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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

Sukces  druŜyn poŜarniczych z Głuchowa 
i śdŜar na Mistrzostwach Polski dał im 
bilet na międzynarodowe zawody rangi 
mistrzostw Europy, których w tym roku 
gospodarzem było Opole. Zdecydowano 
o bardzo solidnym przygotowaniu  
młodzieŜy do tych zawodów. W okresie 
przygotowawczym uczestniczyli w 
obozach na opolskim obiekcie, aby go 
jak najlepiej poznać. Zarówno działacze 
straŜaccy, jak i przedstawiciele władz 
gminy Kawęczyn nie ukrywali, Ŝe mierzą 
w miejsca na podium. 
DruŜyny wraz z opiekunami wyjechały 
na olimpiadę juŜ w niedzielę 19 lipca. 
Wcześniej odbyło się ich uroczyste 

poŜegnanie w Głuchowie. W kościele 
parafialnym w Tokarach odprawiona 
została w ich intencji Msza Święta, 
celebrowana przez ks. Antoniego 
Janickiego - powiatowego kapelana 
straŜaków.  

Ciąg dalszy strona 9 

Szczegóły na stronie 6 

 

Historyczny sukces straŜackiej młodzieŜy 
Historycznym sukcesem zakończył się udział młodzieŜowych druŜyn z gminy 
Kawęczyn, reprezentujących Polskę na XX Mi ędzynarodowym Spotkaniu 
DruŜyn PoŜarniczych - CTIF, mających rangę Mistrzostw Europy. W tym roku 
zawody te odbyły się  w Opolu. Chłopcy z Głuchowa wywalczyli  mistrzostwo 
wśród kilkudziesięciu reprezentacji  z  Europy oraz Japonii. Dziewczęta ze śdŜar 
przez mały błąd  zostały ukarane pięcioma punktami karnymi, co pozbawiło je 
medalu i zepchnęło tuŜ poza podium, na czwarte miejsce. 

Drugi rząd : Piotr Ziółkowski, Michał Chachuła, Katarzyna Zagozda, Julia Gebler, Aleksandra Ptak 
Sylwia Brzezińska, Martyna Bekalarek, Natalia Stefaniak, Nikola Włodarczyk, Natalia Bogdańska, 
Karolina Pilarska, Karolina Jaroma, Karolina Maciejewska, Jarosław Pasik, Joanna Pasik 

W pierwszym rzędzie od lewej  : Szymon Kasprzak, Konrad Fornalczyk, Patryk Janiak,    
Jan Gośliński, Arkadiusz Szymczak, Michał Królak, Michał Kowalczyk, Szymon Macia- 
szczyk,  Andrzej Kasprzak, BłaŜej Kowalczyk 
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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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W  piątek 26 czerwca 
2015 roku obradowano 

w Koninie na ósmym zjeździe 
W i e l k o p o l s k i e g o 
Stowarzyszenia Sołtysów, 
które obecnie liczy 1596 
członków z terenu byłego 
województwa konińskiego. Na 
Z ja z d p rzy by ło  115 
delegatów, w tym 13 z gminy 
Kawęczyn, którzy wybrani 
zostali na zebraniu w dniu    
23 lutego 2015 roku w 
Milejowie. Byli wśród nich: 
Sylwester Kasprzak, Ryszard 
Jaśkiewicz, Edward Tobijas, 
Tadeusz Duszyńsk i, Jan 
Łuczak, Krystyna Brzychcy, 
Jolanta Mazurek, Andrzej 
Janik, Łukasz Mila, Zbigniew 
Czapla, Leszek Durdyn, 
Grzegorz Dzikowski i Józef 
Frąt czak.  W  obradach 
uczest n iczy li  I reneusz 
Niewiarowsk i – p rezes 
honorowy Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Sołtysów oraz 

członkowie Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. Wśród gości 
znaleźli się: Marek Beer - 
dy rekt or  Depart ament u 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego 
W o j e w ó d z t w a 
W ie lkopo lsk ie go  o r az 
burmistrzowie i wójtowie 
gm in z terenu byłego 
województwa konińskiego. W 
swych przemówieniach goście 
podkreślili rolę sołtysów oraz 
zapewnili o swym poparciu 
dzia łań i  wsparciu w 
p ropagowan iu funduszu 
sołeckiego. 
Raporty z podjętych działań i 
stałych inicjatyw w okresie od 
2011 do  2015 roku 
przedstawili: Sławomir Królak 
- prezes Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Sołtysów, 
J a n i n a  Do m in i a k  - 
przewodn icząca Komisj i 
Rewizyjnej  oraz Ireneusz 
Niewiarowsk i -  prezes 

honorowy. Omówiono między 
innymi zrealizowane projekty, 
które słuŜyły promocji i 
in formacji o  funduszu 
so łeck im .  Na Z jeździe 
przyjęto projekt uchwały 
wp rowadzającej drobne 
zmiany w Statucie WSS.  
Ponadto uczestnicy zjazdu 
wybrali Prezesa Zarządu. 
Został nim po raz kolejny 
Sławomir Królak. Wybrano 

teŜ ośmiu członków Zarządu, 
wśród których znalazł się 
Sylwester Kasprzak - prezes 
Gminnego Koła Sołtysów w 
Kawęczyn ie.  Powo łano 
t rzyo so bo wą  Komi s ję 
Rewizyjną. Dokonano wyboru 
dwunastu delegatów do Rady 
K r a jo we j  K ra jo we go 
Stowarzyszenia Sołtysów. 
Jednym z delegatów został  
prezes Sylwester Kasprzak.  

