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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

 

 

XI REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ  PRZESZKODY 
VI OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY KAW ĘCZYN 

W POWOśENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI 
 AUKCJĘ  KONI  

które odbędą się w dniu 31  maja  2009r. w Kawęczynie (plac obok Urzędu Gminy) 

 
Patronat medialny:  

Miesięcznik  „Koński Targ”, Tygodnik „Echo Turku”, Miesi ęcznik ,,Kawęczyniak’’ 

Wielkopolski Zwi ązek Hodowców Koni w Poznaniu 
Urząd Gminy w Kawęczynie 

zapraszają na  

PROGRAM ZAWODÓW  
11.00  rozpoczęcie XI Regionalnych Zawodów w Skokach przez przeszkody 
11.10   konkurs towarzyski dla niezrzeszonych 
11.30   konkurs nr 1 kl. ,,LL’’ dokładności bez rozgrywki 
12.30   konkurs nr 2 kl. ,,L’’ dokładności 
13.30   konkurs nr 3 kl. ,,P’’ dwufazowy 
15.00   konkurs nr 4 kl. ,,N’’ dokładności 
16.00   aukcja koni 
17.00   VI Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w PowoŜeniu Zaprzęgami Konnymi 
19.00   Zabawa taneczna w OSP Będziechów—gra zespół ,,DER’’   

O chotnicza StraŜ PoŜarna w Głuchowie była  gospodarzem tego-
rocznych  obchodów Powiatowo-Gminnego Dania StraŜaka. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele  parafialnym w Głu-
chowie. Homilię wygłosił ks. Antoni  Janicki - proboszcz parafii Toka-
ry i powiatowy  kapelan straŜaków. Po mszy kolumna  przemaszero-
wała na plac przy straŜnicy OSP.  Konno, prowadził ją św. Florian,    
w którego postać wcielił się Mirosław Grudziński z Myszkowic. Za 
nim jechali  zabytkowym wozem konnym druhowie z Głuchowa, a za 
nimi podąŜała orkiestra dęta OSP Tokary, piętnaście pocztów sztanda-
rowych, zastępy straŜaków z calego powiatu i zaproszeni goście. Do-
wódcą uroczystości był Adrian Kwinciak—naczelnik OSP Głuchów.    

Powiatowo-Gminny Dzień StraŜaka w Głuchowie 

Święty Florian pozdrawiał straŜaków 
cd. str.3  
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O G Ł O S Z E N I E 
 

    WÓJT    GMINY    KAW ĘCZYN 
 
podaje  do  publicznej  wiadomości,  iŜ  w   dniu    19  czerwca  2009  roku   w  Urzędzie  Gminy  w   Kawęczynie   (sala 
nr 16)   odbędzie   się 

