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 Śp. Kazimierz Antczak – 

18.11.1950 r.–20.11.2021 r., syn 

Wacława i Wandy Antczak, pre-

zes honorowy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Skarżynie, z zawodu 

murarz-cieśla. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Li-

skowie, prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci. 

Przygodę z pożarnictwem rozpoczął w wieku 21 lat. Po-

czątkowo służył w jednostce OSP Będziechów, a od 1991 r., 

po zmianie miejsca zamieszkania - w OSP Skarżyn. Tutaj dał 

się poznać jako aktywny i godny zaufania członek. Jako do-

wód takiej postawy należy przyjąć fakt, że już w 1996 r. po-

wierzono mu funkcję skarbnika, którą pełnił nieprzerwanie do 

2016 r. 

W 2016 r. został wybrany na prezesa Zarządu. Sprawował 

to stanowisko przez całą kadencję, w tym samym okresie był 

również Członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Kawęczynie. 

Za jego prezesury nastąpił dynamiczny rozwój skarżyń-

skiej jednostki, m.in.: powiększył się jej stan osobowy, dokonano wielu prac modernizacyjnych w strażnicy, 

doposażono salę bankietową i kuchnię dzięki współpracy ze Skarżyńskim Stowarzyszeniem Osób z Inicjatywą 

oraz sołectwem Skarżyn, złożono wniosek      o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup i montażu na dachu strażnicy instalacji fotowoltaicznej 

(projekt ten jest w trakcie realizacji). Jednostka poprawiła swoją sprawność bojową poprzez pozyskanie środ-

ków zewnętrznych na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego oraz instalacji nowego systemu selektywnego 

alarmowania. 

Druh Kazimierz Antczak dał się poznać jako sprawny organizator i animator działań na rzecz lokalnej 

społeczności. Potrafił zjednać sobie ludzi i nakłonić ich do współpracy. Dzięki jego zabiegom jednostka 

owocnie współdziałała z samorządami gmin Kawęczyn i Malanów, ze Szkołą Podstawową im. płk pilota St. J. 

Skarżyńskiego w Skarżynie, z wcześniej wymienionym stowarzyszeniem, z parafią pod wezwaniem Św. Kata-

rzyny i Matki Bożej Pocieszenia w Przespolewie oraz sołectwami: Skarżyn, Skarżyn Kolonia i Stanisława. Za 

swoją działalność został odznaczony Odznaką „Strażak Wzorowy”, a także Medalami: Brązowym, Srebrnym   

i Złotym „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 

Msza Św. Pogrzebowa za śp. Kazimierza Antczaka została odprawiona 24 listopada w kościele parafial-

nym w Przespolewie przez ks. Piotra Bamberskiego – proboszcza tej parafii przy licznym udziale delegacji 

strażackich oraz innych instytucji i organizacji 

                                                                             dh Sylwester Dzikowski 

Sekretarz Zarządu OSP Skarżyn 

  

  WSPOMNIENIE O ŚP.  KAZIMIERZU ANTCZAKU 

śp. Kazimierz Antczak  



 

 

27 GRUDNIA—NARODOWYM DNIEM ZWYCIĘSKIEGO  
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO  

  ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE  

cd.tr. 4 

Powstanie Wielkopolskie które wybuchło 27 grudnia 1918 roku, choć w nazwie wskazuje jeden re-

gion, jest tak naprawdę wydarzeniem obejmującym wszystkich Polaków. To dzięki poświęceniu bohaterów 

zrywu sprzed 103 lat, odrodzić mogła się niepodległa Polska. Wielkopolanie wnieśli ogromny wkład w odbu-

dowę naszej państwowości. Walki powstańcze trwały krótko, ale były na tyle efektowne, aby przynieść suk-

ces. To właśnie dzięki nim Wielkopolska została przyłączona do odrodzonego państwa polskiego.  

 W toku wydarzeń I wojny światowej coraz bardziej widoczne były możliwości odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Polska podzielona między trzech zaborców była w wyjątkowo trudnej sytuacji. Kiedy na zie-

miach dawnego Królestwa Polskiego ogłoszono niepodległość, w zaborze niemieckim sytuacja nie była tak 

jasna. Można było czekać do konferencji pokojowej, albo przeprowadzić powstanie zbrojne, które ukierunkuje 

decyzje konferencji w stronę przyłączenia ziem zaboru niemieckiego do niepodległej Polski. Aby powstanie 

było udane, musiało mieć poparcie polityczne. Zapewnić je miał polityk i dyplomata, Roman Dmowski, które-

go Stronnictwo Narodowo Demokratyczne nie miało w Wielkopolsce konkurencji. Kiedy stało się jasne, że 

powstanie jest konieczne, nasiliło się zjawisko unikania służby w armii zaborcy. Rozpoczęła się fala dezercji, 

unikania powrotów do służby z urlopów. Szczególnie ważne było gromadzenie broni w tajnych magazynach 

oraz rozdzielenie funkcji w lokalnych władzach, które po wybuchu walk mogłyby natychmiast objąć obowiąz-

ki po administracji niemieckiej. W połowie października 1918 roku powołano tymczasową komendę Straży 

Obywatelskiej z Julianem Langiem, a 11 listopada powstała Tymczasowa Naczelna Rada Narodowa, na czele 

której stanęli ksiądz Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty i Adam Poszwiński.  



 

 

cd.str. 5 

W listopadzie odbyły się też wybo-

ry do Sejmu Dzielnicowego. W 

swoim ekspose premier Jędrzej 

Moraczewski zobowiązał się do 

przyłączenia Wielkopolski do Pol-

ski, co spowodowało natężenie na-

strojów niepodległościowych 

 W grudniu 1918 roku do Po-

znania dotarła wiadomość o powro-

cie Ignacego Paderewskiego do 

kraju z misją złagodzenia sporu po-

między Komitetem Narodowym 

Polski Romana Dmowskiego a rzą-

dem Jędrzeja Moraczewskiego. 

Ignacy Paderewski w drodze z 

Gdańska do Warszawy zawitał do 

Poznania. Udał się do Hotelu Bazar, 

gdzie wydano na jego cześć oko-

licznościowy bankiet, na którym wygłosił przemówienie zakończone owacjami i patriotyczną manifestacją. 

Na ulicach Poznania zostały wywieszone polskie flagi. 27 grudnia Niemcy, wzburzeni polskimi uroczystościa-

mi towarzyszącymi wizycie Ignacego Paderewskiego, zorganizowali pochód do centrum miasta, pod Hotel 

Bazar. Około godziny 17 dotarły tutaj też pierwsze oddziały powstańcze dowodzone przez Antoniego Wysoc-

kiego, które szturmem zdobyły Prezydium Policji obsadzone przez Niemców. W walkach o ten budynek zgi-

nął pierwszy powstaniec wielkopolski w Poznaniu 

Franciszek Ratajczak. Polacy opanowali Dworzec 

Główny w Poznaniu, Pocztę Główną i część fortyfika-

cji miejskich. Przywódcy z Poznania przekazali na 

prowincję hasło: „nie należy czekać dłużej”, co uru-

chomiło działania powstańcze w Gnieźnie, Jarocinie, 

Kórniku, Pleszewie, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, 

Kłecku, Wrześni i innych miejscowościach. 28 grudnia 

została zdobyta przez powstańców Cytadela w Pozna-

niu oraz Fort Grolman. Ważnym  osiągnięciem  było  

też  przejęcie silnej  radiostacji, która zapewniała łącz-

ność z wszystkimi głównymi ośrodkami władzy w Eu-

ropie Zachodniej i Środkowej. Tymczasowym dowód-

cą powstania został major Stanisław Taczak. Walki 

rozprzestrzeniły się niemal na całą Wielkopolskę. Do 

końca grudnia 1918  roku powstańcy zdołali opanować 

Wągrowiec, Gołańcz, Kościan, Oborniki i Ostrów. Na-

stępnie wyzwolone zostały Jarocin, Krotoszyn, Mogil-

no i Nakło. Wraz ze zdobyciem Ławicy 6 stycznia 19-

1919 roku, cały Poznań znalazł się w polskich rękach. 

Jednak walki trwały nadal. Rozszerzyły się na część 

Kujaw i Pomorza. Opanowane ziemie podzielono na 

dziewięć Okręgów Wojskowych. 8 stycznia naczelnym 

wodzem powstania został mianowany gen. Józef Dow-

bor – Muśnicki, który sprawdził się jako fachowy, rze-

czowy i konkretny oficer. Jako nowy dowódca podjął 

decyzję o powołaniu Armii Wielkopolskiej. Okazała 

się ona na tyle silna, by utrzymać zdobyte tereny w 

momencie, gdy 14 lutego rozpoczęły się rozmowy 

aliantów z Niemcami podczas konferencji pokojowej 

w Paryżu. 

 

Pomnik Powstańców Wielkopolskich  

w Poznaniu wykonany został według projektu            

Alfreda Wiśniewskiego z Gdańska, odsłonięty 19 

września 1965 roku. Monument stoi u zbiegu ulic 

Wierzbięcice i Królowej Jadwigi.  

Impulsem do wybuchu powstania była wizyta w Poznaniu wybitnego pia-

nisty, męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego, źródło: Wikipedia. 



 

 

cd.str. 6 

Załączone zdjęcia pochodzą ze zbiorów 

 Pana Marcina  Nowakowskiego z Poznania 

29 stycznia Roman Dmowski wygłosił na posiedzeniu Najwyższej Rady Państw Koalicyjnych przemówienie, 

w którym uzasadniał prawa Polski do ziem zaboru pruskiego. Mimo rozmów pokojowych trwających we 

Francji walki w Wielkopolsce trwały dalej. Niemieckie Naczelne Dowództwo zostało przeniesione do Koło-

brzegu w ramach przygotowań do skierowania wszystkich dostępnych sił przeciwko Wielkopolsce. 

 16 lutego 1919 roku w Trewirze o godzinie 18.00 został podpisany układ przedłużają-

cy rozejm między państwami Ententy a Niemcami, który objął również front wielkopolski. Jednocze-

śnie Armia Wielkopolska została uznana za wojsko sprzymierzone. Podpisanie rozejmu formalnie kończy-

ło Powstanie Wielkopolskie. 

