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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

  
Święta Wielkanocne to czas spokoju, Święta Wielkanocne to czas spokoju, Święta Wielkanocne to czas spokoju, Święta Wielkanocne to czas spokoju,     

zadumy i refleksji nad Ŝyciem.zadumy i refleksji nad Ŝyciem.zadumy i refleksji nad Ŝyciem.zadumy i refleksji nad Ŝyciem.    
Zmartwychwstanie Pańskie niesie odrodzenie duchowe Zmartwychwstanie Pańskie niesie odrodzenie duchowe Zmartwychwstanie Pańskie niesie odrodzenie duchowe Zmartwychwstanie Pańskie niesie odrodzenie duchowe     

oraz wiarę w pokonywanie trudności. oraz wiarę w pokonywanie trudności. oraz wiarę w pokonywanie trudności. oraz wiarę w pokonywanie trudności.     
Niechaj zatem te wyjątkowe Święta pozwolą Niechaj zatem te wyjątkowe Święta pozwolą Niechaj zatem te wyjątkowe Święta pozwolą Niechaj zatem te wyjątkowe Święta pozwolą     

z nadzieją patrzeć w przyszłość.z nadzieją patrzeć w przyszłość.z nadzieją patrzeć w przyszłość.z nadzieją patrzeć w przyszłość.    
Niechaj budząca się do Ŝycia przyroda Niechaj budząca się do Ŝycia przyroda Niechaj budząca się do Ŝycia przyroda Niechaj budząca się do Ŝycia przyroda     

napełnia optymizmem.napełnia optymizmem.napełnia optymizmem.napełnia optymizmem.    
Cudownych Świąt WielkanocnychCudownych Świąt WielkanocnychCudownych Świąt WielkanocnychCudownych Świąt Wielkanocnych    

spędzonych w rodzinnej atmosferze,spędzonych w rodzinnej atmosferze,spędzonych w rodzinnej atmosferze,spędzonych w rodzinnej atmosferze,    
błogosławieństwa BoŜego,błogosławieństwa BoŜego,błogosławieństwa BoŜego,błogosławieństwa BoŜego,    

pogody ducha pogody ducha pogody ducha pogody ducha     
orazorazorazoraz    

miłości płynącej prosto z głębi sercamiłości płynącej prosto z głębi sercamiłości płynącej prosto z głębi sercamiłości płynącej prosto z głębi serca    
ŜycząŜycząŜycząŜyczą    

Przewodniczący    
Rady Gminy Kawęczyn   

Piotr Gebler  Piotr Gebler  Piotr Gebler  Piotr Gebler   

Wójt 
Gminy Kawęczyn  

Jan NowakJan NowakJan NowakJan Nowak    

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP 
w   T u r k u 

Oddział Gminny Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP 
w   K a w ę c z  y n i e 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w   Tokarach 
Zapraszają w dniu 2 maja 2015 roku na 

Powiatowo-Gminny Dzień StraŜaka  '2015   
połączony z jubileuszem 100-lecia  OSP Tokary  

oraz  
jubileuszem 80-lecia Orkiestry Dętej przy OSP Tokary 

Szczegółowy program uroczystości na str. 2  

Sołectwo Tokary uhonorowane rubinowym HIT-em 2014  
Szczegóły na stronie 3 

O korzystnych 
zmianach przepisów 
dotyczących rolników 
wykonujących  pracę 
na umowę zlecenie 
lub pełniących 
funkcje w radach 
nadzorczych spółek 
dowiesz się  

na stronie 10 

W Kawęczyniaku Historycznym, gromady  
gminy Kowale Pańskie w 1933 roku. 

Czytaj na stronie 4  

Świąteczna krzyŜówka z nagrodami  
Do rozwiązania na str 7 
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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 K
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Oddział Powiatowy  
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP 

w   T u r k u 
Oddział Gminny  

Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP 
w   K a w ę c z  y n i e 

oraz  
Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

w   Tokarach 
 

mają zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników poŜarnictwa 
na powiatowo-gminne uroczystości  Dnia StraŜaka  '2015   

połączone z jubileuszem 100-lecia  OSP Tokary oraz jubileuszem 80-lecia  
orkiestry dętej działającej przy OSP Tokary 

Uroczystości odbędą się dnia 2 maja 2015 roku w OSP w Tokarach 
 

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI 
Godz. 1100 -  Zbiórka pododdziałów i zaproszonych gości na placu przy Szkole Podstawowej  
                             w Tokarach  
Godz. 1130 -  Przemarsz do Kościoła Parafialnego w Tokarach  
Godz. 1200 -  Msza Święta w intencji straŜaków 
Godz. 1300 -  Przemarsz na plac przy straŜnicy OSP w Tokarach: 
                       -  odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
                      -  przemarsz na stadion sportowy 
                       -  złoŜenie raportu 
                        -  podniesienie flagi na maszt 
                        -  powitanie gości 
                        -  przedstawienie rysu historycznego OSP Tokary 
                        -  przekazanie nowego sztandaru 
Godz. 1500 -  Wręczenie odznaczeń, awansów i podziękowań 
Godz. 1530 -  Wystąpienia okolicznościowe 
Godz. 1600 -  Część artystyczna 

