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Z A P R O S Z E N I E

SAMORZĄD GMINY KAWĘCZYN

STAROSTOWIE DOŻYNEK:

Pani Ewa Pawlak z Marianowa i

Pan Paweł Janaszczyk z Kowali Pańskich-Kolonia
 

zapraszają na

Dożynki Gminno-Parafialne
     które odbędą się

 w dniu  7 września 2008 r.
na placu przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie. 

Program dożynek:
Godz.  12,45-Zbiórka delegacji wieńcowych na placu przed wejściem do Urzędu
                      Gminy w Kawęczynie
Godz.  13.00- Msza Święta dożynkowa na placu przy Urzędzie Gminy w
                       Kawęczynie 
Ø Obrzędy dożynkowe
Ø Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy
Tegoroczne dożynki odbędą się podczas Festynu „Grunt to rodzinka IV”
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"Tam gdzie bocian gniazdo wije- Tam rodzina w szczęściu żyje „ 
Grunt to Rodzinka IV" 

Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" w ramach otwartego konkursu ofert 
"Kreowanie  pozytywnego  wizerunku  rodziny"  ogłoszonego  przez  Regionalny  Ośrodek  Polityki 
Społecznej w Poznaniu złożyło wniosek pn.  "Tam gdzie bocian gniazdo wije- Tam rodzina w 
szczęściu żyje „ - Grunt to Rodzinka IV". W wyniku rozstrzygniętego konkursu Stowarzyszenie 
otrzymało  pozytywną  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 
06.09.- 07.09.2008r., zorganizowany na skalę województwa wielkopolskiego pod nazwą

"GRUNT TO RODZINKA IV". 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  z  Gimnazjum im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  w Kawęczynie  a  także  inne  aktywnie 
działające osoby z terenu gminy.

Celem  projektu  jest  kreowanie  pozytywnego  wizerunku  rodziny  ,odbudowa  i 
zacieśnienie więzi rodzinnych. Poprzez udział w konkursach i zabawach chcemy zachęcić do 
wspólnego rodzinnego spędzania czasu. 

Na naszym festynie rodzice wspólnie z dziećmi będą mogli zarówno się bawić jak i 
czegoś nauczyć.  Wspólna rywalizacja w wielu konkurencjach będzie  sprzyjała  poprawie 
więzi  rodzinnych.  Młode  pokolenie  przekona  się  ,że  wspólnie  z  rodzicami  ,  a  nawet 
dziadkami  można  się  dobrze  bawić  i  mile  spędzić  czas.  Poprzez  projekt  pragniemy 
podkreślić  również  rangę  rodziny  wielopokoleniowej,  która  jest  przykładem  łączności, 
zgody i porozumienia między przeszłością i teraźniejszością. Tradycja łączy pokolenia, a 
szczęśliwa i liczna rodzina daje poczucie spełnienia i radości. 

● W programie  przewidziano  wiele  konkursów  oraz  atrakcji  między  innymi:  Wesołe 
miasteczko,   Ogródek  „  Malowanie  twarzy”,   spacerujące  Maskotki,  występy  dla 
dzieci, występ kabaretu na wesoło, występ solistów Teatru Wielkiego w Łodzi, występ 
aktorów Teatru im. W Bogusławskiego w Kaliszu, występ iluzjonisty oraz wiele innych 
atrakcji.
Dla uczestników konkursów i zabaw przewiduje się wiele atrakcyjnych nagród.
Ponadto dla wszystkich uczestników festynu przewidziano bezpłatne i płatne stoiska  
gastronomiczne.                                                                          Organizatorzy 

XIX  SESJA RADY GMINY KAWĘCZYN
     W dniu 29 sierpnia 2008r. (tj. piątek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w 
Kawęczynie odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Kawęczyn. 

W porządku obrad przewiduje się podjęcie uchwał w sprawach: 

a)     zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r.,
b)    zbycia dwóch lokali mieszkalnych w drodze przetargu w budynku Ośrodka Zdrowia w
        Kowalach Pańskich-Kolonii,
c)     zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym w budynku Ośrodka Zdrowia w
        Kowalach Pańskich-Kolonii,
d)    przystąpienia gminy Kawęczyn do Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju”,
e)     ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
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Ogólnopolskie  Zawody  Sportowo - Pożarnicze  CTIF
LĄDEK 2008

