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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kawęczyn 
 

Święta Wielkanocne to czas radości ze Zmartwychwstania Pańskiego, 
czas otuchy, nadziei i odradzania się wiary w Chrystusa  

i drugiego człowieka. 
Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy pragnę Ŝyczyć 

wszystkim Mieszkańcom Gminy Kawęczyn zdrowych, spokojnych, 
 pełnych serdeczności i pogody ducha chwil  

spędzonych w rodzinnej atmosferze. 
Niechaj te Święta dadzą siłę do pokonywania wszelkich trudności, 

będą okazją do głębokich refleksji 
i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość. 

                                                               
 

                                                                 Z wyrazami szacunku 
                                                              /-/ Jan Nowak 

                                                                  Wójt Gminy Kawęczyn 

 
Uprze jmie informujemy mieszkańców gminy i wszystkich miłośników 

kolarstwa, Ŝe w dniu 11.04.2014r. przez teren naszej gminy przebiegał będzie 
 I etap Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym 

HELLENA TOUR 2014. 
Planowany prze jazd kolarzy przez teren nasze j gminy na odcinku  

Chocim – Kawęczyn - Potworów 
w godzinach 16:40 – 17:00. 
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 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
tel. 632885910, fax 632885940 

e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ dostępny jest w 

placówkach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn oraz w 
Urzędzie Gminy i na stronie internetowej 

www.kaweczyn.pl 
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INFORMACJA 
Urząd Gminy Kawęczyn 

będzie nieczynny 
20 czerwca 2014 r.  

(tj. pi ątek)  
(za świąteczną sobotę  

3 maja 2014 r.) 

 W  dniu 27 marca 2014 r. w 
Zespole Szkół w Kowa- 

lach Pańskich odbyło się Zebra- 
nie sprawozdawczo -  wyborcze 
Oddziału ZNP w Kawęczynie. 
Przybyło na nie 42 członków z 
terenu naszej gminy. W 
zebraniu uczestniczyli takŜe 
zaproszeni goście: Jan Nowak - 
Wójt Gminy Kawęczyn, Woj- 
ciech Adaszewski - prezes 
Zarządu Okręgu ZNP w 
Koninie, ElŜbieta Kaczmarek, 
Jerzy Jacek - Kierownik Gmin- 
nego Zespołu Obsługi Oświaty, 
Ewa KałuŜna - Dyrektor Zespo -
łu Szkół w Kowalach Pańskich 
– Kolonia, Ewa Wojtczak – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Tokarach, Dorota Młynarska 
– Dyrektor Gminnego Przed- 
szkola w Kowalach Pańskich i 
Beat a Ryś ki ewi c z p. o. 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w SkarŜynie. 
Na przewodniczącą zebrania 
wybrano Arletę Biegańską - 
Dyrektor Zespołu Szkół im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie, która sprawnie je 
przeprowadziła. Następnie Julia 
Kucharska - Prezes Oddziału 
ZNP w Kawęczynie przedstawi  
ła sprawozdanie z działalności  
związku w latach 2010-2014. 
Podziękowała za aktywną pracę 
zarządowi Związku i wszystkim 
członkom, którzy uczestniczyli 
w referendum strajkowym i 
strajkach ostrzegawczych oraz 
popierali akcje proponowane 
przez Związek. Szczególnie 
ciepło i serdecznie podzięko 
wała władzom samorządowym 
Gminy Kawęczyn, które zawsze 
na miarę swoich moŜliwości, 
realizują prośby i postulaty 
finansowe nauczycieli i pracow- 
ników oświaty. ZłoŜyła takŜe 
podziękow ani e wła dzom 
związkowym w Koninie i w 
Turku. 

Zebrani udzielili ustępującemu 
zarządowi absolutorium. Słowa 
uznania dla Julii Kucharskiej za 
jej pracę wyraził Wojciech Ada- 
szewski - prezes Okręgu w Koni 

nie. W dalszej części zebrania 
przystąpiono do wyboru prezesa 
związku, członków zarządu, 
komisji rewizyjnej i delegatów 
na konferencję związkową do 

Turku. Jedynym kandydatem na 
prezesa ZNP był Mariusz 
Bedna r ek,  który został  
jednogłośnie nim wybrany. 
Nowo wybranemu prezesowi  
serdeczne gratulacje złoŜyli: 
wójt Jan Nowak, Julia Kuchar 
ska, Wojciech Adaszewski oraz 
koleŜanki i koledzy związkow 
cy. Koledze Mariuszowi Bednar 
kowi Ŝyczymy wytrwałości, za 
angaŜowania oraz owocnej  
pracy w Zarządzie Oddziału 
ZNP w Kawęczynie.         JA 
Podczas sesji Rady Gminy 
Kawęczyn, Wójt Jan Nowak 
podziękował pani Julii Kuchar 
skiej za dwadzieścia lat pracy na 
rzecz środowiska nauczyciel  
skiego . Wraz z Piotrem Geble 
rem - przewodniczącym Rady 
Gminy i radną Haliną Górską - 
przewodniczącą komisji oświaty 
wręczyli jej bukiet kwiatów. 
Gratulacje i Ŝyczenia owocnej  
pracy wójt Nowak przekazał   
Mariuszowi  Bedna rkowi , 
nowemu  prezesowi. 

Wybory w ZNP 

Wójt i przedstawiciele Rady Gminy pogratulowali nowemu  
prezesowi oddziału ZNP w Kawęczynie. Od lewej: Piotr 
Gebler, Halina Górska, Mariusz Bednarek i Jan Nowak. 

C zterdziesta pierwsza w tej 
kadencji sesja Rady Gminy 

Kawęczyn odbyła się 31 marca 
2014 roku w Głuchowie. Radni  
przyjęli program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności na 
terenie Gminy Kawęczyn na rok 
2014. WyraŜono teŜ wolę 
przystąpienia i zgłoszenia do 
programu „ W ielkopolska 
Odnowa Wsi” Kowale Pańskie – 
Kolonia. Będzie to drugie po 
Tokarach sołectwo zgłoszone do 
tego programu. Zdecydowali  
wcześniej o tym sami miesz 
kańcy podcz as zebr ania 
sołeckiego. Rada wyraziła zgodę 
na współdziałanie Gminy 
Kawęczyn z P owiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w 

Turku oraz gminami: Brudzew, 
Dobra i Malanów w realizacji  
programu finansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny. 
Ma on za zadanie aktywizację 
zawodową i społeczną osób 
zagroŜonych wykluczeniem 
społ ec zn ym i  n ie peł no 
sprawnych. Z Gminy Kawęczyn 
weźmie w nim udział piętnaście 
osób w tym siedem niepełno 
sprawnych. Rada jednogłośnie 
przyjęła uchwałę mówiącą o 
wyodrębnieniu w przyszło 
rocznym budŜecie funduszu 
sołeckiego. Wójt Jan Nowak 
podkreślił, Ŝe to najwaŜniejsza 
podczas tego pos iedzenia 
decyzja Rady Gminy. Nakreślił 
teŜ wstępny harmonogram 
wdraŜania tegoŜ funduszu.     

Tak jak w poprzednich latach, 
udzielono pomocy finansowej  
powiatowi tureckiemu na 
dofinansowanie realizacji usu- 
wania i unieszkodl iwiania 
wyrobów zawierających azbest  
na terenie gminy. Dotyczy to 
głównie eternitu. Udzielono teŜ 
pomocy finansowej konińskiej  
izbie wytrzeźwień, do której 
mogą trafiać mieszkańcy gminy 
Kawęczyn. Dokonano teŜ 
korekty tegorocznego budŜetu i 
uc hylo no  u c hw ałę o  
przekazaniu Komisariatowi 
Policji w Dobrej pomocy 
finansowej na zakup radiowozu.  
Policja otrzyma te pieniądze, ale 
z innej puli. 

