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Serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Kawęczyn  
oraz gości  

na obchody Narodowego Święta Niepodległości,  
które odbędą się 11 listopada 2018 roku  

w Tokarach oraz Kowalach Pańskich. 
 

Program uroczystości: 
Tokary 

godz. 10:45 – zbiórka przy Skwerze 650-lecia Tokar 
godz. 11:00 – przemarsz do Kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła                     

w Tokarach 
godz. 11:15 – część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej  
                        im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie 
godz. 11:30 – Msza Święta 

 

Kowale Pańskie 
godz. 11:30 – Msza Święta 
- występ słowno-muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich 
  w Kowalach Pańskich - Kolonii 
- złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą na placu przy kościele 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Kawęczyn  
o wywieszenie w tym dniu flagi narodowej.  

Niechaj będzie to wyraz naszego szacunku dla tych, którzy polegli, 
abyśmy my mogli żyć w wolnym kraju ! 
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XLVII Sesja Rady Gminy Kawę-
czyn zwołana na dzień 16 paździer-
nika 2018 roku podzielona została 
na trzy bloki tematyczne. Na pierw-
szy - roboczy – składało się podjęcie 
czterech uchwał.  
Rada Gminy wprowadziła zmiany w 
uchwale budżetowej gminy na rok 
2018. Następnie przyjęła Strategię 
Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 
2018-2023. Dokument ten umożli-
wia realizację projektów wpływają-
cych na rozwój gminy. Posiadanie 
aktualnej strategii wynika z prak-
tycznej potrzeby aplikowania o 
środki unijne. Rada Gminy przyjęła 
też zwolnienia od podatku od nieru-
chomości dla przedsiębiorców w 
ramach pomocy de minimis. Celem 
podjęcia takiej uchwały jest wspar-
cie przedsiębiorczości oraz zachęca-
nie do tworzenia nowych inwestycji 
gospodarczych na terenie gminy. 
Zwolnieniu od podatku od nierucho-
mości mogą podlegać nowo wybu-

dowane budynki lub ich części zaję-
te na prowadzenie działalności go-
spodarczej, stanowiące nową inwe-
stycję. Ostatnia podjęta uchwała do-
tyczyła rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy Kawęczyn, 
którą uznano za bezzasadną.  Drugi 
blok posiedzenia dotyczył podsumo-
wania działalności Samorządu w 
mijającej kadencji. Na początku  Jan 
Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn 
przedstawił sprawozdanie za okres 
międzysesyjny, a następnie w jego 
imieniu głos zabrała Elżbieta Tom-
czak – Kierownik Referatu Rozwoju 
Gminy, która podsumowała działa-
nia podejmowane i realizowane w 
latach 2014 – 2018. Zwróciła ona 
uwagę słuchaczy na program rewita-
lizacji dla gminy, budowę, przebu-
dowę i remonty dróg oraz chodni-
ków, inwestycje w oświetlenie 
uliczne, obiekty sportowe, a także 
rekreacyjne, na przeprowadzone ter-
momodernizacje budynków uży-

teczności publicznej, remonty i do-
posażenie świetlic wiejskich, budo-
wę przydomowych oczyszczalni 
ścieków, zakup wozów strażackich. 
Kierownik Elżbieta Tomczak mówi-
ła o planach budowy Dziennego Do-
mu Pobytu Osób Starszych w Toka-
rach Pierwszych, projektowanej 
koncepcji rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Kawęczynie oraz wygospo-
darowaniu pomieszczenia na przed-
szkole i klubik dziecięcy w celu za-
pewnienia opieki dzieciom do lat 6.  
 

cd. str. 6 
 

Podczas XLVII Sesji Rady Gminy podsumowano działalność Samorządu                               
w VII kadencji 