 
W dniach 16 – 17 sierpnia 2008 r. w Lądku odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo- 
Pożarnicze wg. międzynarodowego regulaminu CTIF. Rozgrywki te były jednocześnie 
eliminacjami do udziału w XIV Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych CTIF, które 
odbędą się w Ostrawie (Czechy) w lipcu 2009 roku.
W zawodach w Lądku wystąpiła drużyna OSP z Głuchowa, zdobywając Wicemistrzostwo Polski i 
tym samym możliwość udziału w Międzynarodowych Zawodach w Ostrawie.
Do rywalizacji zgłosiło się 55 zespołów z jednostek PSP i OSP,  w tym 19 drużyn kobiecych oraz 
poza klasyfikacją  MDP Lądek.
Barwy wielkopolski reprezentowały jednostki:
- grupa OSP - klasa A OSP Głuchów, OSP Kowalew, OSP Lądek,
- grupa OSP - klasa B OSP Kowalew, OSP Kościan, OSP Lądek,
- grupa PSP - klasa A - KP PSP Kościan,
- grupa PSP - klasa B - KP PSP Słupca,
- grupa KDP - klasa A - OSP Barchlin, OSP Bucz, OSP Lądek.
Zawody Sportowo - Pożarnicze wg. regulaminu CTIF w Lądku rozgrywane były zgodnie z 
regulaminem Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów  Sportowo-Pożarniczych - wydanie 6 z 
2002 r. Konkurencje podzielone były na dwie dyscypliny, tj. ćwiczenia bojowe ( na sucho) i sztafetę 
pożarniczą.
Każda grupa podzielona była na dwie klasy:
- klasa A bez zaliczania punktów za wiek,
- klasa B z zaliczaniem punktów za wiek.
Sędzią Głównym Zawodów był mł. bryg. Jarosław Czaja ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
Zawody swoją obecnością uświetnili m.in.:
- V-ce premier  RP;  Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP – dh Waldemar Pawlak,
- sekretarz stanu w Kancelarii Premiera –  dh Eugeniusz Grzeszczak,
- Z-ca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Marek Kowalski,
- V-ce Wojewoda Wielkopolski – Przemysław Pacia,
- Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak,
- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Arkadiusz Błachowiak ,
- Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Wojciech Mendelak wraz z zastępcami: 
bryg. L. Janiakiem i mł. bryg. A. Langnerem,
- Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP – dh Teresa Tiszbierek,
- członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP – dh Elżbieta Polak,
- Starosta Powiatu Słupeckiego – Mariusz Roga,
- Komendant Powiatowy PSP w Słupcy – mł. bryg. Sławomir Kaczorkiewicz,
- Wójt Gminy Lądek – Jerzy Kasznia.
Zawodnicy z Głuchowa wystąpili w składzie:
- Choronży Mirosław
- Dewicki Mateusz
- Kwinciak Adrian – naczelnik OSP Głuchów, trener drużyny
- Kwinciak Marcin
- Kwinciak Sebastian
- Pasik Jarosław – trener drużyny
- Pasik Piotr
- Sukienniczak Arkadiusz
- Walaszczyk Zbigniew – dowódca drużyny
- Wypych Mariusz
Drużyna OSP- CTIF Głuchów powstała w  2001 roku. W okresie swojego istnienia odniosła wiele 
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sukcesów, jak chociażby Wicemistrzostwo Województwa Wielkopolskiego i VIII miejsce na 
Mistrzostwach Polski w 2004roku, VII miejsce na Zawodach Międzynarodowych w Niemczech w 
2006 roku i tytuł Mistrza Województwa Wielkopolskiego w bieżącym roku. Do udziału w 
Zawodach w Lądku prowadziła długa droga przygotowań i ćwiczeń. Tuż przed zawodami drużyna 
doskonaliła swoje umiejętności podczas dwutygodniowego obozu szkoleniowego, 
zorganizowanego w Zespole Szkół w Kaczkach Średnich. Dzięki pomocy udzielonej przez  
dyrektora Zespołu Szkół pana Karola Mikołajczyka, który  udostępnił bazę szkoły do ćwiczeń oraz 
pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kawęczyn, zawodnicy mogli dobrze przygotować się 
do zawodów. 
Jak powiedział dh Adrian Kwinciak - naczelnik OSP Głuchów i jeden z trenerów, drużyna do 
zawodów była przygotowana bardzo dobrze. Wyniki osiągane podczas treningów były również 
bardzo dobre. Jednak złe warunki atmosferyczne panujące podczas zawodów sprawiły, że drużyna 
swój pierwszy start miała niezbyt udany. W drugim dniu zawodów zawodnicy stanęli jednak na 
wysokości zadania i zdobyli Wicemistrzostwo Polski.

Klasyfikacja końcowa pięciu drużyn, które pojadą na Mistrzostwa Europy do Ostrawy:
1. Kowalew, woj. wielkopolskie   -      407,15 pkt.
2. Głuchów, woj. wielkopolskie    -      403,13 pkt.
3. Raszowa, woj. opolskie             -      401,94 pkt.
4. Parczew, woj. lubelskie             -      399,40 pkt.
5. Lądek, woj. wielkopolskie        -      397,49 pkt.
 