(art)  
  

Jednogłośnie uchwalono fundusz sołecki 
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Fundusz sołecki jest wsparciem i szansą 
dla małych miejscowości, który 
gwarantuje poprawę j akości Ŝycia ich 
mieszkańców. Wyodrębnione środki dają 
realne moŜliwości rozwoju, bowiem są 
okazją do podejmowania waŜnych 
przedsięwzięć na rzecz lokalnej społe- 
czności. W związku z wyodrębnieniem 
funduszu sołeckiego nasza gmina 
zorganizowała dwudniowe warsztaty 
szkoleniowe pn. „Animacja społeczności  
lokalnej oraz planowanie i zarząd zanie 
projektami”  dla dwóch grup, które 
zostały utworzone z przedstawicieli  
sołectw, wybranych przez sołtysów. 
Warsztaty prowadzone były przez panią 
Marię Nowak – trenera z Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów, która w 
przystępny sposób przekazała ucze-
stnikom wszelkie wiadomości, dotyczące 
planowania i zarządzania projektami. 
Zajęcia dla pierwszej grupy, liczącej 23 
osoby odbyły się w dniach 21-22 marca 
2014 r., udział w nich wzięli przed-
stawiciele sołectw z : Będziechowa, 
Ciemienia, Dzierzbotek, Dziewiątki, 
Głuchowa, Kawęczyna, Kowali Pańskich, 
Kowali Pańskich – Kolonii, Marcinowa, 
Marianowa - Kolonii, Milejowa oraz 
Tokar Pierwszych, z kolei dla drugiej, 
liczącej 21 osób - 28-29 marca 2014 r. z 
udziałem: Chocimia, Leśnictwa,  Marcja-
nowa, Marianowa, Młodzianowa, Nowego 
Światu,  Siedlisk, SkarŜyna, Stanisławy, 
Wojciechowa oraz śdŜar. Szkolenie miało 
na celu zdobycie wiedzy w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych, albowiem poza 
funduszem sołeckim moŜna równieŜ 
ubiegać się o środki z innych źródeł. 
Zdobyte podczas kursu umiejętności  
pozwolą mieszkańcom prawidłowo i  
precyzyjnie przygotowywać  wnioski.  
Warsztaty rozpoczął Jan Nowak – Wójt 
Gminy Kawęczyn, który powitał  
przybyłych przedstawicieli sołectw, wś ród 
których byli między innymi: Piotr Gebler 
– Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn, Łukasz Mila – radny Rady 
Gminy Kawęczyn, Jarosław Pasik – 
prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Kawęczynie, takŜe sołtysi: Jan 
Rogalski, Janina Siwek, Tadeusz 
Duszyński, Krystyna Brzychcy, Józef 
Frątczak, Zbigniew Czapla, Edward 
Tobijas, Kamila Andrzejak, Leszek 
Durdyn, Jan Łuczak, Roman Sypniewski, 
BoŜena Przygońska. 
Szkolenie miało charakter warsztatowy. 
Uczestnicy na konkretnych przykładach 
aktywnie pracowali w grupach. Taka 

forma zajęć pozwoliła na zdobycie 
praktycznych umiejętności w pisaniu 
wniosków. Z uwagi na 20 godzinny czas 
trwania warsztatów uczestnikom zostały 
zapewnione posiłki. Szkolenia zakończyły 
się wręczeniem przez Jana Nowaka – 

Wójta Gminy Kawęczyn i Marię Nowak – 
trenera, zaświadczeń o ukończeniu kursu 
oraz wspólną pamiątkową fotografią. 
Mieszkańcy poszczególnych sołectw będą 
mogli realizować swoje plany, bowiem 
pozyskanie funduszy stanie się łatwiejsze.  

Siedzą od lewej:  Paulina Bocian – Marianów – Kolonia, Justyna Fryga – Milejów, Jowita 
Mintus – Marianów-Kolonia, Maria Nowak – trener, BoŜena Przygońska – Kowale 
Pańskie, Dominika Kasprzak – Kawęczyn, Anna Nowak – Kawęczyn, 
Stoją od lewej :Arkadiusz Przybyła – Kowale Pańskie-Kolonia, Łukasz Mila – Ciemień, 
Marian Raszewski – Dzierzbotki, Roman Sypniewski – Marcinów, Jan Rogalski – 
Ciemień, Łukasz Trzepacz – Milejów, 
Piotr Gebler – Marcinów, Andrzej Janik – Będziechów, Jarosław Pasik – Głuchów, 
Dorota Niestrata – Kowale Pańskie, Grzegorz Michalak – Będziechów, Jan Łuczak – 
Dzierzbotki, Dawid Rybakowski – Kowale Pańskie-Kolonia, Marcin Mazurek – UG, Jan 
Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn. 

Warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli sołectw 

Siedzą od lewej:Kamila Andrzejak – Stanisława, Malwina Siemiątkowska – śdŜary, 
Maria Nowak - trener, Beata Andrzejewska – Chocim, Malwina Chojnacka - SkarŜyn. 
Stoją od lewej: Paulina Laskowska – Siedliska, Sylwester Dzikowski - Stanisława, Emilia 
Laskowska – Leśnictwo, Józef Frątczak – Nowy Świat, Edward Tobijas – SkarŜyn, 
Kazimierz Wichorski - Młodzianów, Beata Okońska – Chocim, Przemysław Kurzawa – 
Młodzianów, Adrian Konciak – śdŜary, Dorota Kuras – Wojciechów, Leszek Durdyn – 
Wojciechów, Zbigniew Czapla – Siedliska, Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn. 



Gmina Tokary obejmowała części wsi 
obecnych  gmin : Ka węczyn  i 
Goszczanów. Stąd teŜ naleŜały do niej 
między innymi: Chocim, Kaszew, 
L ip icze,  Głuchów,  Mile jów i 
Poduchowne. Dla tej gminy Sąd 
Pokoju mieścił się w Warcie, a Sąd 
Okręgowy w Kaliszu.  
Podobnie jak gminę 
K o wa le  P ań sk i e 
obsługiwała poczta w 
Dobrej. Tm teŜ był 
t e l e g r a f .  B y 
p o r o z m a w i ać 
t e l e f o n i c z n i e ,  
m i e s zkańc y  ws i 
musieli udawać się do  
Błaszek. Na terenie 
gm iny były dwa 
kościoły w Głuchowie i 
Tokarach. Teren gminy 
wchodził w skład 
paraf i i :  Głuchów, 
Goszczanów i Tokary. 
Na terenie gminy było 
t rzech właścic ie l i 
ziemskich. Największy 
z  n i ch  H en ry k 
Iwańczyk  posiadał 
1007 hektarów ziemi w 
Chocimiu. Władysław 
Modecki z Gozdowa 
miał 752 hektary, a 

Leon Zaborowski z Głuchowa 520 ha. 
Właścic iel Chocimia miał dobrze 
prosperującą gorzelnię. Były tutaj teŜ 
cztery młyny: F. Mikołajczyka w 
Kas ze wie,  Ł .  N ik lo wicz a w 
Poduchowej, W. Stefańskiego i J. 
St asiaka w Mile jowie oraz F. 

Wietrzyka w Tokarach. Wiatraki 
posiadali: W.  Swasińsk i i F. 
Mikołajczyk w Kaszewie oraz J. 
Stasiak w Mile jowie. Artykułami 
kolonialnymi handlował H. DomŜalski 
z Milejowa. W tej samej wsi był kowal 
A .  T o r uń s k i .  R z eź n i k  W . 

Wypychowski miał zakład w 
Lipiczu. Po spirytualia, czyli 
alkohole trzeba było się udać 
do Tokar, gdzie handlował 
nimi A. Antoszczyk. Tam teŜ 
był sklep spoŜywczy M. 
Biernasiaka i R. Donarta. 
Wyszynk trunków, a więc 
karczmę miał Z. Piaścik w 
Milejowie. 
Zawarte w tym opracowaniu 
in fo rmacje pochodzą  z 
wydanej na p rzełom ie 
1926 /1927  roku  Księg i 
Adresowej Polski. Niestety 
mogą  tu ta j występować  
przeinaczenia nazwisk. Takie 
dostrzegłem w przypadku 
b raci Schweike rtów i 
poprawiłem. Podejrzana jest 
t a k Ŝ e  m i e j s c o w oś ć 
Poduchowne,  któ rej n ie 
odnalazłem na Ŝadnej mapie z 
okresu międzywojnia. 