 Zobowiązano Niemców do zaprzestania kroków zaczepnych przeciw Polakom, wytyczono także linię 

demarkacyjną, którą Niemcy próbowali korygować na swoją korzyść i na poszczególnych odcinkach docho-

dziło wciąż do incydentów zbrojnych i lokalnych starć. Sukces powstania został przypieczętowany traktatem 

wersalskim 28 czerwca 1919 r., wtedy do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. Dopiero 20 marca 1920 

r. 2/3 ludności Wielkopolski zagłosowało za przyłączeniem tych ziem do Polski oraz wybranie j. polskiego 

jako języka urzędowego. 

Nadchodząca rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest szczególna. Po raz 

pierwszy w historii naszego państwa wydarzenie, ważne dla każdego Wielkopolanina, będzie obchodzone ja-

ko święto narodowe. 1 października 2021 roku Sejm RP jednogłośnie przyjął projekt ustawy ustanawiającej 

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. To święto państwowe zostało ustanowione – jak 

głosi preambuła ustawy - w hołdzie bohaterom - uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wy-

zwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej (Ustawa 

z dnia 21 października 2021 r. o Ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2156). 23 listopada 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda w stolicy Wielkopolski           

w Hotelu Bazar, podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskie-

go (do którego należy również  gmina Kawęczyn). To chwila wyczekiwana od dawna, o którą zabiegało wielu 

ludzi reprezentujących rozmaite instytucje. Zbiórkę podpisów poparcia dla ustanowienia dnia 27 grudnia świę-

tem państwowym zainicjowały w czerwcu 2021 roku Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Fundacja Za-

kłady Kórnickie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzy-

stwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

W tym samym miesiącu radni wojewódzcy na czele z Markiem Woźniakiem – Marszałkiem Województwa 

Wielkopolskiego, jednogłośnie przyjęli stanowisko sejmiku wyrażające poparcie tej inicjatywy. Od lat bo-

wiem, Samorząd Województwa Wielkopolskiego z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego jest 

współorganizatorem grudniowych uroczystości rocznicowych wybuchu powstania. Centralne obchody odby-

wają się tradycyjnie 27 grudnia w Poznaniu, a 28 grudnia przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie 

oraz przy mogiłach na cmentarzu Wojskowym na Powiązkach.  

I oto nadszedł czas, kiedy spektakularny sukces 1918/1919 ma szansę wybrzmieć w całym kraju –          

o tym, że Powstanie zasługuje na ogólnopolskie upa-

miętnienie nie trzeba nikogo przekonywać. W Pozna-

niu trwają już przygotowania do uroczystych obcho-

dów nowego święta państwowego, które w tym roku 

będzie obchodzone pod hasłem: „NASZE Powstanie 

WielkoPOLSKIE” . Edukując, pamiętając i świętując 

– możemy wyrazić ogromną wdzięczność Powstań-

com za dar Wolności – dar bezcenny, uniwersalny, 

będący fundamentem naszego życia, który mamy 

obowiązek chronić i pielęgnować. 

Załączone poniżej zdjęcia pochodzą ze zbiorów Pana 

Marcina Nowakowskiego - poznańskiego pasjonata 

Powstania Wielkopolskiego, kolekcjonera i prawnuka 

powstańca, który zbiera pamiątki związane z powsta-

niem i organizuje ich wystawy. 

 

Małgorzata Jaworska  

https://bliskopolski.pl/leksykon/luty/
https://bliskopolski.pl/leksykon/rozejm-w-trewirze/
https://bliskopolski.pl/leksykon/rozejm/
https://bliskopolski.pl/leksykon/panstwo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/ententa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/armia-wielkopolska/
https://bliskopolski.pl/leksykon/wojsko/
https://bliskopolski.pl/leksykon/rozejm/
https://bliskopolski.pl/leksykon/powstanie-wielkopolskie/
https://bliskopolski.pl/leksykon/niemcy/


 

 

cd.str. 7 

„UROCZYSCIE BIJĄ DZWONY, W MIEŚCIE FLAGI ROZWINIĘTO     
I ME SERCE SIĘ RADUJE, ŻE OBCHODZĘ POLSKI ŚWIĘTO …”  

LUDWIK WISZNIEWSKI  
OBCHODY 103 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

 NIEPODLEGLOŚCI W GMINIE KAWĘCZYN 

 

11 listopada 2021 r. w Tokarach Pierwszych i w Kowalach Pańskich świętowano 103. rocznicę odzy-

skania przez Polskę niepodległości. 

TOKARY PIERWSZE 

 

Uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia przez delegację sołectwa Tokary kwiatów pod obeli-

skiem upamiętniającym 650-lecie Tokar. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej działającej przy 

OSP Tokary nastąpił przemarsz do kościoła parafialnego w Tokarach. Tam delegacje: Samorządu Gminy Ka-

węczyn, szkół z terenu parafii Tokary, Koła Gminnego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawę-

czynie, Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej         

w Kawęczynie, stowarzyszeń działających na terenie gminy Kawęczyn złożyły kwiaty pod obeliskiem po-

święconym bohaterom walczącym o niepodległość Polski. Następnie ks. Proboszcz Antonii Janicki odprawił 

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości wraz z Zespołem Kawę-

czyniacy odśpiewali hymn Polski przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Tokarach Pierwszych. Hymn 

śpiewano w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” w 20-

18 roku. 

Załączone zdjęcia pochodzą ze zbiorów Pana 

Marcina  Nowakowskiego. 



 

 

cd.str. 8 

Delegacja Samorządu Gminy 

Kawęczyn w składzie od lewej: 

Beata Goślińska - Radna  

Gminy Kawęczyn,  

Józef Iwaniak – Radny Gminy 

Kawęczyn, Jan Nowak –  

Wójt Gminy Kawęczyn,   

Elżbieta Tomczak – Zastępca 

Wójta Gminy Kawęczyn 

Delegacja szkół z terenu parafii w składzie 

od lewej: Ewa Wojtczak – dyrektor  

Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych, 

Wiktoria Macudzińska – uczennica kl. V 

Szkoły Podstawowej 

 im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych, 

Kinga Błaszczyk - uczennica klasy VIII 

Szkoły Podstawowej  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczy-

nie, Bożena Tylak – Dyrektor Szkoły  

Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Kawęczynie 

Delegacja Koła Gminnego Wielkopol-

skiego Stowarzyszenia Sołtysów           

w Kawęczynie w składzie od lewej: 

Małgorzata Skurczak-Szymańska  

Sołtys Sołectwa Tokary, Beata  

Heresztyn – Sołtys Sołectwa Marianów,  

Jolanta Mazurek –  

Sołtys Sołectwa Milejów 



 

 

cd.str. 9 

Delegacja Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych Rzeczypospolitej Polskiej w Kawę-

czynie w składzie od lewej: Krzysztof 

Dytwiński – Członek Prezydium Zarzą-

du Oddziału Gminnego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-

litej Polskiej w Kawęczynie, Jarosław 

Pasik- Prezes Zarządu Oddziału Gmin-

nego Związku Ochotniczych Straży    

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,     

Bogumił Marciniak – Członek Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku  

Ochotniczych Straży Pożarnych  

Rzeczypospolitej Polskiej  

w Kawęczynie  

Delegacja stowarzyszeń działających 

na terenie gminy Kawęczyn w skła-

dzie od lewej: Marcin Mazurek – 

Prezes Stowarzyszenia Gminny Klub 

Sportowy „Orzeł” Kawęczyn, Jaro-

sław Król – Prezes Stowarzyszenia 

Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwo-

ju , Sylwester Dzikowski – Przewod-

niczący Koła Miłośników Dziejów i 

Tradycji Regionu w Kawęczynie 

Orkiestra Dęta OSP  

w Tokarach Pierwszych 



 

 

cd.str. 10 

KOWALE PAŃSKIE 

 

           W Kowalach Pańskich obchody 103. rocznicy rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, 

którą odprawił ks. kan. Roman Kowszewicz – Proboszcz Parafii pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pań-

skich. Podczas mszy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii 

przedstawili patriotyczny program artystyczny. Po Mszy Świętej delegacje: Szkoły Podstawowej im. Straża-

ków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii, Samorządu Gminy Kawęczyn, Koła Gminnego Wielkopol-

skiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie, Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie reprezentowana przez Druhów z Ochotniczej Straży Po-

żarnej  w Kowalach Pańskich-Kolonii złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym poległych w obronie 

Ojczyzny. 

Występ artystyczny           

w wykonaniu uczniów 

Szkoły Podstawowej im.             

Strażaków Polskich  

w Kowalach Pańskich-

Kolonii 

Delegacja Szkoły Podstawowej 

im. Strażaków Polskich  

w Kowalach Pańskich-Kolonii  

w składzie: od lewej: Agnieszka        

Gibasiewicz – Dyrektor          

szkoły,  Amelia Kluska, Bartosz 

Sulej, Aniela Mazurek-  

uczniowie klasy VIII 



 

 

Beata Andrzejewska  

Delegacja Samorządu Gminy             

Kawęczyn w składzie od lewej:         

Krystyna Brzychcy- Radna Gminy       

Kaweczyn, Piotr Gebler – Radny       

Gminy Kawęczyn, Jolanta Krawczyk – 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kawęczynie 

Delegacja Koła Gminnego WSS                 

w Kawęczynie w składzie od lewej:          

Krystyna Brzychcy- Sołtys Sołectwa      

Młodzianów, Jolanta Woźniak – Sołtys   

Sołectwa Kowale Pańskie, Agata             

Janaszczyk – Sołtys Sołectwa Dzierzbotki 

Delegacja Zarządu Oddziału  

Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w Kawęczynie reprezento-

wana przez Druhów z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kowalach  

Pańskich-Kolonii w składzie  

od lewej: Krzysztof Darul, Piotr 

Szalewski, Andrzej Jaworski 
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„MOŻNA OCZY ZAMKNĄĆ NA RZECZYWISTOŚĆ  
ALE NIE NA WSPOMNIENIA...”  

STANISŁAW  JERZY LEC 

- CZYLI PROMOCJA PUBLIKACJI „WSPOMNIEŃ BLASK” 

 10 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie miała miejsca 

promocja dwutomowej publikacji pt. „Wspomnień blask” autorstwa Pauliny Woźniak. 