VIII Ogólne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 

Sylwester Kasprzak we władzach wielkopolskiej organizacji sołeckiej  

Sylwester Kasprzak wśród członków Zarządu WSS 

S ołectwo Stanisława jako pierwsze 
w gminie Kawęczyn i drugie w 

powiecie tureckim skorzystało z 
moŜliwości bezpłatnego załoŜenia 
swojej strony internetowej na portalu 
NaszaWioska.pl. Do „sieci” trafiły juŜ 
artykuły dotyczące I Pikniku 
Wiejskiego, obywatelskiej postawy 
mieszkańców w wyborach 
prezydenckich, powstania kroniki 
sołectwa, relacji z zabrania wiejskiego 
z 02.07.2015 r. Ponadto w dziale 
kultura przedstawiony jest kościół 
parafialny w Przespolewie oraz krzyŜ 
przydroŜny. W rubryce sołectwo 
powstały juŜ wpisy o sołectwie, jego 
historii, prezentowane są sylwetki 

sołtysa i członków rady sołeckiej, a 
takŜe Statut Sołectwa. Zakładka 
turystyka i rekreacja zawiera 
informacje o zabytkach, szlakach 
turystycznych przebiegających przez 
teren sołectwa i atrakcjach 
przyrodniczych.  
Prowadzenie strony internetowej przez 
sołectwo daje moŜliwość jednoczenia 
społeczności, otwarcia się na 
współpracę z sąsiadami, informowania 
o wydarzeniach i przedstawiania ludzi, 

miejsc, obiektów. 
Za przykładem Stanisławy poszły juŜ 
kolejne sołectwa, które chcą być na 
bieŜąco, a są to Milejów i Marcjanów. 
Zapraszamy następne wioski do 
skorzystania z moŜliwości bezpłatnej 

Sołectwo Stanisława na portalu NaszaWioska.pl 

Zebranie mieszkańców Stanisławy 
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W niedzielę, 5 lipca w Łeknie, 
odbył się V Festiwal 
Tradycyjnej Kuchni 
Wielkopolskiej. W konkursie 
na najlepszą potrawę 
tradycyjnej kuchni 
wielkopolskiej i wielkopolską 
słodkość wzięło udział 9 
druŜyn: Koło Gospodyń 
Wiejskich w Tokarach –  
powiat turecki, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Tarnówce – 
powiat złotowski, Koło 
Gospodyń Wiejskich 
Posadowo – powiat gostyński, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Nowa Wieś Ujska – powiat 
pilski,  
Koło Gospodyń Wiejskich 
Sarbka – Sarbia – powiat 
czarnkowsko-trzcianecki, Koło 

Gospodyń Wiejskich Lipia 
Góra – powiat chodzieski, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Heliodo rowo  –  powiat 
chodzieski, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Oporzynie – 
powiat wągrowiecki i Koło 
Gospodyń W iejsk ich w 
Sośnicy – powiat pleszewski.  
Festiwal, nad którym 
honorowy patronat objął 
Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek 
Woźniak zgromadził t łumy 
widzów. Jury pod 
przewodnictwem dr inŜ. 
Aleksandry Swulińskiej – 
Katulskiej, autorki i 
współautorki wielu publikacji 

o tematyce kulinarnej w 
kategorii na najlepszą potrawę 
tradycyjnej kuchni 
wielkopolskiej I miejsce 
przyznało Kołu Gospodyń 
Wiejskich w Tokarach – 
powiat turecki, które 
przygotowało roladę z kaczki z 
modrą kapustą i pyzami. W 
skład „Tokarskiej” druŜyny 
wchodzili:  Beata Goślińska, 
Małgorzata Skurczak- 
Szymańska, Anna Bąk, 
Małgorzata Jaworska, 
Małgorzata Kolasińska, Alicja 
Ziółkowska, Renata 
Warszewska, Tomasz 
Ziółkowski.  
W konkurencji na 

wielkopolską słodkość 
bezkonkurencyjne okazały się 
babeczki z owocami i kremem 
przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Sarbia – 
Sarbka z powiatu czarnkowsko
-trzcianeckiego. Tradycją 
festiwalu jest organizacja 
kolejnego konkursu w 

powiecie zwycięzcy, dlatego 
przyszłoroczna edycja 
odbędzie się w powiecie 
tureckim. JuŜ dzisiaj w 
imieniu Koła Gospodyń 
Wiejskich w Tokarach 
zapraszamy na kolejny 
festiwal.  
 