Andrzej R. Tyczyno  

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Gmina Tokary w 1926 roku 

Teren gminy Kawęczyn na mapie z okresu międzywojennego 

W połowie XIX wieku tereny  gminy 
Kawęczyn  naleŜały  do  Gubern i 
Warszawskiej. Teren ten był w 
znacznie większym niŜ dziś stopniu 
zalesiony. Według „Opisanie lasów 
Królest wa Po lskiego  i Gubernij 
Zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego 
pod wz g lędem h ist o rycznym, 
statystycznym i gospodarczym. T. 
1; Połujańsk i Aleksander (1814-
1866) ; Dat a wydan ia: 1854 r , 
opracowałem listę właścicieli tych 

terenów leśnych. Było ich osmiu: 
1. Będziechów - Zaremba 
2. Chocim - Zaborowski 
3. Dziewiatką - Scholz 
4. Głuchów - Borzęcka 
5. Gozdów - Lutomski 
6. Kawęczyn - KoŜuchowski 
7. Kowale Pańskie -  Scholz 
8. Milejów - Myszkowski 
9. Myszkowice - Lutomski 
10. Nowy Świat - Markowski 
11. SkarŜyn  - Markowski 

Lasy z terenu gminy Kawęczyn  
w XIX wieku 

W kolejnych wydaniach Echa Ture-
ckiego z 1946 roku publikowano nazwi-
ska mieszkańców powiatu tureckiego,  
którzy zginęli  w obozach koncen-
tracyjnych. Wśród nich było dwóch z 
terenu dzisiejszej gminy Kawęczyn.  
Władysław Mielczarski – urzędnik 
Zarządu Gminy  Kowale Pańskie, 
aresztowany 22 lipca 1941 roku, zginął w 
KL (Konzentrationslager  - po polsku obo-
zie koncentracyjnym) Auschwitz (na tere-
nie Oświęcimia) w dniu 6 września 1942 
roku. 
Wiktor Świątczak – nauczyciel z Kowali 
Pańskich, aresztowany 1 maja 1940 roku, 
zginął w KL Mauthausen-Gusen (na 
terenie Austrii) dnia 27 grudnia 1940 roku.
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Unia Europejska jest gospodarczo – 
politycznym związkiem 
demokratycznych państw 
europejskich. Początkiem sięga lat 
powojennych, kiedy odczuwano silną 
potrzebę odbudowy Europy, 
integracji  i  pokojowej współpracy.  
Przez lata umacniane były więzi 
między państwami, skutkiem czego 1 
listopada 1993 r. powstała Unia 
Europejska, na mocy traktatu z 
Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992. 
Unia Europejska jest wspólnotą 
działającą na rzecz postępu i rozwoju 
państw 
członkowskich. DąŜy 
do polepszenia 
warunków Ŝycia, ujednolicenia struktur 
gospodarczych, likwidowania barier 
oraz wyrównania szans. Celem UE jest 
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 
stabilności, sprawiedliwości. W maju 
bieŜącego roku Polska będzie 
obchodzić 10-lecie przystąpienia do 
Unii Europejskiej, co jest powodem do 
wielkiej dumy i radości. Jesteśmy 
bowiem członkiem tak waŜnej i istotnej 
dla historii wspólnoty.  

Historia  
Wspólnot Europejskich  

i Unii Europejskiej 
09.05.1950 r. – Robert Schuman 
przedstawił projekt koordynacji 
wydobycia węgla i stali; 
18.04.1951 r. – Traktat Paryski: 
ustanowienie Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali przez tzw. Szóstkę 
obejmującą Niemcy, Włochy, Francję, 
Belgię, Holandię i Luksemburg. Traktat 
wszedł w Ŝycie 27.07.1952 r. 
Tworzą się instytucje: 
a) Wysoka Władza- Komisja Europejska 
b) Wspólne Zgromadzenie – zaląŜek 
Parlamentu Europejskiego 
c) Specjalna Rada Ministrów – Rada UE 
d) Trybunał Sprawiedliwości 
30.08.1954 r. – Francja odrzuca projekt 
stworzenia Europejskiej Wspólnoty 
Obronnej (EWO) 
20.10.1954 r. – Szóstka i Wielka 
Brytania powołują do Ŝycia Unię 
Zachodnioeuropejską; 
01-02.06.1955 r. – Konferencja 
ministrów spraw zagranicznych Szóstki 
w Messynie. Paul Henri Spaak – 
minister spraw zagranicznych Belgii 
wysuwa pomysł tworzenia EWG i 
Euroatomu; 
25.03.1957 r. - Podpisanie Traktatów 

Rzymskich, które ustanawiają: 
a) Europejską Wspólnotę Gospodarcza 
(EWG) 
b) Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej (Euroatom) 
01.01.1958 r. - Traktaty Rzymskie 
wchodzą w Ŝycie; 
07.08.1961 r. - Irlandia, Dania, W. 
Brytania składają wnioski o 
przystąpienie do Wspólnot, a Norwegia 
idzie w ich ślady w kwietniu 1962 r.; 
14.01.1962 r. - Szóstka uzgadnia 
wspólną politykę rolną; 
08.04.1965 r. - Traktat o fuzji- traktat, 

który łączy organy 3 instytucji EWWiS, 
EWG i  Euroatomu; 
01.07.1968 r. - Początek funkcjonowa-
nia pełnej unii celnej; 
01.01.1973 r. - Irlandia, Dania, W. 
Brytania przystępują do Wspólnoty; 
10.12.1974 r. - Utworzenie Rady Euro-
pejskiej; 
1975 r. - Powołanie Trybunału Obra-
chunkowego, który podjął swoje funkcje 
01.06.1977 r. 
1975 r. - Grecja, Portugalia, Hiszpania 
składają wnioski o przystąpienie do 
Wspólnoty; 
04.-05.12.1978 r. – Rada Europejska 
ustanawia Europejski System Walutowy 
wraz z mechanizmem kursowym 
opartym na ecu; 
07,10.06.1979 r. - Pierwsze powszechne 
i bezpośrednie wybory do Parlamentu 
Europejskiego; 
01.01.1981 r. - Grecja zostaje 
dziesiątym członkiem Wspólnoty; 
01.01.1986 r. - Portugalia i Hiszpania 
przystępują do Wspólnoty; 
17,28.02.1986 r. – Podpisanie 
Jednolitego Aktu Europejskiego; 
01.07.1987 r. – Jednolity Akt Europejski 

wchodzi w Ŝycie; 
1989 r. -  Austria składa wniosek o 
przystąpienie do Wspólnoty; 
1991 r. - Szwecja składa wniosek o 
przystąpienie do Wspólnoty; 
12.1991 r. -  Polska podpisuje Układ 
Stowarzyszeniowy; 
07.02.1992 r. – Podpisanie traktatu o 
Unii Europejskiej (z Maastricht)  
Trzy filary Unii Europejskiej: 
I. Integracja gospodarcza 
II. Wspólna polityka zagraniczna i 
bezpieczeństwa UE 
III. Wymiar sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych; 
01.11.1993 r. - 
Traktat z 
Maastricht 

wchodzi w Ŝycie, powstaje Unia 
Europejska; 
08.05.1994 r. - Polska  wnioskuje o 
członkostwo w UE; 
01.01.1995 r. - Austria, Finlandia, 
Szwecja przystępują do UE; 
02.11.1997 r. - Traktat amsterdamski, 
który wszedł w Ŝycie 1.05.1999 r.; 
01.06.1998 r. – Utworzenie 
Europejskiego Banku Centralnego 
(wcześniej Europejski Instytut 
Walutowy); 
01.01.1999 r. – Euro staje się oficjalną 
walutą w 11 krajach; 
2001 r. -  Podpisanie traktatu z Nicei, 
który wszedł w Ŝycie 01.01.2003 r. 
01.01.2002 r. - Banknoty i monety euro 
wchodzą do obiegu; 
01.05.2004 r. - Powiększenie Unii 
Europejskiej o 10 krajów: Litwę, Łotwę, 
Estonię, Polskę, Czechy, Węgry, 
Słowację, Słowenię, Cypr i Maltę; 
2004 r. - Traktat o konstytucji UE; 
01.01.2007 r. - Bułgaria i Rumunia 
przystępują do UE; 
12.2007 r. - Traktat z Lizbony; 
01.12.2009 r. - Traktat reformujący UE 
(traktat o funkcjonowaniu UE) 

 Urząd  Gminy  Kawęczyn 
Centrala tel.  63 288 59 10, 63 288 50 14 FAX  63 288 59 40 

E-mail   ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

ŚwieŜe informacje z gminy Kawęczyn i całego powiatu 
tureckiego znajdziecie na stronie  www.tvwielkopolska.pl 

Telewizja dobrych wiadomości!  

