dostatnie tereny i do administracji 
okupacyjnej. 

Getto jak podają źródła historycz-
ne, powstało 20 października 1941 
roku po likwidacji getta w Turku. 
Czachulec Nowy był siedzibą jego 
władz.  

Od jesieni 1941 roku do lipca 1942 
roku, przez getto przeszło od 4000 do 
6000 śydów. Byli to w większości 
mieszkańcy powiatu tureckiego,          

a konkretnie takich miejscowości jak: 
Turek, Dobra, Uniejów, Brudzew, 
Władysławów, Tuliszków i Pęczniew. 
Przebywali tam takŜe śydzi z Kalisza, 
Błaszek, Warty i Koźminka. Pracowa-
li głównie w warsztatach rzemieślni-
czych i na roli. 

Inne źródła podają, Ŝe 
juŜ w październiku 1940 
roku w lasach pod Cza-
chulcem, gestapo (tajna 
policja państwowa) wy-
mordowała około 700 śy-
dów. Pierwsza pacyfikacja 
śydów z czachuleckiego 
getta rozpoczęła się          
w grudniu 1941 roku. 
PrzewoŜono ich wozami 
do kościoła w Dobrej.       
Z relacji naocznych świad-
ków wynika, Ŝe  wielu        
z nich było w tak cięŜkim 

stanie, Ŝe umierali w drodze do Do-
brej,  a następnie kościele. Stąd wozy 
ich przywoŜące zajeŜdŜały od strony 
wejścia głównego, a następnie podjeŜ-
dŜały do zakrystii, gdzie ładowano na 
nie zmarłych. Chowano ich na kirku-
cie (cmentarzu Ŝydowskim) połoŜo-
nym przy drodze do Warty. W sumie 
w tym czasie wywieziono do Dobrej 
około 1100 śydów. Pozostałych przy 
Ŝyciu, juŜ samochodami, wywieziono 
10 grudnia do obozu straceń                

w Chełmnie nad Nerem. Druga tura 
pacyfikacji getta, a zarazem jego 
likwidacji odbyła się           w lipcu 

1942 roku. Około 190 śy-
dów wywieziono do getta 
łódzkiego. Na terenie 
DzierŜbotek Cegielni za-
mordowano w dniu 17 
czerwca 1942 roku dziesię-
ciu śydów. Tam teŜ spo-
czywają. 
Wśród więźniów Getta      

w Czachulcu były bardzo 
znaczące osobistości Ŝy-
dowskiej społeczności, 
rabini: Dow Ber Issachar   
z Dobrej, Pinchaus Weiss z 
Turku oraz Rabbi Lewental 
z Uniejowa. Dwoje śydów 
(matka  i syn) przeŜyli get-

to i ukrywali się kilka miesięcy w cza-
chuleckich lasach. Zadenuncjowani, 
zostali schwytani i rozstrzelani pod 
Nowym Światem, przez policję konną 
z Tokar. Z więźniów wiejskiego getta 
w Czachulcu przeŜyło niewielu. Jed-

nym z nich był póź-
niejszy - więzień 
obozu w Auschwitz,  
który po wojnie za-
mieszkał w Wielkiej 
Brytanii. Był to Be-
rek Jakubowic, który 
po wyjeździe zmienił 
nazwisko na Benja-
min Jacobs.  Historię 
swojej gehenny opi-
sał w ksiąŜce ,,The 
dentist of Aus-
chwitz’’.  

ART 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 

Czachulec Nowy 

śydzi w drodze do getta w Czachulcu Nowym 

BEREK JAKUBOWICZ 



W  dniach 11 i 12 marca 2009 r., 
odbyły się  na terenie Gminy 

Kawęczyn zebrania Gminnej Spółki 
Wodnej. Pierwszego dnia dla obiektów 
Kowale Pańskie - Ciemień, Leśnictwo,  
Siedliska  i   Dzierzbotki, a następnego 
dnia dla  obiektów Tokary, Głuchów-
łąki, Marianów-Wojciechów, Marci-
nów i SkarŜyn. 