Zwycięska drużyna dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się ich udziału w Mistrzostwach Polski.
 
                                                                                A.K., B.M.
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V Europejskie i VIII  Krajowe  Zawody  Sikawek  Konnych
CICHOWO 2008

 
W dniu 17 sierpnia 2008 roku w Cichowie odbyły się V Europejskie i VIII Krajowe Zawody 
Sikawek Konnych, w których wzięło udział około 80 drużyn z Polski i  zagranicy. W zawodach w 
Cichowie, drugi rok z rzędu, startowała drużyna z OSP Głuchów, zdobywając podobnie jak w 
roku ubiegłym,  Wicemistrzostwo Polski  w Kategorii  Sikawek Zdejmowanych.
Radość zawodników z Głuchowa była tym większa, że to drugie tego dnia zdobyte 
Wicemistrzostwo Polski przez Głuchowiaków ( pierwsze zdobyła drużyna OSP-CTIF ).
Ponadto zaprzęg pana Mirosława Grudzińskiego ze Żdżar został nagrodzony pucharem za najlepiej 
zajeżdżone konie – zaprzęg liczył 5 koni i był ułożony w tzw. „piątkę węgierską”.

Skład zwycięskiej drużyny:
1.     Grudziński Mirosław – powożący
2.     Szymczak Tomasz – dowódca drużyny
3.     Chojnacki Tomasz
4.     Grudziński Adam
5.     Grzesiak Dariusz
6.     Kowalczyk Andrzej
7.     Krotowski Piotr
8.     Pakuła Adrian
9.     Żwański Kamil

A.K., B.M.

       I   N   F   O  R   M  A  C J   A
Wielkopolski   Związek   Hodowców   Koni    uprzejmie     i  n  f  o  r  m  u  j  e     osoby

zainteresowane   /  hodowców   koni /   wyrobieniem    paszportów    dla     koni    aby

zechciały   zgłosić   ten    fakt    w  terminie   do   dnia       15   września   2008   roku  

 do   Urzędu    Gminy   pokój    nr  14   tel.  /  063 /  288-59-24.

Pozostałe   informacje   w  /  w    sprawie   można   uzyskać    pod    nr  / 785102030 /.  
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

informuje: 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do 

produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 
 w terminie od 1 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 września 2007 r. do 29 lutego     2008 r.,  

 w terminie od 1 września 2008 r. do 30 września 2008 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. w ramach limitu zwrotu 
podatku określonego na 2008 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2008 r. wynosi  73,10 zł * ilość ha użytków rolnych 
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
2 - 31 maja 2008 r. w przypadku pierwszego wniosku 
3 - 30 listopada 2008 r. w przypadku drugiego wniosku 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 
Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kawęczyn,
w pok. nr 4 od godz.9.00 do 14.00

 Konińska Klasa A
  Ogółem 

P. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. 
1. Polonia Golina 3 9 3 0 0 25 3
2. Sparta-Sklejka Orzechowo 3 9 3 0 0 18 6
3. Orlik Klafs Miłosław 3 9 3 0 0 7 1
4. Lech Kozarzewek 3 9 3 0 0 6 1
5. Orzeł Grzegorzew 3 7 2 1 0 8 3
6. Błękitni Mąkolno 3 6 2 0 1 18 11
7. Orzeł Kawęczyn 3 4 1 1 1 7 8
8. Hetman Orchowo 2 3 1 0 1 3 2
9. Teleszyna Przykona  3 3 1 0 2 6 15
10. Orły Huta Łukomska 3 3 1 0 2 8 11
11. Warta Krzymów  3 3 1 0 2 6 10
12. Warta Kramsk 3 2 0 2 1 4 7
13. Polanin Promotor Strzałkowo 3 0 0 0 3 1 7
14. Błękitni Helenów 3 0 0 0 3 1 8
15 Wilki Wilczyn 3 0 0 0 3 16 6
16 Strażak Licheń Stary 2 0 0 0 2 4 19

 

Termin  4 -   31  sierpień  2008 r.  - niedziela 17:00   Wilki Wilczyn - Orzeł Kawęczyn
Termin  5 -   7  wrzesień  2008 r.  – niedziela 17:00   Orzeł Kawęczyn - Polanin Strzałkowo
Termin  6 -   14  wrzesień2008 r.  - niedziela  17:00   Orzeł Kawęczyn - Błękitni Helenów
Termin  7 -   21  wrzesień2008 r.  - niedziela  16:00   Orzeł Kawęczyn - Teleszyna Przykona
Termin  8 -   28  wrzesień2008 r.  - niedziela  16:00   Polonia Golina - Orzeł Kawęczyn 
=======================================================================
=======================================================================

http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=205
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=201
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=194
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=195
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=186
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=199
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=203
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=209
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=200
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=189
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=192
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=207
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=207
http://www.jardersport.pl/klub.php?sezon=9&id=198
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Kowale Pańskie, dnia  22 sierpnia 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn z siedzibą  w Kowalach Pańskich ogłasza nabór 
na stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach z terminem 
zatrudnienia od dnia 1 października 2008 r.
Stanowisko pracy: młodszy bibliotekarz. 
Wymiar czasu pracy: ½ etatu (20 godz. tygodniowo).
1. Wymagania formalne:

- ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
      korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
– - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- wykształcenie: średnie lub wyższe  bibliotekarskie.
2. Wymagania dodatkowe:
-  znajomość obsługi komputera. 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
      1.   Odpowiedzialność za udostępnianie zbiorów i prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

2. Opracowywanie rocznego  planu pracy, sprawozdań kwartalnych i rocznych. 
3. Prowadzenie kancelarii  wg obowiązujących przepisów. 
4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca z placówkami oświatowymi 

i Biblioteką. 
5. Wykonywanie innych poleceń Wójta Gminy Kawęczyn oraz Dyrektora Biblioteki. 

4 .   Wymagane dokumenty:
       -  życiorys – curriculum vitae,
       -  kserokopie świadectw pracy,
       -  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
       -  kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do    
            wykonywania oferowanej pracy,
       -  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku  pracy,
       - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Biblioteki w  Kowalach 
Pańskich w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy w Bibliotece 
Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22.09.2008 r. do godziny 14-tej. Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Biblioteki.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu 
kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 
r., Nr 101, poz.926)”.
                                                                                                         Dyrektor mgr  Elżbieta Kalinowska

“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
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RATUJMY KASZTANOWCE !!!

       Od kilku lat w Polsce groźnym pasożytem kasztanowców jest szrotówek kasztanowcowiaczek 
(Cameraria ohridella). 
       Szrotówek kasztanowcowiaczek jest niepozornym i z bliska całkiem ładnym motylem. Jego 
larwy żywią się liśćmi kasztanowców. Szrotówek potrafi poczynić ogromne szkody. Drzewo traci 
liście  już  latem  i  wymusza  to  na  drzewie  zbyt  wczesny  okres  spoczynku.  Na  przełomie 
sierpnia/września  obserwujemy pojawienie  się na kasztanowcach młodych liści,  pędów a nawet 
kwiatów,  co  u  kasztanowców o  tej  porze  roku  nie  jest  normalne.  Drzewo musi  mieć  czas  na 
przygotowanie się do zimy, kasztanowce wypuszczające młode pędy jesienią, tego czasu nie mają. 
Zostaje zaburzony naturalny zegar biologiczny gatunku. Drzewa regularnie pozbawione liści są z 
roku  na  rok  coraz  słabsze.  Po  wymuszonym  okresie  „letniego  odpoczynku”  nie  potrafią  się 
przygotować do normalnego okresu zimowego.

Owadom tym nie szkodzi zima! Ich poczwarki zimują w opadłych liściach aż do wiosny. W zimnej 
porze roku wytwarzają one ochronny włochaty kokon, który chroni je przed niską temperaturą. 
Cykl życia drzewa zaburza się, w końcu zaatakowane przez szkodniki kasztanowce giną!

Przed groźnymi szkodnikami kasztanowców, szrotówkami kasztanowcowiaczkami, można i trzeba 
chronić.  Dlatego skuteczną metodą tępienia szkodnika jest dokładne grabienie i palenie spadłych 
liści.  Im dokładniej  się  to  zrobi,  tym więcej  poczwarek  zginie  i  tym mniej  dorosłych owadów 
pojawi się na wiosnę.

...............................................................................................................................................
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Kawęczyńskie boćki
       Pomysł obserwacji bociana białego zrodził się w 1998 roku, w chwili, gdy w herbie naszej gminy 
zagościł ten biało- czarny ptak. Autorką projektu badawczego  jest pani Alina Bartosik – nauczycielka 
biologii, która zachęciła uczniów Gimnazjum im. M. Skłodowskiej –Curie w Kawęczynie do wspólnej 
ornitologicznej przygody, trwającej już 10 lat! 
  
 Bocian biały – Ciconia ciconia      
Należy do ptaków brodzących. Jest duży, silnie zbudowany, o długości około 1 metra, masie 3-4 kg i 
rozpiętość skrzydeł ponad 2 m. Ubarwienie ma białe z czarnymi lotkami. Dziób i nogi w kolorze 
czerwonym. Natomiast  młode mają czarny dziób i nogi.  Rodzice wysiadują 3-5 jaj i wspólnie wychowują 
młode.
Bociany to gatunek migrujący odbywający  regularne przeloty na zimowiska i z powrotem.
 