10 lat w Unii Europejskiej 



6                                                             KAWĘCZYNIAK                                        kwiecień 2014  

Urodził się 1 marca 1948 r. w 
Młynach Piekarskich, gm. Do-
bra. Po ukończonej Szkole Pod-
stawowej w Dąbrowicy, Szkole 
Przysposobienia Rolniczego w 
Piekarach i zdanej maturze w 
państwowym Technikum Rolni-
czym w Kaczkach Średnich, z 
dniem 01.10.1967 r. rozpoczął  
pracę jako Sekretarz Biura 
Gromadzkiej Rady Narodowej  
w Dobrej. Następnie 01.05.1970 
r. został Sekretarzem Biura 
Gromadzkiej Rady Narodowej  
w Kowalach Pańskich. Reforma 
administracyjna spowodowała,  
iŜ od 01.01.1973 r. śp. Tadeusz 
Krupiński był Sekretarzem 
Biura Gminy Kawęczyn. Od 
01.07.1977 r. do 15.11.1978 r. 
pracował na stanowisku kierow-
nika Zakładu Usług Chemi-
zacyjnych w Kowalach-P ań-
skich, następnie od 15.11.1978 
r. do 16.08.1990 r. był człon-
kiem i kierownikiem produkcji 
w Rolniczej S pół -dzieln i 
Produkcyjnej w Mikulicach, a 
17.08.1990 r. został prezesem 
Rolniczej Spółdzielni Produk-
cyjnej w Dobrej, gdzie pracował  
do końca lat 90-tych. 
W latach 1982-1990 prowadził 
takŜe gospodarstwo rolne w 
miejscowości  Dziewiątka. 
Śp. Tadeusz Krupiński był 
mieszkańcem Gminy Kawęczyn 
od 1971 r. 
Śp. Tadeusz Krupiński od 27 
maja 1990 r., aŜ do śmierci był 
aktywnym radnym Gminy 
Kawęczyn. W ciągu tych 24 lat 
pracy na rzecz Gminy Kawę-
czyn pełnił równieŜ funkcję:  
wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Kawęczyn (1994-1998:  
2002-2010) oraz Przewodni-
czącego Rady Gminy Kawęczyn 
(2010-2013).Niewątpliwie bar-
dzo waŜną rolę w jego Ŝyciu 
odgrywała Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna. W 1972 r. po raz 
pierwszy wstąpił w szeregi  
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 

Kowalach Pańskich. W latach 
1987-1996 był wiceprezesem 
Zarządu OSP w Kowalach 
Pańskich, a w latach 1996-2003 
został sekretarzem Zarządu tej  
jednostki. P onadto pełni ł 
najwyŜsze funkcje w oddziale 
gminnym m.in. prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kawęczynie (1976-1978) oraz 
komendanta gminnego ZOG 
ZOSP RP w Kawęczynie (1996-
2001). 
Śp. Tadeusz Krupiński za swoje 
zaangaŜowanie oraz oddanie 
pracy zawodowej i społecznej  
był wielokrotnie nagradzany 
m.in. brązowym, srebrnym i 
złotym medalem „Za zasługi dla 
poŜarnictwa”, w 2005 r. podczas 
doŜynek Gminno-Parafialnych 
Odznaką Honorową „ZasłuŜony 
dla Rolnictwa”, w 2006 r. 
Odznaką Honorową „Za zasługi  
dla Powiatu Tureckiego” oraz w 
2013 r. „Złotym Znakiem 
Związku Ochotniczych StaŜy 
PoŜarnych Rzeczypospolitej  
Polskiej”. 
Śp. Tadeusz Krupiński był 
równieŜ Delegatem do Wielko-
polskiej Izby Rolniczej (1996-
2002) oraz członkiem stowa-
r zys z eń :  G KS  „ O rz eł ” 
Kawęczyn (od 30.10.1996 r.) i 
„Kawęczyńskie Towarzystwo 
Rozwoju” (od 01.03.2001 r.). 
Uroczystość pogrzebowa śp. 
Tadeusza Krupińskiego odbyła 
się 10.03.2014 r. w kościele 
parafialnym pw. Siedmiu Bo-
leści Najświętszej Marii Panny 
w Kowalach Pańskich. Mszę św. 
pogrzebową odprawił proboszcz 
parafii- Roman Kowszewicz i 
proboszcz parafii pw. św. An-
drzeja Apostoła w Tokarach – 
Antoni Janicki. Zmarłego Ŝeg-
nali licznie przybyli mieszkańcy 
gminy, przyjaciele, koledzy, a 
wśród nich m.in.: Senator RP IX 
kadencji Ireneusz Niewiarowski;  
przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn Piotr Gebler wraz z 
radnymi; przewodniczący Rady 
Gminy I kadencji- Edmund 
Jacek, przewodniczący Rady 
Gminy III, IV, V kadencji- 
Edward Michalak, Wójt Gminy 
Kawęczyn- Jan Nowak wraz ze 
Skarbnikiem Gminy- panią 
Edytą Balcerzak i pracownikami  
Urzędu Gminy w Kawęczynie;  

kierownik USC w Kawęczynie- 
Teresa Kęska, kierownik GOPS 
w Kawęczynie – Jolanta 
Krawczyk, kierownik Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Młodzianowie- Teresa Michal-
ska, kierownik Gminnego Zespo
-łu Obsługi Oświaty- Jerzy 
Jacek, dyrektor Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Kawęczynie- Arleta Biegańska, 
dyrektor Zespołu Szkół w 
Kowalach P ańskich- Ewa 
KałuŜna,  dyrektor S zkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Tokarach Ewa Wojtczak, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. płk. pil. St. J. SkarŜyńskiego 
w SkarŜynie- Maria Antoszczyk,  
dyrektor Gminnego Przedszkola 
w Kowalach Pańskich- Dorota 
Młynarska, dyrektor Gminnej  
B ibl ioteki P ubl i cznej  w 
Kowalach-Pańskich- ElŜbieta 
Kalinowska; prezes Zarządu 
Gminnego Z N P Julia Kuchar-
ska; delegacje samorządu po-
wiatowego w Turku na czele ze 
Starostą Powiatu Tureckiego- 
Zbigniewem Bartosikiem; dele-
gacje samorządów gminnych i  
miejskich z powiatu tureckiego:  
z-ca burmistrza Miasta Turek- 
Mirosław Mękarski, wójt Gminy 
Turek- Karol Mikołajczyk,  
przewodniczący Rady Miejskiej 
Turek- Marek Pańczyk; Bur-
mistrz Miasta i Gminy Tuli-
szków- Grzegorz Ciesielski, bur
-mistrz Miasta Dobra- Andrzej  
Piatkowski, wójt Gminy Przy-
kona – Mirosław Broniszewski, 
przewodniczący Rady Gminy 
Malanów - Ireneusz Augusty-
niak, przewodniczący Rady 
Gminy Goszczanów – Bogdan 
Kaczorkiewicz, były prezes 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Koninie- Janusz Wojcie-
chowski, członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Województwa Wielko-
polskiego im. gen. St. Taczaka 
w Poznaniu - dh. ks. kapelan 
Antoni Janicki; prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Turku – dh Grzegorz 
Ciesielski wraz z Zarządem tego 
oddziału; komendant powiatowy 
PSP w Turku - dh. st. bryg. 
Leonard Soja; z-ca komendanta 
powiatowego PSP w Turku- st. 
bryg. Dariusz Stasiak; st. kpt. z 

komendy PSP w Turku - Piotr 
Pieśkiewicz, dh prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kawęczynie- Jarosław Pasik 
oraz komendant gminny StraŜy 
PoŜarnych w Kawęczynie- Stani
-sław Urbaniak wraz z Zarzą-
dem Oddziału Gminnego; prze-
wodniczący Gminnej Komisji 
Rewizyjnej ZOSP RP w Kawę-
czynie - dh Andrzej Małolepszy;  
prezes OSP w Kowalach Pań-
skich - dh Sylwester Górnicki 
wraz z Zarządem i całą jed-
nostką; prezesi, naczelnicy i  
druhowie wraz z Zarządami  
OSP z terenu Gminy Kawęczyn;  
orkiestra dęta działająca przy 
OSP w Tokarach; prezes Zarzą-
du Koła Gminnego Towarzy-
stwa Samorządowego w Kawę-
czynie Henryk Binkowski; pre-
zes GKS „Orzeł” Kawęczyn- 
Edward Krawczyk wraz z zarzą-
dem klubu i zawodnikami; pre-
zes „Kawę-czyńskiego Towarzy
-stwa Rozwoju”- Jarosław Król;  
Sekretarz Gminy Kawęczyn w 
latach 1977-1985 - Jan Owcza-
rek; sołtysi i rady sołe-ckie z te-
renu Gminy Kawęczyn oraz mie
-szkańcy XII okręgu wybor-
czego w IV obwodzie głoso-
wania, których śp. Tadeusz 
Krupiński reprezentował przez 
prawie 24 lata w Radzie Gminy. 
Śp. Tadeusz Krupiński był 
człowiekiem, który na stałe 
wpisał się w historię naszego 
regionu. W świadomości lokal-
nego społeczeństwa zaistniał  
jako wielki społecznik, działa-
jący dla dobra ogółu. Osiągnię-
cia i sukcesy zmarłego zasługują 
na podziw i szacunek, bowiem 
miały istotny wpływ na rozwój 
gminy i powiatu. Był człowie-
kiem nad wyraz pracowitym, 
powierzone zadania wykonywał  
sumiennie i rzetelnie, poprzez co 
zawsze osiągał wyznaczone 
cele.  