Uczestnicy XLVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
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Pani Kierownik podała też informacje 
dotyczące gospodarki nieruchomościami 
oraz planowania przestrzennego. Mówiła 
o zrealizowanych projektach skierowa-
nych do mieszkańców w różnym wieku. 
Zwróciła uwagę na nową jakość promocji 
Gminy Kawęczyn. Prezentacja podsumo-
wująca działania Samorządu w VII ka-
dencji dostępna jest w serwisie społecz-
nościowym Fecebook na profilu Gminy 
Kawęczyn. Dalej sprawozdanie z kończą-
cej się kadencji zaprezentował Piotr Ge-
bler – Przewodniczący Rady Gminy Ka-
węczyn. 
Trzecia część sesji to moment przekazy-
wania słów wdzięczności i wręczania 
upominków za współpracę w ciągu ostat-
nich czterech lat. Wójt Gminy wraz z 
Przewodniczącym Rady Gminy złożyli 
podziękowania na ręce zaproszonych na 
sesję gości, radnych oraz sołtysów. Po 
zakończonym posiedzeniu zebrani mieli 
okazję upamiętnienia obecności na tej 
sesji na wspólnej fotografii.  
                                      Iwona Krajewska 

Rada Gminy Kawęczyn VII kadencji 
Siedzą od lewej: Halina Górska, Bożena Kolenda, Piotr Gebler, Beata Goślińska, Krystyna Brzychcy 

I rząd (od lewej stoją): Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn, Sebastian Janiak, Andrzej Jaworski, Stanisław Urbaniak,  
Grzegorz Dzikowski, Józef Iwaniak 

II  rząd (od lewej stoją): Łukasz Mila, Adrian Kwinciak, Sylwester Kasprzak, Wiesław Tomczak, Sylwester Przyłęcki 

Podziękowania za współpracę  z rąk wójta Jana Nowaka oraz przewodni-
czącego Piotra Geblera  odebrały m.in.. radne: H. Górska i B. Goślińska 
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      Na przełomie sierpnia-września 2018 w 23 sołectwach Gminy Kawęczyny odbyły się zebrania wiejskie, pod-
czas których mieszkańcy zaplanowali przedsięwzięcia do realizacji w 2019 roku. Poniższa tabela przedstawia po-
dział środków funduszu sołeckiego na planowane do realizacji zadania w 2019 roku.  

Fundusz sołecki w Gminie Kawęczyn – przedsięwzięcia planowane do realizacji                                 
w 2019 roku przez poszczególne sołectwa 

Lp. Sołectwo Wysokość 
środków 

przypada-
jąca na 

sołectwo 

Planowane do realizacji przedsięwzięcia 

1. Będzie-
chów 

21.373,09 Bieżące utrzymanie dróg  gminnych- zakup materiałów 7.306,00 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych– praca sprzętu – 2.694,00 
Koszty bieżące utrzymania placu rekreacyjnego – 373,09 
Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie i degustowanie potraw regional-
nych – zakup materiałów do przygotowania potraw – 1.000,00 
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego  m.in. bramki–10.000,00 

2. Chocim 16.754,15 Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup materiałów 2.500,00  
Bieżące utrzymanie dróg  gminnych - praca sprzętu – 1.500,00 
Kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych – zakup materiałów do przygotowanie 
posiłku regeneracyjnego i nagród – 754,15 
Przyłącze energetyczne do altany – 2.000,00  
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne w altanie – 4.000,00 
Zagospodarowanie placu przy altanie – I część 3.000,00 
Renowacja kapliczki – 3.000,00 

3. Ciemień 19.777,46 Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup materiałów – 3.500,00 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych – praca sprzętu – 1.777,46 
Montaż oświetlenia ulicznego – 3.000,00 
Montaż ogrodzenia na działce przy świetlicy wiejskiej – usługa – 10.000,00 
Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie i degustowanie potraw regional-

nych – zakup materiałów do przygotowania potraw – 1.500,00 
4. Dzierz-

botki 
14.444,68 Bieżące utrzymanie dróg  gminnych -zakup materiałów – 3.321,00 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – praca sprzętu – 4.723,68 
Zakup i montaż ogrodzenia na placu rekreacyjnym – 5.000,00 
Utrzymanie placu rekreacyjnego – 400,00 
Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup materiałów do przygotowania m.in. 
posiłku regeneracyjnego oraz nagród – 1.000,00 

5. Dziewiąt-
ka 

16.082,31 Montaż oświetlenia ulicznego - 14.282,31 
Kultywowanie tradycji dożynkowych – zakup materiałów – 200,00 
Organizacja Dnia Sportu – wynajem urządzeń – 700,00 
Organizacja Dnia Sportu – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 
– 900,00 