Organizatorzy 

100 - lecie OSP Tokary 
80 - lecie Orkiestry Dętej OSP Tokary 
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Dnia 3 marca  2015 r. w auli 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu odbyła się XX gala 
jubileuszowej edycji  konkursu 
W i e lkop o l sk i  Go spo da r cz o -
Samorządowy HIT 2014. Głównym 
celem konkursu promocyjnego Hit jest 
uhonorowanie  wartościowych dokonań 
s amo rzą do wy ch ,  rynko wych , 
eko log icznych ,  e dukacy jnych 
realizowanych w Wielkopolsce. 
W tegorocznej edycji konkursu wzięło 
udział zgłoszone przez gminę Kawęczyn 
sołectwo Tokary. Nagrodą w postaci 
statuetki rubinowego HIT-a z dwoma 
gwiazdami otrzymało sołectwo Tokary 
za wzorowy przykład samorządności, 
wspólnoty działania i odnowy wsi . 
Projekt zgłoszony do konkursu 
obejmował wszystkie inicjatywy lokalne 
realizowane na terenie sołectwa w 
ostatnim czasie. Kapituła konkursu 
oceniająca projekt wysoko oceniła 
niespotykaną aktywność mieszkańców 
sołectwa związaną  m.in. z organizacją 
Jubileuszu 650-Lecia Tokar. Na uwagę 
zdaniem kapituły konkursu zasługuje  
udział sołectwa Tokary  w projekcie 
Wielkopolska Odnowa Wsi, związanym 
z zagospodarowaniem Skweru 650-lecia 
Tokar oraz zagospodarowaniem stadionu 
w Tokarach w ramach  Konkursu 

Pięknieje Wielkopolska Wieś.  
Oceniający  projekt docenili fakt 
aktywnej działalności Koła Gospodyń 
Wiejskich. Dzięki zaangaŜowaniu 
gospodyń tokarskich „Tokarskie 
Smaczki” znane są nie tylko w powiecie 
t ureck im,  ale takŜe w całej 
Wielkopolsce. Ponadto w sołectwie 
Tokary w ostatnim czasie realizowano  
szereg działań inwestycyjnych ( m.in. 
budowa boisk wielofunkcy jnych, 
modernizacja stacji uzdatniania wody, 
budowa placu zabaw dla dzieci, 
odnowienie elewacji starej szkoły i 
straŜnicy OSP, budowa chodnika w 
st ronę  bo iska czy  drogi na 
Okręglicę) ,które wpływają na wzrost 
jakości Ŝycia mieszkańców. Wspólne 
dzia łan ia podejmowane p rzez 
mieszkańców sołectwa pobudzają  
kolejne inicjatywy obywatelskie. W 
2015 roku przed społecznością lokalną 
sto ją ko le jne wyzwan ia m. in. : 
Organizacja Jubileuszu 100-Lecia 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i 80- lecia 
Orkiestry Dętej,  czy organizacja 
spotkania integrującego społeczność 
lokalną. 
W Jubileuszowej gali podsumowującej 
XX edycję konkursu Wielkopolski 
Gospodarczo -Samorządowy  HIT 
2014.Gminę Kawęczyn na uroczystej 
gali reprezentował  Jan Nowak Wójt 

Gminy Kawęczyn, a statuetkę rubinowy 
Hit 2014   w imieniu społeczności Tokar  
odebrali: Beata Goślińska - radna Rady 
Gminy Kawęczyn z Tokar oraz Konrad 
Ambroziak sołtys sołectwa Tokary. Na 
gali wystąpiła piosenkarka Ania 
Wyszkoni.  

Sołectwo Tokary uhonorowane rubinowym HIT-em 2014  

Stoją od lewej w pierwszym rzędzie – Konrad Ambroziak, Beata Goślińska , 
Teresa Kęska, Halina Ambroziak-Juszczak, Jan Nowak, drugi rząd od 
prawej:  BoŜena Macudzińska, Jerzy Wojciechowski przedstawiciel kapituły 
Konkursu HIT, Małgorzata Skurczak-Szymańska. 

Rubinowego HIT-a odbierali sołtys 
Konrad Ambroziak i  radna Beata 
Gośli ńska. 

Dla nagrodzonych śpiewała Anna 
Wyszkoni 
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C elem zasilenia biblioteki szkolnej 
w Tokarach, Rada Pedagogiczna 

Szkoły Powszechnej w Tokarach 
uchwaliła na wniosek nauczyciela pana 
Stanisława Bartoszewickiego urządzić 
przedstawienie szkolne, celem zakupu 
najniezbędniejszych ksiąŜek. Wkrótce 
teŜ dzięki energicznej pracy pana 
Bartoszewickiego i pani Gajdowej 
dzieci szko lne odegrały  dwie 
komedyjki: „Wicek Niecnota” (obrazek 

sceniczny w dwóch aktach autorstwa 
Marii Reuttówny, wydany w 1930 roku 
-  d o p .  r e d .  )  i  „ P a n 
Beksalski” (komedia w jednym akcie, 
autorstwa Elwir Korotyńskiej, wydana 
w 1929 roku - dop. red. ). 
Remiza straŜacka, w której odbywało 
się przedstawienie, wypełniona była po 
brzegi widzami. 
Z przykrością jednak naleŜy stwierdzić, 
Ŝe k ierownik  t ejŜe szko ły  pan 

Wincenty Marcoń i nauczycielka pani 
Marcon iowa n ie ty lko ,  Ŝe nie 
zainteresowali się pracą dzieci, ale 
nawet n ie raczy li przy jść  na 
p rzedstawien ie,  co  więcej pan i 
Marconiowa zastępując chwilowo  
nieobecnego kierownika szkoły, robiła 
trudności w doprowadzeniu do skutku 
wzniosłego celu. 
Echo Tureckie z 1933 roku  

opracował Andrzej R. Tyczyno 

Gmina Kowale Pańskie była przed drugą wojną światową największą gminą powiatu tureckiego. W je j skład 
wchodziły 24 gromady, czyli  dzisie jsze sołectwa. Teren tej gminy wchodzi obecnie w skład gmin: Kawęczyn, Turek 
i Dobra. Szczegółowe dane na ten temat znajdują się  w 18 numerze Łódzkiego Dziennika Wojewódzkiego z 1933 
roku.   

Gmina Kowale Pańskie w 1933 roku 

Obszar gminy wiejskie j Kowale 
Pańskie, dzielił  się na 24 gromady. 