          Powyższa pozycja opisuje wspomnienia mieszkańców, którzy przeżyli czas wojny oraz komunizmu, 

obrazując historię naszej małej Ojczyzny. W dwóch tomach, wydanych w 2020 roku zawarto 31 trudnych, bo-

lesnych, ale także pięknych historii, które stanowią 

lokalną mapę biografii.  

         W promocji publikacji wzięli udział jej Bohate-

rowie, ich rodziny, członkowie Koła Miłośników 

Dziejów i Tradycji Regionu w Kawęczynie oraz orga-

nizatorzy: Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Jaro-

sław Król – Prezes Stowarzyszenia Kawęczyńskie 

Towarzystwo Rozwoju, Sylwester Dzikowski – Prze-

wodniczący Koła Miłośników Dziejów i Tradycji Re-

gionu w Kawęczynie. 

 Marek Grechuta śpiewał, że „ważne są dni, któ-

rych jeszcze nie znamy”. Myślę, że Paulina Woźniak 

postawiła przeciwwagę tym słowom, udowadniając, 

że równie ważne są dni, które były i które są. Warto 

było uwiecznić historie z lat minionych - mówił pod-

czas wystąpienia wójt gminy Kawęczyn - Jan Nowak. 

 Następnie głos zabrali Sylwester Dzikowski         

i Jarosław Król, podkreślając wartość „Wspomnień 

blask” dla lokalnej społeczności. Złożyli także podziękowania i gratulacje autorce. 

Kolejnym punktem programu była rozmowa z autorką, która przybliżyła wszystkim zebranym skąd wziął się 

pomysł na napisanie książek, dlacze-

go zostały one wydane w formie 

wspomnień,  a także jak wyglądał 

proces ich tworzenia. 

 Paulina Woźniak wielokrotnie 

w swoich wypowiedziach podkreśla-

ła, że najważniejsi są dla niej Bohate-

rowie cyklu - cudowni ludzie, którzy 

wykazali się ogromną odwagą, aby 

mówić o tym, co trudne, ale też wzru-

szające – wszystkie wspomnienia ma-

ją bowiem niepowtarzalny blask. Wy-

dane publikacje są wyrazem jej 

wdzięczności dla Bohaterów i nagro-

dą za długie rozmowy o przeszłości 

prowadzone od listopada 2016r.       

W jej opinii ich powstanie to ogromna 

praca wielu osób, której towarzyszyły 

cenne refleksje, zaduma, a ponadto 

chęć uzmysłowienia młodym lu-

dziom, że historia wymaga szacunku.  

Publikacje „Wspomnień blask” tom I i II 

Rozmowa z autorką 

Od lewej: Marcin Mazurek – konferansjer, Paulina Woźniak 
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Wspomnień blask dla pomy-

słodawczyni tegoż dzieła jest 

piękną, wzruszającą podróżą 

do przeszłości. Dzięki niej 

doceniła ona wartość życia, 

zrozumiała jak ważne są re-

lacje międzyludzkie. 

 Tego dnia wielokrotnie 

powtarzano, że „Wspomnień 

blask” to próba ocalenia nie-

wypowiedzianej na głos hi-

storii Małej Ojczyzny, a dla 

młodego pokolenia szansa na 

poznawanie przeszłości, 

spojrzenia na nią z innej per-

spektywy, nie tylko poprzez 

pryzmat szarych dat i pojęć.  

 Po rozmowie nastąpiło 

wręczenie publikacji i róż 

Bohaterom książek lub 

przedstawicielom ich rodzin.  

Nie zabrakło także podziękowań od organizato-

rów dla Pauliny Woźniak.  

 Ona również przekazała swoje podzięko-

wania dla: Jana Nowaka – Wójta Gminy Kawę-

czyn za cenne rady, pomoc w powstaniu cyklu 

oraz za wydanie książek; Sylwestra Dzikow-

skiego za nieocenione wsparcie, jak też Beaty 

Andrzejewskiej i Ewy Frątczak za organizację 

tego wydarzenia. 

 Na koniec goście otrzymali wpis do publi-

kacji z dedykacją od autorki. Gospodarze zapro-

sili zgromadzonych gości na słodki poczęstu-

nek. 

Beata Andrzejewska 

Podziękowanie dla Pauliny Woźniak od organizatorów promocji 

 „Wspomnień blask” Od lewej: Jarosław Król – Prezes Stowarzyszenia Kawę-

czyńskie Towarzystwo Rozwoju, Paulina Woźniak – autorka „Wspomnień 

blask”, Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Sylwester Dzikowski- Przewodni-

czący Koła Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu w Kawęczynie 

Od lewej: Jan Nowak, Marianna Pakuła – żona 

Śp. Tadeusza Pakuły, pierwszego Bohatera 

„Wspomnień blask”, Paulina Woźniak 

Od lewej: Jan Nowak,  

Kazimiera Chojnacka, Paulina Woźniak 



 

 

Od lewej: Jan Nowak, Anna           

Wronowska ,Paulina Woźniak  

Od lewej: Jan Nowak,  

Mirosława Matczak,  

Paulina Woźniak 

Od lewej: Jan Nowak, Wacława 

Wisna, Paulina Woźniak 
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STEFAN FERENC GOŚCIŁ                                                                
U MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW I TRADYCJI REGIONU 

 Miłośnicy Dziejów i Tradycji Regionu na spotkaniu, które odbyło się 16 listopada gościli Stefana Fe-

renca – emerytowanego nauczyciela, pełniącego różne funkcje społeczne, współredaktora czasopisma społecz-

no-gospodarczego „Liskowianin”. Gość zaprezentował zebranym wykład „Dzieje gminy Lisków 1939-1945”. 

Podczas prelekcji mówca odwoływał się do ikonografii i treści zawartych w publikacji pod tym samym tytu-

łem, jego autorstwa. 

 Historia tej nietuzinkowej miejscowości, uformowanej przez działalność wybitnego społecznika ks. Wa-

cława Blizińskiego, to bardzo bogata w wydarzenia i procesy społeczne opowieść o przeobrażeniu biednej        

i zacofanej okolicy w piękną, dostatnią i wzorcową wieś spółdzielczą II Rzeczypospolitej. W latach 1925            

i 1937 zorganizowano       w Liskowie wystawy, które spopularyzowały osiągnięcia tej społeczności, a w 1938 

roku odbył się tu po raz 

pierwszy na wsi Kongres 

Eucharystyczny Diecezji 

Włocławskiej. W Lisko-

wie bywali prezydenci: 

Stanisław Wojciechowski 

i Ignacy Mościcki oraz 

premierzy: Władysław 

Grabski i Felicjan Sławoj-

Składkowski. 

 Choć zakres oma-

wianej historii Liskowa 

o b e j m o w a ł  p r z e d e 

wszystkim okres II wojny 

światowej, nie zabrakło 

też informacji o wcze-

śniejszej historii miejsco-

wości. Było to bardzo cie-

kawe wydarzenie, o któ-

rym świadczyła duża fre-

kwencja oraz aktywność 

uczestników. Dyskusja 

przeciągnęła się do go-

dzin wieczornych. 

                                                                          

                                                                              

  Sylwester Dzikowski 

Członkowie  Koła Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu  wraz z Stefanem Feren-

cem (drugi od  prawej w dolnym rzędzie) 

 

 W dniu 25 listopada grupa Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu w składzie: Jan Nowak, Hieronim 

Krauze, Dariusz Stolarski, Jacek Boraś, Eugeniusz Wypyszyński oraz Sylwester Dzikowski wybrała się na 

XXIX Targi Książki Historycznej, które odbyły się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warsza-

wie. Czterodniową imprezę, której program obfitował w spotkania autorskie, panele dyskusyjne oraz konfe-

rencje, zorganizowała działająca od 2004 roku Fundacja Historia i Kultura. Prowadzi ona działalność mającą 

na celu popularyzację wśród społeczeństwa wiedzy historycznej, wojskowej, kulturalnej i edukacyjnej. 

  

  XXIX WARSZAWSKIE TARGI KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 
25-28.XI.2021R.  



 

 

Na zdjęciu od lewej stoją: Eugeniusz Wypyszyński, Dariusz Stolarski, Hieronim Krauze,   

Jacek Boraś,  Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn, Sylwester Dzikowski 

Pasjonaci historii z Ka-

węczyna odwiedzili 

stoiska blisko 120 wy-

dawnictw, które zapre-

zentowały swoje boga-

te oferty czytelnicze 

oraz dokonywali ko-

rzystnych zakupów 

eksponowanych publi-

kacji. Wyjazd okazał 

się bardzo udany, każ-

dy z uczestników wra-

cał do domu zaopatrzo-

ny w dużą liczbę cieka-

wych pozycji histo-

rycznych. 

                                                                   

Sylwester Dzikowski 



 

 

BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ I PLACU ZABAW  
W GŁUCHOWIE ZAKOŃCZONA  

       22 września 2021 r. miał miejsce odbiór dostawy i montażu zestawu zabawowego w miejscowości 

Głuchów realizowany w ramach zadania pn. Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie” 

współfinansowanego przez Sa-

morząd Województwa Wielko-

polskiego  w ramach XI edycji 

konkursu „Pięknieje wielkopol-

ska wieś”. Wykonawcą była fir-

ma Croquet Sp. z o.o. Szczodre, 

ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mir-

ków wyłoniona w drodze zapyta-

nia ofertowego. 

      Natomiast 15 listopada 2021 

r. komisja w składzie: Wiesława 

Kolenda – Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego, Beata Andrzejewska, 

Karolina Gil – pracownice Urzę-

du Gminy w Kawęczynie, Adrian 

Kwinciak- sołtys Sołectwa Głu-

chów przy udziale Wykonawcy Michała Waszaka – właściciela firmy F. H. M&M Dachy dokonała odbioru 

budowy wiaty rekreacyjnej wraz z dostawą jej 

wyposażenia w Głuchowie. 

 Wartość zrealizowanego projektu to        

65.084,14 zł, z czego 45.558,00 zł pochodzi ze 

środków Samorządu Województwa Wielkopol-

skiego, 10.000,00 zł z budżetu Gminy Kawęczyn, 

9.526,14 zł funduszu sołeckiego sołectwa Głu-

chów. 