W zebraniach udział wzięli: Wa-
cław Pawłowski - kierownik Powiato-
wego Związku Spółek Wodnych        
w Turku, Maria Siwerska - inspektor 
ds. rozwoju gospodarczego i infra-
struktury technicznej w Urzędzie Gmi-
ny w Kawęczynie. Przybyli takŜe 
przedstawiciele Rady Gminy: Tadeusz 
Krupiński – wiceprzewodniczący Rady 
Gminy (obiekt Kowale Pańskie – Cie-
mień, Leśnictwo i Siedliska); Henryk 
Binkowski – wice wójt Gminy Kawę-
czyn (obiekt Dzierzbotki); Stanisław 
Urbaniak – wiceprzewodniczący Ko-
misji Rolnictwa Rady Gminy (obiekt 
Tokary i Głuchów-łąki); Sylwester 
Przyłęcki  członek Komisji Rewizyjnej 
i BudŜetowej Rady Gminy (obiekt Ma-
rianów-Wojciechów); Janusz JeŜy-
kowski - wiceprzewodniczący Komisji 
Oświaty i Pomocy Społecznej (obiekt 
Wojciechów) i Sylwester Kasprzak - 

członek Komisji Rolnictwa i Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy. Kazimierz 
Sobczak reprezentował Wielkopolską 
Izbę Rolniczą 

Tematem zebrań było sprawozda-
nie z działalności Spółki Wodnej za 
rok 2008, które odczytał kierownik 
Pawłowski. Przedstawił takŜe rozlicze-
nia finansowego w tym dotacji Wójta 
Gminy Kawęczyn. Następnie opraco-
wano plan robót na poszczególnych 
obiektach i podjęto uchwały odnośnie 
wysokości składki. W kaŜdym z tych 
obiektów wybrany został Zarząd 
Gminnej Spółki Wodnej. 

Wpływ składki w przedmiotowych 
obiektach wynosi około 70 %. 
Przedstawiciele Rady Gminy oświad-
czyli, Ŝe w 2009 r. nastąpi równieŜ 
dofinansowanie do działalności Spółki 
Wodnej przez Wójta Gminy Kawę-
czyn. 

Wysokość składek z jednego hekta-
ra przeliczeniowego na 2009 r. w po-
szczególnych obiektach przedstawia 
tabela. 

Roboty w zakresie konserwacji 
urządzeń melioracyjnych rozpoczęto    
z dniem 16-tego marca 2009 r. 

M.S 
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Zebrania sprawozdawcze 
 Gminnej Spółki Wodnej 

Nazwa obiektu Wysokość składki 

Kowale Pańskie-Ciemień 16,50 zł 

Leśnictwo 17,00 zł 

Siedliska 16,00 zł 

Dzierzbotki 17,00 zł 

Tokary 17,00 zł 

Głuchów-łąki 50,00 zł 

Marianów – Wojciechów 18,00 zł 

Marcinów 14,00 zł 

SkarŜyn 15,00 zł 

Rozstrzygnięcie 
 przetargu 

 
  W dniu 05.03.2009 r. odbył 
się przetarg nieograniczony 
na wykonanie zadania: 
„Budowa budynku szkolne-
go w Tokarach – Etap II wy-
kończeniowy”. Do przetargu 
przystąpiło 13 wykonaw-
ców. 
Za najkorzystniejszą uznano 
ofertę firmy: Firma Budow-
lana „JAFRA” Cisew 143, 
62-700 Turek za cenę 
1.288.326,16 zł. z podat-
kiem VAT. 

J.J. 