6. Głuchów 26.579,90 Bieżące utrzymanie dróg gminnych  - zakup materiałów – 6.650,00  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych– praca sprzętu – 1.400,00  
Utrzymanie placów i sprzętu – zakup np. nawozu,  paliwa – 1.000,00  
Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – 1.000,00  
Utrzymanie gotowości bojowej OSP – zakup materiałów 12.000,00  
Utrzymanie gotowości bojowej OSP – praca sprzętu – 4.529,90  

7. Kawę-
czyn 

31.996,66 Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup materiałów 2.500,00 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych – praca sprzętu 1.996,66 
Przebudowa chodnika w Kawęczynie (od banku na działki)- dokumentacja 6.000,00 
Oświetlenie uliczne (przy posesji nr 9)– dokumentacja i montaż 4.000,00 
Doposażenie części kuchennej świetlicy wiejskiej 2.500,00 
 Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – zakup hełmów 5.400,00 
Zakup koszulek promocyjnych z nadrukiem 1.100,00 
Zakup namiotu promocyjnego 2.000,00 
Konkurs na przygotowanie tradycyjnych potraw – zakup materiałów do przygotowania 
potraw oraz posiłku regeneracyjnego 1.200,00 
Rajd rowerowy szlakami gminy – zakup materiałów na przygotowanie posiłku regenera-
cyjnego 1.000,00 
Zakup atlasu do ćwiczeń 1.000,00 
Zakup sprzętu nagłaśniającego 1.500,00 
Kultywowanie tradycji i obrzędów andrzejkowych 300,00 
Zakup kosiarki spalinowej do bieżącego utrzymania placu rekreacyjnego 1.500,00 

cd. str. 6 
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8 Kowale 

Pańskie 
16.922,12 Bieżące utrzymanie dróg  gminnych- zakup materiałów 4.655,00 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych– praca sprzętu – 405,00 
Rajd rowerowy szlakami gminy wraz z konkursami sportowymi – wynajem urządzeń rekreacyj-
nych – 1.000,00 
Rajd rowerowy szlakami gminy wraz z konkursami sportowymi – zakup materiałów do przygo-
towania posiłku regeneracyjnego oraz nagród – 1.012,12 
Utrzymanie gotowości bojowej OSP – zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, materiałów – 
400,00 
Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego m.in. położenie kostki – 6.000,00 
Zakup namiotu promocyjnego – 2.450,00 
Zakup grilla – 1.000,00 

9 Kowale 
Pańskie - 
Kolonia 

29.771,17 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów – 1.992,60 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych– praca sprzętu – 676,50 
Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – wynajem urządzeń rekreacyjnych – 500,00 
Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup materiałów do przygotowania posiłku 
regeneracyjnego oraz nagród – 2.000,00 
Utrzymanie gotowości bojowej OSP – zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, materiałów – 
500,00 
Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego m.in. położenie kostki, wykonanie ogniska 
itp. – 24.102,07 

10 Leśnic-
two 

16.880,13 Bieżące utrzymanie dróg  gminnych -zakup materiałów 4.646,70 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych– praca sprzętu – 1.353,30 
Zakup działki na cele rekreacyjno – sportowe – 6.000,00 
Ogrodzenie zakupionej działki – 3.880,13 
Kultywowanie tradycji regionu poprzez przeprowadzenie konkursu na najlepszą tradycyjną po-
trawę – 1.000,00 

11 Marci-
nów 

14.234,73 Bieżące utrzymanie dróg  gminnych – zakup materiałów – 5.234,73 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych – praca sprzętu – 4.000,00 
Zakup namiotu – 2.500,00 
Zakup wyposażenia do namiotu – 2.500,00 

12 Marcja-
nów 

16.208,28 Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup materiałów – 3.320,00 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych – praca sprzętu – 2.000,00 
Konkurs na przygotowanie tradycyjnych potraw – zakup materiałów do przygotowania potraw      
oraz posiłku regeneracyjnego – 800,00 
Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej – 3.000,00 
Zakup opału do świetlicy wiejskiej – 500,00 
Wyposażenie świetlicy wiejskiej – 4.588,28 
Zawody sportowe z okazji rozpoczęcia wakacji – zakup materiałów do przygotowania posiłku 
regeneracyjnego i nagród do uczestników konkursów – 2.000,00 

13 Maria-
nów 

15.956,34 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów 12.000,00 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych – praca sprzętu – 3.000,00 
Rajd rowerowy szlakami gminy – 956,34 