 Celem projektu jest kształtowanie wiejskiej 

przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty re-

kreacyjnej i placu zabaw, a tym samym stworze-

nie plenerowego miejsca do spotkań, aktywizacji  

i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości 

Głuchów. 

 W efekcie wykonana inwestycja wpłynie 

korzystnie na jakość infrastruktury rekreacyjnej 

wsi, a w konsekwencji nastąpi podniesienie stan-

dardu życia mieszkańców oraz uatrakcyjnienie 

obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania 

przyczyniając się tym samym do promowania ca-

łego obszaru Gminy Kawęczyn. 

 

Beata Andrzejewska  

Nowy plac zabaw w Głuchowie  

Nowa wita rekreacyjna w Głuchowie 



 

 

„NAJWIĘKSZA WIELKOPOLSKA PYRA 
 ORAZ NAJSMACZNIEJSZE JADŁO Z PYRY” 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Marianki” z Ma-

rianowa 20 listopada 2021 r. reprezentowały gminę Kawę-

czyn w Ostrzeszowie w  konkursie „Na największą wielko-

polską pyrę oraz najsmaczniejsze jadło z pyry” organizowa-

nym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Pod-

czas konkursu wyłoniono największą wyhodowaną pyrę oraz 

nagrodzono potrawy przygotowane z ziemniaka w dowolnej 

formie kulinarnej. KGW „Marianki” prezentowały pyrę wa-

żącą 1,020 kg oraz stoisko z licznymi dekoracjami, rękodzie-

łem i smakołykami w tym potrawą konkursową pn. ,, Szare 

kluski od serca z lokalnymi dodatkami ''. Celem konkursu 

była identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regio-

nalnych województwa wielkopolskiego z pyry, prezentację 

jego tradycji kulinarnych 

oraz popularyzacja kuchni 

regionalnej. Panie z Maria-

nowa aktywnie działając 

przekazują tradycje lokalnej 

kuchni i naszej regionalnej 

tożsamości z pokolenia na 

p o k o l e n i e .  K G W 

„Marianki” należy do grona 

najaktywniejszych KGW 

działających w gminie Ka-

węczyn. 

 

Ewelina Buda  

Prezentacja dania  

Członkowie KGW „Marianki”  

przy stoisku promocyjnym 

KGW „Marianki” przy swoim stoisku, od 

lewej: Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek 

Województwa Wielkopolskiego, Urszula      

Pacześna, Józef Pacześny, Katarzyna          

Pacześna, Barbara Skała, Paulina  

Stelmaszak, Radny Powiatu  

Ostrzeszowskiego 



 

 

KONKURS „ZATRZYMAMY COVID-19, SZCZEPIMY SIĘ”  
ROZSTRZYGNIĘTY 

cd.str. 19 

SPOTKANIE LIDERÓW WIELKOPOLSKIEJ  
ODNOWY WSI W  RYCHWALE 

 W sobotę 13 listopada 2021 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej w Rychwale przedstawiciele gminy 

Kawęczyn uczestniczyli w spotkaniu pn.  „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. Wicemarszałek Wojewódz-

twa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podziękował za dotychczasowy wkład pracy w rozwój odnowy 

wsi i uhonorował nagrodami pieniężnymi w wysokości 4 tys. zł oraz pamiątkowymi dyplomami i wyróżnie-

niami najaktywniejsze sołectwa uczestniczące w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ jako laure-

atów konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” . Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświad-

czeń i z pewnością będzie dodatkowym impulsem dla sołectw z terenu gminy Kawęczyn do podejmowania 

kolejnych działań w przyszłości. Galę uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Równica” z Ustronia.   

Ewelina Buda  

Finaliści Gali  „Wielkopolskiej odnowy Wsi”  

W dniu 9 listopada 2021 roku  na Sali posiedzeń Urzędu Gminy 

w Kawęczynie Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn wręczył nagrody 

laureatom Konkursu „Zatrzymamy Covid-Szczepimy się!”. Konkurs 

ogłoszony został 1 października 2021  i trwał do 31 października 20-

21. Uczestnikami Konkursu „Zatrzymamy Covid-Szczepimy się!” 

mogły być wyłącznie osoby pełnoletnie, w pełni zaszczepione, za-

meldowane na terenie gminy Kawęczyn. Celem Konkursu 

„Zatrzymamy Covid-Szczepimy się!” było promowanie szczepień 

przeciw Covid-19 oraz zwiększenie zainteresowania Narodowym Programem Szczepień przeciwko Covid-19 

wśród mieszkańców gminy Kawęczyn. Do udziału w konkursie zgłosiło się 96 osób. Komisja konkursowa       

w dniu 3 listopada dokonała losowania nagród spośród uczestników i wylosowała 7 zgłoszeń. 



 

 

UCZENNICA KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W SKARŻYNIE LAUREATKĄ KONKURSU GRAFICZNEGO  

#OBROŃCY NIEPODLEGŁEJ 

I rząd od lewej (siedzą) : Marta Tomczyk, Halina Nerczyńska, Joanna Jeżykowska, Angelika Laksander. 

II rząd od lewej (stoją) : Iwona Krajewska, Janusz Jeżykowski, Monika Tylka,  

Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, Krzysztof Macudziński. 

Nagrodzeni zostali:  

1. Joanna Jeżykowska, która otrzymała urządzenie wielofunkcyjne atramentowe,   

2. Janusz Jeżykowski, który  otrzymał parownicę do ubrań, 

3. Paweł Laksander który otrzymał blender kielichowy, 

4. Halina Nerczyńska, która otrzymała słuchawki bezprzewodowe oraz butelkę filtrującą, 

5. Marta Tomczyk otrzymała  opiekacz do kanapek, 

6. Krzysztof Macudziński otrzymał torbę z publikacjami wydanymi przez Gminę Kawęczyn. 

 

Wszystkim zwycięzcą Konkursu  „Zatrzymamy Covid-Szczepimy się!” jeszcze raz serdecznie gratulujemy 

oraz dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Kawęczyn za wzięcie udziału w konkursie.  

Monika Tylka  

                   11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

uroczyście ogłosiło wyniki konkursu graficznego pn. #Obrońcy Niepodległej, objętego patronatem honoro-

wym Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka. Inicjatorem konkursu była Młodzieżo-

wa Rada Muzeum. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ce-

lem konkursu było m.in. upamiętnienie polskich bohaterów czasu II wojny światowej. Do Muzeum wpłynęło 

blisko 400 zgłoszeń ze 160 miejscowości w Polsce. Na uroczystą galę podsumowującą konkurs została zapro-

szona wraz z rodzicami uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Skarżynie – Nikola Ptasińska,  



 

 

WARSZTATY KULTUROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W KOWALACH PAŃSKICH-KOLONII 

Praca konkursowa  
Nikola  Ptasińska  

która wykazując się zdolnościami 

plastycznymi wykonała w wersji 

komputerowej grafikę postaci Wła-

dysława Andersa. Praca Nikoli w 

kategorii klas IV - VIII została na-

grodzona II miejscem. Nikoli ser-

decznie gratulujemy, a rodzicom 

dziękujemy za okazane wsparcie. 

 

Milena Mąka  

 Język angielski jest językiem uniwersalnym, co sprawia, że jest środkiem porozumiewania się w każdej 

niemal dziedzinie. Jego znajomość daje większe możliwości szukania interesujących informacji oraz posze-

rzania swojej wiedzy, również jeśli chodzi o zagadnienia z zakresu kulturoznawstwa. Aby wprowadzić dzieci 

w świat języka angielskiego, dając im podstawy kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz aby w efek-

tywny sposób przybliżyć uczniom tradycje i kulturę  krajów anglojęzycznych, już od kilku lat w Szkole Pod-

stawowej im. Strażaków Polskich  w Kowalach Pańskich – Kolonii odbywają się warsztaty kulturowe prowa-

dzone pod opieką nauczyciela j. angielskiego p. Wioletty Sidorowicz. 

 Zgodnie z kalendarzem świąt, dnia 29 października miały miejsce warsztaty przybliżające uczniom tra-

dycje „ Halloween”. Celem spotkania było wskazanie uczniom wpływu kultury anglosaskiej na polskie trady-

cje i zwyczaje świąteczne współ-

czesnych Polaków, zaznajomienie 

uczniów z historią i symbolami 

„Halloween” oraz wzbogacenie        

i utrwalenie słownictwa dotyczące-

go tego święta. Po przeprowadzo-

nych prezentacjach i pogadankach 

dzieci miały możliwość wykorzy-

stania zdobytych informacji w róż-

norodnych zadaniach, zabawach 

oraz quizach językowych.  

                                                                                                       

Wioletta Sidorowicz 

Uczestnicy warsztatów kulturowych wraz z Wiolettą Sidorowicz-

nauczycielką języka angielskiego  
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Z WIZYTĄ W STOLICY ... 

  

 

 

 

 

 

 W dniach 18-19 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie 

zwiedzali Warszawę. Dwudniowa wycieczka do stolicy dofinansowana została w głównej mierze przez rządo-

we przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu „Poznaj Polskę”, którego celem było 

dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultu-

ry oraz instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 9672, 

00 zł. 

 Zwiedzanie Warszawy uczestnicy wycieczki rozpoczęli od spotkania z przewodnikiem przed Belwede-

rem – miejscem ważnych dla naszego kraju wydarzeń historycznych. Następnie udali się do Łazienek Królew-

skich, które stanowią przepiękny kompleks parkowo-pałacowy oraz nazywane są "najszczęśliwszym miej-

scem w Warszawie". Klasycystyczne zabytki i ogrody były swego czasu letnią rezydencją króla Stanisława 

Augusta. Uczniowie mieli okazję podziwiać Pałac na Wodzie oraz Starą Oranżerię, w której znajduje się Kró-

lewska Galeria Rzeźby z gipsowymi kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego świata.  

W Parku Łazienkowskim podziwiali również pomnik Fryderyka Chopina, który stanowi wyraz uczczenia pa-

mięci wielkiego kompozytora w mieście, w którym spędził dzieciństwo i lata nauki.  