Gromada Ciemień 
Ciemień - wieś, ZastruŜe - folwark, 
Ciemień - kolonia, Pakuła. - osada. 

Gromada Dzierzbotki 
Dzierzbotki - wieś, Dzierzbotki - 
kolonia, Kawęczyn - część osady. 

Gromada Czajków 
Czajków - kolonia, Podarek - wieś. 

Gromada Chrapczew 
Chrapczew - wieś, Chrapczew - 
kolonia, Długa Wieś Wartska - folwark, 
Długa Wieś Wartska - osada. 

Gromada Kowale Pańskie 
Kowale Pańskie - wieś Orzepów - wieś 
Wola Kowalska - wieś, Kowale Pańskie 
- osada, Poduchowne  Ogrodowczyk - 
osada.. 

Gromada Kowale Pańskie Kolonia 
Kowale Pańskie - kolonia, Kowale 
Pańskie - folwark, Kowale Pańskie - 
osada, Szlacheckie Górki - osada. 

Gromada Kawęczyn 
Kawęczyn - wieś, Kawęczyn - folwark, 
Kawęczyn - kolonia, Tomków - 
kolonia, Zosinów - kolonia. 

Gromada Kaczki Średnie 
Kaczki Średnie - wieś, Kaczki Mostowe 
- wieś, Kaczki Średnie - folwark, 

Handlówka - osada,  Henrykówka - 
osada, Kaczrówka - osada, Kaczki 
Średnie 2 - osada, Kaczki Średnie 2a - 
osada, Kaczki Średnie 2e - osada, 
Kaczki Średnie 3 - osada, Kaczki 
Średnie 4 - odsada, Kaczki Średnie 5 - 
osada, Kaczki Średnie 6 - osada. 

Gromada Leśnictwo 
Leśnict wo - kolonia, Siedliska - 
kolonia, Cegielnia Kowalska - - 
ko lon ia,  Kowa le Szl acheck ie 
Janaszczyk - osada. 

Gromada Linne 
Linne - wieś, Linne - kolonia, Linne - 
folwark, Golimówka - osada. 

Gromada Marcinów 
Marcinów - kolonia, Nowy Orzepów - 
kolonia. 

Gromada Moczydła 
Moczydła - kolonia, Kołowa - wieś, 
Kołowa - kolonia. 

Gromada Marianów 
  Mar ianów -  wieś,  Siewieruszk i 
Wielkie - wieś, Siewieruszki Wielkie A 
-  kolonia, Siewieruszki Wielkie - 
osada. 

Gromada Młodzianów 
Młodzianów - wieś, Kawęczyn A - 
kolonia, Cegielnia Dzierzbocka - wieś, 
Kawęczyn - osada. 

Gromada Nowy Świat 
Nowy Świat - wieś, Rudunek - wieś. 

 Gromada Potworów 
Potworów - wieś, Potworów - folwark, 
St awk i P o t wo rowsk ie -  wieś, 
Dzieranów - kolonia, Janów - kolonia. 

Gromada Stefanów 
Stefanów - kolonia, Mikulice - kolonia 
(część), Jabłonka - osada. 

Gromada Siedliska 
Siedliska - wieś, Dziewiątka - wieś, 
Dziewiątka - kolonia. 

Gromada Wojciechów 
Wojciechów - wieś, Siewieruszki Małe 
- wieś, Siewieruszki Małe - kolonia. 

Gromada Wietchinin 
Wietchinin - wieś, Wietchinin cz. I - 
kolonia, Wietchinin cz. II - kolonia, 
Wietchinin cz. III - kolonia, Wietchinin 
Fo lwark, Wietchinin A - osada, 
Wietchinin B - osada, Wietchinin C - 
osada, Nr 2 - osada, Nr 3 - osada.  

Gromada śeronice 
śeronice - wieś. 

Gromada Ugory 
Ugory - kolonia, Kantorka - kolonia, 
Mieszczanie - Kolonia, śeronice - 
Kolonia, Stawki - kolonia. 

Kierownik szkoły bojkotuje prac ę dzieci 
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W dniu 17 marca 2015 r. odbyły się 
zebrania dla obiektu Kowale Pańskie – 
Ciemień, Leśnictwo Siedliska i  
Dzierzbotki, z kolei 18 marca 2015 r. dla 
obiektów: Tokary, Głuchów, Marianów 
– Wojciechów, Marcinów i SkarŜyn. W 
zebraniu uczestniczyli: Paweł Jasiea - 
pełniący obowiązki kierownika 
Powiatowego Związku Spółek Wodnych 
w Turku, Anna Kuśmierczyk - 
pracownik PZSW, Wojciech Jafra- 
pracownik PZSW, Jan Nowak– wójt 
gminy Kawęczyn, Maria Siwerska - 
pracownik Urzędu Gminy Kawęczyn.  
Paweł Jasiak - pełniący obowiązki 

