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WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI W  POZNANIU 
I URZĄD GMINY W  KAWĘCZYNIE 

zapraszają na 

IX  REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
oraz 

IV OTWARTE  MISTRZOSTWA GMINY KAWĘCZYN 
W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI

Zawody odbędą się dnia 10 czerwca 2007r. (tj. niedziela )
początek godzina 11:00

Program zawodów:

1100 Rozpoczęcie IX Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody        
1115 konkurs klasy ,,LL'' – dokładności bez rozgrywki
1200 konkurs klasy ,,L” - dokładności bez rozgrywki

      1300 konkurs klasy ,,P'' –  dwufazowy
1400 konkurs kl. „N” - dokładności
1700 IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami  

                       Jednokonnymi i Dwukonnymi 

Dodatkowe atrakcje:
godz. 1330 - pokaz kucia koni, 
godz. 1500 - występ orkiestry dętej z OSP Tokary z  udziałem marżonetek
oraz szereg innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

Miejsce zawodów: plac obok Urzędu Gminy w Kawęczynie 
Zawody rozgrywane są wg przepisów PZJ 

Patronat medialny: ECHO TURKU

OSP  GŁUCHÓW  zaprasza od godz. 2000 na zabawę taneczną w sali OSP Głuchów.
Do tańca grał będzie Zespół DER.

                           Organizatorzy



Strażackie Święto '2007

W niedzielne  słoneczne  popołudnie  20  maja  2007 roku w Żdżarach odbyły się  gminne 
uroczystości  "Dnia  Strażaka".  Uroczystości  zostały  połączone  z  obchodami  jubileuszu  60-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach oraz nadaniem tej jednostce sztandaru organizacyjnego. 
Uroczystości  rozpoczęły się  przemarszem strażaków wraz  z  pocztami  sztandarowymi,  orkiestrą 
dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach oraz zaproszonym gośćmi na plac przed strażnicą. 
Tutaj dowódca uroczystości, Zastępca Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Mariusz 
Marciniak  złożył  raport  Członkowi  Prezydium  Zarządu  Oddziału  Wojewódzkiego  Związku 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  Województwa  Wielkopolskiego  w 
Poznaniu,  Prezesowi  Zarządu  Oddziału  Powiatowego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Turku Zbigniewowi Gradeckiemu, o gotowości Ochotniczych Straży 
Pożarnych  do  uroczystości  gminnych  z  okazji  Dnia  Strażaka,  jubileuszu  60-lecia  i  nadania 
sztandaru  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Żdżarach.  Po  raporcie  nastąpiło  podniesienie  flagi 
państwowej na maszt przez poczet flagowy w składzie: Jerzy Brzeziński, Radosław Gabryjaniak i 
Piotr  Wolski.  Następnie  Bogumił  Marciniak  -  Członek  Zarządu  Oddziału  Gminnego  Związku 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Kawęczynie,  Prezes  Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach otwierając uroczystość powitał zaproszonych gości. Na 
uroczystość przybyli:

● Andrzej Jankowski - Dyrektor Biura, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu,

● Zbigniew  Gradecki  -  Członek  Prezydium  Zarządu  Oddziału  Wojewódzkiego  Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego 
w  Poznaniu,  Prezes  Zarządu  Oddziału  Powiatowego  Związku  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku,

● Ks.  Antoni  Janicki  -  Kapelan  Straży  Pożarnych  Powiatu  Tureckiego,  Proboszcz  Parafii 
Tokary,

● Ryszard Bartosik - Starosta Turecki,
● Krzysztof Kolenda - Wicestarosta Turecki,
● Mł.kpt.  Piotr  Pieśkiewicz  -  Przedstawiciel  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży 

Pożarnej w Turku, 
● Janusz Wojciechowski - Wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Koninie, 
● Edward  Krawczyk  -  Kierownik  Przedstawicielstwa  Towarzystwa  Ubezpieczeń   i 

Reasekuracji "WARTA" SA w Turku,
● Witold Lewandowski - Sekretarz Nadleśnictwa Turek,
● Jan Nowak -  Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku, Wójt Gminy Kawęczyn,
● Edward Michalak - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
● Tadeusz Krupiński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
● Grzegorz Dzikowski - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Kawęczyn,
● Ewa Wojtczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach,
● Fundatorzy sztandaru,
● Delegacja kombatantów z pocztem sztandarowym,
● Członkowie  Zarządu  Oddziału  Gminnego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie z Prezesem Zenonem Tomczykiem,
● Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału  Gminnego  Związku  Ochotniczych  Straży 

Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Kawęczynie  z  Przewodniczącym  Jackiem 
Pawlakiem,

● Delegacje: Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" 
w Turku, Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobrej i Przespolewa oraz Ochotniczych Straży 



Pożarnych z terenu Gminy Kawęczyn wraz z pocztami sztandarowymi,
● Orkiestra  dęta  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Tokarach  z  kapelmistrzem  Eugeniuszem 

Grzelakiem,
● Przedstawiciele prasy lokalnej i telewizji kablowej.