T R Z E C I    P R Z E T A R G    U S T N Y    N I E O G R A N I C Z O N Y 
na  sprzedaŜ  lokali  mieszkalnych: 
lokal   Nr  3    -   godz.  10-ta 
lokal   Nr  4    -   godz.  11-ta 
/  ogłoszony   był  termin  I  przetargu na dzień 16.12.2008 r.,  ogłoszony  był  termin II przetargu  na  dzień  04.03.2009 r./ 
  znajdujących  się  w  budynku  po  byłym  Ośrodku  Zdrowia  w  Kowalach  Pańskich- Kolonia  58A  (na  piętrze)  wraz  
z  ułamkową  częścią  gruntu  na  działce  oznaczonej  nr  geodezyjnym   138/3  o  powierzchni  1305 m², dla  których  jest  
prowadzona  księga  wieczysta  nr  KW  47073  w  Sądzie  Rejonowym  w  Turku  Wydział  Ksiąg  Wieczystych : 
-  lokal  nr 3 - powierzchnia  uŜytkowa  lokalu- 45,37 m²,  piwnica  przynaleŜna  do  lokalu- 16,50 m²,  łączna  powierzch-
nia-  61,87 m².  Udział  w  prawie  własności  gruntów  we  wszystkich  częściach  budynku   i  innych   urządzeniach   w  
częściach  wspólnych,  ułamkowych   i  wynosi  6187/53551   tj. 11, 55%. 
  Cena  wywoławcza  lokalu  mieszkalnego  Nr  3  -  54.150,00 zł.  / w  tym : ułamkowa wartość działki gruntowej /     
-    4.680,00 zł.  (słownie:  pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100. 
-  lokal  nr 4 - powierzchnia  uŜytkowa  lokalu- 65,12 m²,  piwnica  przynaleŜna  do  lokalu- 11,56 m²,   łączna  po-
wierzchnia-  76,68 m². Udział  w  prawie  własności  gruntu  we  wszystkich  częściach  budynku  i  innych  urządzeniach  
w  częściach  wspólnych,  ułamkowych   i  wynosi   7668/53551   tj. 14,32%.  Cena  wywoławcza  lokalu  mieszkalnego  
Nr  4    - 67.958,25 zł.    /w  tym  ułamkowa  wartość  działki  gruntowej /     -   5.800.00 zł.  (słownie: sześćdziesiąt sie-
dem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem  złotych   25/100).  
 Zwolnienie  od  podatku  VAT  / art.43 ust.1 pkt.10  ustawy  o  podatku  od towarów  i  usług  Dz.U. z  2004 r.  Nr 
54,  poz. 535  ze  zmianami /. 
 Przedmiotowe  lokale  nie  są  obciąŜone  prawami  rzeczowymi  i  nie  ma  przeszkód  prawnych   w   rozporządza-
niu  nimi. 
 Do  przetargu  mogą  przystąpić  osoby  fizyczne.   
Pełnomocnik  działający  w  przetargu  w  imieniu  mocodawcy  winien  legitymować  się  pełnomocnictwem  w  formie  
aktu  notarialnego.  
Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są  wpłacić  wadium  w  pieniądzu  w  wysokości: 
a)  lokal  nr 3 -  5.415,00 zł   (słownie : pięć  tysięcy  czterysta piętnaście  złotych) 
b)  lokal  nr 4 -  6.795,83 zł  (słownie  : sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 83/100  ) 
w   terminie  najpóźniej  do  dnia   10  czerwca  2009 r.   przelewem  na  konto  Rejonowy  Bank  Spółdzielczy  w  Mala-
nowie  nr    45  8557  0009  0400  0101  2004  0036   przy  czym  wpłata  wadium  nie  powoduje  naliczenia  odsetek  od  
zdeponowanej  kwoty.  Wadium  zwraca  się  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niŜ  przed  upływem  3 dni  od  dnia  
odwołania  lub  zamknięcia  przetargu.  Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  
poczet  ceny  nabycia  lokalu.  JeŜeli  osoba  ustalona  jako  nabywca  lokalu  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do  
zawarcia  umowy  w  miejscu  i  w  terminie  podanym  w  zawiadomieniu  o  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  
sprzedaŜy  lokalu,  organizator  przetargu  moŜe  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega  
zwrotowi. Uczestnik  przetargu  (pełnomocnik)  zobowiązany  jest  przedłoŜyć  komisji  przetargowej  dowód  wpłaty  
wadium,  dowód  toŜsamości.  
 Opłaty  notarialne  i  sądowe  związane  z  zawarciem  umowy  w  formie  aktu  notarialnego  w  całości  ponosi  
nabywca  lokalu.  
  Wójt   zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu,  o  czym  poinformuje  zainteresowanych  w  prasie  
oraz  uniewaŜnienia  przetargu  bez  podawania  przyczyn. 
 Ogłoszenie  o  przetargu  umieszczone   zostało  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  w   Kawęczynie:  
www.bip.kaweczyn.pl  
 Szczegółowych   informacji  o  przedmiotowych  lokalach  moŜna  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w   Kawęczynie,  
pokój  nr  14,  tel.: (0 63) 288 59 24   u  Pani   Zofii Osiborskiej.  Występuje  równieŜ  moŜliwość  oględzin  w/w  lokali  
mieszkalnych  po  uprzednim  uzgodnieniu  telefonicznym. 
 