 
Łączymy się w smutku i bólu z 
Ŝoną, córkami i całą rodziną 

zmarłego 
Tadeusza Krupińskiego  

Radnego Gminy Kawęczyn 
Wójt Gminy Kawęczyn  

wraz z pracownikami Urzędu 
Gminy w Kawęczynie 

i jednostkami organizacyjnymi 
Gminy Kawęczyn 

Tadeusz Krupiński (01.03.1948 - 07.03.2014) 
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Śp. Zenon Tomczyk urodził 
się 18 września 1953 r. w 
Czerniakowie. Po ukończonej 
Szko le Podstawowej w 
Klonowie, rozpoczął naukę w 
Zasadniczej Szkole Budo-
wlanej w Kaliszu, a w 1973 r. 
ukończył technikum budo-
wlane w Kaliszu. Śp. Zenon 
Tomczyk był wieloletnim 
pracownikiem Urzędu Gminy 
w Ka węczyn ie.  Dn ia 
01.06.1973 r. rozpoczął pracę 
w Urzędzie Gminy jako inspe-
ktor ds. budownictwa. Na sta-
nowisku tym pracował do 
30.06.1984 r. Następnie od 
01.07.1984 r. do 31.01.1985 r. 
był kierownikiem referatu 
gospodark i komunalnej, 
nadzoru budowlanego i komu-
nikacji. 01.02.1984 r. powie-
rzono mu funkcję Sekretarza 
Gminy Kawęczyn, którą pełnił 
nieprzerwan ie do  chwil i 
śmierci. W latach 1996 – 2002 
był z-cą Wójta Gminy Kawę-
czyn. Przyczynił się do zało-
Ŝenia GKS „Orzeł” Kawęczyn, 
którego był członkiem od 
30.10.1996 r. oraz zainicjował 
powstanie Stowarzyszen ia 
„Kawęczyńskie Towarzystwo 
Rozwoju” do którego naleŜał 
od 01.03.2001 r.  
Na szczególną uwagę zasłu-
guje fakt, iŜ śp. Zenon Tom-
czyk był wieloletnim i zasłu-
Ŝonym członkiem Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kawęczynie. W jego szeregi 
wstąpił w 1978 r., zostając 
sekretarzem Zarządu. Powie-
rzono mu równieŜ funkcję pre-
zesa Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Kawę-
czynie, którą pełnił  od 
05.03.1987 r. do 27.04.2011 r. 

Honorowym prezesem Zarzą 
du Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Kawęczynie został w 
2011 r. Śp. Zenon Tomczyk 
naleŜał do OSP Tokary, zo-
stając w 2012 r. jej hono-
rowym członkiem. Ponadto 
działał w OSP Kawęczyn, 
będąc w latach 2001 – 2006 
wiceprezesem Zarządu. Z 
kolei w latach 1999 – 2006 był 
członkiem Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w 
Turku. Z jego inicjatywy w 
1996 r., Zarządowi Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w 
Kawęczynie został nadany 
sztandar organizacyjny – w 20
-stą rocznicę działalności 
owego Zarządu. Śp. Zenon 
Tomczyk był współtwórcą 
druŜyny MDP CTIF Gminy 
Kawęczyn, powstałej w roku 
1994, ćwiczącej i startującej 
według regulaminu między-
narodowego CTIF, osiągającej 
znaczące sukcesy w Polsce i 
na arenie międzynarodowej.  
Śp. Zenon Tomczyk jest 
autorem kroniki Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kawęczynie, która liczy 
blisko 20 tomów i jest isto-
tnym zapisem naszej lokalnej 
historii. Trud i poświęcenie 
jakie włoŜył zmar ły  w 
stworzenie tak wspaniałego 
dzieła zasługują na najwyŜsze 
słowa uznan ia,  bowiem 
kronika stała się gminnym 
dziedzictwem kulturowym. 
Śp. Zenon Tomczyk za swoją 
ambitną pracę ,  aktywną 
postawę i wielkie osiągnięcia 
był wielokrotnie doceniany. 
Został nagrodzony  m.in. 
Brązowym i Srebrnym Krzy-
Ŝem Zasługi, Brązowym, 
Srebrnym i Złotym Medalem 
„Za zasługi dla poŜarnictwa”, 
„Złotym Znakiem Związku 
OSP RP”, Medalem im. B. 
C h o m i c z a ,  O dz n a ką 
Honorową „Za zasługi dla 
W o jewództ wa W ielko -
polskiego” oraz Odznaką 
Honorową „Za zasługi dla 
Powiatu Tureckiego”. Uro-
czystość pogrzebowa odbyła 

się 08.03.2014 r. w kościele 
parafialnym p.w. Św. Andrzeja 
Apostoła w Tokarach. Mszę 
św. pogrzebową odprawił ks. 
Antoni Janicki - proboszcz 
parafii. W ostatniej drodze 
zmar łemu towarzyszy ła 
rodzina, współpracownicy, 
przyjaciele, koledzy, a wśród 
nich m.in.: Jan Nowak - Wójt 
Gminy Kawęczyn z Edytą 
Balcerzak -  skarbnikiem 
gminy i pracownikami Urzędu 
Gminy w Kawęczynie; Teresa 
Kęska - kierownik USC w Ka-
węczynie, Jolanta Krawczyk - 
kierownik GOPS w Kawę-
czynie, Teresa Michalska - 
kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy  w 
Młodzianowie, Jerzy Jacek - 
kierownik Gminnego Zespołu 
Obsługi Oświaty, Arleta Bie-
gańska - dyrektor Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Kawęczynie, Ewa 
KałuŜna - dyrektor Zespołu 
Szkół w Kowalach Pańskich, 
Ewa Wojtczak - dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Tokarach, Maria 
Antoszczyk - dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. płk. pil. St. J. 
SkarŜyńskiego w SkarŜynie, 
Dorota Młynarska - dyrektor 
Gminnego Przedszkola w 
Kowalach Pańskich, ElŜbieta 
Kalinowska - dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Ko
-walach Pańskich, Piotr Gebler 
- przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn wraz z radnymi; 
delegacje samorządu powia-
towego w Turku na czele z 
Władysławem Karskim wice-
starostą powiatu tureckiego; 
delegacje samorządów gmin-
nych i miejskich z powiatu 
tureckiego; Janusz Wojcie-
chowski - były prezes Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP w 
Koninie, dh. ks. kapelan Anto-
ni Janicki - członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Wiel-
kopolskiego im. gen. St. Ta-
czaka w Poznaniu; dh Grze-
gorz Ciesielski - prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP w Turku wraz z 
Zarządem tego oddziału; st. 
bryg. Leonard Soja - komen-
dant powiatowy PSP w Turku-
; st. bryg. Dariusz Stasiak - z-
ca komendanta powiatowego 
PSP w Turku; st. kpt. Piotr 
Pieśkiewicz z komendy PSP w 
Turku, dh Jarosław Pasik - 
prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Ka-
węczynie oraz Stanisław Urba-
niak komendant gminny Stra-
Ŝy PoŜarnych w Kawęczynie 
wraz z Zarządem Oddziału 
Gminnego; prezesi, naczelnicy 
i druhowie wraz z Zarządami 
OSP z terenu Gminy Kawę-
czyn i orkiestra dęta działającą 
przy OSP w Tokarach; sołtysi 
wraz z radnymi sołeckimi 
sołectw z terenu gminy Kawę-
czyn na czele z Zarządem Ko-
ła Gminnego Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia So łtysów, 
Edward Krawczyk - prezes 
GKS „Orzeł” Kawęczyn wraz 
z zarządem klubu i zawod-
nikami; Jarosław Król - prezes 
„Kawęczyńskiego Towarzy-
stwa Rozwoju”; Jan Owczarek 
- sekretarz gminy Kawęczyn w 
latach 1977-1985. 
Śp. Zenon Tomczyk był czło-
wiekiem prawym, Ŝyczliwym, 
sumiennym i skromnym. Przez 
całe Ŝycie dawał dowody swo-
jego wielkiego zaangaŜowania 
w sprawy społeczności gmin-
nej i straŜackiej. Nasza mała 
Ojczyzna była dla niego 
niezwykle waŜna. Zawsze 
pracował z wielkim sercem i 
oddaniem, działał nie tylko dla 
siebie, lecz takŜe dla innych.  
 