W dalszej części Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Ryszard Michalski 
odczytał  akt  erekcyjny,  wieloletni  Naczelnik  Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Żdżarach  Ryszard 
Jaśkiewicz przedstawił rys historyczny jednostki, a fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego 
wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. Po tej części rozpoczęła się Msza Święta, podczas której 
został  poświęcony sztandar  Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Żdżarach.  Mszę Świętą  celebrował, 
homilię  wygłosił  oraz  dokonał  poświęcenia  sztandaru  Kapelan  Straży  Pożarnych  Powiatu 
Tureckiego,  Proboszcz Parafii  Tokary ks.  Antoni  Janicki.  Po Mszy Świętej  nastąpiło wręczenie 
sztandaru.  Akt  nadania  sztandaru  odczytał  Dyrektor  Biura,  Sekretarz  Zarządu  Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu Andrzej Jankowski, a sztandar wręczył Członek Prezydium Zarządu 
Oddziału  Wojewódzkiego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej 
Województwa  Wielkopolskiego  w  Poznaniu,  Prezes  Zarządu  Oddziału  Powiatowego  Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku Zbigniew Gradecki. Sztandar 
odebrał Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Bogumił Marciniak i następnie 
przekazał go pocztowi sztandarowemu, w skład którego wchodzili: Sylwester Rykowski, Bogdan 
Cepiński  i  Karol  Migdalski.  Poczet  sztandarowy dokonał  prezentacji  sztandaru  przed  frontem 
pododdziałów. W dowód uznania za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej  
Srebrnym  Medalem  "Za  Zasługi  dla  Pożarnictwa" odznaczona  została  Ochotnicza  Straż 
Pożarna w Żdżarach. Odznaczeni zostali również druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Żdżarach.

Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Jaśkiewicz Mieczysław s. Ignacego
2.  Kałużny Kazimierz s. Czesława
3.  Nowak Ryszard s. Franciszka
4.  Rykowski Zdzisław s. Bronisława
5.  Zduniak Edward s. Kazimierza

Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Marciniak Zygmunt s. Zygmunta
2. Płuciennik Jan s. Stanisława
3. Rykowski Sylwester s. Stanisława

Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Banasiak Zbigniew s. Józefa
2. Marciniak Mariusz s. Bogumiła
3. Migdalski Karol s. Eugeniusza
4. Wolski Paweł s. Jana
5. Zduniak Maciej s. Edwarda

Odznaką "Strażak Wzorowy"
1. Cepiński Bogdan s. Józefa
2. Dusza Waldemar s. Stanisława
3. Gabryjaniak Radosław s. Tadeusza
4. Florczak Andrzej s. Antoniego
5. Janiak Bernard s. Eugeniusza
6. Przybylak Andrzej s. Jana

Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego"
1. Jaśkiewicz Ryszard s. Ignacego
2. Marciniak Bogumił s. Zygmunta



Odznaką "Za Wysługę 50-ciu Lat"
1. Królak Jan z Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie

Aktu  dekoracji  odznaczeniami  dokonali:  Dyrektor  Andrzej  Jankowski,  Prezes  Zbigniew 
Gradecki, Wiceprezes Jan Nowak, Prezes Zenon Tomczyk, Starosta Ryszard Bartosik i Wicestarosta 
Krzysztof  Kolenda.  Po  dekoracji  odznaczeniami  rozpoczęły  się  wystąpienia  okolicznościowe 
zaproszonych gości, którzy złożyli gratulacje i przekazali życzenia. Było też pamiątkowe zdjęcie 
pocztu sztandarowego ze sztandarem, gospodarzami i zaproszonymi gośćmi. W części artystycznej 
koncertowała  orkiestra  dęta  Ochotniczej  Straży Pożarnej  w  Tokarach  oraz  wystąpili  uczniowie 
Szkoły  Podstawowej  w  Tokarach.  Uroczystość  zakończyła  się  wspólnym  obiadem  i  strażacką 
grochówką, a wieczorem gospodarze zaprosili wszystkich chętnych na strażacką majówkę.

Z.T

              

                                       

Zarząd Oddziału  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku, 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kawęczynie 

oraz Wójt Gminy Kawęczyn

serdecznie zapraszają na IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP. 
Przegląd odbędzie się w dniu 03 czerwca 2007r w Tokarach Pierwszych 

Program przeglądu:
godz. 1500 – 1530 Przyjazd Orkiestr na Plac przy Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Tokarach

1545 przemarsz orkiestr na Gminny Stadion w Tokarach
1615 wspólne wykonanie utworów:

• „Orkiestry Dęte” oprac. Julian Kwiatkowski
• „Pochód” oprac. Karol Padivy

1630 uroczyste rozpoczęcie 
1640 prezentacja orkiestr w koncercie
1820 występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tokarach
1840 wręczenie dyplomów i nagród



Badania ankietowe

W dniach  18  i  19  maja  2007r.  zostały przeprowadzone  w 12  sołectwach  naszej  gminy 
badania  ankietowe.  Organizatorem  badań  była  Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskiego  w 
Warszawie (Wydział Nauk Humanistycznych). Ankietowane sołectwa zostały wylosowane przez 
organizatorów badań . Badania ankietowe przeprowadzili studenci socjologii w/w uczelni.