Tokarska rolada z kaczki najsmaczniejsza 

Pamiątkowe zdjęcie tokarskie j ekipy z osobami towarzyszącymi i  organizatorami 
Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskie j 

Panie z Koła gospodyń Wiejskich w Tokarach odbierają 
pierwsza nagrodę . 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Kawęczynie 

oraz OSP Głuchów 
zapraszają na  

    XLIII Gminne Zawody 
Sportowo-PoŜarnicze OSP 

 
 
 
 
 
 
w dniu 23 sierpnia 2015 roku 

o godzinie 14.00  
na placu obok posesji  
pana Sukienniczaka 

 



  

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Odznaki dyplomy za bezinteresowną pracę na rzecz PoŜyczki 
Narodowej otrzymali w 1934 roku: ks. Leon Kwaśkiewicz – 
proboszcz parafii Tokary  i Wacław Janicki – sekretarz Zarządu 
Gminy Tokary. 
Była to jedyna poŜyczka Skarbu Państwa, której obligacje były 
imienne. Wyemitowane zostały obligacje 50,100,500 i 1000 złotowe 
na kwotę 350 mln złotych - dop. red.   

Komis ja wyborcza do Sejmu w 
Tokarach obwód 39 (1935 rok) 
Przewodniczący Franiszek Gawron (wójt - dop. 
red), zastępca W. Janecki, członkowie: Alfred 
Ślęzak, (nauczyciel - dop. red.) J. Graczyk, St. 
Ciesieski, E. Drapiński. Zastępcy: J. Buda, A. 
Matusiak, Wł. Kołaciński, J. Kowalski. 
Franciszek Gawron został teŜ delegatem do 
okręgowego Zgromadzenia Wyborczego. 

W  dniu 10 listopada 1935 roku to 
jest w wigilię Narodowego 

Świ ę t a Niepodległości P o lsk i, 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Milejów 
obchodziła uroczystość poświęcenia 
remizy straŜackiej, a zarazem Domu 
Ludowego, który rozpoczęto rok temu. 
Tak pomimo kryzysu, który przygniata 
nie zraŜamy się tym, ale idziemy 
naprzód. W jedności siła, a owocem tej 
pracy jest nowopowstały budynek, który 
śmiało moŜna nazwać gmachem, bo 
jego wymiar jest długości 20 metrów, 
szerokości 10 metrów w jednej części 
parterowy, w której mieści się sala ze 
sceną. W drugiej jednop iętrowej 
mieszczą się: wozownia na sprzęt 
poŜarniczy i mleczarnia , a na piętrze 
świetlica i kancelaria. 
Protektorat nad  uroczystością przyjęli: 
pan starosta powiatowy Stanisław 
NoŜyńsk i, in spekt or  samorządu 
gminnego W ładysław Głęgowsk i, 
inspektor PZUW inŜ. Stasiewicz. 
Wczesnym rankiem przybył juŜ druh 
inspektor powiatowy Jagodzińsk i, 
później przybyły okoliczne straŜe z: 
Chocimia, Lipicza, Strzałkowa, Dobrej, 
Tokar, SkarŜyna i Kowali Pańskich. 
O godzinie 1—ej StraŜ oddziałem 
zwartym liczącym przeszło 100 druhów 
wyruszyła do kościoła parafialnego w 
Tokarach, gdzie zostało odprawiona  
naboŜeństwo przez księdza Leona 

Kwaśk i e wicz a,  o raz wygło sił  
oko l icznoś cio we kazan ie.  P o 
naboŜeńst wie nastąpił powrót do 
Milejewa przy dźwiękach orkiestry 
straŜackiej z Jeziorska, poczem przybył: 
pan starosta powiatowy St. NoŜyński z 
małŜonką ,  in spektor  samorządu 
gminnego i inspektor PZUW, Krystjan 
sekretarz Wydziału Powiatowego i 
naczeln ik  St raŜy  PoŜarnej druh 
Kaczorowsk i. Raport złoŜył panu 
staroście druh naczelnik rejonu Zenon 
Piaścik, następnie powitał zebranych 
miejscowy prezes druh Jan Szukała, 
p rzedst awiając k rót k ie i  jasne 
sp rawozdan ie Komitet u Budowy 
Remizy oraz dziękując panom 
Henrykowi Iwańczykowi  właścicielowi 
majątku Chocim za ofiarowane drzewo, 
Ludwikowi Temlerowi właścicielowi 
majątku Wilczków za tregle pod balkon, 
Antoniemu Matusiakowi i Wojciechowi 
Kolańskiemu za kamień, Andrzejowi 
Krot owsk iemu za Ŝwir ,  k t ó ry 
zaofiarował na całą remizę, równieŜ nie 
zapomniał o panu wójcie gminy Tokary 
Franciszku Gawronie za udzielona 
pomoc w kaŜdej chwili i potrzebie przy 
budowie remizy. Aktu poświęcenia 
dokonał ks. proboszcz parafii Tokary L. 
Kwaśkiwicz. Poczem przemówił do 
zebranych pan starosta powiatowy i 
podkreślił ofiarność gromady Milejów i 
okolicznego społeczeństwa i cele 