kierownika PZSW w Turku,  na 
wszystkich spotkaniach przedstawił 
sprawozdanie z wykonania zadań 
rzeczowych i finansowych oraz z 
wykonania budŜetu za 2014 rok. Ponadto 
ustalono plan pracy i wysokość składek 
na 2015 rok., które na poszczególnych 
obiektach wynoszą: Kowale Pańskie – 
Ciemień – 23,00 zł, Leśnictwo- 25,00 zł, 
Siedliska- 24,00 zł, Dzierzbotki – 24,00 
zł, Tokary- 25,00 zł, Głuchów – Łąki - 
40,00 zł, Marianów – Wojciechów - 
25,00 zł, Marcinów - 18,00 zł, SkarŜyn – 
23,00 zł. Podczas zebrań zostały podjęte 
następujące uchwały: nr 1 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo – 
finansowego za 2014 rok., nr 2 w 
sprawie budŜetu i planu pracy, nr 3 w 
sprawie uchwalenia składki na 2015 rok. 
Delegatami na Walne Zgromadzenie, 
które odbędzie się 31 marca 2015 roku w 
Starostwie Powiatowym w Turku zostali 
wybrani: Janina Siwek, Jan Antas i 
Stanisław Jaśkiewicz - obiekt Leśnictwo; 
Stanisław Czapla – obiekt Siedliska; 
Zbigniew Gidelski i Grzegorz Pluta – 
obiekt Tokary i Głuchów – Łąki; Jan 
Łuczak, Józef Frątczak – obiekt 
Dzierzbotki; Kazimierz Kaczmarek i 
Włodzimierz Jasiak – obiekt Marianów – 
Wojciechów; Lucjan Tabaka i Roman 
Sypniewski – obiekt Marcinów; 
Grzegorz Dzikowski i Edward Tobijas – 
obiekt SkarŜyn; Andrzej Jaworski – 
obiekt Kowale Pańskie – Ciemień. 

Zebrania w Gminnej Spółce Wodnej 
W dniach 17 i 18 marca 2015 roku odbyły się  zebrania Gminnej Spółki 
Wodnej Gminy Kawęczyn. Ustalono plan pracy i wysokość składek na 2015 
rok na poszczególnych obiektach. Wybrano delegatów na Walne 
Zgromadzenie Powiatowego Związku Spółek Wodnych. 

Z espół Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w 

Kawęczynie  kolejny raz 
wł ączy się w obchody 
Światowego Dnia Zdrowia, 
prowadząc koordynowaną 
przez Państwową Stację  

Sanitarno Epidemiologiczną 
w Turku kampanię, która w 
tym roku ma na celu: 
1. Zachęcanie rządów do 
poprawy  bezp ieczeńst wa 
Ŝ y w n o ś c i  p o p r z e z 
przeprowadzanie kampanii 
zwiększających świadomość 
ogółu społeczeństwa oraz 
zwracanie uwagi na bieŜące 
działania podejmowane w 
tym zakresie; 
2. Zachęcanie konsumentów 
do  sp ra wdz an ia,  czy 
znajdujący się na ich 
t a lerzach posiłek jest 
bezp ieczny  (zadawan ie 
pytań, sprawdzanie etykiet, 
p r ze st r ze gan ie  za s a d 
higieny). 
W ostatnich latach pojawia 
się wiele nowych patogenów 
oraz zwiększa odporność 
mikroorganizmów, następuje 

równieŜ wiele zmian nie 
t y lko w p rodukcji  i 
dystrybucji Ŝywności, ale 
równieŜ w środowisku, czy w 
obs zarze kon s umpcji.  
Zanieczyszczenia bardzo 
szybko rozprzestrzeniają się, 

szczególnie ze względu na 
globalny zasięg handlu 
Ŝywnością. Istnieje więc 
potrzeba ścisłej i efektywnej 
współpracy między rządami, 
p r o d u c e n t a m i  i 
konsumentami, która będzie 
sprzyjała bezpieczeńst wu 
Ŝywności. NaleŜy skupić się 
na zapobieganiu, wczesnym 
wykrywaniu i szybkiemu 
reagowan iu na choroby 
p r z e n o s z o n e  d r o gą  
pokarmową ,  kt óre są 
przyczyną około 2 milionów 
zgonów w ciągu roku. 
Ponadto,  n iebezp ieczna 
Ŝ y wność  z a wier ając a 
szkodliwe bakterie, wirusy, 
pasoŜyty  i subst ancje 
chemiczne jest przyczyną 
ponad 200 chorób, w tym 
nawet nowotworów. NaleŜy 
równ ieŜ zauwaŜy ć,  Ŝe 

choroby przenoszone drogą 
pokarmową wpływają takŜe 
na hamowan ie rozwo ju 
społeczno - gospodarczego, 
gdyŜ obciąŜają systemy 
opieki zdrowotnej i naraŜają 
na straty gospodarki krajowe, 

turystykę i handel. Celem 
obchodów jest dodatkowo 
promowanie zasad Codex 
Alimentarius, które mówią o 
wy sok ich  st andardach 
Ŝywien iowych oraz o 
wytycznych postępowania w 
przetwarzaniu i obrocie 
Ŝywnością. 
W związku z duŜą potrzebą 
edukacji społeczeństwa, w 
celu zapobiegania chorobom 
odŜywnościowym, WHO 
zal eca st oso wan ie i 
p ropagowan ie „P ięc iu 
kroków do bezp iecznej 
Ŝywności”: 
1. Utrzymywanie czystości, 
2. Oddzielenie Ŝywności 
surowej od ugotowanej, 
3. Dokładne gotowanie, 
4. Utrzymywanie Ŝywności 
w  o d p o w i e d n i e j 
temperaturze. 

Światowy Dzień Zdrowia w Kawęczynie 

Dawid  
nagrodzony  
na dwóch  

konkursach 
wojewódzkich 

 
Koniec stycznia i początek 
marca to czas finałów 
wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych z chemii  
i  m a t e m a t y k i . 
Organizowane są one przez  
Kuratorium Oświaty w 
P o z n a n i u .  
W tym roku szkolnym 
zakończy ły  się  one 
s ukce sem  Dawi da 
Przybylaka - ucznia klasy 
I II  b Gimnazjum w 
Kawęczynie. Uzyskał on 
t y t uł y :   „L a ur eat a 
Wojewódzkiego Konkursu 
M at em at y c zn e go ”  i 
„Finalisty Wojewódzkiego 
Konkursu Chemicznego”.  
Sukcesy te zwaln ia ją 
Dawida z pisania określonej 
c z ę ś c i  e g z a m i n u 
gimnazjalnego.  