Temat badań związany był z funkcjonowaniem demokracji na poziomie gminy, szczególnie 
gminy wiejskiej. W badaniach stawiane były pytania o związki między tradycją kulturową regionu , 
a przebiegiem procesów selekcji lokalnej elity politycznej . Gmina Kawęczyn została wybrana do 
badań  ankietowych  gdyż  zgodnie  z  oceną  organizatorów  badań  posiada  cechy  typowej  wsi 
wielkopolskiej i  z rozbudowaną działalnością stowarzyszeń. Drugi etap projektu badawczego to 
badania ankietowe lokalnych liderów naszej gminy, które zostaną  przeprowadzone  w najbliższym 
czasie.
Takie same badania zostaną przeprowadzone  w regionie podlaskim.

H.A.J

VI Sesja Rady Gminy Kawęczyn

W dniu  30 kwietnia 2007 r. odbyła się  VI Sesja Rady Gminy Kawęczyn. 
Na sesji rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r. oraz podjęto uchwałę o 
udzieleniu  absolutorium dla Wójta Gminy Kawęczyn.
Podjęto również uchwały w następujących sprawach :

1. zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 r.,
2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Głuchów
3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żdżary
4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w  miejscowości Ciemień

                                                                                  M.M.

SIANOKOSY – Grunt to rodzinka III
30.06. - 01.07.2007r.

Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" w ramach otwartego konkursu ofert 
"Kreowanie  pozytywnego  wizerunku  rodziny"  ogłoszonego  przez  Regionalny  Ośrodek  Polityki 
Społecznej  w  Poznaniu  złożyło  wniosek  pn.  "Sianokosy  -  Grunt  to  Rodzinka  III".  W wyniku 
rozstrzygniętego  konkursu  Stowarzyszenie  otrzymało  najwyższą  ocenę  Komisji  Konkursowej  i 
decyzją  Zarządu  Województwa  wielkopolskiego  przyznano  dotację  ze  środków  Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego.

W ramach projektu Stowarzyszenie przewidziało  dwudniowy festyn rodzinny w dniach 
30.06 - 01.07.2007 r., zorganizowany na skalę województwa wielkopolskiego pod nazwą
 "GRUNT TO RODZINKA III". Adresatami projektu są rodziny z terenu całej Wielkopolski.

Miejscem realizacji projektu będzie teren przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie.
Zespół realizujący projekt - członkowie stowarzyszenia "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju", 
nauczyciele ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów  w Gminie Kawęczyn, a także inne aktywnie 
działające osoby z terenu gminy.

Celem  projektu  jest  promowanie  pozytywnego  wizerunku  rodziny  wielodzietnej 
i wielopokoleniowej poprzez:

1. Kształtowanie poczucia więzi rodzinnej.
2. Pokazywanie walorów rodziny wieloosobowej.



3. Integrowanie członków rodziny przy podejmowaniu decyzji.
4. Kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu swojej rodziny.
5. Propagowanie aktywnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego.
6. Rozwijanie kreatywności i twórczego działania rodzin.
7. Kultywowanie zwyczajów, tradycji i obrzędów ludowych.
8. Promowanie dziedzictwa kulturowego regionu.
9. Aktywowanie środowiska wiejskiego. 

W programie przewidziano wiele konkursów oraz atrakcji.

Efektami realizowanego programu będą:
1. Wypromowanie pozytywnego wizerunku wielkopolskiej rodziny.
2. ”Reklamowanie” walorów wielodzietnej rodziny.
3. Ukazanie wartości więzi i relacji wielopokoleniowej rodziny.
4. Prezentacja ciekawych form i sposobów spędzania wolnego czasu i wypoczynku z rodziną.
5. Zmotywowanie mieszkańców środowisk wiejskich do aktywności i twórczego działania.
6. Zaspokojenie potrzeb materialnych niektórych uczestników festynu.
7. Wskazanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.

Dla uczestników konkursów i zabaw przewiduje się wiele atrakcyjnych nagród.
       
Ponadto dla wszystkich uczestników festynu przewidziano bezpłatne stoiska gastronomiczne .

W związku z organizacją festynu zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału.

Organizatorzy

VII  festyn  z  okazji  Dnia Rodziny
Jak  się  bawić  ...  to  tylko  w   Skarżynie !

Piękne , słoneczne majowe popołudnie ( 19 maja ) to wymarzony czas na rodzinny festyn . 
Tym razem pogoda wyjątkowo sprzyjała organizatorom .