   O bocianim gnieździe
    Gniazdo w życiu bocianów pełni niezwykle ważną rolę. Jest to miejsce spotkania się partnerów, 
kojarzenia par, lęgu i wychowu młodych, a także czynnik łączący parę ptaków. Budowa gniazd jest 
czynnością regulowaną instynktem. Pierwszy na nim siada samiec i zaraz przystępuje do poprawiania 
konstrukcji. Przylot samicy powoduje, że prace nabierają tempa i zwykle po 2-3 dniach jest ono gotowe. W 
znoszenie materiału na budowę zaangażowany jest samiec. Przyniesione w dziobie gałązki składa na brzegu 
gniazda i dopiero samica układa je w wybranym miejscu. 
    Średnica jego wynosi  90-200 cm, wysokość 50-200 cm (rekordowa wysokość to 4 m), a ciężar ok. 500 kg 
(znaleziono gniazdo ważące 2 tony).
 Gniazdo jest nadbudowywane każdego roku.
   Młode bociany budują lub zajmują gniazda najczęściej w  pobliżu gniazda macierzystego (w promieniu 25 
km –co związane jest ze znajomością żerowisk).

O naszych badaniach 
     Prowadzenie badań rozpoczęto od dokonania inwentaryzacji bocianich gniazd położonych na terenie 
Gminy Kawęczyn.
Gimnazjaliści przemierzali różne zakątki naszej gminy w poszukiwaniu bocianich siedlisk. W roku 1999 
zlokalizowano  11 gniazd, a obecnie mamy ich 20. Położone one są najczęściej wzdłuż cieków wodnych, w 
pobliżu łąk obfitujących w pożywienie. 
   Najwięcej gniazd znajduje się w miejscowości Głuchów, aż 4,  w Marianowie i Żdżarach – 3, po 2 gniazda 
znajdują się w  miejscowości Dziewiątka i Leśnictwo  i po 1 w Tokarach, Milejowie, Ciemieniu, 
Dzierzbotkach, Kowalach Pańskich i Chocimiu.
Najczęściej gniazda zakładane są na drzewach. Jest ich 12. Z czego 4 położone są na wierzbie, 2 na topoli i 
na gruszy i po 1 na jesionie, wiązie, akacji i olszy. Gniazda zakładane są także na  dachach stodół  jest ich 3, 
słupach - 4 i jedno położone nietypowo na zbiorniku wyrównawczym co.
  Najstarsze gniazda bocianie na terenie gminy Kawęczyn był założone w latach 1954- 56 w 
miejscowościach Marianów i Tokary. Mają one ponad 50-letnią historię.                 
Najmłodsze założone zostało w maju 2008 roku w Chocimiu.
       Młodzi przyrodnicy już od lat wraz z wiosennym  słońcem  wyruszają na bociani szlak. Obserwują 
gniazda i żerowiska swoich skrzydlatych ,,sąsiadów”, liczą pisklęta, śledzą ich losy i poznają zwyczaje, a w 



razie potrzeby służą pomocą. Zebrane wyniki badań trafiają do szkolnej bazy danych. Są dokładnie 
analizowane i porównywane. Wyniki  badań konsultujemy z pracownikami  Polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Przyrody ,,pro Natura” z Wrocławia. 
Oto co z nich wynika:
 
Rok badania

 
Ilość młodych boćków

 
Sukces lęgowy w 
Gminie Kawęczyn *

 
Sukces lęgowy w Polsce 
*

1998       Zrodzenie się pomysłu i przygotowania do badań 
1999 Inwentaryzacja 11 gniazd -
2000 28 3,50 2,36
2001 24 3,00 2,56
2002 20 2,86 2,27
2003 23 2,44 2,06
2004 23 1,64 2,37
2005 14 1,17 2,48
2006 43 3.07 2,47
2007 41 2,73 Brak wyników
2008 45 3.00 Brak wyników
Ogólnie 261 2,60 2,36

*sukces lęgowy to liczba młodych odchowanych przez  jedną parę dorosłych ptaków
Podsumowując...... należy stwierdzić, że kondycja populacji bociana białego na terenie Gminy Kawęczyn 
podlega znacznym wahaniom. Do 2005 roku miała tendencję spadkową. Lata 2004-2005 były najtrudniejsze 
dla naszych boćków. Miały na to wpływ anomalie pogodowe, późne przyloty z zimowisk i miejscowe 
bocianie tragedie.
     Optymizmem napawają ostatnie lata, w których wyraźnie wzrasta sukces lęgowy , a liczba odchowanych 
piskląt  jest często wyższa od średnich wylęgów w kraju.
 W ciągu okresu badawczego w naszej gminie przyszło na świat 261 boćków.
 Zwiększyło się  także zainteresowanie bocianimi sprawami ze strony mieszkańców Gminy Kawęczyn.
    Kontynuowanie  badań w przyszłych latach pozwoli nam uzyskać jeszcze bardziej rzetelny, długofalowy i 
jedyny obraz populacji bociana białego w naszym regionie. 