Kawęczyn,  dnia   22.04.2009 r. 
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N aczelnik Kwinciak zło-
Ŝył raport Zbigniewowi 

Gradeckiemu, prezesowi Za-
rządu powiatowego OSP RP. 
Ten powitał przybyłych na 
uroczystość gości. Byli 
wśród nich: Irena Tomaszak-
Zesiuk - posłankę na sejm 
(PO), Ryszard Bartosik – 
starosta turecki, Leonard So-
ja – komendanta powiatowe-
go PSP, Andrzej Piątkowski 
– burmistrz Dobrej, Grzegorz 
Ciesielski - burmistrz Tulisz-
kowa, Jan Nowak – wójt 
gminy Kawęczyn, Mirosława 
Broniszewskiego – wójt gmi-
ny Przykona, Cezary Kra-

sowski – wójta gminy 
Brudzew, Mirosław Mękar-
ski – wiceburmistrz Turku. 
Przybyło teŜ liczne grono 
r adn ych  pow ia tow ych            
i gminnych oraz księŜa z pa-
rafii obejmujących teryto-
rium gminy Kawęczyn: An-
toni Janicki – Tokary, Da-
riusz Chorobiński – Głu-
chów, Piotr Bamberski – 
Przespolew i Jan Hutniczak – 
Strzałków.. 

Prezes Krzysztof Kwin-
ciak przedstawił rys histo-
ryczny swojej jednostki. Ini-
cjatywa zrodziła się w 1946 
roku. Zarejestrowano ją w 
1948 roku. Pierwszym preze-
sem był Antoni Koziarek.    

W 1960 roku oddano do 
uŜytku remizę, którą w 1988 
roku zmodern izowano. 
Pierwszym samochodem był 
śuk z 1991 roku. W 1994 
roku ufundowano jednostce 
sztandar, a w 1997 roku za-
kupiono pierwszy prawdziwy 
samochód gaśniczy marski 
Star. Prezes poprosił ks. An-
toniego Janickiego o poświę-
cenie nowego samochodu 
głuchowskiej jednostki marki 
Reno.  

Kolejnym punktem uro-
czystości było odznaczenie 
zasłuŜonych dla poŜarnictwa. 
NajwyŜsze odznaczenie stra-

Ŝaków ochotni-
ków, czyli ,,Złoty 
Znak Związku 
otrzymał Stani-
sław Urbaniak – 
komendant gmin-
ny OSP w Kawę-
czynie. Złoty me-
dal za zasługi dla 
p o Ŝ a r n i c t w a 
otrzymali: Ro-
man Antczak, 
Alojzy Czechow-
ski, Włodzimierz 
Filipczak, Anto-
ni Janicki, Zdzi-
sław Jasiak, Ka-
zimierz Kowal-

ski, BoŜena Macudzińska, 
Wacław Mikołajczyk,  Bar-
tosz Stachowiak, Piotr Wy-
pych. Srebrne: Mirosław 
Grudziński, Sylwester Ka-
sprzak, Jacek Pawlak, Mi-
rosław Skała, Mikołaj Smu-
ła, Marian Studniarz, Ju-
lian Tanaś, Mariusz Tom-
czyk, Krzysztof Węckow-
ski, Brązowe: Marian  Bal-
cerzak, Andrzej Barcki, 
Jarosław Binkowski, Mar-
cin Heresztyn, Janusz JeŜy-
kowski, Piotr Krotowski, 
Mariusz Orligóra, Dominik 
Szajrych, Mariusz Tom-
czak.  
Odznaki ,,Wzorowy Str-
aŜak’’ zawisły na piersi: Łu-

kasza Antczaka, Piotra 
Burdelaka, Mirosława Cho-
ronŜego, Tomasza Gidel-
skiego, Dariusza Grzesiaka, 
Marcina Jasiaka, Sebastia-
na Kwinciaka, Tomasza 
Musiałowskiego, Piotra Pa-
sika, Łukasza Pawlaczyka, 
Jarosława Siemiątkowskie-
go, Kamili Walczaka, Ma-
riusza Wypycha. 