powstałego budynku. Akt erekcyjny 
odczytał naczelnik miejscowej straŜy 
druh J. Ślęzak, poczem nastąpiło 
wpisywanie się zaproszonych gości i 
sympatyków straŜy do Złotej Księgi. 
 W tym czasie pan starosta z małŜonką i 
gośćmi zwiedzali gmach remizy. Na 
zakończenie uroczystości odbyła się 
defilada, którą przyjmował pan starosta 
powiatowy i inni przedstawic iele 
organizacyj. Wieczorem w pięknie 
udekorowanej sali przez samarytanki, 
odbyła się akademja ku czci Święta 
Niepodległości, na którą złoŜyły się 
deklamacje i śpiewy. Śpiewy wykonał 
chór z druhen i druhów pod batutą 
Edmunda Zielonki – organisty parafji 
Tokary. Na uwagę zasługuje brawurowa 
deklamacja wygłoszona przez naszą 
druhnę Stefkę DroŜyńską to i teŜ były 
brawurowe oklaski, któremi publiczność 
na Sali wypełn ionej po brzegi 
trzykrotnie ją darzyła. Ale trzeba 
wspomnieć teŜ o naszym bufecie 
urządzonym równ ieŜ przez nasze 
druhny pod kierownictwem p. Janiny 
Drapińskiej. Program był urozmaicony 
odpowiadał nastrojom. Całość wypadła 
dobrze,  organizacji,  kierown ict wu 
(pełnił druh prezes J. Szukała) naleŜy się 
w całej pełni uznanie. 

                                       Uczestnik 

Poświęcenie remizy w Milejowie 

Ciekawostka 
Ks. Zygmunt Góranowski z 
Tokar (w monografii parafii 
T o ka r y k s .  S te fa na 

Baranowskiego występuje 
jako Guranowski, proboszcz 
parafii  Tokary w latach 1901
-1906 - dop. red.) był w 1905 

roku jednym z załoŜycieli 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
w Dobrej. W monografii OSP 
Dobra jego nazwisko wśród 

załoŜycieli nie figurowało. 
Dopiero informacja ET z 
1935 roku wzbogaciła wiedzę 
o tej jednostce. 

Dyplomy za bezinteresowną pracę 
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 W  letni sobotni 
wieczór 27 czerwca 

2015 roku na placu przy 
straŜnicy Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w 
Kawęczynie odbyła się 
impreza integracyjna dla 
mieszkańców sołectwa 
Kawęczyn pod hasłem 
„Noc Świętojańska”. 
Organizatorami spotkania 
byli Sołtys i Rada Sołecka 
przy współudziale człon- 
ków Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Kawęczynie. W 
spotkaniu udział wzięło 
około 150 osób, a wśród 
nich zaproszeni goście: 
Piotr Gebler – przewodni- 

czący Rady Gminy 
Kawęczyn oraz Jan Łuczak 
– sołtys sąsiedniego 
sołectwa Dzierzbotki. 
Atrakcją wieczoru było 
duŜe ognisko oraz zawody i 
konkurencje sprawnościowe 
dla dzieci, młodzieŜy, pań i 
panów. Wszyscy mogli 
skorzystać z darmowych 
dań. Podniebienia cieszyły 
przysmaki z grilla, chleb ze 
smalcem i kisz onym 
ogórkiem, ciasta i piwo z 
beczki. Dopisały humory i 
pogoda, dzięki temu zabawa 

była udana. Była to 
pierwsza impreza środowis- 
kowa w sołectwie realizowa
-na w ramach środków z 
Fundusz u Sołeckiego. 
Uczestnicy wyrazili—ję na 
organizację kolejnych tego 
t y p u  sp ot kań  or az 
zapowiedzieli w nich swój 
liczny udział. Organizatorzy 
dziękują sponsorom za 
o k a z a n e  w s p a r c i e . 
Podziękowania kierują w 
szczególności do: Jana 
Grucy – radnego Rady 
Powiat u T ureck ie go,    

Aliny i Marka Pustych,  
Andrzeja Jarosza, Wiesława 
Mielczarka, Iz abeli i 
Mariusz a T omczyków, 
Katarzyny i Sławomira 
Michalaków, Ireneusz a 
Golaka, Franciszka, Marka i 
Stanisława Raszewskich, 
Krzysztofy i Dariusza 
Koryckich, Zbigniewa 
Janickiego, GraŜyny i 
Dariusza Jenerowiczów, 
Jarosława Binkowskiego i 
Zakładu Produkcyjnego 
FARPOL z Chrapczewa. 

 

Noc świętojańska w Kawęczynie 

O chotnicza StraŜ PoŜarna w 
Głuchowie  zorgan izowała  

imprezę sobótkową. Choć wigi lia 
świętego Jana  przypadała w tym roku 
w dzień powszedni,  na teren remizy 
p rzyszło t ego  popołudn ia wielu 
mieszkańców wsi i okolicy.  Byli wśród 
nich radni gminy: Adrian Kwinciak, 
Łukasz Mila i Andrzej Jaworski. Przy 
ognisku moŜna było przypiec kiełbaskę, 

którą straŜacy obdarowywali swoich 
gości. Była teŜ kiełbasa z grilla, a do 
tego pieczywo, herbata lub kawa i 
smakowite ciasta. Na placu obok 
remizy przygotowano plac zabaw dla 
dzieci, na którym najmłodsi bawili się  

do woli. Na sali moŜna było potańczyć. 
Największą atrakcją wieczoru był 
pokaz ratown ict wa medycznego , 
przygotowany  przez zawodowych 
straŜaków, będących członkami OSP 
Głuchów.  

Noc świętojańska z OSP Głuchów 

Przy ognisku. 

Pokaz ratowników. 

Dzieci na placu zabaw 

Na imprezie integracyjnej w Kawęczynie, wspaniale 
bawili się duzi i  mali. 