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

dla Ŝony, córki i całej rodziny 
zmarłego 

Zenona Tomczyka 
Sekretarza GminyKawęczyn  

składają 
Wójt Gminy Kawęczyn  
wraz z pracownikami  

Urzędu Gminy w Kawęczynie 
i jednostkami organizacyjnymi 

Gminy Kawęczyn 
 

Śp. Zenon Tomczyk (18.09.1953-05.03.2014)  
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NIE WYPALAJMY TRAW !!! 
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Turku jak co roku przypomina o zakazie wypalania traw    
i  suchych pozostałości roślinnych po okresie zimowym. Poprzez wypalanie niszczone jest środowisko naturalne 
człowieka oraz wzrasta zagroŜenie poŜarowe. W konsekwencji tego działanie zdarza się , Ŝe giną ludzie oraz 
zwierzęta.  
Doświadczenia z lat ubiegłych oraz analiza statystyk poŜarowych wskazują, Ŝe takie wypalanie bardzo często prowadzi 
do powstania i rozprzestrzeniania się poŜaru na obszary leśne i obiekty gospodarcze, a takŜe stanowi zagroŜenie dla 
ruchu drogowego, co w konsekwencji stanowi zagroŜenie dla Ŝycia ludzkiego. DuŜa ilość poŜarów powstałych w 
wyniku wypalania pozostałości roślinnych angaŜuje siły i środki straŜy poŜarnej – zarówno państwowej jak i 
ochotniczej powodując duŜe koszty i obniŜenie zabezpieczenia operacyjnego terenu całego powiatu. 
Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Turku apeluje do mieszkańców powiatu      
o nie wypalanie suchych pozostałości roślinnych, gdyŜ stwarza to m. in. zagroŜenie poŜarowe dla naszych obejść. 

DLACZEGO NIE WYPALA Ć TRAW.  
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia 
środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje Ŝadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla 
przyrody, jak i samego człowieka. Świadczy o tym poniŜsze zestawienie faktów: 
Negatywny wpływ wypalania traw na ludzi. Niestety, okazuje się, Ŝe co roku w takich poŜarach giną teŜ ludzie - 
najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania. Zazwyczaj bezpośrednią przyczyną zgonu jest zawał serca, udar  
termiczny lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, a co za tym idzie - wielkości płomienia, co zaskakuje nieświadomego 
wypalacza.Wypalanie jest świadectwem braku kultury. Wypalacze kompromitują nas jako społeczeństwo w oczach 
gości  i turystów zagranicznych. Wypalanie traw to zjawisko typowo polskie, nie występujące w Europie Zachodniej.  
Wypalanie traw a zwierzęta. Śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków 
ptaków gnieŜdŜących się na ziemi lub w strefie krzewów. Palą się równieŜ gniazda juŜ zasiedlone, a zatem z jajeczkami 
lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).  Dym uniemoŜliwia pszczołom, trzmielom 
oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w 
konsekwencji obniŜenie plonów roślin. Giną teŜ zwierzęta domowe oraz zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy 
dziki.  Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. baŜantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. W 
płomieniach lub na skutek podwyŜszonej temperatury ginie wiele poŜytecznych zwierząt  kręgowych: płazy (Ŝaby, 
ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeŜe, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne 
gryzonie),  zwierzęta bezkręgowe, m.in. dŜdŜownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej 
właściwości), pająki, wije, owady (drapieŜne i pasoŜytnicze).PowyŜsze przykłady stanowią niezbity dowód, Ŝe 
wypalanie traw niszczy wszystkie organizmy, nie tylko szkodniki. Giną organizmy glebowe, owady zapylające kwiaty, 
dŜdŜownice, drobne kręgowce, pisklęta wcześnie zakładających gniazda ptaków. Zdarza się, Ŝe w poŜodze tracą Ŝycie 
zwierzęta chronione. 
Ujemne skutki wypalania traw w rolnictwie. Zmorą poŜarową jest wiosenne wypalanie traw, a późnym latem i 
jesienią wypalanie resztek poŜniwnych. W naszej świadomości zalągł się mit, Ŝe wypalanie traw i słomy poprawia 
jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawoŜenia i uŜyźniania. Rolnicy nadal sądzą, Ŝe ogień to "najtańszy herbicyd" 
do zwalczania chwastów. Okazuje się, Ŝe aby grunty rolne utrzymywane były w tzw. Dobrej kulturze rolnej, przy 
zachowaniu wymogów ochrony środowiska zabronione jest wypalanie traw. Ogień nie tylko zabija Ŝyjące w trawie 
zwierzęta i mikroorganizmy, ale takŜe wyjaławia glebę - z takich zabiegów "oczyszczających" nie płyną Ŝadne korzyści. 
Po wypaleniu gleba uboŜeje. Jest to najgorsza opcja przygotowania gleby do nowego cyklu. W trakcie wypalania ginie 
cała mikroflora i mikrofauna, które oŜywiają glebę. Wypalanie traw, słomy i zarośli to brutalny sposób niszczenia 
zieleni. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje Ŝadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody. 
Wypalanie, nawet jednorazowe, obniŜa wartość plonów o 5-8%; pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone są 
między innymi rośliny motylkowe. Zdecydowanie zwiększa się udział chwastów. Naukowcy twierdzą, Ŝe po takim 
pseudo-uŜyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, by dawać takie plony, jak przed poŜarem. Szczególnym 
marnotrawstwem jest wypalanie słomy pozostającej na polu po zbiorze zbóŜ kombajnem. Słoma, poza przeznaczeniem 
ściółkowym, stanowi jedną z największych rezerw pasz objętościowych. Spalanie słomy na polu powoduje:  
nierównomierny wzrost roślin następczych, naruszenie struktury gleby (znaczna koncentracja soli w popiele niektórych 
słom), nadmierny rozwój chwastów,  powstawanie poŜarów. W skutek wypalania traw, słomy powstają groźne poŜary 
zabudowań wiejskich, lasów,  stert, stogów i otwartych składowisk płodów rolnych, maszyn rolniczych.  
W poŜarach tych giną ludzie i zwierzęta. Nie wypalajmy traw i pozostałości roślinnych!  
StraŜ PoŜarna informuje, Ŝe zabrania się tego typu wypaleń, a wobec sprawców tych poŜarów mogą być 
wyciągane surowe konsekwencje.      
Źródło: www.straz.turek.pl 
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Zenon Tomczyk 
††† 

Stanisław Rykowski 
 

Informacja  
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Zgony 
W kaŜdy poniedziałek  

w godzinach  
od 7.30 do 8.30  

Przewodniczący Rady  
Gminy Kawęczyn  

Piotr Gebler 
pełni dyŜur   
w siedzibie  

Urzędu Gminy  
pokój nr 16. 

Wójt  Gminy  Kaw ęczyn 
p r z y j m u j e  interesantów  

w  kaŜdy  poniedziałek w  godzinach 900 – 1300 

 

 

Urząd Gminy w Kawęczynie 
informuje  

Ŝe posiada do sprzedaŜy uŜywane  
(po demontaŜu)  

przęsła ogrodzeniowe o wymiarach 
 2 m x 1,5m.  

cena za 1 sztukę 23,00 zł brutto. 
Osobą do kontaktu jest Jan Tomczyk  
tel. (63) 2885923 kom. 609611415. 