W  dniu 3 marca 2015 roku odbyły 
się w Zespole Szkół w Kowalach 

Pańskich gminne eliminacje konkursu 
recytatorskiego „Czerwieńcie, zieleńcie 
się słowa - Strzałkowo 2015”. 
Przystąpiły do niego trzy szkoły z gminy 
Kawęczyn. Uczniów oceniała komisja w 
składzie: Urszula Jarentowska - 
nauczycielka Zespołu Szkół w 
Kawęczynie, Anna Jankowska – 
nauczycielka Szkoły Podstawowej w 
Tokarach Pierwszych, ElŜbieta 
Szymanowska-nauczycielka Zespołu 

Szkół w Kowalach Pańskich. Komisja 
oceniała: dobór repertuaru, walory 
artystyczne, kulturę słowa i ogólną 
prezentację.  
Uczniowie reprezentowali wysoki 
poziom recytatorski. Po długich 
obradach jurorki do etapu rejonowego 
wyłoniły: Monikę Poniedziałek ze 
Szkoły Podstawowej w Kowalach 
Pańskich - Kolonii, Tatianę Rybczyńską 
i Patrycję Iwaniak ze Szkoły 
Podstawowej w Tokarach Pierwszych, 
Adriannę Dewicką i Ewę Rojek ze 

Szkoły Podstawowej w Kawęczynie. 
W przerwie konkursu uczestnicy 
otrzymali słodki poczęstunek oraz 
zostali obdarowani dyplomami i 
prezencikami. Organizatorami konkursu 
od wielu lat są nauczycielki Zespołu 
Szkół w Kowalach Pańskich - Kolonia: 
Beata Gibasiewicz i ElŜbieta 
Szymanowska. Nagrody i dyplomy dla 
uczniów oraz podziękowania dla 
nauczycieli ufundowała Szkoła 
Podstawowa w Kowalach Pańskich oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Kawęczynie z siedzibą w Kowalach 
Pańskich. 
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W  poniedziałek 9 marca 
m ę s k a  c zę ś ć 

społeczności Zespołu Szkół w 
Kawęczynie,  uczciła w bardzo 
uroczyst y ,  a zarazem 
Ŝartobliwy sposób  „Dzień 
Kobiet ” .  W  t ygodn iu 
poprzedzającym apel z tej 
okazji w Zespole Szkół w 
Kawęczyn ie ogłoszono 

k o n k u r s  n a 
„ n a j sy mp at y c zn i e j s zą 
dziewczynę ”. Głosowali 
wszyscy chłopcy. W szkole 
po dst a wo wej  wy g ra ła 
Adrianna Dewicka (kl. VI), a 
w gimnazjum Małgorzata 
Kaczmarek (kl. III a). 
Od zabawnej sceny  z 
prehistorii, w której matka 

kazała znaleźć synowi Ŝonę, 
uczestnicy apelu odbyli podróŜ 
po Europie w programie 
„Randka w ciemno”. Pod 
kon iec wykonano dwie 
piosenki, które zachwyciły 
zarówno damską jak i męską 
c zę ś ć  p ub l i c z n oś c i .  
„Wymarzona” i "Bang Bang" 
stały się hitami tego dnia. 

Po części artystycznej wszyscy 
mali i więksi męŜczyźni 
odśpiewali sto lat oraz 
wręczyli kwiaty dorosłym 
paniom. W imieniu kobiet za 
p i ę k n ą  u r o c z y s t oś ć 
podziękowała pani dyrektor 
Arleta Biegańska. 

Dzień Kobiet w Zespole Szkół w Kawęczynie 

Kwiaty dla pań w dniu ich święta 

W podróŜy po damskiej Europie 

Piękne „dziewczęta” z randki w ciemno 

Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego 



Urząd Gminy Kawęczyn 
62-704 Kawęczyn 

Centrala UG tel.  63 288 59 10,  63 288 50 14, 
FAX  63 288 59 40 

E-mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl  
Strona internetowa www.kaweczyn.pl 

 
czynny w dni robocze Od 7.30 do 15.30  

kwiecień 2015                                         KAWĘCZYNIAK                                                           7  

Krzy Ŝówka Świąteczna  Skojarzeniowa  
 

    

 
 Rozwiązanie KrzyŜówki, którym jest hasło utworzone z li ter oznaczonych cyframi  w prawym rogu kratek, 
moŜna przesłać na ugkaweczyn@kaweczyn.pl  lub dostarczyć do sekretariatu urzędu do dnia 20.04.br..  Spośród 
otrzymanych  rozwiązań zostaną wylosowane nagrody  do odebrania w sekretariacie urzędu. 
O wynikach losowania poinformujemy. Fundatorami nagród są: Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn i Kamila 
Nerka z Dobrej. 
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ŚwieŜe informacje  
z gminy Kawęczyn  

i całego powiatu tureckiego  
znajdziecie na stronie   

www.tvwielkopolska.pl                    
Telewizja  

dobrych wiadomości!  