Niezwykłe odkrycie!
 Niezwykłym wydarzeniem ornitologicznym można nazwać odkrycie  na  naszym terenie  w 2004 roku 
gniazda bociana czarnego ( Ciconia nigra). Jest to rzadki gatunek i bardzo płochliwy. Głowę, szyję i wierzch 
ciała ma czarny, a spód biały. Dziób i nogi czerwone, a młode dziób i nogi mają szarozielone. 
 Bocian czarny nie lubi spotkań z bocianem białym, który go przepędza.
 Chętnie gniazduje w   sąsiedztwie bagien i wilgotnych łąk. Stroni od osad ludzkich. Wobec człowieka 
zachowuje wzmożona ostrożność i płochliwość, co utrudnia obserwacje.
Odnalezione przez nas gniazdo ukryte jest na wysokim drzewie w gęstwinie leśnej. Już trzykrotnie wylęgły 
się tu pisklęta          
 Istnieje coraz poważniejsze przypuszczenie o obecności drugiego gniazda w okolicy, które nie zostało 
jeszcze odkryte. Świadczy o tym widywanie bociana czarnego w innym miejscach odległych od obecnego 
gniazda.
Spis międzynarodowy
   W lipcu 2004 roku wzięliśmy udział w VI Międzynarodowym Spisie Bociana Białego. Przeprowadza się 
go co 10 lat. Z danych statystycznych wynika, że na świecie obecnie populację bociana białego stanowi 250 
tys. par, z czego w Polsce występuje około 50 tys., czyli co 5 bocian na świecie jest Polakiem.

Bociania klinika
 W sierpniu 2005 roku  musieliśmy zmierzyć się z poważnymi bocianimi problemami , otóż okazało się, że 
boćki wychowywane przez gospodarzy zaczęły łamać nogi. Postanowiliśmy uruchomić polowy ,,szpitalik 
dla bocianów”. 
Pierwszą interwencję ortopedyczno-chirurgiczną  przeprowadziliśmy u Kajtka.
Bociek ten miał dość skomplikowane dzieciństwo.  Po upadku gniazda w sąsiedniej gminie został on 



przygarnięty przez mieszkańców naszej gminy. Otoczono go nie tylko troskliwą opieką, ale i wielka 
miłością. Karmiony był rybami z pobliskiego stawu. Gdy oswoił się nieco sam zaczął chodzić za 
gospodarzem z wędką nad staw. 
10 sierpnia Kajtek ,,paskudnie” złamał nogę.
  Przeprowadziliśmy skomplikowana operację w warunkach polowych. Po złożeniu nogi i usztywnieniu jej 
patyczkami od lodów założyliśmy bocianiemu pacjentowi opatrunek 
Kajtek był wyraźnie zdenerwowany całą sytuacją. Nie chciał pić, ani jeść i trwał w swym uporze 
nieprzejednany.  Po tygodniu ,,pacjent” poczuł się wyraźnie lepiej . Zaczął jeść i próbował pierwsze loty, a 1 
września wybrał się w swoją pierwszą wielka podróż. Nie poczekał nawet na zdjęcie opatrunku.
Drugim pacjentem w ,,bocianiej klinice” był Klekotek. Bociek ten został wyrzucony z gniazda i znalazł się 
pod troskliwą opieką swoich gospodarzy.Tak zacięcie trenował pierwsze loty, aż  złamał nogę. Bandaże, 
plastry, patyczki od lodów i jedziemy z pomocą medyczną.
Klekotek z wielkim zaciekawieniem oglądał założony opatrunek. Był wyraźnie zadowolony
Stan jego  pod koniec sierpnia poprawił się na tyle, że już zaczął stawać na uszkodzonej nodze.
14 września odleciał zabierając ze sobą na nodze także opatrunek. Może będzie się nim chwalił innym 
bocianom w Afryce, dobrze mówiąc o ,, bocianim szpitaliku „ w Gminie Kawęczyn.