Kolejnym punktem wyprawy była piesza wycieczka po Starym Mieście. Uczestnicy zaczęli ją od Placu Zam-

kowego, gdzie mogli podziwiać Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy. Zamek Królewski (niegdyś 

rezydencja królów i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów) jest obecnie muzeum, ośrodkiem edu-

kacji, kultury i sztuki oraz miejscem ważnych uroczystości państwowych. Jako rekonstrukcja Zamek został  

Uczniowie szkoły podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie   

pod pomnikiem Fryderyka Chopina 
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wpisany wraz z kompleksem Starego Miasta na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.  

Grupa wycieczkowa przemaszerowała także staromiejskimi uliczkami. Uczniowie zwiedzali wnętrze Archika-

tedry Świętego Jana – miejsce koronacji, ślubów i pogrzebów królewskich, będące jednocześnie miejscem 

spoczynku prymasów Polski (m.in. kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa). Uczniowie podzi-

wiali również Rynek Starego Miasta z pomnikiem warszawskiej syrenki, Barbakan oraz Katedrę Polową. 

Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć również Pomnik Powstania Warszawskiego, który został wznie-

siony ku pamięci bohaterów poległych w czasie obrony stolicy.  Tłem pomnika jest Gmach Sądu Najwyższe-

go Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie byli także przed Pomnikiem Małego Powstańca - jednym z najbar-

dziej niezwykłych warszawskich pomników, który upamiętnia najmłodszych uczestników Powstania War-

szawskiego. Uczestnicy wycieczki nie mogli ominąć oczywiście adresu przy ulicy Freta 16.  

Znajduje się tutaj obecnie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla i patronki 

Szkoły Podstawowej w Kawęczynie. 

 Drugi dzień pobytu w stolicy uczniowie rozpoczęli od zwiedzania Cmentarza Powązkowskiego. Na tym 

najstarszym i najbardziej znanym katolickim cmentarzu Warszawy znajdują się groby wielu wybitnych pisa-

rzy, artystów, uczonych, lekarzy, przedsiębiorców i działaczy społecznych. To z myślą o nich w latach mię-

dzywojennych utworzono Aleję Zasłużonych. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Centrum Pienią-

dza NBP. Miejsce to stanowi swoisty wehikuł czasu, w którym można dotrzeć do kluczowych miejsc związa-

nych z historią pieniądza. Uczestnicy wycieczki stali się świadkami narodzin monety i banknotu, pierwszych 

banków, teorii ekonomicznych, obserwowali jak powstaje pieniądz oraz jak działa bankomat i karta kredyto-

wa. Uczestnikom wycieczki przybliżone zostały zagadnienia związane z rozwojem ekonomii                                

i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania          

i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej.  

 Ostatnim punktem programu wycieczki była wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Trudno                               

w kilku słowach opisać ogrom zdobytych tam doświadczeń.  CNK to prawdziwy raj dla miłośników nauki. 

Interaktywne wystawy, setki eksponatów w różnych galeriach tematycznych, stanowiska doświadczalne i na-

rzędzia pozwalające  na samodzielne poszerzanie wiedzy oraz wyjaśnianie wielu zjawisk – wszystko to spra-

wiło, że nauka stała się wciągającą i fascynującą przygodą dla uczniów. Mogli oni samodzielnie przeprowa-

dzać eksperymenty na poszczególnych stanowiskach. Dzięki temu dotychczas skomplikowane dla niektórych 

z nich prawa przyrody stały się bardziej zrozumiałe i jasne. 

 Mimo niedogodności zw. z pandemią udało się zrealizować zarówno cele turystyczne jak                               

i nabywanie nowych umiejętności społecznych. Wyrazem  zadowolenia uczestników wycieczki były podzię-

kowania od uczniów dla kierownika wycieczki- Anny Milewskiej Inglot i opiekunów: Aliny Bartosik, Barbary 

Kępy i Izabeli Tomczyk. 

 Wycieczka niewątpliwie pozwoliła urozmaicić stacjonarne zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała 

realnego wymiaru. Wrażenia oraz wiedza praktyczna zdobyta podczas tego wyjazdu są nieocenione. 

Anna Milewska – Inglot 

Barbara Kępa 

 W dniu 19 listopada 2021 roku odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie. Został on zwołany Uchwałą nr 1/2021 z dnia 

.01.2021r. Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Kawęczynie. 

Zjazd odbył się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie. Uczestniczyli w nim  delegaci oraz 

przedstawiciele do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrani na zebraniach sprawozdawczo - wy-

borczych ze wszystkich dziewięciu OSP działających na terenie gminy. Ponadto w Zjeździe brali udział człon-

kowie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego oraz zaproszeni i przybyli goście m.in.: były dyrektor Zarzą-

du Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Andrzej Jankowski, Członek Prezy-

dium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i zarazem 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku – dh Grzegorz Ciesielski, mł. bryg. w stanie spo-

czynku Piotr Pieśkiewicz, Przewodniczący Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopol-

skiego – dh Bogdan Siwiński,  Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP  
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Województwa Wielkopolskiego – dh Małgorzata Judasz, Młodszy Specjalista Wydziału Operacyjno –

Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Turku – Mariusz Owczarek, Proboszcz Parafii 

pw. Św. Katarzyny i Matki Bożej Pocieszenia w Przespolewie – ks. Piotr Bamberski, Radny Powiatu Turec-

kiego – Jan Gruca, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Śred-

nich – Elżbieta Karwacka, były Dyrektor Inspektoratu PZU w Koninie – Zdzisław Skonieczny, Wójt Gminy 

Kawęczyn – Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Gminy Kawęczyn – Piotr Gebler, Sekretarz Gminy 

Kawęczyn – Dorota Bartosik. 

 Otwarcia Zjazdu oraz powitania przybyłych gości, delegatów i przedstawicieli dokonał Prezes ustępują-

cego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie – dh Jarosław Pasik. Sekretarzem Zjazdu została 

dh Monika Jatczak – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć wszystkich 

druhów, którzy odeszli z szeregów OSP w minionej pięcioletniej kadencji. 

  W czasie obrad Prezes Jarosław Pasik złożył sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddzia-

łu Gminnego ZOSP RP oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej dh Jarosław Binkowski sprawoz-

danie Komisji Rewizyjnej. W podjętych uchwałach: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, za-

twierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wy-

brano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Po-

wiatowego ZOSP RP, przedstawiono zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału 

Gminnego na lata 2021- 2026.  

 Podczas obrad zebrani mieli okazję poznać stuletnią historię Związku OSP RP oraz prześledzić najważ-

niejsze momenty z historii ZOSP w gminie Kawęczyn podczas wykładu okolicznościowego z okazji 100 – 

lecia ZOSP RP pt. „100 lat w Jedności” wygłoszonego przez dh Małgorzatę Judasz.  

 

 

Nowowybrany na kadencje 2021 – 2026 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie 

Od lewej siedzą: Mateusz Pacześny, Piotr Szalewski, Piotr Ziółkowski, Grzegorz Dzikowski, Krzysztof        

Dytwiński, Jarosław Pasik, Michał Chachuła, Monika Jatczak, Karol Rygas i Jarosław Król. 

Od lewej stoją : Przemysław Rosiak, Łukasz Kaczmarek, Mirosław Choronży, Amadeusz Dzikowski, Marcin 

Skurka, Jan Nowak, Andrzej Jaworski, Bogumił Marciniak i Dariusz Siemiątkowski.  Na zdjęciu brakuje 

Andrzeja Piątkowskiego (OSP Tokary) oraz ks. Antoniego Janickiego (OSP Milejów). 



 

 

Obradom przewodniczył dotychczasowy Członek Prezydium ZOG ZOSP RP w Kawęczynie dh Marcin Mazu-

rek. Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego, który na swym pierwszym posiedzeniu 

ukonstytuował się następująco:  

 Prezes Zarządu Gminnego – Jarosław Pasik (OSP Głuchów), 

 Wiceprezes Zarządu Gminnego – 

Grzegorz Dzikowski (OSP Będzie-

chów), 

 Wiceprezes Zarządu Gminnego – 

Krzysztof Dytwiński (OSP Kawę-

czyn), 

 Wiceprezes Zarządu Gminnego – 

Piotr Ziółkowski (OSP Tokary), 

 Komendant Gminny OSP – Michał 

Chachuła (OSP Żdżary), 

 Sekretarz/Skarbnik- Monika Jatczak  

 Członek Prezydium Zarządu – Ma-

teusz Pacześny (OSP Marianów)  

 Członek Prezydium Zarządu – Ka-

rol Rygas (OSP Skarżyn), 

 Członek Prezydium Zarządu – Piotr 

Szalewski (OSP Kowale Pańskie) 

 Członek Prezydium Zarządu – ks. 

kapelan Antoni Janicki (OSP Mile-

jów), 

 Członek Zarządu – Amadeusz Dzi-

kowski (OSP Będziechów), 

 Członek Zarządu – Mirosław Cho-

ronży (głuchów), 

 Członek Zarządu – Przemysław Ro-

siak (Kawęczyn),  

 Członek Zarządu – Andrzej Jaworski (OSP Kowale Pańskie), 

 Członek Zarządu – Łukasz Kaczmarek (OSP Marianów), 

 Członek Zarządu – Marcin Skurka (OSP Milejów), 

 Członek Zarządu – Dariusz Siemiątkowski (OSP Skarżyn), 

 Członek Zarządu – Andrzej Piątkowski (OSP Tokary), 

 Członek Zarządu – Bogumił Marciniak (OSP Żdżary), 

 Członek Zarządu – Jarosław Król (OSP Milejów), 

 Członek Zarządu – Jan Nowak (OSP Milejów) 

 Komisja Rewizyjna: Jarosław Binkowski (przewodniczący, OSP Kawęczyn), Bogumił Tomczyk 

(wiceprzewodniczący OSP Kowale Pańskie ), Mariusz Grzesiak  (OSP Głuchów) (sekretarz), Sylwester 

Dzikowski (OSP Skarżyn) i Grzegorz Kurpik (OSP Będziechów), (członkowie).  

 Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Powiatowego ZOSP RP: Jarosław 

Pasik (OSP Głuchów), Grzegorz Dzikowski (OSP Będziechów). 

 Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Jarosław Pasik (OSP Głuchów), Michał Chachuła 

(OSP Żdżary), ks. Antoni Janicki (OSP Tokary), Grzegorz Dzikowski (OSP Będziechów). 

 Zarząd Oddziału Gminnego wraz z Wójtem Gminy Kawęczyn wręczyli podziękowania za zaangażowa-

nie i dotychczasową współpracę wszystkim członkom ustępującego Zarządu , członkom komisji rewizyjnej, 

jednostkom OSP z terenu Gminy na ręcę prezesów, ustępującym prezesom jednostek oraz osobom, które an-

gażowały się w pracę i działanie Zarządu w kadencji 2016-2021.  

 Rok 2021 dla Jednostki OSP Głuchów to rok jubileuszu 75- lecia powstania. Ponieważ obecna sytuacja 

nie do końca dała możliwość na świętowanie tego jubileusz poprzez organizację Oficjalnego Dnia Strażaka, 

podczas XII Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w sposób symboliczny 

uświetniono Jubileusz 75 istnienia OSP poprzez poświęcenie i oddanie do oficjalnego użytku Salę Tradycji 

OSP Głuchów.              Monika Jatczak  

Od lewej dh Jarosław Pasik – prezes ZOG ZOSP RP w Kawęczy-

nie, dh Małgorzata Judasz - Zastępca Przewodniczącego Woje-

wódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego, 

dh Bogdan Siwiński - Przewodniczący Wojewódzkiego Klubu Kro-

nikarza OSP Województwa Wielkopolskiego, Jan Nowak – Wójt 

Gminy Kawęczyn, Członek ZOG ZOSP RP w Kawęczynie.  
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 W niedzielę 21 listopada 2021 roku o godzinie 11.30 w kościele 

parafialnym w Tokarach odprawiona została Msza Święta w intencji 

zmarłych w mijającym 2021 roku strażaków z terenu powiatu tureckie-

go. Mszę Świętą odprawił oraz homilię wygłosił Kapelan Straży Po-

żarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary ks. Antoni Ja-

nicki. W mijającym roku z terenu Gminy Kawęczyn szeregi strażaków 

opuściło 14 druhów, którzy przeszli na wieczną warte: 

OSP Skarżyn: Józef Mikosik, Mieczysław Dzikowski, Kazimierz Ant-

czak, OSP Kawęczyn: Stanisław Rykowski, OSP Głuchów: Marian 

Buda, Jan Koralewski, Kowale Pańskie: Henryk Darul, Józef Buda, 

OSP Tokary: Kamil Żwański, OSP Będziechów: Bolesław Chojnacki, 

Stanisław Janiak, Ryszard Barcki, OSP Żdżary: Ryszard Nowak, OSP 

Marianów: Zdzisław Jasiak. 

Druhowie z całego powiatu modlili się za swoich zmarłych druhów         

i członków ich rodzin. Nabożeństwo uświetniła orkiestra dęta działają-

ca przy OSP w Tokarach. Ku pamięci zmarłych druhów strażaków pre-

zesi poszczególnych Zarządów Oddziałów Gminnych zapalili symbo-

liczne znicze. 

 Na zakończenie mszy świętej zostały poświęcone stylizowane 

Znaki Związku OSP RP przyznane pośmiertnie druhom strażakom            

i przekazane rodzinom zmarłych w celu umieszczenia ich na nagrob-

kach. Po mszy gospodarze tradycyjnie zaprosili wszystkich  na strażacką grochówkę do OSP w Milejowie. 

Monika Jatczak  

MODLILI SIĘ ZA ZMARŁYCH STRAŻAKÓW 

Strażacy uczestniczący we mszy św.  

za zmarłych strażaków  

 Dnia 29 listopada bieżącego roku odbyła się XLI Sesja Rada Gminy Kawęczyn. Na sesji obecnych było 

13 radnych. Na początku jednogłośnie przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Następnie 

nikt nie skorzystała z możliwości złożenia interpelacji bądź zapytań. W kolejnym punkcie przedstawiona zo-

stała Informacja o  stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kawęczyn w roku szkolnym 2020/2021.      

W sprawozdaniu znalazły się informacje na temat działalności placówek oświatowych funkcjonujących na 

terenie naszej gminy, w tym m. in. informacje o: liczbie uczniów w poszczególnych szkołach, programach         

i projektach realizowanych przez poszczególne jednostki, wynikach nauczania, wyborze szkół przez absol-

wentów, kadrze pedagogicznej, zamówieniach publicznych, rozliczaniu kosztów wychowania przedszkolnego 

między gminami, zmianach w wyposażeniu i warunkach nauczania oraz wskazano przedział czasowego ogra-

niczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-

czaniem COVID-19.  

W dalszej części obrad radni przyjęli kilka uchwał w sprawach:  

 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021 – zamiany budżetowe dotyczyły przede wszystkim aktu-

alizacji budżetu o zmiany w planie dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, przyznania 

pomocy finansowej w kwocie 8.5000,00 zł przez Powiat Turecki dla jednostki OSP w Głuchowie  na za-

kup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na potrzeby ćwiczeń sportowo-

pożarniczych, otrzymania dofinansowania przez szkoły na realizację zadań inwestycyjnych polegających 

na rozwijaniu infrastruktury szkolnej w ramach Programu „Laboratoria przyszłości” w kwotach: SP Toka-

ry Pierwsze – 60.000,00 zł, SP Skarżyn – 30.000,00 zł, SP Kowale Pańskie – Kolonia – 60.000,00 zł, SP 

Kawęczyn – 60.000,00 zł - 13 głosów za; 

 zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028 – zmiana dotyczy 

dostosowania wartości inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty ujętej w uchwa-

le budżetowej, czyli do wartości będącej wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla 

wskazanego zadania – 13 głosów za; 

 



 

 

 ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn –– w związku z rosnącymi obowiązkami związanymi ze 

sprawowaniem funkcji sołtysa postanowiono ustalić miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów w kwo-

tach 300,00 zł, 350,00 zł i 400,00 zł, powyższa uchwała została podjęta w celu zrekompensowania zaanga-

żowania przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej w realizację zadań samorządu, 

sołtysi otrzymają miesięczną dietę za pełnione przez nich zadania, w szczególności za kierowanie bieżący-

mi sprawami sołectwa i reprezentowanie go na zewnątrz, doręczenie nakazów podatkowych, kurend, ob-

wieszczeń, informacji, ogłoszeń, prowadzenie gospodarki finansowej sołectwa, nadzór nad realizacją za-

dań w ramach funduszu sołeckiego, udział w pracach Rady Gminy oraz za podejmowanie wszelkich in-

nych działań na rzecz sołectwa - 13 głosów za;. 

 wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz 

stawki takiej opłaty – nastąpiła zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w spo-

sób selektywny, która od początku przyszłego roku wyniesie 23 zł od osoby, w dalszym ciągu obowiązuje 

zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł na osobę dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady         

w przydomowym kompostowniku – 12 głosów za, 1 głos przeciw;  

 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia części nieruchomości oznaczonej numerem 

geodezyjnym 253/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Chocim - przejęcie na rzecz Gminy Kawę-

czyn części  w/w działki nastąpi w celu zlokalizowania na niej wiaty przystankowej zakupionej przez So-

łectwo Chocim, montaż wiaty przystankowej poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,         

w szczególności dzieci dojeżdżających autobusem do szkół – 13 głosów za;  

 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-

tami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2022 - Rada Gminy Kawęczyn po przeprowadzeniu konsultacji społecznych pod-

jęła powyższą uchwałę w celu realizacji unormowań ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie, Program Współpracy zawiera elementy wynikające z art. 5a ust. 4 u.dz.p.p.w tym.: cel główny         

i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe 

zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych 

na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz 

o przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert – 13 głosów za; 

 przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziała-

nia narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2022 – przedstawione zostały główne zadania zaplanowane do 

realizacji przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku, spośród, któ-

rych najważniejsze to: funkcjonowanie punktu wsparcia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 

wsparcie psychologiczne dla dzieci, organizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 

narkomani dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, wspomaganie działalności gminnych jednostek, insty-

tucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziała-

niu narkomani - 13 głosów za; 

 zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marianów - Kolonia na lata 2021-2026 przedstawionej 

przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów – Kolonia - w strategii zostały wpisane zadania planowane do re-

alizacji przez sołectwo Marianów – Kolonia – 13 głosów za; 

 zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciemień na lata 2021-2026 przedstawionej przez Radę So-

łecką Sołectwa Ciemień - w strategii zostały wpisane zadania planowane do realizacji przez sołectwo Cie-

mień – 13 głosów za. 

 Następnie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Piotr 

Gebler. W punkcie zapytania i wolne wnioski został poruszony temat usunięcia drzew wzdłuż drogi powiato-

wej relacji Milejów – Tokary oraz usunięcia ubytków w nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4507P na 

odcinku Młodzianów - Nowy Czachulec. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy za-

mknął obrady XLI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 

Magdalena Krakowiak  



 

 

 W sobotę, 27 listopada w Kołaczkowie (gm. Września) odbył się finał konkursu "Aktywne Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Wielkopolsce". Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski w Poznaniu. 

 Komisja konkursowa oceniała dotychczasową działalność kół gospodyń wiejskich, ich aktywność, 

współpracę z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, samorządem, a także udział w warsztatach, szkoleniach 

itp. Gospodynie musiały również upiec ciasto, na którym trzeba było umieścić logo Sieci Dziedzictwa Kuli-

narnego Wielkopolska. Do finału zakwalifikowało się 30 KGW z całej Wielkopolski. Z tego grona wybrano 

11 nominowanych i 10 laureatów. 

W konkursie mogły wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich: 

 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia           

9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 z późn. zm.), 

 niezarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, a działające na podstawie przepi-

sów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U.         

z 2019 r. poz. 491), 

 działające na podstawie ustawy           

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2261). 

Konkurs miał na celu promocję 

dziedzictwa kulturowego regionu, w tym 

folkloru oraz dziedzictwa kulinarnego. 