Rozstrzygnięcie 
 przetargu 

 
  W dniu 19.03.2009 r. odbył 
się przetarg nieograniczony 
na wykonanie zadania: 
„Remont budynku Urzędu 
Gminy w Kawęczynie”. Do 
przetargu przystąpiło 7 wy-
konawców. 
Za najkorzystniejszą uznano 
ofertę firmy: Firma Budow-
lana „KAR-BUD” 
Karol Kuszczyński ul. Wia-
traki 10 , 62-730 Dobra za 
cenę 246.167,07 zł. z podat-
kiem VAT. 

J.T. 

Gabinet stomatologiczny 
lekarz stomatolog 

Marta BoŜena Tomczyk  
Poniedziałek, piątek 8.00-11.00 
Wtorek , środa, czwart.14.00-
18.00 



 

Przyjdź do Punktu Konsultacyjnego  
 
 
Jeśli masz problem z alkoholem, utraciłeś kontrolę picia,  

bliska Ci osoba, moŜe pracodawca, zwracał na to uwagę – przyjd ź!  
To szansa dla Ciebie, moŜesz sobie pomóc, dowiesz się jak to zrobić. 

Jeśli jesteś Ŝoną, matką, dzieckiem, rodziną, z otoczenia,  
w którym Ŝyjesz z osobą uzaleŜnioną - przyjd ź!  

Dowiesz się, Ŝe moŜesz wpłynąć na to by osoba dla Ciebie waŜna przestała pić. 
Nie czekaj na całkowitą korozję zdrowia i Ŝycia rodzinnego  

 proces ten moŜna zatrzymać! 
PUNKT KONSULTACYJNY  

dla osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin, mieści się w budynku  
Ośrodka Zdrowia w Kowalach Pańskich gm. Kawęczyn 

 
Czynny w kaŜdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca 
w godz.1600-1800 

 

Porad udziela terapeuta uzaleŜnień Bogumiła Paprocka-Pleśnierowicz 
-tel. kom. 792075092. 

                      

Wielkopolski   Związek   Hodowców   Koni     
 

uprzejmie  informuje 
hodowców koni i inne osoby zainteresowane  wyrobie-

niem paszportów  dla  koni, aby zechciały zgłosić ten fakt  

w terminie do dnia 20 kwietnia 2009 roku  

w Urzędzie Gminy Kawęczyn  

 pokój  nr  14   tel.  /  063 /  288-59-24. 

Szczegółowe    informacje  

  w  wyŜej wymienionej sprawie  

   moŜna uzyskać  

pod nr telefonu: 785 10 20 30 .   

I   N   F   O  R   M  A  C J   A 
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  Nazwa M. Pkt. Z.  R. P. Bramki  

1.  Orlik Miłosław 17 41 13 2 2 46-15 

2.  Polonia Golina 17 40 13 1 3 63-19 

3.  Sparta Orzechowo 17 36 12 0 5 58-27 

4.  Hetman Orchowo 17 36 11 3 3 45-22 

5.  Orzeł Grzegorzew 17 35 11 2 4 38-21 

6.  Błękitni Mąkolno 17 27 9 0 8 62-43 

7.  Polanin/Promotor Strzałkowo 17 26 7 5 5 31-25 

8.  Lech Kozarzewek 17 26 8 2 7 37-26 

9.  Teleszyna Przykona 17 25 7 4 6 43-47 

10.  StraŜak Licheń Stary 17 19 5 4 8 40-54 

11.  Orzeł Kawęczyn 17 18 5 3 9 30-45 

12.  Warta Krzymów 17 16 5 1 11 28-63 

13.  Warta Kramsk 17 14 3 5 9 22-51 

14.  Orły Huta Łukomska 17 13 4 1 12 33-55 

15.  Błękitni Helenów 17 9 2 3 12 18-48 

16.  Wilki Wilczyn 17 9 3 0 14 22-55 

Błękitni Helenów 1-1 Lech Kozarzewek 

Hetman Orchowo 4-4 StraŜak Licheń Stary 

Orzeł Kawęczyn 7-3 Orły Huta Łukomska  

Sparta Orzechowo 3-0 Warta Kramsk 

Orzeł Grzegorzew 1-0 Wilki Wilczyn 

Orlik Miłosław 0-0 Polanin/Promotor Strzałkowo 

Warta Krzymów 5-3 Teleszyna Przykona 

Błękitni Mąkolno 2-4 Polonia Golina 

 Wyniki 17 kolejki Klasy A    
 (21-22 marca 2009 r.) 
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ZUK „EKO”s.c. 
Kowale Pańskie KOL. 11A 
62-704 KAWĘCZYN  
TEL . (063)2887269 