Niezwykły gość 
W kwietnia 2007 nasze zaproszenie przyjął znany podróżnik i fotograf przyrody Piotr Malczewski. Pieszo i 
konno przemierzał on tajgę nadbajkalską, stepy Mongolii i pustynię Gobi. Jest autorem wielu wystaw 
fotograficznych o tematyce podróżniczej i przyrodniczej 
 Przyjechał do nas z pokazem slajdów dotyczący bociana białego. 
     Autor przez 2,5 miesiąca mieszkał we wsi Żywkowo zwanej ,,bocianią stolicą Polski”, gdzie fotografował 
i podglądał życie i zwyczaje boćków.  Jest to mała wieś położona na Suwalszczyźnie. Liczy 9 gospodarstw i 
4 czynnych rolników. Mieszka tam 30 osób, a gniazd bocianich jest 50! 
         Pokaz przepięknych zdjęć połączonych z gawędziarską opowieścią i przeplatany podróżniczym 
humorem pozostawił wiele niesamowitych wrażeń i przyrodniczych wzruszeń.

Nasze sukcesy!
      Pierwszym naszym większym bocianim sukcesem   było uzyskanie w 2003 roku nagrody za projekt 
,,Herbowy ptak” zgłoszony do konkursu ,, Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii 
rozwoju obszarów wiejskich” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Dzięki uzyskanej 
nagrodzie pieniężnej udało nam się wydać folder 
pt. ,, Kawęczyńskie boćki” podsumowujący 5- lecie naszych badań i zorganizować imprezę środowiskową 
promującą herbowego ptaka. 
          W roku 2004 nasze badania zostały zgłoszone do konkursu promocyjnego  HIT 2004 w kategorii 
ekologia, prowadzonego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego.
Jakże ogromna była radość, kiedy  sponad 600 rekomendowanych tematów z całej wielkopolski, to nasze 
działania zostały docenione. Z dumą i satysfakcją odbieraliśmy tę zaszczytną statuetkę.
Wykorzystując dobrą bocianią  passę w 2005 roku projekt ,,Badania populacji bocian białego na terenie 
Gminy Kawęczyn”  zgłosiliśmy  do konkursu grantowego  w ramach programu
 ,, Równać szansę 2005”ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Z dumą przyjęliśmy 
wiadomość, że nasz projekt uzyskał dotację  spośród tysiąca innych zgłoszonych z całej Polski.
     Płynąc na fali sukcesu w tym samym roku zgłosiliśmy kolejny projekt pt. ,,Wakacje z bocianami” do 
konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. na organizację czasu wolnego. Szczęście kolejny 
raz uśmiechnęło się do nas i również otrzymaliśmy dotację  na realizację tego projektu. I rozpoczęło się 
bocianowe szaleństwo. Pojechaliśmy do Wrocławia, aby spotkać się z pracownikami P T PP ,, pro Natura”, 
zorganizowaliśmy rowerowy obóz naukowy badający populację bocianów,  spisaliśmy historię bocianich 
gniazd, wydaliśmy kolejny folder i zorganizowaliśmy imprezę środowiskową  pt. ,, Wiosna z bocianami”.
     W roku 2005 Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody ,, pro Natura” w wydanej prezentacji 
ogólnopolskiej uznało Gminę Kawęczyn za ciekawe i wyjątkowe miejsce związane z bocianami w Polsce.

Bocianie ciekawostki
 Długość życia bociana 

Bocian na wolności może żyć maksymalnie 20 – 30 lat.
Jak na ptaki żyje on stosunkowo długo.
Jeżeli  pominie się bociany, które zginęły w pierwszym roku życia, 
to średnia długość życia bocianów wynosi 8-9 lat.
Statystyczna para  bocianów  ma szansę odbyć 4-5 lęgów i odchować 12-15 piskląt.



 Bocianie wędrówki 
Bocian biały – należy do ptaków wędrownych. Odbywa regularne sezonowe przeloty z terenów lęgowych na 
zimowiska i z powrotem. Trasa wędrówki ptaków może wynosić do 10 000 km. Jesienny przelot zajmuje 
boćkom 3-4 miesiące (powrót jest szybszy i trwa około 2 miesięcy). Jednego dnia pokonują najczęściej ok.
200 km, ale potrafią przelecieć nawet  i 500 km. Co pewien czas odpoczywają dzień lub dwa w miejscach 
obfitujących w pożywienie.   Znaczną część trasy pokonują lotem szybowcowym wykorzystując ciepłe 
prądy powietrza. W wyznaczaniu kierunku lotu i orientacji wykorzystują kąt padania promieni słonecznych i 
natężenie pola magnetycznego Ziemi lub układ gwiazd w przypadku lotów nocnych.