Zaproszenie   na  uroczystość  (  mimo  wielu  służbowych  i  rodzinnych  obowiązków  ) 
przyjęli :p. K. Kolenda - wicestarosta powiatu tureckiego , p. J. Nowak  -  wójt gminy Kawęczyn , 
p. H. Binkowski - z-ca wójta ,  p. E. Krawczyk – prezes  LZS  „Orzeł”   Kawęczyn, ponadto  Zarząd 
OSP w Skarżynie,  pensjonariusze  Środowiskowego  Domu Samopomocy w Liskowie  oraz  stali 
uczestnicy szkolnych uroczystości -  państwo A i T  Pisulowie  ( tym razem w  roli dziadków ), a 
także  licznie zgromadzeni rodzice  uczniów,  mieszkańcy Skarżyna  i okolicznych   miejscowości .

Program festynu był wyjątkowo bogaty , obfitował w przeróżne atrakcje .Uczestnicy festynu 
z  dużym  zainteresowaniem  oglądali   prezentacje  wokalno-instrumentalne  ,  popisy  taneczne  i 
aktorskie uczniów. Miłą niespodzianką okazała się część artystyczna  przygotowana   z myślą  o 
skarżyńskiej  ,,rodzinie  strażackiej”  .
W konkursach, zabawach i quizach  chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły  dzieci , 
ich   rodzice  oraz   inni członkowie  rodzin, zdobywając cenne nagrody.  

Trafionym  pomysłem   okazał  się  nowo  otwarty  ,,  gabinet  kosmetyczny”  ,w  którym 
na  świeżym  powietrzu,  za  niewielką opłatą chętni mogli zafundować sobie wesoły makijaż.

Jak  zawsze  wielkim  powodzeniem  cieszyła  się  loteria  fantowa  ,  na  którą  naprawdę 
wartościowe  fanty  przekazali  hojni  ofiarodawcy  -  mieszkańcy  Skarżyna  i  okolicznych  wsi 
( Będziechowa , Marcjanowa, Skarżyna Kolonii i Stanisławy) . 

Wyjątkowo  szczodrym  gestem wykazali się goście festynu,  dzięki  którym  zysk  z loterii 



fantowej znacznie przekroczył oczekiwania organizatorów .  Dorodny kogut trafił do rąk  pana 
Wójta ,  pan  E. Krawczyk  zakupionego  fantowego gołębia postanowił   na znak  dobrej  zabawy 
wypuścić   w błękitną przestrzeń , zaś pan wicestarosta  K. Kolenda zdecydował – pójść   na całość 
-   i  wykupił  wszystkie  dostępne  na  loterii  losy  !

Niemałą atrakcją był zaprzęg  konny , którym można było zwiedzić bliższe i dalsze okolice . 
Chętnych do skorzystania z tej  atrakcji nie brakowało.

Największą  jednak  niespodziankę  przygotowała  dyrektor szkoły  . Na  jej zaproszenie do 
Skarżyna   zjechała   grupa  harleyowców.  Wspaniali  mężczyźni  na  wspaniałych  maszynach 
przyciągnęli  ogromną  uwagę  wszystkich   uczestników  festynu.  W  czasie  kiedy  korzystali  z 
gościnnego  poczęstunku  była  okazja,  aby obejrzeć  z  bliska  niesamowite   pojazdy    i  zrobić 
pamiątkowe zdjęcia.

Tradycyjnie  Rada  Rodziców  przygotowała  do  degustacji  kulinarne  przysmaki 
dla  wszystkich uczestników festynu ,    zaś ciasta domowego wypieku  upieczone przez mamy 
przewyższały  swoją  jakością   te  z  najlepszych   cukierni.   Opiekunka   szkolnego  sklepiku 
ufundowała   dla  wszystkich  spragnionych  uczniów  lody . 
Przy muzyce zaprzyjaźnionego ze szkołą  zespołu DER, jak  przystało na prawdziwej majówce 
wszyscy wspaniale się bawili .Wystarczy powiedzieć, że festyn zakończył się wspólnymi tańcami 
dzieci, nauczycieli i uczestników festynu.  Nie  brakowało śmiechu  i szczerego humoru . Choć nie 
obyło się bez  małej wpadki  ze  ....stoiska  z loterią   ,,zbiegł ”  fant –  biało-czarny  królik – (  na 
uczciwego  znalazcę  czeka nagroda) .

Tegoroczny  festyn  należy  zaliczyć  do  kolejnych  sukcesów  organizacyjnych   Szkoły 
Podstawowej  w  Skarżynie  .  Dzięki  zaangażowaniu   dyrektora  szkoły,  niezawodnej   Radzie 
Rodziców, ciekawym  pomysłom nauczycieli,  ofiarności wszystkich  pracowników obsługi   szkoły 
oraz   rodzicom,    którzy    jak  zawsze   wspierali   przygotowanie  i  przebieg  festynu,   miłe 
wspomnienia  z  obchodów  VII   Dnia Rodziny pozostaną na długo w pamięci  dzieci  i pozostałym 
uczestników  zabawy.
Dyrektor szkoły  oraz pozostali organizatorzy   festynu  serdecznie dziękują  wszystkim  sponsorom 
i wielu życzliwym osobom  bez pomocy  których nie byłoby  tak  wspaniałej, udanej zabawy.