Poziomo 
3 zwierzę, pracz 
6 mama, tata, córka, syn 
8 kapitan, 20000, Verne 
9 Londyn, Meksyk, Ankara 
10 czyni, pracuje 
12 Ameryka, stany 
13 Hodon, Mieszko I, bitwa 
15 głowa, szyja 
16 niebo, chmura 
20 osoba, idealista, marzyciel 
23 towot, mazidło 
26 odgłos, woda, kamień 
30 Gracz, Ranczo, kandydat 
31 błąd, defekt, TTV 
32 telewizja, internet, cyfra 
33 teren, poziom, nizina 
34 kobieta, dom, rodzina 
Pionowo 
1 Frątczak, Czapla, Kowalczyk 
2 poczta, koperta, kancera 
4 Dolina, Kowale, kolor 
5 świnia, malec, 
7 Emil, Germinal 
10 krzyk, krowa 
11 czapka, sędzia, biskup 
12 noga, kolano, biodro 
14 rodzaj, kanapa, mebel 
17 przystanek, jazda, auto 
18 ryba, staw, święta 
19 wargi, buzia, wstecz 
21 napój,  owoc, gęstość 
22 linia, boisko, poza 
24 Będziechów, sąsiad 
25 spodnie, koszula, marynarka 
27 gmina, sąsiad, Kawęczyn 
28 Warszawa, osiedle, Mokotów 
29 huragany, maszyny rolnicze 
                     Autor : mol 
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W Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich 
zorganizowano obchody 97 rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego. Wzięły w nich udział  reprezentacje 

dziewięciu gimnazjów z trzech 
powiatów. Były wśród nich trzyosobowe 
ekipy z gimnazjów w Kawęczynie  i 
Kowalach  P ańsk ich– Ko lon ii. 
Wysłuchali oni prelekcji Jana Engelgarta 
z Muzeum Niepodległości w Warszawie  
pod tytułem „Powstanie Wielkopolskie - 
fakty i mity”  oraz obejrzeli część 
artystyczną  w wykonaniu uczniów 
szkoły. Kolejnym punktem programu 

był konkurs poświęcony  powstaniu. Oba zespoły 
gimnazjalistów z gminy Kawęczyn wypadły w nich bardzo 
dobrze nie ustępując wiedzą innym.   

Redakcja   Kawęczyniaka  
nie odpowiada  

za treść ogłoszeń 

Urząd Gminy w Kawęczynie  
Informuje  

obiekt sportowy   „Moje Boisko ORLIK 2012”  
w Kawęczynie  

będzie czynny od 7 kwietnia 2015 roku (wtorek) 
Poniedziałek - Piątek 14:00 - 21:30 
Środa nieczynne 
Sobota 14:00 - 19:00 
Niedziela (tylko wcześniejsze rezerwacje telefoniczne  
grup zorganizowanych) 

Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów):  
Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 

Urząd Gminy w 
Kawęczynie 
 Informuje, i Ŝ 

w dniach  od 15.03.2015  
15.05.2015 roku udzielana jest 
pomoc prz y wype ł ni ani u 
wniosków o przyznanie : 

Płatności Bezpośrednich 
na 2015 rok dla rolników  

Poniedziałek – 9.30-15.00 
Wtorek        .—8.00-15.00 
Ś roda           .—8.00-15.00 
Czwartek    .—8.00-15.00 
Piątek          .— 8.00-13.30 

 
Przerwa od 12.00 do 12.30. 

Gimnazjaliści z Gminy Kawęczyn wzięli udział w 
uroczystości z okazji 97 rocznicy Powstania 

Gimnazjal istki z  Kawęczyna 
Reprezentacja Gimnazjum w Kowalach Pańskich - 
Kolonii  
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WÓJT   GMINY   KAW ĘCZYN 
podaje  do  publicznej  wiadomości,  iŜ  w   dniu   15 kwietnia  2015 r. o  godz. 10-tej  w  
Urzędzie  Gminy  w   Kawęczynie   (sala nr 16)   odbędzie   się 

P R Z E T A R G   U S T N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y 
na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Czachulec 
Nowy  oznaczonej  nr  geodezyjnym  109/1 o  powierzchni  5400 m², dla  której  jest prowadzona 
księga wieczysta nr  KN1T/00046992/3  w  Sądzie Rejonowym    w  Turku  Wydział  Ksiąg  
Wieczystych.  
Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn. Przedmiotowa 
nieruchomość gruntowa uŜytkowana jest rolniczo /grunt klasy IV, V, VI /  ma bezpośredni dostęp 
do drogi utwardzonej. Nieruchomość zbywana jest wg stanu ewidencyjnego. 
Cena wywoławcza n ieruchomości  gruntowej niezabudowanej wynosi: 7.300,00  zł. słownie 
siedem tysięcy trzysta  złotych. 
Przedmiotowa nieruchomość  gruntowa  nie jest  obciąŜona prawami  rzeczowymi  i  nie  ma 
przeszkód  prawnych   w   rozporządzaniu  nią. Do  przetargu  mogą  przystąpić  osoby  fizyczne.   
Pełnomocnik  działający  w  przetargu  w  imieniu  mocodawcy  winien  legitymować  się 
pełnomocnictwem  w  formie  aktu  notarialnego.  
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu  w    wysokości  10% 
ceny wywoławczej tj.  730,00  zł. słownie złotych  / siedemset  trzydzieści   00/100  w  terminie  
do  dnia  08.04.2015  r. przelewem  na  konto  Rejonowy  Bank  Spółdzielczy  w  Malanowie  nr    
45  8557  0009  0400  0101  2004  0036  przy  czym  wpłata  wadium  nie  powoduje  naliczenia  
odsetek  od  zdeponowanej  kwoty.  Wadium  zwraca  się  n iezwłocznie,  jednak  nie  później  niŜ  
przed  upływem  3 dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  przetargu. Wadium  wpłacone  przez  
uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny  nabycia  nieruchomości 
gruntowej.  
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości gruntowej  nie  przystąpi  bez  
usprawiedliwienia  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  w  terminie  podanych w zawiadomieniu 
organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy  wpłacone  wadium  nie  podlega  
zwrotowi. Uczestnik  przetargu  (pełnomocnik)  zobowiązany  jest  przedłoŜyć  komisji  
przetargowej  dowód  wpłaty  wadium,  dowód  toŜsamości.  
Cena nieruchomości  osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niŜ do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. 
Opłaty  notarialne  i  sądowe  związane  z  zawarciem  umowy  w  formie  aktu notarialnego w  
całości  ponosi  nabywca  nieruchomości gruntowej.  
Wójt  zastrzega  sobie  prawo  do odwołania  przetargu  z  waŜnych powodów, niezwłocznie 
podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.  
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości  / D.U. z  2004 r. Nr 207 poz. 2108  ze  zm. /. 
Ogłoszenie o przetargu wraz  z regulaminem umieszczone  zostało na stronie  internetowej  
Urzędu  Gminy  w   Kawęczynie:  www.bip.kaweczyn.pl, na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie. 
Szczegółowych informacji o w/w  nieruchomości gruntowej    moŜna  uzyskać w  Urzędzie  
Gminy  w   Kawęczynie,  pokój  nr  14,  tel.: ( 63) 288 59 24.  