Wójt Jan Nowak przedsta-
wił historię powstawania po-
wiatowej monografii straŜac-
kiej. Pomysł zrodził się        
w 2000 roku. Napisał ją Bar-
tosz Stachowiak – dyrektor 
Muzeum Rzemiosła Tkackie-
go w Turku. Wójt podzięko-
wał mu za to. Sam autor po-

wiedział, Ŝe nie dało się       
w tym wydawnictwie za-
wrzeć całej posiadanej wie-
dzy, poniewaŜ nie pozwoliły 

na to ramy ksiąŜki, która ma 
425 stron. śyczenia straŜa-
kom złoŜyła pani poseł, sta-
rosta i wójt Nowak, który 
Ŝyczył straŜakom z Głucho-
wa sukcesów podczas mię-
dzynarodowych zawodach   
w Ostrawie. Podarował im 
miniaturę konnego wozu 
straŜackiego. Delegacja        
z zaprzyjaźnionego Głucho-
wa w powiecie skierniewic-
kim podarowała głuchow-
skim druhom figurkę św. 
Floriana. W zamian prezes 
kwieciak, wręczył tamtejsze-
mu prezesowi OSP, a zara-
zem wójtowi gminy Andrze-
jowi Kowarze drewnianą 
rzeźbę straŜaka. W części 

artystycznej wystąpiły dzieci 
ze szkoły Podstawowej        
w Tokarach oraz marŜonetki 
i orkiestra dęta OSP Tokary.  

Powiatowo-Gminny Dzień StraŜaka w Głuchowie 

Wójt wr ęcza upominek  

Wzorowi straŜacy 

Odznaczeni brązowymi medalami 
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S karŜyn to swoista wiejska aglome-
racja. W średniowieczu Skarzyno 

(bo tak nazywała się wieś) składało się 
z ze Skarzyna Major, czyli DuŜego      
i Skarzyna Minor czyli Małego były 
teŜ dwa folwarki: Skarzynek i Andrze-
jów. Nazwa wsi pochodzi bez wątpie-
nia od rodu Skarzyńskich, którzy 
byli właścicielami tutejszego ma-
jątku. Pierwszy dokument o Ska-
rzynie, który odnalazłem, pocho-
dzi z Poznańskiej Księgi Ziem-
skiej. W 1477 roku, pani Anna 
wdowa po Jakubie ze Skarzyna 
dziedzicu Przespolewa, całą czę-
ści spadku po bracie rodzonym 
Mikołaju Przespolewskim za 200 
grzywien (grzywna to około 200 gram 
srebra) sprzedała Marcinowi Przespo-
lewskiemu. Towarzyszyli jej: Jan Po-
rowski – brat stryjeczny oraz Marcin   
i Grzegorz Koszmowscy – bracia cio-
teczni. Na początku XVI wieku fol-
warki w Skarzynie i Skarzynku dawa-
ły dziesięcinę plebanowi w Przespole-
wie. Łany Kmiecie (1 łan to 30 mórg, 
czyli 17,95 ha) dawały tylko meszne 
(danina w zboŜu i pieniądzach).        
W 1551 roku Jakub Skarzyński dzie-
dzic części Skarzyna Major, na poło-
wie dóbr dziedziczonych w Skarzynie 
Minor zobowiązał się zapłacić 60 
grzywien swojej Ŝonie Barbarze Ko-
smowskiej. Według regestru poborów 
(chronologicznego spisu dokumentów) 
powiatu sieradzkiego, wieś Skarzyn 
Major w parafii Malanów, miał w 15-
53 roku cztery łany (niecałe 18 ha).   
W 1575 roku Klemens Skarzyński ze 
Skarzyna Minor zapłacił 200 dukatów 
Zofii Tomickiej córce Piotra, swojej 
przyszłej Ŝonie, do czego zobowiązał 
się w pyzderskim Sądzie Grodzkim. 
1576 roku Maciej Skarzyński na poło-
wie dóbr wsi Skarzyno Minor zapisał 
300 dukatów posagu swojej Ŝonie Ka-
tarzynie córce Jana Golińskiego Kijka 
(Kijek to przydomek, posługując się 
młodzieŜowym slangiem ksywka).    
W tym samym roku Skarzyn Major 
miał cztery łany i były tam trzy zagro-
dy. W 1579 roku Klemens Skarzyński 
oddał bratu Wojciechowi Skarzyńskie-
mu synowi Jakuba, dziedzicowi Ska-

rzyna Minor i jego Ŝonie Barbarze       
z domu Zielonackiej dług w wysoko-
ści dwudziestu dukatów. W 1592 roku, 
Piotr Bartochowski (zmarł sześć lat 
później) mocą praw nabytych od Woj-
ciecha Piotruszki Skarzyńskiego, zapis 
dany przez Katarzynę Golińską wdo-

wę po zmarłym Macieju Skarzyńskim, 
a wówczas Ŝonę Jakuba Skąpskiego    
z Piotrkowic zrealizował. Całą jej od-
prawę na wsi Skarzyno po pierwszym 
męŜu scedował na jej drugiego mał-
Ŝonka. 