Słowa podziękowania kierują do : Zarządu  OSP   w Skarżynie  , p. A. M . Adamczyków, p. 
Galewskich,  p.  B.  S  .  Dzikowskich   ,  p.  T.  Duszyńskiego  –  sołtysa  wsi    Marcjanów,    p. 
Raszewskiego  z  Kawęczyna.

Zorganizowanie  festynu  było  niecodzienną  okazją  do  integracji  uczniów,  rodziców, 
nauczycieli oraz miejscowej społeczności, a   także budowania    atmosfery otwartości  szkoły  na 
potrzeby lokalnego środowiska. 

WYCIECZKA ROWEROWA

19 maja 2007r. uczestnicy warsztatów „Młody, Mały Przedsiębiorca” pod czujnym okiem 
opiekunów (E. Wojtczak,  D. Czerniak, K. Korycka) wyruszyli  na wycieczkę, której celem było 
zwiedzenie gospodarstw agroturystycznych działających na terenie gminy Kawęczyn oraz poznanie 
możliwości  stworzenia podobnych form działalności  gospodarczej  przy wykorzystaniu  walorów 
geograficznych i przyrodniczych naszej gminy. 
Wyruszyliśmy sprzed gmachu szkoły w Tokarach i udaliśmy się drogą wojewódzką w kierunku 
Żdżar. Pierwszym celem naszej wyprawy była stadnina koni prowadzona przez pana Mirosława 
Grudzińskiego.  Gospodarz  już  na  nas  czekał.  Po  przywitaniu  oprowadził  nas  po  swoim 
„królestwie”. Obejrzeliśmy stajnie, poznaliśmy imiona koni i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 
rzeczy  na  temat  prowadzenia  stadniny  i  gospodarstwa  agroturystycznego.  Dowiedzieliśmy  się 
również o możliwości korzystania ze szkółki jeździeckiej. Następnie przeszliśmy na pastwiska, na 
których  przebywały  klacze  ze  źrebiętami.  Wszystkich  zachwycił  widok  tych  majestatycznych 
zwierząt.
Kolejnym  etapem  wycieczki  był  Młodzianów.  Ze  Żdżar  wyruszyliśmy  drogą  w  kierunku 



Marcjanowa i dalej na Kawęczyn. W Kawęczynie skręciliśmy w polną drogę na Młodzianów, przez 
Ciemień  i  Dzierzbotki.  Końcowym  przystankiem  wycieczki  była  stadnina  koni  huculskich. 
Właściciele stadniny prowadzą zachowawczą hodowlę koni huculskich. Jak dowiedzieliśmy się od 
pani Katarzyny Majewskiej rasa ta była zagrożona wyginięciem i dlatego w Polsce powstało kilka 
stadnin,  których  celem  była  ochrona  koni  tej  rasy.  Konie  te  są  bardzo  odporne  na  niskie 
temaperatury. Cały rok przebywają na pastwisku, nie potrzebują stajni i specjalnego traktowania. 
Pierwszą klacz, która urodziła się w stadninie nazwano Wielkopolanka,  był to pierwszy konik tej 
rasy, który przyszedł na świat w Wielkopolsce. 
Stadu przewodzi jeden ogier, który „opiekuje” się klaczami i źrebiętami. Na pastwisku przebywało 
kilka klaczy, które opiekowały się źrebiętami, z których najmłodszy miał dwa dni. Konie huculskie 
są bardzo przyjazne ludziom dlatego wykorzystuje się je w hippoterapii. 
Pod koniec naszego pobytu w stadninie mieliśmy okazję obserwować moment przygotowania koni 
do jazdy konnej, ich czyszczenie i siodłanie. 
Wycieczka okazała się bardzo pouczająca. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat 
hodowli  koni  rasy  huculskiej  oraz  organizacji  gospodarstwa  agroturystycznego.  Niektórzy  z 
uczestników wycieczki wyrazili chęć stworzenia podobnych stadnin w przyszłości.
Cała wycieczka została udokumentowana, uczestnicy zrobili wiele ciekawych zdjęć oraz nakręcili 
krótki film z pobytu w stadninie. 

Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu „Młody, Mały Przedsiębiorca”, 
którego patronem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Każdy z uczestników otrzymał suchy 
prowiant zakupiony ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Podsumowanie 
realizacji projektu oraz jego efekty zostaną zaprezentowane na III Rodzinnym Pikniku Tokary 2007 
w dniu 17 czerwca 2007r. 