Kawęczyn,  dnia   05.03.2015  r. 
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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  
Kawęczyn 

Jan Nowak 
p r z y j m u j e   
interesantów  

w  kaŜdy   
poniedziałek  
w  godzinach  
900 – 1300 

W  dniu 12.03.2015 w 

godzinach od 10.00 do 

12.00 w S ali OSP Milejów 
odbyło się szkolenie dotyczące 

płatności bezpoś rednich 2015-

2020. W spotkaniu wzięło  

udział około 90 osób, a wśród 
nich: mieszkańcy gminy 

Kawęczyn , pracownicy 

Urzędu Gminy Kawęczyn oraz  

Jan Nowak - Wójt Gminy 

Kawęczyn. Szkolenie 
prowadzili Anna Jesiołowska i  

Roman Kubiak - pracownicy 

Biura Powiatowego Agencja 

Restrukturyzacji i  
Modernizacji Rolnictwa w 

Turku.  

Podczas szkolenia zostały 

omówione zasady 

przyznawania płatności  
bezpośrednich oraz zasady 

wypełniania  wniosków, które 

moŜna złoŜyć w terminie od 

15 marca do 15 maja 2015 
roku. Istnieje moŜliwość 

złoŜenia wniosku o przyznanie 

płatności do dnia 9 czerwca  

2015 roku,  jednak za kaŜdy 

dzień roboczy opóźnienia 
stosowane będzie  

zmniejszenie płatności  w 

wysokości  1% naleŜnej kwoty 

płatności. W roku 2015  
moŜna ubiegać się o wsparcie 

bezpośrednie z tytułu:  

jednolitej płatności  

obszarowej, płatności na 
zazielenienie, płatności dla 

młodych rolników, płatności  

dodatkowej, płatności  

związanej z produkcja,  
płatności dla obszarów z 

ograniczeniami naturalnymi,  

płatności rolno - 

środowiskowo-klimatycznej, 
płatności ekologicznej,  

płatności rolno-środowiskowej  

oraz wypłaty pomocy na 

zalesianie. Wysokość dopłat  
będą zbliŜone do dopłat w 

roku 2013.  

Szkolenie dotyczące płatności bezpośrednich 
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Śluby 

 
 
 

Janina Kubczyk 
††† 

Bronisława Panfil 
††† 

Stanisław Tomczak 
††† 

Stanisława Walczak 

Informacja  
Urzędu Stanu Cywilnego  

w Kawęczynie 

I N F O R M A C J A 
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mając na uwadze zapewnienie 
prawidłowej obsługi obywateli podjęło decyzję o przesunięciu 
wdroŜenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych  i zmianę terminu 
wejścia w Ŝycie trzech ustaw : o dowodach osobistych, ewidencji 
ludności i prawo o aktach stanu cywilnego na dzień  1 marca 2015 r. 
W związku z podjętymi decyzjami uprzejmie informujemy, Ŝe w 
okresie od  1 stycznia do 1 marca 2015 r. obywatele będą obsługiwani w 
zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu 
cywilnego na dotychczasowych zasadach.  
Do dnia 1 marca 2015 r. nie będą wydawane nowe wzory dowodów 
osobistych. Po 1 stycznia 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste 
zachowują waŜność-nie będzie więc konieczności wymiany 
dokumentów.   

Informacja dla posiadaczy  
dowodów osobistych   

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Kawęczyn, 
posiadaczy dowodów osobistych, Ŝe w 2015 upływają terminy 
waŜności dowodów osobistych wydanych w 2005 roku lub – 
w przypadku osób małoletnich- wydanych w 2010 r. 

T.K. 

Zgony 

 
 
 
 
 

Daria Antas i Piotr Wypych 
 ♥♥♥ 

APEL PSZCZELARZY 
Regionalny   Związek  Pszczelarzy  w  Koninie  zrzeszający  Koła  Pszczelarzy z powiatów : Konin, Koło, 
Turek, Słupca, Września i Gniezno uprzejmie  prosi wszystkich  rolników  prowadzących  na własne  
potrzeby 
zabiegi  ochrony  roślin o przestrzeganiu  elementarnych  i  humanitarnych 
zasad  ochrony pszczół  przed  zatruciami. 
1. Nie opryskiwać z kwitnącymi  chwastami. 
2. Nie opryskiwać  plantacji kwitnących. 
3. Opryski  prowadzić po godzinach lotu pszczół (pod wieczór  po godz. 20-tej, rezygnując  z zabiegów w 
godzinach lotu pszczół. 
4. Uwzględnić sąsiedztwo kwitnącej plantacji – ogrodów oraz kierunek wiatru. 
5. Dobrać  środki o moŜliwie krótkim okresie prewencji, szczególnie w przypadkach środków  
owadobójczych. Dotyczy to równieŜ  nawoŜenia      dolistnego z  opryskiwaczy. 

Szanowni Rolnicy , chrońcie pszczoły, gdyŜ one między innymi przyczyniają  się  
do wzrostu Waszych  plonów. 