XVII wiek rozpoczyna się od relacji 
z 1602 roku. Jest to wielce zawikłana 
sprawa dotycząca długów i spadków. 
Dorota Przerańska wdowa po Macieju 
Mańkowskim, Ŝonata ponownie          
z Krzysztofem Sieńskim zapłaciła Pio-
trowi Skarzyńskiemu synowi Klemen-
sa dług w wysokości 200 dukatów, 
będący posagiem za córkę Annę Mań-
kowską. Pochodziły one z sumy 800 
dukatów, które zapisał jej w kaliskim 
sądzie grodzkim zmarły mąŜ. Kolejne 

pieniądze Piotr Skarzyński dostał od 
braci Anny: Stanisława, Andrzeja, Pio-
tra, Jana i Macieja. Było to 500 duka-
tów jej posagu, na który złoŜyli się po 
podziale ojcowskiego spadku. W za-
mian Skarzyński zobowiązał się na 
połowie dóbr swoich we wsi Skarzyn-

ko (poprzednio Skarzyno Minor) 
odprawić Ŝonie posag w wysokości 
700 dukatów. Małgorzata Skarzyń-
ska córka Macieja Skarzyńskiego, 
Ŝona Jana Obałkowskiego w imie-
niu swoim i siostry Anny całe czę-
ści po ojcu i matce w Skarzynku, 
sprzedała w 1610 roku Jakubowi 
Przyrańskiemu. Nie było tego wie-

le, bo dostała tylko 235 dukatów.      
W 1643 Jadwiga Skarzyńska, Ŝona 
Stefana Przybysławskiego całą wieś 
Skarzynko odziedziczoną po ojcu, 
stryjach i siostrze Dorocie, która zmar-
ła bezpotomnie, sprzedała za sześć 
tysięcy dukatów. Nabył ją Piotr Zają-
czek, potomek kasztelana sieradzkiego 
o tym samym imieniu, którego zabyt-
kowy nagrobek znajduje się w koście-
le na terenie podominikańskiego ze-
społu klasztornego, a zarazem syn Wa-
cława Zajączka, sędziego ziemskiego 
kaliskiego. Niezwykle ciekawy jest 
ostatni dokument z tego wieku. Mowa 
w nim o Marcinie Wieruszu Kowal-
skim dziedzicu wsi SkarŜyn, który 
zapłacił Krzysztofowi z Pilczy Korciń-
skiemu 2000 dukatów z sumy 10.000 
dukatów, które ten naleŜny był jego 
zmarłej siostrze Mariannie za rezygna-
cję ze wsi Skarzyn. Pan Marcin był 
znaną postacią. To on w 1622 roku 
uzyskał od króla Zygmunta Wazy po-
zwolenie na ufundowanie klasztoru 
Reformatorów w Kaliszu.  Zresztą to 
on ich tam sprowadził. Był teŜ funda-
torem (1631 r.) kościoła w Wieluniu. 
Dziedzicem Skarzyna stał się juŜ       
w końcówce swojego Ŝycia. 

Majątek odziedziczył jego syn Ja-
kub, który oddał naleŜną część spadku 
w 1714 roku swojemu bratu Maksymi-
lianowi Wierusz-Kowalskiemu.  Mak-
symilian umiera młodo, a spadek dzie-
dziczy Teresa Bojanowska - wdowa 
po nim. Córka Jakuba z małŜeństwa    
z Agnieszką Winiarską była jedyną 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 