14 Maria-
nów Ko-
lonia 

15.620,42 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych  - 13.820,42  
  a)      zakup materiałów np. żwir  - 12.328,42 
  b)      praca sprzętu np. praca równiarki – 1.492,00  
2.     Organizacja festynu „Wakacje z funduszem  sołeckim”- 1.800,00  
  a)     wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych - 800,00  
  b)     zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników zawodów 
          sprawnościowych - 700,00  
  c)      zakup nagród dla zwycięzców -  300,00  

15 Milejów 19.777,46 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów 6.642,00 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych– praca sprzętu – 2.700,00 
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – dokumentacja i montaż – 9.235,46 
Zakup materiałów do przygotowania i degustacji potraw tradycyjnych – 200,00 
„Spartokiada” – zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa – wynajem urządzeń rekreacyj-

nych – 500,00 
„Spartokiada” – zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa – zakup artykułów do przygo-

towania posiłku regeneracyjnego – 500,00 
16 Młodzia-

nów 
13.310,95 Bieżące utrzymanie dróg gminnych  - zakup materiałów 5.310,95 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – praca sprzętu – 1.500,00 
Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej – 1.600,00 
Doposażenie świetlicy wiejskiej – 3.000,00 
Spartokiada sportowa dla dzieci i młodzieży – przygotowanie posiłku regeneracyjnego oraz 

zakup nagród dla zwycięzców konkursu – 400,00 
Spartokiada sportowa dla dzieci i młodzieży – wynajem urządzeń rekreacyjnych – 500,00 
Wykonanie ścianek/ogrodzenia zadaszenia przy zapleczu świetlicy wiejskiej – 1.000,00 

cd. str. 7 
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Elżbieta Tomczak 

17. Nowy 
Świat 

12.177,21 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów 1.995,00 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych– praca sprzętu – 682,21 
Budowa oświetlenia ulicznego – II etap – 8.000,00 
Zakup kosy spalinowej do bieżącego utrzymania poboczy – 1.500,00 

18. Tokary 22.380,86 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów 7.380,86 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych– praca sprzętu – 2.000,00 
Bieżące koszty utrzymania skweru – zakup materiałów – 500,00 
 Przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej – 5.000,00 
Kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych i dożynkowych – zakup materiałów – 
1.000,00 

Utrzymanie gotowości bojowej OSP Tokary – zakup wyposażenia, materiałów i sprzętu – 
500,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej: urządzenia, sprzęt, artykuły chemiczne  – 1.700,00 
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 4.000,00 
    Zakup opału do świetlicy wiejskiej – 300,00 

19. Siedli-
ska 

11.715,31 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów 4.015,31 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych– praca sprzętu – 1.500,00 
Zakup materiałów na ławki do namiotu – 1.500,00 
Zakup kociołka żeliwnego jako wyposażenie do namiotu – 500,00 
Oświetlenie do namiotu – zakup – 300,00 
Kultywowanie tradycji „Święto pieczonego ziemniaka” – 300,00 
Zawody sportowe – zakup materiałów do posiłku regeneracyjnego i nagrody – 1.300,00 
Zawody sportowe – ubezpieczenie – 300,00 
Zakup pomocy naukowych dla szkoły w Kowalach – 2.000,00 

20. Skarżyn 15.494,44 Bieżące utrzymanie dróg gminnych – praca sprzętu – 1.000,00 
 Wigilia Jana  - zakup materiałów – 1.594,44 
Zawody wędkarskie – zakup materiałów – 300,00 
Bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego i wiaty nad stawem – 700,00 
Zakup sprzętu nagłośnieniowego – 2.000,00 
Ogrodzenie kładki – zakup materiałów – 600,00 
Zakup materiałów na wykonanie stołów do świetlicy wiejskiej – 2.500,00 
Doposażenie świetlicy wiejskiej – 5.000,00 
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej – prąd, woda, ogrzewanie – 1.800,00 

21. Stanisła-
wa 

10.707,54 1.   Bieżące utrzymanie dróg gminnych 
   a)  zakup materiałów 3.985,20 
   b)  praca sprzętu – 1.422,34 
2.  Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego 
    a)  zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego – 1.000,00 
    b)  ubezpieczenie – 300,00 
3. Wydanie w formie albumu publikacji ze zdjęciami Sołectwa Stanisława „Stanisława                            
w czterech barwach roku” – 1.500,00 
4.  Wsparcie dla szkoły podstawowej w Skarżynie na zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 
5.   Zamontowanie skrzynki i podłączenie prądu na działce sołeckiej – 2.000,00 