Zmrok roz świetlało  świętojańskie ognisko. 
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M ieszkańcy Marianowa – 
Kolonii 5 lipca 2015 roku w 
ramach Funduszu Sołeckiego 

zorganizowali festyn rodzinny pn. 
„Wakacje z Funduszem Sołeckim”. 
Dzięki zaangaŜowaniu BoŜeny Kolendy 
– radnej Gminy, Sławomira 
Wincenciaka – sołtysa sołectwa, Anety 
Budki, Roberta Kilana, Szczepana 
Mazurka- członków rady sołeckiej oraz 
Eweliny Boczek i Pauliny Woźniak 
udało się zapewnić wiele atrakcji. Cała 
społeczność Marianowa – Kolonii 
aktywnie i z całkowitym oddaniem 
pracowała nad przygotowaniem pikniku, 
wspólnie osiągając zamierzony cel. 
Uroczystość odbyła się na działce pani 
Ireny Frejek. Festyn rozpoczął Sławomir 
Wincenciak, który powitał przybyłych i 
zachęcił do wspólnej zabawy. Po nim 
głos zabrała ElŜbieta Tomczak – 

kierownik Referatu Rozwoju Gminy, 
która odczytawszy w imieniu Jana 
Nowaka- wójta gminy Kawęczyn 
podziękowania, złoŜyła na ręce BoŜeny 
Kolendy i Sławomira Wincenciaka listy 
gratulacyjne. Dalszą część pikniku 
poprowadziły Ewelina Boczek i Paulina 
Woźniak, które przygotowały konkursy 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
Mieszkańcy konkurowali ze sobą w 
trzech kategoriach wiekowych. 
Najmłodsi uczestniczyli w marszobiegu 
z jajkiem, celowali piłką do kosza, z 
kolei starsi przeciągali linę i kręcili hula-
hop. Po aktywnej rywalizacji na dzieci 
czekała beztroska zabawa na zamkach 
dmuchanych oraz moŜliwość 
pomalowania twarzy, a dorośli przy 
dźwiękach skocznej muzyki tańczyli i 
zajadali kiełbaski z grilla, pieczone 
ziemniaki, kiszone ogórki oraz słodkie 

wypieki mieszkanek sołectwa. 
Społeczność Marianowa – Kolonii 
pragnie serdecznie podziękować BoŜenie 
Kolendzie i Sławomirowi Wincencia- 
kowi za ogromny wysiłek włoŜony w 
przygotowanie pikniku, radzie sołeckiej 
za pomoc w organizacji, Irenie Frejek za 
udostępnienie terenu, Ewelinie Boczek i 
Paulinie Woźniak za przygotowanie 
konkursów, Ewie KałuŜnej – 
dyrektorowi Zespołu Szkół w Kowalach 
Pańskich – Kolonii za udostępnienie 
namiotów, stolików, krzeseł i rekwizy- 
tów sportowych, Danielowi Piąstce za 
wypoŜyczenie namiotu, Joachimowi 
Tylce i BłaŜejowi Bocianowi za 
nagłośnienie, Janowi Boczkowi za ławki, 
Leszkowi Budce za transport  oraz 
Arkadiuszowi Gołdyce za grilla. 

Wakacje z Funduszem Sołeckim w Marianowie —Kolonii 

                                      Uczestnicy biegu z jajkiem. 

O  najwaŜniejszych problemach polskiej wsi, tych dzisiejszych, ale i tych dotyczących niedalekiej przyszłości, 
rozmawiali w Licheniu sołtysi i rolnicy z całej Polski. Przed cudownym obrazem Matki BoŜej Licheńskiej w dniu 

05.07.2015 r. modliło się ponad     5 tysięcy wiernych. We Mszy św. uczestniczyli samorządowcy na czele z senatorem 
Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Piotrem Florkiem - wojewodą 
wielkopolskim. Gminę Kawęczyn reprezentowała grupa 50 osób, wśród których znaleźli się sołtysi, członkowie rad 
sołeckich i mieszkańcy sołectw. Po mszy obecni na liturgii wierni oraz poczty sztandarowe, udali się pod pomnik śp. bpa 
Romana Andrzejewskiego, Krajowego Duszpasterza Rolników w latach 1988-2001. 

XXIII Pielgrzymka Sołtysów  
i Środowisk Wiejskich do Lichenia 
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W  dniu 23 czerwca 
2015 roku w 
ramach Funduszu 

So łeckiego oraz składki 
mieszkańców obchodzono w 
S k a r Ŝ y n i e  „ N o c 
Świętojańską” połączoną z 
o t wa r c i e m  o b i e k t u 
r e k r e a c y j n o -
wypoczynkowego, którego 
rekultywacji dokonano ze 
ś r o dk ó w  F un d u s z u 
Sołeckiego. 

Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście: Jan Nowak 
- wójt gminy Kawęczyn, Piotr 
Gebler - przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn, 
Grzego rz Dzikowsk i - 
wiceprzewodniczący Rady 
Gminy,  Sylwester Kasprzak - 
wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn, radna 
Halina Górska, Jan Gruca - 
radny powiatowy,  Maria 

Antoszczyk - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w SkarŜynie im. 
płk. Pilota Stanisława Jakuba 
SkarŜyńsk iego,  Czesław 
Mięksiak - projektant obiektu 
i Kamila Andrzejak - sołtys 
sołectwa Stanisława z Radą 
Sołecką. Przybyło liczne 
grono mieszkańców SkarŜyna, 
dzieci i młodzieŜ z wiankami 
oraz zaprzyjaźnieni goście. 
So łtys Edward Tobijas 
przedstawił historię SkarŜyna 

sięgając okresu średniowiecza 
oraz historię stawu na Smugu. 
Następnie odbyło się otwarcie 
obiektu poprzez przecięcie 
wstęgi.  P rzecinali  ją 
zaproszeni goście. 
Został rozstrzygnięty konkurs 
na najładniejszy wianek. 
Decyzją  jury wszystkie 
w i a n k i  uz n a n o  z a 
najpiękniejsze i nagrodzono 
dyplomami oraz słodkimi 
upominkami. Zaproszonych 

gości mieszkańcy podjęli 
pyszną grochówką, kiełbaską 
z grilla, chlebem ze smalcem i 
ogórkiem, piwem i ciastem z 
kawą. Odbyły się równieŜ 
konkursy, sponsorami nagród 
byli Jan Gruca i Grzegorz 
Dzikowski. Impreza była 
bardzo udana, mieszkańcy 
biesiadowali do późnych 
godzin nocnych.  

Noc Świętojańska nad stawem na Smugu 

Jurorzy wszystkie wianki uznali za najpiękniejsze. 

Dziewczęta puszczały wianki na wodę w nadziei, Ŝe 
wyłowi je atrakcyjny kawaler. 

Świę towanie przygotowano na nowym terenie rekreacyjnym w SkarŜynie 

Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Tokarach 
wzięła udział w XVII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, który 
odbył się w Dobrej. Zaprezentowała się bardzo dobrze juŜ podczas 
przemarszu ulicami miasteczka, poprzedzana maŜoretkami.  
Następnie pod batutą Eugeniusza Grzelaka, zaprezentowała w nastrojowej   
atmosferze na parkowej wyspie w Długiej Wsi utwory marszowe i 
rozrywkowe. Przegląd nie miał formuły konkursu, toteŜ  orkiestry zostały 
jednakowo nagrodzone, ze środków przekazanych na ten cel przez:  
Starostwo Powiatowe w Turku, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Turku oraz samorząd  Dobrej. 

XVII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 
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Po mszy udano się do 
Głuchowa, gdzie na placu 
obok remizy OSP, odbyło się 
uroczyste poŜegnanie  druŜyn 
ich trenerów i opiekunów.  
śegnali ich między innymi  st. 
bryg. Lech Janiak - zastępca  
komendanta wojewódzkiego 
PSP w Poznaniu, starosta 
turecki Mariusz Seńko, Anna 
Majda - radna wojewódzka, 
Leonard Soja - komendant 
powiatowy PSP w Turku, Jan 
Nowak  -  wó jt gm iny 
Kawęczyn, Piotr Gebler - 
przewodniczący Rady Gminy. 
śyczono  im  zdobycia 
n a j wyŜ s zy ch  l a u ró w 
olimpijskich. 

Następnego dnia odbyło się 
otwarcie zawodów z udziałem 
p o n a d  d w u d z i e s t u 
reprezentacji z Europy oraz 
Japonii. Martyna Bekalarek z 
MDP śdŜary oraz Jan 
Gośliński z MDP Głuchów 
złoŜyli uroczyste ślubowanie 
w im ien iu wszystk ich 
uczest n ików o limp iady. 
K o l e j n e  d w a  d n i 
przeznaczono na treningi. 
W  czwar t ek  druŜyny 
rywalizowały na stadionie w 
szt afecie i  ćwiczen iu 
bojowym.  Dopingować 
naszych reprezentantów udało 
się do Opola liczne grono 
kibiców, m. inn Jan Nowak - 
wójt gminy Kawęczyn, Piotr 
Gebler - przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn, 
Leonard Soja - komendant 
powiatowy PSP w Turku i 

Grzego rz Ciesie lsk i - 
burmistrz Tuliszkowa i prezes 
Z a r zą d u  O d d z i a ł u 
Powiatowego ZOSP RP w 
T urku,  Jan  Adamczyk 
wiceprezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w 

Kawęczyn ie,  St an isław 
Urban iak  —Komendant 
Gminny, Henryk Antczak — 
członek prezydium ZOG 
ZOSP RP w Kawęczynie, st. 
kpt Piotr Pieśkiewicz z KP 
PSP w Turku.  Zarówno w 
sztafecie jak i ćwiczeniu 
bojowym chłopcy z Głuchowa 
osiągnęli najlepsze czasy. 
Dziewczęta w sztafecie 
ustąpiły tylko o jedną setną 
sekundy reprezentacji Czech, 
które wygrały te zawody. W 
bojówce osiągnęły najlepszy 
czas, ale skręcony wąŜ i pięć 
punktów karnych pozbawiło 
je medalu. Zajęły wysokie 
czwarte miejsce. 
Wprost z Opola przyjechali 
26 lipca do Tokar, gdzie 
odbywał się odpust. Przy 
kościele powitała ich orkiestra 
dęta z OSP Tokary grając im 