Wzmocnienie poczucie tożsamości regio-

nalnej wśród mieszkańców województwa 

wielkopolskiego oraz wyróżnienie              

i wspieranie działania Kół Gospodyń 

Wiejskich. Istotnym elementem konkursu 

jest identyfikacja, gromadzenie i upo-

wszechnianie dobrych praktyk mających 

wpływ na rozwój obszarów wiejskich, 

jak również budowanie rozpoznawalno-

ści Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wiel-

kopolska oraz podnoszenie świadomości 

na temat żywności regionalnej wśród 

mieszkańców województwa wielko-

polskiego. 

  Laureaci, wśród których znala-

zły się Koła Gospodyń Wiejskich         

z Marianowa oraz Koło Gospodyń 

Wiejskich z Tokar, otrzymały  nagro-

dy finansowe w wysokości po 2.500 

zł. Nagrody wręczyli wicemarszałek 

Krzysztof Grabowski (pierwszy od 

prawej) i wójt gminy Września -

Teresa Waszak (pierwsza od lewej). 

Ewa Frątczak  

 GOSPODYNIE Z GMINY KAWĘCZYN Z KOLEJNYM SUKCESEM !! 

Stowarzyszenie „Rozwoju KGW           

i Sołectwa Tokary” 

KGW „Marianki”  



 

 

cd.str. 29 

  CO ZROBIĆ W  PRZYPADKU UTRATY DOKUMENTÓW? 

 Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, 

paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny 

problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnie-

nia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do ce-

lów przestępczych. 

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC 

W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w 

wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). 

 

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać: 

1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w 

swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia 

także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna 

jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/). 

 Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszyst-

kich pozostałych uczestników Systemu DZ. 

 Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również 

telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamo-

ści). 

 Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już 

wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu). 

2.  Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa. 

3.  Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu 

 informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stro-

nie gov.pl. 

 

https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/


 

 

KOMUNIKATY Z URZĘDU GMINY W KAWĘCZYNIE 

 Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce 

oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak 

objęta tajemnicą. 

 Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, któ-

re mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzysta-

ją (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób). 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl 

Iwona Krajewska  

Informujemy, że w dniach 24.12.2021r. (wigilia)  

oraz 31.12.2021r.  

Urząd Gminy w Kawęczynie będzie czynny  

 od godz. 7:30  do godz. 13.00.    

 W dniu 5 listopada  2021r.w Kancelarii Notarialnej Aleksandry Gawrońskiej w Turku została podpisana 

umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz jego sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej czę-

ści gruntu oraz wszelkich części i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu  

mieszkalnego nr 2, znajdującego się w miejscowości Będziechów  nr 12. W/w lokal wraz z udziałem       

w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności nieruchomości został  sprzedany 

za cenę 72 708,00zł. Cena ta została  uzyskana w wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieogra-

niczonego, który odbył się w dniu  15 października 2021r. 

 

 W dniu  9 listopada 2021 r. zostało podane do publicznej wiadomości OBWIESZCZENIE Wójta Gminy 

Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu” Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego  w miejscowości Marianów - Kolonia - Strefa inwestycyjna” wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko. W/w dokumenty zostały wyłożone  do publicznego wglądu w dniach od 18.11.2021r. – 

09.12.2021r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziały-

wania na środowisko udostępniony został do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Kawę-

czynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w godz. pracy Urzędu, a także na stronie internetowej http://

www.kaweczyn.pl/  
Halina Ambroziak-Juszczak 

 

  W dn. 19.11.2021 r. gmina Kawęczyn podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym 

pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 

2021-2022” Wykonawcą tj. ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg z siedzibą ul. Sąsiedzka 60/1, 93-330 Łódź. 

Oferta uzyskała najwyższy bilans punktów przy kryteriach oceny ofert (cena oferty = 60 %, termin płat-

ności faktury= 40%) przy cenie w wysokości 300.834,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówie-

nia oraz  termin płatności faktury 30 dni. W dniu w którym minął termin składania ofert tj. 29.10.2021r. 

swoje oferty złożyło 4 Wykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować usługi będące 

przedmiotem zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.08.2022 r. 

 

 W dn. 26.11.2021r.  gmina Kawęczyn ogłosiła postępowanie przetargowe pn. „Świadczenie usług           

w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół  na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów 

miesięcznych od 01.01.2022 roku do 24.06.2022 roku”. Termin składania ofert upływa 06.12.2021r. 

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować usługi będące przedmiotem zamówienia od dnia 01-

.01.2022 r. do 24.06.2022 r. Procedura w toku. 

Ewelina Buda  

UWAGA! SKRÓCONY CZAS PRACY URZĘDU 

http://www.DokumentyZastrzezone.pl


 

 

Z MIŁOSCI DO BOGA I POLSKIEJ WSI  

 Mamy przyjemność przedstawić Państwu wiersze Pani Mirosławy Matczak, mieszkanki Marcjanowa, 

bohaterki artykułu z cyklu „Wspomnień Blask” Pauliny Woźniak (Kawęczyniak nr 07/2019). Pani Mirosława 

kocha wieś i ponad wszystko wielbi Boga, co zauważamy czytając jej utwory. Zapraszamy do lektury.  

Prawdziwa miłość 

 

Lipcowy wieczór, już dzień ukołysany 

Chmury sunęły szybko po niebie 

Siedziałem pogrążony w myślach 

Szukając szczęścia dla siebie. 

 

Czy warto kochać? Nie wiadomo 

A później cierpieć? Nie wiadomo 

Lecz być kochanym przez kogoś  

To zawsze wiadomo 

 

Mijały dni, tygodnie i miesiące 

Siedziałem zakłopotany na łące 

Wpatrując się w całun zieleni 

Że z czasem los wszystko odmieni. 

 

Boże – wskaż mi drogę  

Bym nie był zakłopotany 

Chce być szczęśliwy, beztroski 

I zawsze kochany. 

 

Utoruj mi drogę do szczęścia 

Utwierdź mi swoje zdanie 

A wtedy wykonam wszystko 

Co mi przez ciebie jest dane. 

 

Otóż, znalazłem swe szczęście 

Znalazłem miłość wspaniałą 

Piękną, czystą, prawdziwą 

Lecz przez Boga mi daną. 

Jezus wśród nas  

 

Całun śnieżny okrył ziemię całą 

Bóg okrył nas swoja chwałą 

Zima ścieli się wśród nas 

I spokojnie mija czas. 

 

Gdzie Ty jesteś Jezu drogi? 

Czy Ty czujesz ludzki ból? 

Ten zimowy powiew wiatru 

Jan narzeka ten lud Twój? 

 

Jestem, jestem bardzo blisko 

Ciągle pukam we drzwi Twe 

Myślę, że zrobiłeś wiele 

Abym wstąpił w serce Twe. 

 

Tam gdzie słońce już zachodzi 

Gdzie ucichła kwiatów woń 

Stoi Jezus w barwnych szatach 

I wyciąga do nas dłoń. 

 

Tam gdzie księżyc w swojej pełni 

Pośród wielkich pól i łan 

Stoi Jezus upragniony 

To nasz Brat i to nasz Pan. 

 

On żyje, on żyje, żyje 

Tu jest wśród nas 

By uleczyć nasze serca  

I przemienić ciężki czas. 

 

Już schowały się ptaszęta 

W ten pożółkły gęsty las 

A Pan Jezus uwielbiony 

Ciągle kocha, wzywa nas. 

 

On nas uczy swej miłości 

Koi nasze łzy łaskami 

Więc wołajmy wszyscy razem 

Jezu, Zostań, Zostań z nami.  
 

Wiosna we wsi 

 

Słońce dzisiaj wcześniej wstało 

Swoim ciepłem nas ogrzało 

Jak tu miło, kolorowo 

Bo zieleni wszędzie wkoło. 

Już ptaszęta przyleciały 

Pięknym głosem zaśpiewały 

Bo co roku przylatują  

wiosnę we wsi nam zwiastują. 

Rolnik ziemię czarną orze 

Pewnie uda mu się zboże 

Gdy deszczykiem trochę zleje 

I słoneczkiem znów przygrzeje. 

Zając z pola w las umyka 

Bo się nie udała gryka 

Myśli sobie w swojej norze 

Może wzrośnie nam to zboże. 

Jak tu dobrze i wesoło 

Bo i kwiaty kwitną w koło 

Gospodynie wcześniej wstały 

By o wiośnie pogadały. 

 

 

 

Mirosława Matczak  



 

 

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ I PLANY NA NOWY ROK 

cd.str. 32 

Trzy sekcje Gminnego Klubu Sportowego Orzeł Kawęczyn zakończyły piłkarskie zmagania          

w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022. Była to runda historyczna, z trzech powodów, mianowicie w tym 

roku klub obchodzi 25 lecie istnienia, juniorzy młodsi klubu awansowali do ligi wojewódzkiej, nato-

miast seniorzy mają za sobą debiutancką rundę w Klasie Okręgowej. 

Orlicy w środku stawki 

Najmłodsza sekcja w klubie, Orlicy (roczniki 2011 i młodsi) zakończyła swoje zmagania na 4 miejscu 

w 6 drużynowej grupie. Na uwagę zasługuje to, iż ta grupa jest bardzo liczna, jest to ok. 20 osób z roczników 

2009 do 2014. Roczniki 2009 i 2010 to dziewczęta, których jest ok. 30% w tej grupie. Przepis pozwala na to, 

iż w każdej grupie młodzieżowej mogą występować dziewczęta o 2 lata starsze od swoich rówieśników. W tej 

grupie wiekowej mecze odbywają się na orlikach, graliśmy systemem każdy z każdym, mecz i rewanż.                 

Przyszło Nam rywalizować z drużynami: z Brudzewa, Dobrej, Barłog, Malanowa oraz Przykony. Z meczu na 

mecz młodzi adepci robią postęp, należy tu wyróżnić kilka osób:  Miłosza Lisieckiego, Amelie Lisiecka, Wik-

torię Wypych, Igora Krawczyka  czy kapitana Macieja Słodzińskiego. Główne cele i założenia odnośnie szko-

lenia dzieci  to przede wszystkim zabawa poprzez grę w piłkę nożną, trenerzy mają skupiać się na nauczaniu 

poszczególnych elementów piłki nożnej a nie na wynikach i tak staramy się szkolić – wspomina trener a zara-

zem Prezes klubu Marcin Mazurek. Jako ciekawostkę można dodać, iż od rundy wiosennej w przyszłym roku 

m.in. w grupie wiekowej orlik nie będą prowadzone tabele.   Mecze odbywać się będą bez wyników, jest to 

robione po to aby trenerzy również nie skupiali się na wynikach, takie podejście ma podnieść poziom szkole-

nia w Polsce. 