22. Wojcie-
chów 

18.685,71 Bieżące utrzymanie dróg  gminnych - praca sprzętu – 1.000,00 
Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda 1.000,00 
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej – ubezpieczenie  600,00 
Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej – przeglądy- 500,00 
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej – I część – 15.085,71 
Nadzór inwestorski przy termomodernizacji – umowa zlecenia – 500,00 

23. Żdżary 24.606,35 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów – 10.730,35 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych– praca sprzętu – 1.476,00 
Zakup grilla – 1.700,00 
Zakup i montaż kostki brukowej na placu – usługa – 9.500,00 
Spotkanie pt. „Rodzinka w komplecie” – zakupy materiałów - 1.200,00 

Termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego                                                          
upływa dnia 15 listopada 2018 r.  

Należność można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kawęczynie o numerze                 
52 8557 0009 0400 0101 2004 0007           

lub u sołtysa danego sołectwa.  

Informacja 
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8 października 2018 r. 
w IBB Andersia Hotel w 
Poznaniu odbyła się uroczy-
sta gala   podsumowująca 
konkurs pn. „Działania pro-
ekologiczne i prokulturowe 
w ramach strategii rozwoju 
województwa wielkopol-
skiego”. Uczestniczyli w 
niej: Jan Nowak – Wójt 
Gminy Kawęczyn, Piotr Ge-
bler – Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn, Paulina 
Woźniak – autorka cyklu 
„Wspomnień blask” oraz 
Malwina Jasiak – pracownik 
Urzędu Gminy w Kawęczy-
nie. Odebrali oni z rąk Ma-
rzeny Wodzińskiej – Człon-
ka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego nagrodę za 
projekt - „Wspomnienia 
wiecznie żywe” – Cykl arty-
kułów „Wspomnień blask” 
wydawanych w miesięczni-
ku „Kawęczyniak” jako przykład 
działalności prokulturowej o znacze-
niu kulturalnym, historycznym i na-
wiązującym do tradycji. Celem kon-
kursu jest pobudzenie, wyszukanie 
oraz promocja inicjatyw lokalnych, 
które przyczyniają się do populary-
zowania, jak również realizacji idei 
„Małej Ojczyzny” biskiej swoim 
obywatelom.               

Cykl artykułów pn. 
„Wspomnień blask”, ukazujący się 
w „Kawęczyniaku” od listopada 
2016 roku został nagrodzony kwotą 
3000,00 zł . Bohaterami wspomnień 
są mieszkańcy Gminy Kawęczyn, a 
także osoby z nią związane. Ich rela-
cji wysłuchuje, po czym zapisuje na 
kartach papieru Paulina Woźniak – 
pomysłodawczyni tejże idei. Jej zda-

niem wspomnienia są niezwykle 
cenną rzeczą, jaką człowiek otrzy-
mał od losu. Stanowią one funda-
ment wielu refleksji, przemyśleń, 
postaw, poglądów. Warto je zatem 
pielęgnować, chronić przed zapo-
mnieniem, przekazywać innym. 

Paulina Woźniak 

„Wspomnień blask” nagrodzony                                                                    
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

Nagrodę odebrali: Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn (trzeci od lewej), dalej Paulina 
Woźniak – autorka cyklu oraz Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn.                   

Nagrodę wręczyła: Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
(druga od prawej).                                                                                                           

Program Priorytetowy  Czyste Powietrze  
W dniu 2 października 2018 roku mieszkańcy gminy mieli możliwość zapoznania się  z założeniami Programu Czyste               
Powietrze. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie. Celem programu jest 
poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. W jego ramach  
w budynkach istniejących można wymienić stary piec/kocioł na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania 
programu. Natomiast w budynkach nowo budowanych można dokonać zakupu i montażu nowego źródła ciepła spełniające-
go wymagania programu. Dofinansowanie przewiduje m.in: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa sta-
łe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instala-
cję odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jed-
norodzinnego budynku mieszkalnego. 
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w termi-
nie do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: 
a)  aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW w Poznaniu), 
b) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręczne-
mu, 
c) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. 
Dofinansowanie będzie udzielane, w zależności od dochodu, w formie: dotacji, pożyczki, dotacji i pożyczki. 
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl - Zakładka pro-
gram czyste powietrze/       Źródło: www.wfosigw.poznan.pl                                                                                      cd. str. 9 
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Zarządzone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wybo-
rów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –                      
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.               
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 130). 