Od Skarzyno 
 do SkarŜyna 

Herb Skarzyńskich—Bończa 



spadkobierczynią swoich rodziców. 
ZamęŜna była z Baltazarem Korze-
nieckim. Ze spadku spłaciła Teresę 
Bojanowską wdowę po Maksymilianie 
Wieruszu-Kowalskim dziedzicu dóbr 
Skarzyn oraz jej dzieci.  W 1763 roku 
dziedzicem Skarzyna oraz Małych       
i DuŜych Siewieruszek, był Maciej 
Zabłocki – wojski sieradzki. Dobra te 
zastawił za 22.000 zł Walentemu śe-
romskiemu – właścicielowi Kwaskowa 
(gmina Błaszki). TenŜe Walenty zobo-
wiązał się na połowie dóbr zapisać na 
poczet posagu 6.000 dukatów Brygi-
dzie Zabłockiej córce Macieja. Stąd 
ten zapis? OtóŜ Brygida wyszła za 
Walentego śeromskiego. W aktach 
kościoła ojców Bernardynów w Kali-
szu znajduje się zapis, Ŝe Maciej Za-
błocki syn Jana z Zabłocia Zabłockie-
go i Heleny z potockich – wojski sie-
radzki i właściciel Skarzyna, Siewieru-
szek Małych i Wielkich zmarł w 1792 
roku w SkarŜysku.  

Najbardziej znanym potomkiem 
Wieruszów-Kowalskich był Alfred Jan 
Maksymilian Wierusz-Kowalski (1849
-1915). Zresztą trzecie imię nosił po 
swoim dziadku. Jego ojciec Teofil, był 
notariuszem. Alfred urodził się w Su-
wałkach, ale dzieciństwo spędził        
w Kaliszu, poniewaŜ ojciec zdecydo-
wał się przeprowadzić w rodzinne stro-
ny. To tutaj chłopiec uczył się rysun-
ku. Później studiował w Warszawie. 
Został znanym malarzem, a monachij-
ska Akademia Sztuk Pięknych, nadała 
mu tytuł profesora honorowego.  Być 
moŜe Alfred odwiedził kiedyś majątek 
swoich przodków i jeden z jego obra-
zów zawiera elementy panoramy Skar-
Ŝyna. 

W wieku XIX Skarzyn stał się sie-
dzibą gminy w powiecie tureckim. Na-
leŜał do parafii Przespolew. Wraz ze 
Skarzynkiem i Kolonią Stanisława, 
zamieszkiwało tam 327 osób. W trzech 
budynkach Folwarku Skarzyn, Ŝyło 
szesnaście osób.  W 1888 roku. Ska-
rzyńskie dobra składały się z folwar-
ków Skarzynek i Andrzejów.  Jego 
łączna powierzchnia wynosiła 1408 
mórg, czyli 788 ha. Do folwarku Ska-
rzyn naleŜało 517 mórg ziemi ornej     
i ogrodów (289 ha), 19 mórg łąk (10,5 
ha), 314 mórg lasu (176 ha) oraz 21 
mórg nieuŜytków (11,5 ha). Budyn-
ków murowanych było tam 11 i sześć 
drewnianych. Folwark Skarzynek był 

mniejszy. Gruntów ornych i ogrodów 
było tutaj 194 morgi (108 ha), łąk 11 
mórg (6 ha), a nieuŜytków 7 mórg (4 
ha). Stał tutaj jeden budynek murowa-
ny i trzy drewniane. Folwark Andrze-
jów składał się przede wszystkim        
z lasu, którego było tutaj 241 mórg 
(135 ha). Ziem ornej było tylko sześć 
mórg (3 ha), łąk cztery morgi (2 ha), 
pastwisk 7 mórg (4 ha) i nieuŜytków 
10 mórg (5,5 ha). Znajdowały się tam 
trzy budynki drewniane. Obszar gminy 
SkarŜyn wynosił 5575 mórg ( 3122 
ha). Dane z 1867 roku podają, Ŝe teren 
ten zamieszkiwało 2157osób. Gmina 

naleŜała do Sądu gminnego okręg V   
w Cekowie. Tam teŜ znajdowała się 
Stacja Pocztowa. Na koniec jeszcze 
kilka słów o Skarzynku, czyli obec-
nym SkarŜynie Kolonii. W 1827 roku 
było tam sześć domów i sześćdziesię-
ciu mieszkańców. SkarŜyn był gminą 
do czasu reformy terytorialnej powiatu 
tureckiego w 1938 roku. 