„Sto lat”. Następnie przez 
szpaler złoŜony z druhów 
straŜaków i straŜack ich 
pocztów szt andarowych 
przemaszerowali na sumę do 
kościo ła,  gdzie została 
odprawiona Msza Święta w 
ich intencji i wszystkich 
parafian. Wiele ciepłych słów 
pod swoim adresem usłyszeli 
z ust ks. Antoniego Janickiego 
- proboszcza parafii Tokary, a 
zarazem powiat o we go 
kapelana straŜaków. Ksiądz 
J an i ck i  po gr at ulo wa ł 
młodzieŜy i ich opiekunom 
odniesionego sukcesu. Wierni  
nagrodzili  ol impijczyków 
gromkimi brawami. W mszy 
uczestniczyli m.in: Tadeusz 

Gebler - przewodniczący 
Rady Powiatu Tureckiego, 
Jan Nowak - wójt gminy 
Kawęczyn i Piotr Gebler - 
przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn, st. Kpt Piotr 
Pieśkiewicz z KP PSP w 
Turku. Licznie stawili się 
takŜe kapłani z dekanatu 
dobrskiego z ks. prałatem 
Zygmuntem Chromińskim na 
czele. Sukces ogromny i 
warto go kontynuować. 
Kolejna olimpiada odbędzie 
się za dwa lata w Austrii. 
Ch łopcy  bron ić będą 
m ist rzowsk iego  tyt ułu, 
dziewczęta miejmy nadzieję 
ponownie się zakwalifikują. 
 

Historyczny sukces straŜackiej młodzieŜy 

Uczestnicy poŜegnania w Głuchowie w dniu 19.07.2015 roku 

Dziewczęta z MDP OSP śd Ŝary 

Powitanie w Tokarach        Wręczenie pucharu str.10

      Mistrzowie Europy -  MDP OSP Głuchów 
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Wójt  Gminy  
Kawęczyn 

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

w  kaŜdy   
poniedziałek  
w  godzinach  
900 – 1300 

GKS „Orzeł”  
Kawęczyn  

ogłasza nabór do  
druŜyny juniora 

młodszego  
roczniki  

1999 — 2002 
Treningi  

we wtorki i czwartki 
o godzinie 18.30  

na boisku  
w Kawęczynie  

obok sklepu Leviatan. 
Kontakt telefoniczny 

z trenerem  
pod numerem:  
694 265 391  

Wyniki spotkań oraz 
inne aktualności z 

działalności GKS Orzeł 
Kawęczyn  moŜna 
śledzić na stronie 

internetowej  
www.orzelkaweczyn.fut

bolowo.pl  

O g ł o s z e n i e 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz  

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 
Organizuje bezpłatne badania Rentgenowskie  

połączone z badaniem spirometrycznym 
dla Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego 

Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji 
Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania z dowodem osobistym 
Miejsce postoju ambulansu — Plac obok Urzędu Gminy w Kawęczynie 

Dnia  19 sierpnia 2015 r. od godz. 9.00 do godz. 14.00 
Zapisy : UG w Kawęczynie — Iwona Krajewska, pok. Nr 9 tel. 632885919  

INWESTYCJE  DROGOWE 
 

W dniu 17 lipca 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą 
Kawęczyn, reprezentowaną przez Jana Nowaka a Firmą ROL-DRÓG 

Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane, Rajsko2, 
62-860 Opatówek, reprezentowaną przez Rafała Świątka na zadanie pn. 
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów o dł.:  500 mb. 

oraz  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów              
o długości 655 mb. 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego w dniu 06.07.2015 r. (ofertę złoŜyła jedna firma jw)., 
która  za  cenę  365740,99 zł brutto i terminem realizacji zadań do 31 

sierpnia 2015 r. będzie wykonawcą zadania.  
Inwestycja realizowana jest przy udziale środków finansowych  

Województwa Wielkopolskiego  
 

Aktualnie przygotowywana jest inwestycja w Kowalach Pańskich. 

cd. Do  Str.9 
 

  Wręczenie pucharu w dniu 25 lipca 2015 roku 



 

Redakcja   Kawęczyniaka  
nie odpowiada za treść ogłoszeń 
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 Urząd  Gminy  Kawęczyn 
Centrala tel.  63 288 59 10, 63 200 50 14 

FAX  63 288 59 40 

Sprzedam ziemię rolną o 
powierzchni 1,25 ha z czego 0,25 
stanowi las w miejscowości 
Stanisława, gmina Kawęczyn. 
Kontakt pod numerem telefonu 
607273745 

Działając  na  podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o   gospodarce  nieruchomościami  / tj. Dz.U. z  2010 r.  Nr 102  poz. 651  ze  zm. / 

WÓJT    GMINY   KAW ĘCZYN 
informuje 

W  terminie   od  dnia  13.07.2015 r. do 03.08.2015  r. wywieszony  został do publicznej 
wiadomości  w siedzibie Urzędu Gminy w y k a z  dotyczący wydzierŜawienia  części dachu 
budynku Szkoły Podstawowej w  SkarŜynie w celu montaŜu masztu aluminiowego o 
wysokości do 16 m  na czas oznaczony do lat 3  
    -     na działce   nr geod. 66  o  pow. 5200  m² 
      Dodatkowe  informacje  moŜna  uzyskać  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie  /pokój  nr  22 /  
tel. 63  288 59 32. 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
 
Od 01.08.2015 r. rozpoczyna się okres składania wniosków    o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolne j w drugim okresie rozliczeniowym. 

KaŜdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy uŜywany do produkcji rolnej powinien w terminie  od 1 sierpnia 2015 
r. do 31 sierpnia 2015 r. złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, w zaleŜności od 
miejsca połoŜenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.            
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.  

 
Wnioski dotyczące gruntów połoŜonych na terenie gminy Kawęczyn 

przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kawęczyn, 
w pok. nr 4 od godz. 8.00 do 15.00 



XI Gminny Turniej Piłki No Ŝnej 
Borykany nieobecnością i kontuzjami czołowych piłkarzy Orzeł nie wywalczył tytułu 
wicemistrza A-klasy, choć był tego blisko.  Za to sprawił miłą niespodziankę staczając u siebie  
wyrównane spotkanie i remisując ze zwycięzcą rozgrywek  Wichrem Dobra.  

  W  n i e d z i e l n e 
popołudnie 12 
lipca 2015 roku 

od godziny 14:00 na boisku 
sportowym w Kawęczynie 
rozegrano XI Gminny 
Turniej Piłki NoŜnej. W 
zawodach wzięły udział trzy 
d r u Ŝ y n y  z : 
K a wę c z yn a , Ko wa l i 
Pańskich - obrońcy tytułu 
oraz Marcjanowa.  
Wszystkie druŜyny złoŜone 
były głównie z zawodników 
k lubu GK S „ Orze ł” 
K a wę c z y n .  T u r n i e j 
rozegrano systemem „kaŜdy 
z kaŜdym”. W pierwszym 
meczu spotkały sie druŜyny 
z Kawęczyna i Kowali 
P ańsk ich .  Po  bardzo 
emocjonującym meczu 

K a węc zyn  m imo  iŜ 
przegrywał dwukrotnie, 
odrobił straty i wygrał 3:2. 
W drugim meczu druŜyna z 
Kawęczyna zmierzyła sie z 
M arc j ano wem.  Me cz 
zakończył się  gładk im 
zwycięstwem 4:0 druŜyny z 
Kawęczyna co oznaczało, Ŝe 
to  gospodarze zostal i 

mistrzami. W ostatnim 
meczu Kowale Pańsk ie 
r y w a l i z o w a ł y  z 
Marcjanowem o drugie 
miejsce. Ostatecznie Kowale 
Pańskie wygrały 4:2 i to one 
zaję ły  drugie m iejsce. 
Królem strzelców został 
M i cha ł  Cha ch u ła  z 
Kawęczyna, a najlepszym 
b r a mk ar z em  uzn ano 
D omin ik a  T omczy ka 
równieŜ z Kawęczyna. Na 
turnieju obecny był Mariusz 
Purczyński - trener GKS 
Orzeł, który miał za zadanie 
obserwować zawodników 
poszczegó lnych  druŜyn, 
którzy mogliby zasil ić 
druŜynę w nowym sezonie. 
KaŜda z druŜyn otrzymała 

pamiątkowe medale i 
dyplomy, a zwycięzca  duŜy, 
okazały puchar. Nagrody 
wręczali: Edward Krawczyk 
-  prezes GKS Orzeł 
Kawęczyn, Karol Michalak - 
wiceprezes GKS Orzeł 
K a wę c z y n ,  M a r e k 
Raszewski - wiceprezes 
GKS Orzeł Kawęczyn, 
K r z y s zt o f  D a r u l  - 
wiceprezes GKS Orzeł 
Kawęczyn, Jan Gruca - 
r a dny  po wi at o wy  i 
Sy lwest er  Kasp rzak  - 
wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn i sołtys 
K a wę c zyn a.  T u rn ie j 
zorganizował Urząd Gminy 
w Kawęczynie i GKS Orzeł 
Kawęczyn. 

Uczestnicy z organizatorami turnieju 

Zwycięska druŜyna z Kawęczyna 

 
 

GKS „Orzeł” Kawęczyn organizuje nabór dziewcząt i chłopców z roczników 2005 i młodsi 
do druŜyny „Orlik śak” 

Zapisy i pierwszy trening 4 sierpnia 2015 r. (tj wtorek) o godzinie 16:00  
na „Orliku” w Kawęczynie. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych! 

W Pucharze Polski z Teleszyną 
Rozlosowano pary pierwszej rundy Pucharu Polski na szczeblu 
okręgowym. Orzeł Kawęczyn zmierzy się w pojedynku derbowym z 
Teleszyną Przykona. Mecz odbędzie się  23 sierpnia (niedziela) o 
godzinie 17.00 na boisku w Psarach - przy drodze nad zbiornik 
wodny Przykona. Zadanie wydaje się łatwe zwaŜywszy, Ŝe druŜyna 
z Przykony ma powaŜne problemy kadrowe. Niemniej naleŜy być 
czujnym, bo rywale mogą w ostatniej chwili  się  wzmocnić.  

O rz e ł  Ka wę cz yn  roz po cz yn a 
przygotowania do rundy jesiennej 
sezonu 2015/2016 A-klasy. Zaplanowano 
trzy spotkania sparingowe z: 

1/2 sierpnia Liskowiak Lisków 
(spadkowicz kaliskiej A-klasy) 

8/9 sierpnia UKS Sokół Goszczanów 
(sieradzka A-klasa) 

15/16 sierpnia Tur Turek  
(konińska A– klasa) 