K.K.

wi to piosenki w TokarachŚ ę

IV Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewaj razem z nami” zgromadził w tym roku uczniów i 
nauczycieli wszystkich szkół Gminy Kawęczyn. Impreza cieszy się dużą popularnością co cieszy 
organizatorów i potwierdza powiedzenie, że „piosenka jest dobra na wszystko”. Tegoroczna edycja 
konkursu  odbyła  się  w  Sali  OSP  w  Tokarach.  W   konkursie  wzięło  udział  25  młodych 
wykonawców, którzy reprezentowali trzy kategorie wiekowe: klasy I – III, IV – VI i gimnazjum. 
Jury  w  składzie:  Henryk  Binkowski  v-ce  wójt  Gminy  Kawęczyn  –  przewodniczący,  Janusz 
Jeżykowski,  Jan  Kosowski  i  Henryk Kaźmierczak.  Ocenie  jury podlegały czystość  brzmienia  i 
muzykalność  wykonawcy,  ogólne  wrażenie  artystyczne,  interpretacja  utworu,  a  także  dobór 
repertuaru. Było to trudne zadanie, gdyż poziom wykonań był  wysoki, a repertuar bardzo szeroki. 
Młodzi  wykonawcy  zaprezentowali  utwory  polskich  wykonawców  oraz  piosenki  turystyczne  i 
szkolne.  Festiwal  przebiegał  w  bardzo  miłej  atmosferze.  Publiczność  oklaskami  dopingowała 
„młodych piosenkarzy”, którym trema znikała już po pierwszych taktach muzyki.

Po  części  konkursowej  odbył  się  koncert  „Multiinstrumentalisty”  sceny  łódzkiej,  który 
zaprezentował  show  poświęcone  instrumentom  perkusyjnym.  Artysta  nie  tylko  grał  na  wielu 
instrumentach,  prezentując  znane  utwory  muzyki  poważnej  i  rozrywkowej,  ale  zachęcał 
publiczność  do  wzięcia  udziału  w  muzycznych  konkursach.  Dzieci  i  młodzież  bardzo  chętnie 
wykazywali się znajomością muzyki filmowej i klasycznej.   
Po koncercie nastąpiło podsumowanie III Gminnego Festiwalu Piosenki i ogłoszenie werdyktu jury. 
Przewodniczący  jury  –  Henryk  Binkowski  odczytał  protokół,  a  wyniki,  przedstawiły  się 
następująco:
Kategoria I – III

I miejsce -  Mateusz Milczarek (ZS Kowale Pańskie, opiekun M. Pietrzak);
II miejsce – Sebastian Kalinowski (ZS Kawęczyn, opiekun K. Jesionek);
III miejsce – Patryk Iwański (SP Tokary, opiekun M. Chrzuszcz);



Kategoria IV – VI
I miejsce – Milena Bekalarek (ZS Kawęczyn, opiekun K. Jesionek);
II miejsce – Konrad Kowalczyk (SP Skarżyn, opiekun K. Jesionek);
III miejsce – Nikola Pietrzak (SP Tokary, opiekun B. Osiewała);

Kategoria- Gimnazjum
I miejsce – Paulina Tomczyk (Gimnazjum Kowale Pańskie, opiekun Beata Gibasiewicz);
II miejsce – Izabela Gil (Gimnazjum Kawęczyn, opiekun K.Jesionek);
III miejsce – Kamila Wągiel (Gimnazjum Kawęczyn, opiekun K. Jesionek);

Nagrodę  publiczności  otrzymała  Katarzyna  Kasprzak  (ZS  Kawęczyn,  opiekun  K.  Jesionek). 
Wręczenia  nagród,  dyplomów  i  statuetek  dokonali  Henryk  Binkowski,  Jarosław  Król  oraz 
organizatorzy. 
Zdobywcy I miejsc otrzymali odtwarzacze MP3, II miejsc – torby podróżne i piłki, a III komplety 
porcelanowych filiżanek. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. 
Organizatorki festiwalu: panie Barbara Osiewała i Małgorzata Chrzuszcz  oraz dyrektor szkoły pani 
Ewa  Wojtczak  podziękowały  sponsorom:  Urzędowi  Gminy  w  Kawęczynie,  Starostwu 
Powiatowemu  w  Turku,  Jarosławowi  Królowi  –  kierownikowi  NZOZ  Tokary,  Krzysztofowi 
Kolendzie  i  Radzie  Rodziców  SP  w  Tokarach.  Bez  Państwa  wsparcia  festiwal  byłby  mniej 
kolorowy i słoneczny. 
Wszystkim uczestnikom festiwalu bardzo dziękujemy i składamy gratulacje laureatom. Już za rok 
kolejna edycja festiwalu. Zapraszamy 

K.K.   B.O.   M.Ch.

SPORT
Kolejka 19 – 28 kwietnia-29 kwietnia 
Maksymilian Konin – Błękitni Helenów 1:1
Polonia Golina – Fanclub Dąbroszyn 0:0
Nałęcz Babiak – Orły Huta Łukomska 1:2
Prosna Lisewo – Orzeł Kawęczyn 0:3
GKS Olszówka–  GKS Osiek Mały 5:2
Warta Rumin – Mirek Adamów 0:3
Pauzuje: Kosynier Sokołowo

Kolejka 20 - 5-6 maja
Warta Rumin – GKS Olszówka 3:0 
GKS Osiek Mały – Prosna Lisewo 2:0
Orzeł Kawęczyn – Błękitni Helenów 1:0 
Maksymilian Konin – Nałęcz Babiak 2:1
Orły Huta Łukomska –  Polonia Golina 0:2 
Fanclub Dąbroszyn – Kosynier Sokołowo 2:0
Pauzuje:   Mirek Adamów