Historyczny wyczyn juniorów 

Bardzo dobry wynik osiągnęła drużyna juniorów młodszych (2006 i młodsi). Chłopcy na 8 rozegra-

nych meczy, zwyciężyli w 7 a raz zremisowali. Podopieczni Marcina Mazurka awansowali do Ligi Woje-

wódzkiej, jest to ogromny sukces. Poprosiliśmy trenera Mazurka o krótki komentarz. Jestem bardzo zadowo-

lony z postawy naszych juniorów, wierzyłem w nich w każdym meczu, większość prowadzę już 5 - 6 lat. To, że 

zaczęli trenować już w wieku orlika teraz procentuje. Na wiosnę będziemy mogli zmierzyć się z najsilniejszymi 

drużynami w tej części naszego województwa. Jest to bardzo duże wyzwanie dla tej drużyny ale także dla całe-

go klubu. Zarząd klubu, sami zawodnicy jak ich rodzice są zdania, iż trzeba spróbować.  Występy w Lidze Wo-

jewódzkiej będą cenną lekcją, która ma zaprocentować w rozgrywkach seniorskich. Bardzo wierzymy w tych 

chłopców, główny cel to doprowadzenie do tego aby jak najwięcej zawodników z tej drużyny zasiliło szeregi 

seniorów w naszym klubie. Chcemy ich jak najlepiej przygotować, dlatego już w środku stycznia wyjeżdżamy 

na 4 - dniowy obóz zorganizowany specjalnie dla nich, ma on jeszcze bardziej zmotywować tą drużynę                                     

do wiosennej walki w lidze wojewódzkiej.  

Seniorzy przetarli szlaki w klasie okręgowej 

Bardzo ważną rundę mają za sobą seniorzy Orła. Zadebiutowali bowiem  w Klasie Okręgowej. Póki co 

zajmują 10 miejsce na 14 drużyn co jest dobrym punktem wyjściowym  w walce o utrzymanie na wiosnę. Ta 

runda pokazała, iż w tej klasie rozgrywkowej każdy może wygrać  każdym, jest ona bardzo wyrównana. Orzeł 

tak jak wspominaliśmy zajmuje 10 miejsce ale do 5 miejsca traci tylko 5 punktów. Kilka słów od trenera Szy-

manowskiego: Ogólnie jestem zadowolony z postawy zespołu, choć czuje lekki niedosyt. Były mecze, w których 

byliśmy lepsi ale albo nieznacznie przegrywaliśmy albo nie zdołaliśmy zadać decydującego trafienia i remiso-

waliśmy. Oczywiście, zdarzyły Nam się również pojedynki w których od początku Nam nie szło i przegraliśmy 

te mecze wysoko. Trzeba zaznaczyć, iż była to ciężka runda pod względem kontuzji w naszym zespole.                                          

Już na początku ze składu wypadł Jakub Karpiński, potem uraz Grzegorza Majdy, w końcówce rundy nie grał 

również Jakub Dudek. Są to bardzo ważne ogniwa w naszym składzie i jakoś musieliśmy sobie radzić, do tego 

dochodzą sytuacje losowe i absencje za kartki. Kadra nie jest szeroka, po rozmowach z zarządem wspólnie 

szukamy 2-3 wzmocnień na wiosnę. Cieszy również, iż większość młodych zawodników z terenu Gminy Kawę-

czyn dostaje szansę gry i z meczu na mecz nabierają coraz większego doświadczenia – mówi Andrzej Szyma-

nowski. Dowiedzieliśmy się również iż w planach jest organizacja obozu dla seniorów, na 90% mają wyjechać 

w lutym 2022 r. do Kleszczowa. 

 Podsumowując, przed klubem nowe wyzwania, związane z grą juniorów w Lidze Wojewódzkiej oraz 

utrzymaniem się seniorów w Klasie Okręgowej. Poniżej prezentujemy zdjęcia poszczególnych drużyn, Orła, 

coś dla lubiących statystyki sportowe oraz tabele końcowe za rundę jesienną 2021/2022. 



 

 

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje,   

że obiekt sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012”  

w Kawęczynie  jest czynny według   

poniższego harmonogramu: 

poniedziałek, wtorek - nieczynne 

środa, czwartek, piątek 15:00 – 20:00 

Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów)  

Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 
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Statystyki orlików GKS Orzeł Kawęczyn w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 

 

   Rozegrane mecze: 10      Strzelcy bramek: 

   Wygrane: 4       Igor Krawczyk - 9 

   Remisy: 0       Wiktoria Wypych - 9 

   Porażki: 6       Miłosz Lisiecki - 8 

   Wygrane u siebie: 2     Amelia Lisiecka - 4 

   Wygrane na wyjeździe: 2    Anastazja Łuczak - 3 

   Bramki stracone: 95     Tomasz Łuczak - 3    

   Bramki strzelone: 43     Radosław Owczarek - 1                                   

   Bramki strzelone u siebie: 22    Maciej Słodziński - 1                   

   Bramki strzelone na wyjeździe: 21   Adam Gidelski - 1                            

Statystyki juniorów młodszych GKS Orzeł Kawęczy w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022: 

        

   Rozegrane mecze: 8      Strzelcy bramek: 

   Wygrane: 7       Konrad Peruga - 11 

   Remisy: 1       Patryk Kapa - 6 

   Porażki: 0       Oliwier Drzewiecki - 5 

   Wygrane u siebie: 4     Patryk Kleśta - 4   

   Wygrane na wyjeździe: 3    Kacper Sikorski - 2    

   Bramki strzelone: 35     Oliwier Kos - 2                            

   Bramki stracone: 16     Kacper Michalak - 2     

   Bramki strzelone u siebie: 16 

   Bramki strzelone na wyjeździe: 19 

Statystyki seniorów GKS Orzeł Kawęczyn w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022: 

 

   Rozegrane mecze: 13     Strzelcy bramek: 

   Wygrane: 4       Rafał Raszewski - 6 

   Remisy: 3       Michał Ignaczak - 4 

   Porażki: 6       Szymon Ignaczak - 4 

   Wygrane u siebie: 3     Patryk Kaczmarek - 2 

   Wygrane na wyjeździe: 1    Jakub Dudek - 2 

   Bramki strzelone: 28     Michał Banasiak - 2 

   Bramki stracone: 31     Patryk Gruca - 2 

   Bramki strzelone u siebie:  17   Kamil Ambroziak - 1 

   Bramki strzelone na wyjeździe: 11            Przemysław Kurzawa – 1 
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Drużyna Juniorów Młodszych GKS Orzeł Kawęczyn podczas przekazania nowych strojów (październik 2021r). 

Drugi rząd od lewej: Edward Krawczyk – Prezes Honorowy GKS Orzeł Kawęczyn, Patryk Kapa, Kacper  

Sikorski, Wiktor Górski, Dorian Kaczmarek, Michał Michalak, Oliwier Kos, Tobiasz Sobańaki, Maksymilian 

Misiak, Oliwier Drzewiecki, Marcin Mazurek – trener Pierwszy rząd od lewej: Kacper Michalak,  

Patryk  Kleśta, Konrad Peruga, Mateusz Gawron, Kamila Michalak, Wojciech Heresztyn. 

Podsumowanie rundy jesiennej juniorów młodszych - na zdjęciu drużyna juniorów wraz z władzami klubu, 

Janem Nowakiem - Wójtem Gminy Kawęczyn oraz rodzicami zawodników i kibicami. 
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 Tabela końcowa rundy jesiennej sezonu 2021/2022 

  Klasa Okręgowa Redbox Gr 4 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Polonia Golina 13 31 37:15 

2. GKS Sompolno 13 31 36:14 

3. Zjednoczeni Trzemeszno 13 23 39:31 

4. Warta Ermita Dobrów 13 23 32:24 

5. Orzeł Grzegorzew 13 20 20:17 

6. Czarni Ostrowite 13 19 27:21 

7. Kasztelania Brudzew 13 19 27:32 

8. Strażak Licheń Stary 13 16 28:34 

9. Tulisia Tuliszków 13 15 23:25 

10. Orzeł Kawęczyn 13 15 28:31 

11. CKS Zbiersk 13 14 26:35 

12. LKS Ślesin 13 14 19:29 

13. Zjednoczeni Rychwał 13 9 20:32 

14. MKS Dąbie 13 8 24:46 

Marcin Mazurek  



 

 

W każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 11:00  

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn                            

Piotr Gebler  

pełni dyżury w siedzibie  Urzędu Gminy  

w Kawęczynie, pokój nr 38 (budynek B) 

po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. 

Wójt  Gminy Kawęczyn 

Jan Nowak 
przyjmuje  interesantów  

w  każdy  poniedziałek  

w  godzinach 900 – 1300   oraz 1530 -1700  

po wcześniejszym umówieniu się  

na spotkanie. 

 

 Zgony 

     
                              

 

            Śluby 

                        

          

       Natalia Niestrata i  Mikołaj Kędziak             

  INFORMACJE Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W KAWĘCZYNIE 
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 Tabela końcowa rundy jesiennej sezonu 2021/2022                                                                     

I Liga Okręgowa B2 Junior Młodszy 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Orzeł Kawęczyn 8 22 35:16 

2. Warta Pyzdry 8 19 46:16 

3. Kasztelania Brudzew 8 9 16:29 

4. Olimpia Koło 8 7 22:23 

5. Błękitni Mąkolno 8 1 11:46 

 Tabela końcowa rundy jesiennej sezonu 2021/2022                                                                     

III Liga Okręgowa E1 Orlik Gr 2 

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Kasztelania Brudzew 10 30 217:14 

2. Wicher Dobra 10 24 86:35 

3. MKS Malanów 10 18 64:68 

4. GKS Orzeł Kawęczyn 10 12 43:86 

5. Teleszyna Przykona 10 3 35:134 

6. Sparta Barłogi 10 3 15:123 
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