Andrzej R. Tyczyno 
Materiały źródłowe: Słownik Geogra-
ficzny Królestwa polskiego i Innych 
Krajów Słowiańskich, Teki Dworzaczka, 
Dokumenty z Archiwum Państwowego     
w Kaliszu, Archiwa Kościelne, Herbiarz 
Rodowy Alfreda Znamierowskiego, 
Szlachta Sieradzka w XV wieku prof. 
Alicji Szymczakowej, Magazin für bie 
neue historie  und geographie angelegt z 
1788 roku, Polski Słownik Biograficzny. 
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Alfred Jan Maksymilian 
 Wierusz-Kowalski 

I N F O R M A C J A 
 
Informuje, Ŝe przez działkę o nu-
merze ewidencyjnym 665/2 i po-
wierzchni 1,84 ha połoŜonej w 
miejscowości Głuchów stanowią-
cej moją własność nie przebiega 
Ŝaden ciąg komunikacyjny.        
W związku z tym apeluję do 
wszystkich, którzy poruszają się 
po tej nieruchomości o zaprzesta-
nie korzystania z cudzej własno-
ści. 
 Bogdan Sukienniczak 

I N F O R M A C J A 
 
W związku z remontem budyn-
ku Urzędu Gminy w Kawęczy-
nie trwającym od  20 kwietnia 
do 20 sierpnia br. mogą powstać 
w pracy Urzędu utrudnienia 
związane z obsługą interesan-
tów. 
Z racji tego za wszelkie zaist-
niałe niedogodności serdecznie 
przepraszamy i liczymy na Pań-
stwa zrozumienie. 

I N F O R M A C J A 
 

W dniu 12 czerwca 2009 r. 

(tj. piątek) 

Urząd Gminy w Kawęczynie 

będzie nieczynny. 

OGLOSZENIE 
 
SPRZEDAM działki budowlane 
na osiedlu budownictwa jednoro-
dzinnego w Kawęczynie. 
     Szczegółowe informacje moŜ-
na uzyskać pod numerem 
 tel. 603-957-026.  
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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. 

 
                       STOWARZYSZENIE 

„KAWĘCZYŃSKIE TOWARZYSTWO ROZWOJU”  
I URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE 

 

zaprasza na 
 
 

który odbędzie się w dniach 
 

27 – 28 czerwca 2009 r. 

na placu przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie 
Dzień I – występ grupy kowbojskiej 
Pokazy folklorystyczne , układy taneczne , wspólna zabawa  
Konkursy, gry i zabawy sportowe. 
Dyskoteka  
Pokaz FIRESHOW  

Dzień II – występ grupy indiańskiej 
Pokazy folklorystyczne , układy taneczne , wspólna zabawa.  
Konkursy, gry i zabawy sportowe. 

 



 

Polanin/Promotor Strzałkowo 1-1 StraŜak Licheń Stary 

Wilki Wilczyn 0-1 Błękitni Helenów 

Warta Kramsk 1-1 Teleszyna Przykona 

Orły Huta Łukomska 2-5 Polonia Golina  

Hetman Orchowo 2-3 Błękitni Mąkolno 

Sparta Orzechowo 4-1 Lech Kozarzewek 

Orzeł Grzegorzew 3-2 Orlik Miłosław 

Orzeł Kawęczyn 2:2 Warta Krzymów 

 Wyniki 25 kolejki Klasy A    
 (15-17 maj 2009 r.) 
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        Tabela 
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 

1.  Polonia Golina 25 54 17 3 5 79-32 

2.  Sparta Orzechowo 25 54 18 0 7 77-37 

3.  Orlik Miłosław 25 54 17 3 5 62-28  

4.  Orzeł Grzegorzew 25 51 16 3 6 52-34 

5. Hetman Orchowo 25 48 15 3 7 62-35 

6.  Polonia Strzałkowo 25 42 12 6 7 48-34 

7.  Błękitni Mąkolno 25 41 13 2 10 83-63 

8.  Teleszyna Przykona 25 39 11 6 8 62-63 

9.  Lech Kozarzewek 25 38 11 5 9 56-64 

10.  StraŜak Licheń Stary 25 27 7 6 12 52-43 

11.  Warta Kramsk 25 25 6 7 12 37-66 

12. Orzeł Kawęczyn 25 24 6 6 13 48-65 

13. Orły Huta Łukomska 25 22 7 1 17 48-77 

14.  Warta Krzymów 25 21 6 3 16 35-82 

15.  Błękitni Helenów 25 16 4 4 17 31-66 

16.  Wilki Wilczyn 25 15 5 0 20 30-71 

 
Pozostałe mecze druŜyny seniorów Orzeł Kawęczyn w tym sezonie 

 
23.05.2009 r. godz. 17.00  Lech Kozarzewek    -  Orzeł Kawęczyn 
31.05.2009 r. godz. 14.30          Orzeł Kawęczyn      -   Orlik Miłowsław 
  3.06.2009 r. godz. 17.30  Orzeł Grzegorzew    -  Orzeł Kawęczyn 
  6.06.2009 r. godz. 14.00  Orzeł Kawęczyn       -  Sparta Orzechowo 