Kolejka 21 – 13 maja 
Kosynier Sokołowo – Orły Huta Łukomska 3:0
Polonia Golina – Maksymilian Konin 3:2  
Nałęcz Babiak – Orzeł Kawęczyn 0:0 
Błękitni Helenów – GKS Osiek Mały 4:0
Prosna Lisewo – Warta Rumin 1:3
GKS Olszówka – Mirek Adamów 3:0
Pauzuje: Fanclub Dąbroszyn

Kolejka 22 - 19-20 maja
Mirek Adamów – Prosna Lisewo 0:3
Warta Rumin –  Błękitni Helenów 0:2
GKS Osiek Mały – Nałęcz Babiak 1:2 
Orzeł Kawęczyn –  Polonia Golina 3:1
Maksymilian Konin – Kosynier Sokołowo 1:2
Orły Huta Łukomska – Fanclub Dąbroszyn 0:1
Pauzuje: GKS Olszówka   

Tabela 
Nazwa Mecze Punkty Bramki

1. Fanclub Dąbroszyn 20 51 52-12

2. Orzeł Kawęczyn 20 41 40-25

3. Polonia Golina 20 39 48-18

4. Nałęcz Babiak 20 36 31-27

5. Kosynier Sokołowo 20 34 38-24

6. Orły Huta Łukomska 21 34 38-27



7. Maksymilian Konin 21 33 41-29

8.  GKS Olszówka 20 27 38-29

9. Warta Rumin 20 21 38-45

10. Błękitni Helenów 21 19 20-38

11. Mirek Adamów 20 18 19-39

12. GKS Osiek Mały 20 17 31-61

13.  Prosna Lisewo 21 6 18-78

Najbliższe mecze Orła Kawęczn:
27 maj                Kosynier Sokołow – Orzeł Kawęczyn godz. 15.00
3  czerwca Orzeł Kawęczyn – Fanclub Dąbroszyn godz. 14.00
10 czerwca Orły Huta Łukomska – Orzeł Kawęczyn godz. 14.00 
17 czerwca Orzeł Kawęczyn – Maksymilian Konin godz. 11.00 

INFORMACJE

W dniu 10.05.2007r na terenie gminy została przeprowadzona akcja „POSESJA” mająca na 
celu sprawdzenie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz porządku w obejściach.

Ogółem skontrolowano 29 posesji w 13 miejscowościach. Większość stwierdzonych usterek 
dotyczyła niesprawności instalacji elektrycznych.

Kontrole  przeprowadzili  przedstawiciele  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Policji  i 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

 J.T. 
 ...............................................................................................................................................

Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  w   nawiązaniu  do  pisma  Starostwa  Powiatowego  w 
Turku  informuje , że  w  dniu  09.05.2007 r.  została  podpisana  umowa  nr  RSG  3423 / 9 / 07  z  
firmą  Usług  Geodezyjnych  i  Projektowych  Głowacki  Romuald  ul. Obrońców  Westerplatte  11, 
62 – 500  Konin , dotycząca  prac  geodezyjnych  związanych  z  opracowaniem  numerycznej 
mapy  ewidencyjnej  w  zakresie  budynków , użytków  gruntowych z ich aktualizacją dla obszaru 
gminy  Kawęczyn .

Wykonawca  w/w  zadania   zobowiązany  jest   do  wykonania   prac   terenowych  tj. 
pomiaru  budynków  i  użytków  gruntowych  co  wiąże  się z  koniecznością  wejścia  na  teren 
będący  własnością  osób  fizycznych  i  instytucji.      

 Z.O.
 ...............................................................................................................................................

W dniu 10 maja 2007 roku w Remizie OSP Głuchów odbyło się zebranie Gminnej Spółki 
Wodnej dla obiektu Głuchów- Łąki. W zebraniu udział wzięli: 

● Kierownik Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku- Pan Wacław Pawłowski,
● Wójt Gminy Kawęczyn- Pan Jan Nowak,
● mieszkańcy wsi Głuchów.

Celem zebrania było przywrócenie działalności spółki wodnej na obszarze łąkarskim. 
Wniosek w tej sprawie został już wysunięty na zebraniu w Tokarach 1 marca 2007 roku.
Zostały  w  tej  sprawie  złożone  również  przez  mieszkańców  oświadczenia  zawierające  chęć 
przywrócenia działalności spółki wodnej. Większością zebrania działalność spółki wodnej została 



przywrócona i ustalono składkę w wysokości 50 zł  z 1 hektara oraz zaplanowano odnowienie w 
tym roku głównego doprowadzalnika o długości 3,5 km, tj. 2 km w ramach wpływu składek, 1 km 
w ramach  dotacji  z  urzędu  gminy i  0,5  km w ramach  pomocy Powiatowego  Związku  Spółki 
Wodnej  w  Turku.  Prace  melioracyjne  na  tym  doprowadzalniku  rozpoczną  się  po  pierwszych 
sianokosach.