Oferty zakupu prosimy składać  
do dnia 14.04.2014 r.  

w sekretariacie urzędu do godz. 14:00. 
Istnieje moŜliwość sprawdzenia stanu 

ogrodzenia w dniu 14.04.2014r. w godzinach 
11:00 do 12:00 w miejscowości Młodzianów 

25 gm. Kawęczyn. 

WIELE DZIECI POTRZEBUJE MIŁO ŚCI I DOMU  
ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! 

Pod takim hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku promuje rodzinn ą 
pieczę zastępczą 

 i jednocześnie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie dla kandydatów  
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

Szczegółowych informacji udziela  
Zespół ds. Pieczy Zastępczej tel. 063 280-11-39 e-mail pcpr@powiat.turek.pl . 

CHCESZ WIEDZIE Ć WIĘCEJ 
NA TEMAT RODZICIELSTWA ZAST ĘPCZEGO ?  

Zakończył się okres sprawozdawczy 
w jednostkach 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  
W okresie od 4 stycznia 2014 roku do 1 marca 2014 roku, 
odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP z 
terenu Gminy Kawęczyn. Druhowie straŜacy podsumowali 
swoją działalność za rok 2013 oraz nakreślili plany 
działalności na 2014 rok. 
W zebraniach uczestniczył Jan Nowak - Wójt Gminy 
Kawęczyn oraz członkowie 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. 

Nowo otwarty  
skład opału  

Mirosław Oleszczyk 
Okręglica 6, 62-704 Kawęczyn 
- węgiel brunatny 
- węgiel kamienny – kostka, orzech, 
miał  
- eko-groszek 

Redakcja  
Kawęczyniaka  
nie odpowiada  

za treść ogłoszeń 
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 Urząd Gminy w Kawęczynie  
informuje  

Ŝe od dnia 25.03.2014 r. został otwarty obiekt sportowy typu  
„Moje boisko - ORLIK 2012” w Kawęczynie . 

Godziny otwarcia obiektu sportowego 
 "Moje Boisko Orlik 2012"  w Kaw ęczynie: 

Wtorek - Piątek 14:00 - 22:00  Sobota 15:00 - 20:00 
Niedziela (tylko wcześniejsze rezerwacje telefoniczne grup     zorganizowanych) 

Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów): Marcin Mazurek 663 - 934 - 446 

W  myśl powiedzenia „W karna-
wale same bale” kobiety z 

Ciemienia udowodniły, Ŝe potrafią się 
dobrze bawić. Wynajmowany przez 
Urząd Gminy w Kawęczynie w tutej-
szej wsi lokal przeznaczony na świetli-
cę wiejską, wypełnił się dnia 2 marca 
2014 roku miłośniczkami tańca i dobrej 
zabawy. Uroczystość zorganizowało 
Koło Gospodyń Wiejskich i Stowa-
rzyszenie „Przyszłość i Rozwój Wsi 
Ciemień”. Przy suto zastawionym stole 
gościło się 35 pań. W trakcie imprezy 
przybył sołtys Jan Rogalski z duŜym 
tortem i złoŜył wszystkim paniom Ŝy-
czenia. Do tańca przygrywał muzyk, a 
panie tańczyły w parach, kółkach i 
korowodach. Sądząc po zadowolonych 
minach uczestniczek, impreza była 
udana, a miłe wspomnienia zostaną w 
pamięci do następnego Dnia Kobiet. 

Dzień Kobiet w Ciemieniu 

W imprezie z okazji  Dnia Kobiet  w Ciemieniu wzięło udział trzydzieści pięć  
mieszkanek te j wsi. 

Z ebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia 
„Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” odbyło się w 

salce obrad Urzędu Gminy w Kawęczynie. Otworzył je 
prezes Jarosław Król proponując na przewodniczącą obrad 
Arletę Biegańską, a na protokolantkę Halinę Ambroziak-
Juszczak. Zebrani jednogłośnie poparli jego kandydatury. 
Następnie przedstawił sprawozdanie merytoryczne                 
i finansowe z działalności w ciągu minionego roku. Wybory 
zgodnie ze statutem przeprowadzono w głosowaniu tajnym.  
Pre-zesm ponownie został Jarosław Król, a wiceprezesem 
Syl-wia Jaros-Brzychcy.  Skład zarządu uzupełnili: Arleta 
Bie-gańska, Halina Ambroziak-Juszczak i ElŜbieta 
Tomczak. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został 
ponownie Józef Gebler, a jej członkiniami Teresa Chudzik      
i Wioletta Micha-lak. W skład sądu koleŜeńskiego weszły: 
Marianna Tołkacz – przewodnicząca, Irena Tomczyk            
i Józefa Pietrzak.                   
(art.) 

Wybrano nowy zarząd Kawęczyńskiego Towarzystwa Rozwoju 

                     Nowy Zarząd Stowarzyszenia  
             Kawęczyńskie Towarzys-two Rozwoju  
od lewej: ElŜbieta Tomczak, Arleta Biegańska, Jarosław 
Król, Halina Ambroziak-Juszczak, Sylwia Jaros-Brzychcy 
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W dniach od 1 do 8 marca 2014 roku, 
seniorzy „Orła” Kawęczyn przebywali 
na obozie sportowym w Głuchołazach. 
W obozie uczestniczyli niemal wszyscy 
zawodn icy druŜyny sen iorów. W 
prawidłowym przebiegu treningów 
trenerowi Mariuszowi Purczyńskiemu 
pomagali trenerzy sekcji młodzie-
Ŝowych Marcin Mazurek i Adrian Kon-
ciak. Zawodnicy mieli do dyspozycji 
boisko naturalne w Głuchołazach, 
boisko sztuczne w czeskich Mikulo-
vicach, halę sportową, basen, sauny, 
siłownie, a w wolnym czasie play-
station oraz stół do tenisa stołowego.  
KaŜdy dzień rozpoczynał się porannym 
rozbieganiem o godzinie 7.30.. Po 
śniadaniu odbywało się  czterdziesto-
pięciominutowe bieganie po wzniesie-
n iach,  a następn ie t ren ing na 
naturalnym boisku. Po obiedzie i 
odpoczynku, przeprowadzano trening 
na boisku sztucznym w Czechach. 
Podczas obozu nasz zespół rozegrał 
dwa sparingi. Pierwszy odbył się we 
wtorek. Rywalem Orła był młodzie-
Ŝowy zespó ł Marcinków Kępno 
występujący w wielkopolskiej lidze. 
Nasz zespół mając za sobą kilka dni 
cięŜkich treningów przegrał 1:4. Jedyną 
bramkę dla naszej druŜyny zdobył 
Zbigniew Walaszczyk. Dwa dni później 
przyszło się im zmierzyć z A-klasowym 
LZS Gierałcice. Gra w tym spotkaniu 
wyglądała o wiele lepiej i nasz zespół 
powinien to spotkanie wygrać, jednak 
zawiodła skuteczność i ostatecznie 
skończyło się remisem 3:3. Bramki dla 
naszego zespołu zdobyli: Przemysław 
Przybylak ,  Patryk  Kaczmarek  i 
Przemysław Kurzawa.  
Po  meczach spar ingowych  nasi 
zawodnicy mogli skorzystać z odnowy 
biologicznej na basenie i w saunie. 
Zdaniem klubowych działaczy obóz 
sportowy był waŜnym czynnikiem 
p rzygotowań druŜyny do rundy 
wiosennej A-k lasy  w sezon ie 
2013/2014. Uczestniczyło w nim 26 
osób. Miejmy nadzieję, Ŝe ten wysiłek 
organizacyjny i finansowy przyniesie 
oczekiwane korzyści, czyli lepszą  
formę zespołu i w rezultacie wyŜsze 
miejsce na koniec rozgrywek.  
   

GKS „Orzeł” Kaw ęczyn na obozie sportowym w Głuchołazach 

Dru Ŝyna GKS „Orzeł” Kaw ęczyn podczas obozu sportowego w Głuchołazach. 

Zarząd GKS „Orzeł” Kaw ęczyn chce serdecznie podziękować 
sponsorom bez których wyjazd nie byłby mozliwy. Są to: Roman 
Pilch, M.Kali ński - Firecontrol S. C. R.Olejnik , Stasiak Andrzej – 
PHUIP AGRA POMPOINEK, Dominik Bystrzycki KALPLAST, 
Remigiusz Rogoziński, EK Elektrokabel Fabryka Kabli, Karolak i 
synowie s. j, Krystian Krawczyk GEO-KOM-PAP, Andrzej 
Langowski, Mariusz Tomczyk, Krzysztof Kolenda, Bartosz Wysocki 
– SCROL, Feliks Grzelka - Zakład Usługowy "EKO POś" s.c., 
Dawid Jędrasiak F.H.U. DAVPOL., Ireneusz Golak. 