          
 
ZUK „Eko-Gab” s.c.  informuje, Ŝe od dnia 1 stycznia 2009 roku wzrosła opłata marszał-
kowska za składowanie nieczystości co spowodowało wzrost cen za dowoŜone odpady do 
ZUiUOK „ORLI STAW”. W związku z powyŜszym od miesiąca kwietnia 2009 r. opłaty za 
wywóz nieczystości z terenu gminy Kawęczyn kształtować się będą następująco: 
OpróŜnienie pojemnika 120l – 11.24 PLN brutto 
OpróŜnienie pojemnika 240l – 22,48 PLN brutto 
Jednocześnie informujemy, Ŝe wprowadzamy BEZPŁATNY  odbiór frakcji suchej odpadów 
w workach, który w roku 2009 odbywać się będzie w poniŜszych terminach: 

30 kwietnia;   30 lipca;   30 października 
Osoby zainteresowane otrzymaniem worków (1 worek na opakowania szklane; 1 worek na 
pozostałe odpady suche – opakowania z tworzyw sztucznych, papier, gazety, puszki metalo-
we i aluminiowe itp., proszone są o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8-15. 

U W A G A 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie  

informuje:  
 

 Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 
się dziecka, jak równieŜ o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,                    
wymagane będzie przedłoŜenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iŜ matka 
dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąŜy 
do porodu. 
 PowyŜszy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do 
sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy takŜe osób, które złoŜą wnioski       
o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Ko-
deks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 16-
54). 
 Inne informacje dotyczące świadczeń rodzinnych uzyskają państwo w pokoju nr 17 
lub pod nr tel : (063) 288-59-27 w godz : 7.35 do 15.35 

INFORMACJA 
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 KrzyŜówka Świąteczna 
 Poziomo:  
1. część sztuki  
3. Przed  Windows  
5. MoŜna pić z tonikiem   
7. „Pod” Kanadą  
9. Dychawica    
11. Pod jabłonią  
13. Dziedzina techniki  
15. Zaufany dłuŜnika 
18. Leśna „koleŜanka” 
kozaka   
21. Fatamorgana  
23. Kojarzony z tarczycą   
24. W szkielecie jazgarza   
25. Rasa psa  26. Owad 
Pionowo: 
2. Śpiewak na gałęzi  
3.kwas deoksyrybonukle-
inowy  
4. Przed metą  
5. Polskie jezioro 
6. Nad wąsem 
8. „budynek” Temidy   
10. Nad Nogatem  
12. Specyfik z ogórków   
14. Jeden  
16. III lub IV Dziadów 
17. Port nad Bałtykiem  
19. Nad kolanem 
20. Filip. wulkan  
21. 29 w przestworzach   
22. Dźwięk a z + 
Litery  z pól oznaczo-
nych cyframi od 1 do 8 
utworzą rozwiązanie, 
które moŜna przesłać do 
redakcji w terminie do 
20-04-09. Spośród otrzy-
manych rozwiązań zo-
stanie wylosowana na-
groda ksiąŜkowa. 

Informacje Urzędu Stanu Cywilnego 
 
   Zgony 

Maria Szymańska  
 

Zbigniew Rekowski  
 

Józef Błaszczyk  

 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

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

bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ do-
stępny jest w placówkach handlowych na 
terenie Gminy Kawęczyn oraz w Urzędzie 

Gminy i na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl K
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