 Z.O.
 ...............................................................................................................................................

Informuję Szanownych Państwa, że z dniem 14 marca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 
12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków 
rolnych (Dz. U. Nr 35, poz. 216), która wprowadziła w życie przepisy umożliwiające producentom 
rolnym  ubieganie  się  o  dopłaty  z  tytułu  zużytego  do  siewu  lub  sadzenia  materiału  siewnego 
kategorii  elitarny  lub  kwalifikowany.  W  życie  weszły  ponadto  wszystkie  akty  wykonawcze 
przewidziane delegacjami przedmiotowej ustawy. Udzielanie dopłat powierzone zostało Oddziałom 
Terenowym Agencji Rynku Rolnego w ramach:

● dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie,
● dopłaty  dla  producentów  rolnych,  którzy  w  2006  r.  ponieśli  szkodę  w  uprawach 

spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą.
Agencja, na podstawie obowiązujących przepisów, przygotowała informację "Warunki uzyskania 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany" oraz wzory wniosków o przyznanie dopłaty, które dostępne są w Oddziałach 
Terenowych Agencji Rynku Rolnego oraz na stronie internetowej Agencji: www.arr.qov.pl .

Należy wskazać, że wprowadzenie dopłat, o których mowa w niniejszym piśmie, to między 
innymi kolejny etap realizacji rządowego „Programu dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. 
ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną tknięciem ich gospodarstw suszą".

W ramach pomocy dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę uprawach 
spowodowaną  dotknięciem ich  gospodarstw  suszą  ustawodawca  w  art.  40f  ust.  4  pkt  1  i  2 
przewidział, że do wniosku o dopłatę należy dołączyć:

● kopię  protokołu  oszacowania  szkód  (sporządzonego  przez  komisję  powołaną  przez 
wojewodę) określającego wysokość szkody w uprawach, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej,

● kopię  decyzji  o  udzieleniu  pomocy  społecznej,  wydanej  na  podstawie  przepisów  o 
pomocy społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy 
dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem  przez  kierownika  ośrodka  pomocy  społecznej  -  w  przypadku,  gdy 
producentowi rolnemu udzielono takiej pomocy.

U.B
 ...............................................................................................................................................

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje,że z dniem 31 grudnia 2007 roku tracą ważność 
wszystkie dowody osobiste wydane przed 2001 rokiem.

W.T.
 ...............................................................................................................................................

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, 
wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie.
Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego.
Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.
Do  wniosku  załącza  się  dwie  aktualne,  wyraźne  fotografie  o  wymiarach  35x45  mm, 



przedstawiające osobę bez nakrycia głowy /z wyjątkiem osób noszących nakrycie  głowy zgodnie z 
zasadami swojego wyznania / i okularów z ciemnymi szkłami / z wyjątkiem osób z wrodzonymi lub 
nabytymi  wadami  narządu  wzroku  /  w  taki  sposób,  aby  ukazywały  głowę  w  pozycji  lewego 
półprofilu i z widocznym lewym uchem, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego / 
30 zł./ oraz :

1. odpis  skrócony  aktu  urodzenia  –  w  przypadku  osób,  które  nie  wstąpiły  w  związek 
małżeński,

2. odpis skrócony aktu małżeństwa /z aktualną adnotacją o używanym nazwisku/.

Uwaga:  Osoby  składające  wniosek  o  wydanie  dowodu  osobistego  po  raz   pierwszy,  powinny 
legitymować się innym dokumentem ze zdjęciem /np. legitymacją szkolną, paszportem/ lub zgłosić  
się z rodzicami / jednym z nich/ bądź też opiekunem prawnym. 

W.T.
 ...............................................................................................................................................

Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  uprzejmie  prosi  mieszkańców  gminy,  którzy  posiadają 
oczyszczalnie przydomowe o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy w Kawęczynie do pok. Nr 19 
lub telefonicznie pod numer 063 2885929. Informacje te zbierane są w celach ewidencyjnych.

M.M

OGŁOSZENIA

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 6,73 ha wraz z zabudowaniami w miejscowości 
Będziechów. Cena do uzgodnienia
      tel.kom.0604872322

 ...............................................................................................................................................

Sprzedam 8 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Kawęczynie.
      tel.kom. 0603957026

 ...............................................................................................................................................

Licowanie  ścian  i  posadzek  płytkami,  roboty  malarskie.  Zakładanie  podłóg,  parkietów, 
cyklinowanie.
INCO – MISTRAL Jan Szymański 
Głuchów 39
      tel.kom. 0608063044  

“Kawęczyniak” 
Wydawca: Urząd Gminy w Kawęczynie, Biuro Rady Gminy

62-704 Kawęczyn, tel. (63)2885910, fax 063 2885940
Miesięcznik od nr 2/06 – ukazuje się 25 każdego miesiąca
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl , www.kaweczyn.pl
Gazetka dostępna bezpłatnie w placówkach handlowych na terenie gminy, u 
wydawcy i na stronie internetowej