Będziemy bardzo wdzięczni  za przyjęcie naszej wspólnej prośby i jej realizację ,a to pozwoli uniknąć 
zbędnych konfliktów i zatrucia  pszczół.  
Powodem do troski o utrzymanie przy Ŝyciu pszczół na terenie Waszej  gminy jest gwałtowny spadek liczby 
rodzin pszczelich spowodowanych wytruciami i  
chorobami, zwłaszcza  warrozą. 

Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy 
z siedzibą w Koninie 



Czas na rundę wiosenną rozgrywek 
Rozgrywki ligowe prowadzone przez Koniński Okręgowy Związek Piłki NoŜnej rozpoczęły się 
w ostatni  weekend  marca. Seniorzy Orła Kawęczyn przygotowywali się do nich między 
innymi na zgrupowaniu w Głuchołazach na pograniczu polsko-czeskim. 

 

A klasa KOZPN grupa 2  
Terminarz rundy jesiennej sezonu 2014/2015 

dru Ŝyny Orzeł Kawęczyn 
12 kolejka 2015-03-29 
SPARTA Barłogi - ORZEŁ Kaw ęczyn 15.00 
13 kolejka 2015-04-12  
BASZTA Przedecz - ORZEŁ Kaw ęczyn 16.00 
14 kolejka 2015-04-19 
ORZEŁ Kaw ęczyn - GKS Olszówka 17.00 
15 kolejka 2014-04-26  
GROM  Malanów - ORZEŁ Kaw ęczyn  14.00 
16 kolejka 2015-05-03 
ORZEŁ Kaw ęczyn - SRW Łuczywno  17.00 
17 kolejka 2015-05-09 
GKS Osiek Wielki - ORZEŁ Kaw ęczyn 17:00 
18 kolejka 2015-05-17  
ORZEŁ Kaw ęczyn - NAŁĘCZ Babiak 13:00 
19 kolejka 2015-05-23 
KASZTELANIA II Brudzew - ORZEŁ Kaw ęczyn 17:00 
20 kolejka 2015-05-31 
ORZEŁ Kaw ęczyn -Wicher Dobra  17:00 
21 kolejka 2015-06-04  
GÓRNIK Wierzbinek - ORZEŁ Kaw ęczyn 17:00 
11 kolejka 2015-06-14 
ORZEŁ Kaw ęczyn -  TELESZYNA Przykona 16:00 

P iłkarze Orła Kawęczyn 
przebywali na 

tygodniowym zgrupowaniu 
w Głuchołazach. DruŜyna 
seniorów drugi rok z rzędu 
wybrała się w okresie 
przygotowawczym do tego 
miasteczka połoŜonego na 
pograniczu polsko-czeskim, 
aby przygotowywać się do 
rundy wiosennej. Zawodnicy 
przebywali w ośrodku 
sportowym "Banderoza", 
który oferował wszystko co 
niezbędne do prowadzenia 
treningów. Zawodnicy 
rozpoczynali dzień od 
porannej zaprawy o godzinie 
7.30. Pół godziny później 
czekało na nich śniadanie. 
Około godziny 10.00 
piłkarze udawali się na 
trening biegowy. Później był 
obiad, a po południu trening 
typowo piłkarski. Podczas 
obozu zawodnicy mogli 
korzystać z basenu, sauny, 
groty solnej, hali sportowej i 
siłowni. Orzeł miał równieŜ 

do dyspozycji dwa boiska 
piłkarskie. Jedno ze sztuczną 
nawierzchnią w czeskich 
Mikulovicach oraz z 
naturalną murawą w 
Głuchołazach. Piłkarze 
trenowali pod okiem trenera 
Mariusza Purczyńskiego, 
któremu pomagali trenerzy 
grup młodzieŜowych Marcin 
Mazurek i Adrian Konciak. 
Orzeł w trakcie obozu 
rozegrał dwa mecze 
kontrolne. Pierwsze z nich 
mieli przyjemność zagrać na 
pięknym, nowo 
wybudowanym stadionie ze 
sztuczną nawierzchnią w 
Głuchołazach. Oba mecze 
Orzeł przegrał.  
Po przyjeździe Orzeł uległ w 
sparingu z Zielonym 
Koźminek 0:9 i wygrał 3:2 z 
Gromem Malanów. Z   
rówieśnikami z Malanowa 
wygrali takŜe 6:1. 
trampkarze Orła Kawęczyn.   

Trampkarz starszy C 1 KOZPN  
Terminarz rundy jesiennej sezonu 2014/2015 

dru Ŝyny Orzeł Kawęczyn 
14 kolejka 2015-03-28 
SKP MOS Słupca –ORZEŁ Kaw ęczyn 11.00 
15 kolejka 2015-04-02 
ORZEŁ Kaw ęczyn -  Sparta Konin 14:00 
16 kolejka 2015-04-07 
Osiek Wielki - ORZEŁ Kaw ęczyn 15.00 
17 kolejka 2015-04-11 
MKS Tur 1921 Turek - ORZEŁ Kaw ęczyn 11.00 
18 kolejka 2015-04-18 
ORZEŁ Kaw ęczyn - GKS Lisewo 11.00 
19 kolejka 2015-04-25 
Victoria Września - ORZEŁ Kaw ęczyn 13:30 
20 kolejka 2015-05-02 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Olimpia Koło 11:00 
21 kolejka 2015-05-10 
Górnik Konin - ORZEŁ Kaw ęczyn  11:00 
22 kolejka 2015-05-17 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Nałęcz Babiak 15:00 
23 kolejka 2015-05-24 
Znicz Władysławów - ORZEŁ Kaw ęczyn 11:00 
24 kolejka 2015-05-30 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Warta Helenów  11:00 
25 kolejka 2015-06-06 
Polonus Kazimierz Biskupi - ORZEŁ Kaw ęczyn 11:00 
26 kolejka 2015-06-13 

Na zdjęciach trening w Głuchołazach 