Terminarz seniorów konińskiej A-klasy gr. 2 - runda wiosenna 
1. GKS „ORZEŁ” Kaw ęczyn - SRW Łuczywno 06-04-2014 godz. 16:00 

2. GÓRNIK WIERZBINEK – GKS „ORZEŁ” Kaw ęczyn 13-04-2014 godz. 16:00 

3. GKS „ORZEŁ” Kaw ęczyn - CZARNI BRZEŹNO 19-04-2014 godz. 16:00 

4. NAŁĘCZ Babiak – GKS „ORZEŁ” Kaw ęczyn 26-04-2014 godz. 17:00 

5. GSK „ORZEŁ” Kaw ęczyn - SPARTA Barłogi 04-05-2014 godz. 17:00 
6. KASZTELANIA II Brudzew – GKS „ORZEŁ” Kaw ęczyn 11-05-2014 g.14:00 

7. GKS „ORZEŁ” Kaw ęczyn - BASZTA Przedecz 18-05-2014 godz. 17:00 

8. GROM Malanów – GKS „ORZEŁ” Kaw ęczyn 25-05-2014 godz. 14:00 

9. GKS „ORZEŁ” Kaw ęczyn – GKS Osiek Wielki 31-05-2014 godz. 17:00 

10. GKS „ORZEŁ” Kaw ęczyn - ORZEŁ Grzegorzew 08-06-2014 godz. 17:00 
11.   TELESZYNA Przykona – GKS „ORZEŁ” Kaw ęczyn 15-06-2014 godz. 16:00 

 

 
Wyniki spotkań oraz inne aktualności  
z działalności GKS „Orzeł” Kaw ęczyn 
 moŜna śledzić na stronie internetowej 

 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 



Remis w sparingu z Kasztelanią II Brudzew 
Piłkarze „Orła” Kaw ęczyn  intensywnie trenują po kilka razy w tygodniu na obiektach 
sportowych Gminy Kawęczyn. Seniorzy rozegrali  mecz sparingowy z Kasztelanią II Brudzew, 
remisując po emocjonującej grze 3:3. KOZPN podał terminarz rundy wiosennej juniorów 

Orzeł Kawęczyn - Kasztelania II Brudzew 3:3 
DruŜyna Orła Kawęczyn rozegrała w okresie 
przygotowawczym do rundy  wiosennej mecz sparingowy 
z Kasztelania Brudzew, grającą jak nasz zespół w A-
klasie. Spotkanie odbyło się na boisku w Tokarach. Nasza 
druŜyna znakomicie rozpoczęła spotkanie. Po dwóch 
golach Patryka Kaczmarka i jednej Jarosława Walasza, 
zeszła do szatni na przerwę prowadząc 3:0. Druga połowa 
nie była juŜ tak udana i goście doprowadzili  do remisu.  
Niemniej mecz pokazał, Ŝe w naszej druŜynie drzemią 
moŜliwości. 

Junior młodszy KOZPN grupa 1  
Terminarz rundy wiosennej sezonu  

2013/2014 
druŜyny Orzeł Kawęczyn 

12 kolejka 2014-04-06 
„ORZEŁ” Kaw ęczyn -Straszkovia Straszków  13.00 
13 kolejka 2014-04-13 
Kasztelania Brudzew - „ORZEŁ” Kaw ęczyn  13.00 
14 kolejka 2014-04-17 
„ORZEŁ” Kaw ęczyn - Górnik Kłodawa 14.00 
15 kolejka 2014-04-27 
Tulisia Tuliszków - „ORZEŁ” Kaw ęczyn  14.00 
16 kolejka 2014-05-04 
„ORZEŁ” Kaw ęczyn - Baszta Przedecz 14.00 
17 kolejka 2014-04-10 
Teleszyna Przykona - „ORZEŁ” Kaw ęczyn  11:00 
18 kolejka 2014-05-18 
„ORZEŁ” Kaw ęczyn - Warta Kramsk 14:00 
19 kolejka 2014-05-24 
Tur 1926 Turek - „ORZEŁ” Kaw ęczyn  11:00 
20 kolejka 2014-05-31 
„ORZEŁ” Kaw ęczyn - Sparta Barłogi 14:00 
21 kolejka 2014-06-08 
„ORZEŁ” Kaw ęczyn - Grom Malanów 14:00 
22 kolejka 2014-06-14 
Wicher Dobra - „ORZEŁ” Kaw ęczyn  11:00 

W dniu 13 marca 2014 r. w Turku 
odby ł się  Turn ie j Piłkarsk i „Z 
Podwórka na Stadion” pod patronatem 
TYMBARKU. Do rozgrywek zgłosiło 
się osiem druŜyn  podzielonych na 
grupy. W naszej grupie znalazły się SP 
Tuliszków, SP 1 Turek, SP Malanów i 
druŜyna GKS „Orzeł” Kawęczyn. 

Chłopcy rywalizowali w rocznikach 
2002 i młodsi. Młodzi piłkarze z 

Gm i n y  Ka wę c z yn  uzy s k al i 
następujące wyniki: 
GKS „Orzeł” Kaw. – SP 1 Turek 1:1 
GKS „Orzeł” Kaw. – SP Malanów 1:2 
GKS „Orzeł” Kaw. – Tulisia Tul. 0:5 
Zespół „Orła” reprezentowali – Wiktor 
Bronszewski, Jakub Jaroma, Łukasz 
Marcinkowski, Damian Wypych, Filip 

Dusza, Kacper Wróbel, Szymon 
Kasprzak,  Brajan  Rusek,  Jakub 
Czelusta, Kacper Perliński, Michał 
Froncala. 
T urn ie j by ł ko le jnym et apem 
przygotowań do rundy wiosennej w 
ramach Ligi „Orlik – śak” w której 
nasz zespół uczestniczy. 
Opiekunami druŜyny byli Marcin 
Mazurek i Adrian Konciak. 

Z podwórka na stadion 

  UBEZPIECZENIA 
• KOMUNIKACYJNE 
• MAJĄTKOWE 
• ROLNE 
• PODRÓśY ZAGRAZNICZNYCH 
• śYCIOWE - INDYWIDUALNE I GRUPOWE 

WARTA – HDI    Edward Krawczyk 
Tel. kom. 600-454-882 

Ciemień 52  62-704 Kawęczyn,   
ul. Kaliska 35  62-700 Turek 

GENERALI, PROAMA, TUW i inne 
Krzysztof Krawczyk 
Tel. kom. 661-809-358 

Ciemień 52  62-704 Kawęczyn 

 
Informacja Gminna Spółka Wodna 

W dniach 20 i 21 marca 2014r. odbyły się zebrania Gminnej Spólki Wodnej Gminy Kawęczyn dla obekktów: Kowale 
Pańskie – Ciemień, Leśnictwo, Siedliska, Dzierzbotki, Tokary – Głuchów, Głóchów – łąki, Marianów, Marcinów i 
SkarŜyn. 
W zebraniach udział wzięli: Kierownik Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku – Pan Wacław Pawłowski, 
pracownik Urzędu Gminy Kawęczynie – Maria Siwerska. Wniektórych z zebrań obiektowych uczestniczył Pan Wójt 
Gminy Kawęczyn oraz Pani Skarbnik Gminy Kawęczyn. 
Na wszystkich obiektach Pan Wacław Pawłowski przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej za rok 2013. 
Następnie przedstawił zasady dofinansowania i moŜliwości uzyskania dotacji dla poszczególnych obiektów. 
Dla kaŜdego obiektu został opracowany plan robót na 2014r. i zgodnie z planem ustalono wysokość składki z 1ha przel. 
na rok 2014. 
Obiekty: Kowale Panskie – Ciemień – 23zł, Leśnictwo – 25zł, Siedliska – 24zł, Dzierzbotki – 23zł, Tokary – Głuchów 
– 24zł, Głuchów – łąki – 40zł, Marianów – 24zł, Marcinów – 17zł, SkarŜyn – 23zł. 
Na kaŜdym obiekcie został wybrany zarzą Gminnej Spółki Wodnej na lata 2014 – 2018.  