Bramki dla  Orła Kaw ęczyn strzelili:  1 : 0 – Łukasz Janicki, 2 : 1 Grzegorz Majda 



OGŁOSZENIE 
 
 Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, Ŝe w dniu 27 czerwca 2009 r.( sobota) zostanie  zorganizowana  mo-
bilna zbiórka odpadów komunalnych niebezpiecznych i problemowych. Zbiórka odpadów będzie przeprowa-
dzona w  trzech punktach tj.; 

w miejscowości Tokary na placu Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Tokary w godzinach 800 - 900, 
w miejscowości Kowale Pańskie na placu przy Markecie “Lewiatan“  w godzinach 1000 - 1200, 
w miejscowości Kawęczyn przy budynku Urzędu Gminy  w godzinach  
 1300 - 1700. 

Podczas zbiórki będą przyjmowane następujące odpady; zuŜyte baterie i akumulatory małogabarytowe; aku-
mulatory samochodowe; zuŜyte świetlówki i inne źródła światła; zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zu-
Ŝyte termometry; przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich; przeterminowane środki ochrony roślin i 
opakowania po nich; zuŜyte farby, lakiery , środki ochrony  do drewna i opakowania po nich; oleje spoŜywcze 
przeterminowane oraz oleje przemysłowe i opakowania po nich; przeterminowane środki chemii gospodarczej 
i opakowania po nich (np. odrdzewiacze, płyny do udraŜniania rur). 
Odpady przyjmowane będą bezpłatnie. 

Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 
  Działając na podstawie art. 92 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.) zawiada-
miam, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zapytania o cenę na: 
Usługi drogowe w zakresie napraw i kon-
serwacji na terenie Gminy Kaw ęczyn  
Zapytanie o cenę wysłano do 6 oferentów – 
otrzymano 2 waŜne oferty 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złoŜoną przez 
firmę: P.P.H.U. – Jerzy Kubacki z  Malanowa 
Umowę podpisano w dniu 18 maja 2009 roku. 

 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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Śluby 
Agata Kwaśniewska 
                           i Arkadiusz Krawczyk   
Balbina Marciniak  
                             i Tomasz Krawczyk  
 
 
Zgony 
Stanisław Iwaniak 
Apolonia Gatka  
Robert Kłodziński  

Informacja 
Urzędu Stanu Cywilnego 

INFORMACJA 

 
 Urząd Gminy w Kawęczynie  informuje, Ŝe 
w dniach od   05.06.2009   do   10.06.2009  roku  
zostanie  przeprowadzona akcja  „POSESJA”  
mająca na  celu sprawdzenie stanu zabezpiecze-
nia  przeciwpoŜarowego  oraz  porządku  w 
obejściach na terenie gminy  

UWAGA KONKURS 
 
Jaką temperaturę w stopniach Celsjusza mają  uniejow-
skie wody termalne: 
  25°C 
  68°C 
100°C 
Wśród osób, które odpowiedzą prawidłowo na to pyta-
nie, rozlosujemy cztery dwuosobowe bilety wstępu na 
termalne baseny w Uniejowie. Ufundował je Józef Kacz-
marek - burmistrza tego miasta. Prawidłowe odpowie-
dzi prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy      
w Kawęczynie lub przesyłać na adres Redakcji Kawę-
czyniaka, który znajduje się w redakcyjnej stopce 
(obok).  
Na konkurs z poprzedniego numeru Kawęczyniaka, 
wpłynęła tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jej autor-
ką jest pani Agata Walczak z Milejowa. Gratulujemy i 
zapraszamy do odbioru w Urzędzie Gminy (sekretariat) 
biletu wstępu na baseny termalne w Uniejowie    

Prawidłową od-
powiedź zaznacz 
krzyŜykiem 

 

 

 