 Bocianie zaloty 
Bociany kopulują tylko w gnieździe. Czynią to często(czasem nawet 10 razy dziennie) i zachowują się przy 
tym bardzo głośno.
Cała ceremonia na gnieździe to szereg gestów i tanecznych figur przyjmowanych przez oba ptaki. 
Charakterystyczne jest zarzucanie głowy głęboko na plecy połączone z głośnym klekotaniem i ukłonami. 
Podstawą komunikacji jest ,,mowa ciała”.
Kopulacja następuje najczęściej na drugi dzień po przylocie samicy. Wydaje się to mało romantyczne, ale 
późny przylot z zimowisk i długi czas przeznaczony na wyprowadzanie lęgu nie sprzyja ,,marnowaniu 
czasu” na wielodniowe toki i skomplikowany rytuał.

 Więzi małżeńskie 
Bociany przystępują do lęgów w 4-5 roku życia. Pary ptaków łączą się tylko na czas lęgów, a w okresie 
wędrówek i na zimowiskach żyją oddzielnie. Czynnikiem łączącym parę jest gniazdo, a później opieka nad 
potomstwem.
Błędne jest fałszywe przekonanie, że bocianie pary są sobie wierne i łączą się na długie lata. Rzadki są 
wypadki wspólnego użytkowania gniazda przez tych samych partnerów. Rekord zbadany wyniósł 6 lat.

 Karmienie młodych boćków 
Gdyby młody ptak w czasie pobytu w gnieździe otrzymywał tylko jeden rodzaj pokarmu, to jego pełne 
odchowanie wymagałoby dostarczenia:  35-39 kg dżdżownic (dwa pełne, duże wiadra) lub 26-28 kg żab.
Pisklęta w pierwszych dniach życia karmione są głównie dżdżownicami i pasikonikami. Dorosłe ptaki w 
okresie wychowu potomstwa żerują ponad 10 godzin dziennie najczęściej w promieniu 500 m. Para 
posiadająca 4 podrastające młode musi dostarczyć im dziennie około 3 kg  pożywienia.
Bociany połykają ofiary w całości i gromadzą je w wolu. Gdy rodzic siądzie na gnieździe pisklęta chwytają 
go za dziób i pod wpływem tego ptak wyrzuca porcjami pokarm z wola. Pisklęta zbierają kąski z dna 
gniazda. W celu pojenia młodych rodzice przenoszą w wolu także wodę i wyrzucają ją cienkim strumieniem 
w dzioby maluchów. Gdy jest gorąco, pisklęta polewane są dodatkowo wodą w ten sam sposób.
Młode ptaki od początku utrzymują czystość w gnieździe i w celu oddania kału cofają się na jego brzeg.

 Bociani prysznic 
W upalne dni dorosłe bociany stoją na gnieździe z rozłożonymi skrzydłami chroniąc pisklęta przed 
przegrzaniem. Gdy cień rodzicielskich skrzydeł przestaje być wystarczającą osłoną przed palącym słońcem 
fundują swoim pociechom prysznic. Zanurzają się w wodzie gdzieś w pobliżu gniazda i z wielkim 
wysiłkiem( nasiąknięte pióra są ciężkie) docierają na gniazdo. Tam, machając energicznie skrzydłami, 
fundują swoim pociechom swoisty prysznic.

 Bociani lot 
Bocian potrafi latać aktywnie, miarowo uderzając skrzydłami 120-130 razy na minutę. Lot taki pozwala na 
pokonywanie krótkich dystansów. Na dłuższych odcinkach wykorzystują lot szybowcowy. Wymaga on 
znajdowania kominów ogrzanego, wznoszącego się do góry powietrza .Sprzyja temu wędrowanie stadne. 
Luźne stada liczące ok.500 ptaków lecą frontem kilkuset metrów i kiedy z nich któryś trafi na komin inne 
szybko dołączają do niego i kołując nabierają wysokości. Tak więc ptaki wędrują od jednego komina do 
drugiego.

 Bocian i dzieci 
Przypisywanie bocianom przynoszenia dzieci jest najbardziej rozpowszechnionym wierzeniem.
W wiekach poprzednich zjawiskiem naturalnym był, że koniec zimy, wiosna aż do nowych zbiorów były 
okresem głodu i niedostatku i w związku z tym obniżonej płodności. Lato, jesień i początek zimy zapewniały 
pokarm i tym samym łatwiej dochodziło do poczęcia, które w sposób naturalny kończyło się na wiosnę, wraz 
z przylotem bocianów.
Istotnym jest przy tym fakt, ze bocian odlatywał, więc według wierzeń mógł gdzieś dziecko chować, a jako 
jedyny duży ptak żyjący w sąsiedztwie człowieka mógł  wiosną dziecko przynieść.
Sposób w jaki bocian przynosi dziecko jest przedstawiany zwykle – bobas przenoszony w zawiniątku 
trzymany w dziobie. Podobnie wygląda porcja siana niesionego do gniazda jako wyściółka.
Na podstawie książki Pt.,, Bociany i boćki” Z. Jakubiec, P. Szymoński pod redakcją Romana Guziaka.