Wybory samorządowe 21.10.2018 r.  

cd. str.11 

FREKWENCJA W OBWODACH 

Nr obwodu Nazwa obwodu Liczba uprawnio-
nych do głosowania 

Liczba 
 głosujących 

% 

1 Kawęczyn 967 639 66,08 % 

2 Tokary Pierwsze 1293 838 64,81 % 

3 Skarżyn 538 341 63,38 % 

4 Kowale Pańskie - Kolonia 1486 946 63,66 % 

Ogółem 4284 2764 64,52% 

FREKWENCJA WYBORCZA W POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGACH 
Nr okrę-

gu 
Granice okręgu Liczba uprawnio-

nych do głosowania 
Liczba  

głosujących 
% 

1 
Sołectwa Dzierzbotki  

i Marianów 
258 173 67,05% 

2 

Sołectwo Kawęczyn              
od numeru 1 do 54 

 i od 73 do ostatniego 
380 275 72,73% 

3 

Sołectwo Kawęczyn              
od numeru 55 do 72 Nowy 

Świat i Wojciechów 

329 191 58,05% 

4 Sołectwo Chocim 156 72 46,16 % 

5 Sołectwo Głuchów 334 213 63,77 % 

6 Sołectwo Milejów 225 173 76,89 % 

7 Sołectwo Tokary Pierwsze 266 200 75,19 % 

8 Sołectwo Żdżary 312 180 58,01 % 

9 
Sołectwa Będziechów 

i Stanisława 
269 168 62,45 % 

10 
Sołectwa: Marcjanów 

i Skarżyn 
269 173 64,31 % 

11 Sołectwo Ciemień 225 157 69,78 % 

12 
Sołectwa: Dziewiątka,              
Młodzianów i Siedliska 292 186 64,04 % 

13 
Sołectwa: Kowale Pańskie                

i Marcinów 
269 158 58,74 % 

14 
Sołectwo Kowale Pańskie – 

Kolonia 
412 283 68,93 % 

15 
Sołectwa: Leśnictwo 

 i Marianów-Kolonia 
288 162 56,25 % 

Razem 4284 2764 64,52 % 
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cd. str. 12 

RADA GMINY KAWĘCZYN 

WYNIKI WYBORÓW 

Okręg 
wyborczy 

Nazwisko i imię Liczba gło-
sów nieważ-

nych 

Liczba gło-
sów 

% 
( w skali  
okręgu  

wyborczego) 

  
  
1 

  

Urbanek Paweł Artur 

3 

92 54,12 % 

Tomczak Wiesław 47 27,65  % 

Stelmaszak Paulina Małgorzata 31 18,24 % 

2 
Kasprzak Sylwester 

3 
158 58,09 % 

Dytwiński Krzysztof 114 41,91 % 

3 

Przyłęcki Sylwester 

5 

109 58,60 % 

Bekalarek Mariusz Mikołaj 77 41,40 % 

4 
Iwaniak Józef - 

Bez głosowa-
nia 

Bez głosowa-
nia 

5 

Kwinciak Adam Krzysztof 

4 

149 71,29 % 

Jeżykowski Janusz Wacław 60 28,71 % 

6 
Tyrakowski Tomasz Jan 

2 
100 58,48 % 

Urbaniak Stanisław 71 41,52 % 

7 
Goślińska Beata 

10 
      106 55,79 % 

Michalak Kazimierz Władysław 84 44,21 % 

8 
Jaśkiewicz Ryszard 

7 
105 60,69 % 

Janiak Sebastian Oskar 68 39,31 % 

9 

Dzikowski Grzegorz 

2 

106 63,86 % 

Jaworski Marek Jan 60 36,14 % 

10 
Rygas Karol Bogumił 

2 
99 57,89 % 

Górska Halina Janina 72 42,11 % 

11 

Mila Łukasz 

1 

99 63,46 % 

Jacek Edmund 57 36,54 % 

12 
Brzychcy Krystyna Teresa 

4 
102 56,04 % 

Bugała Marcin 80 43,96 % 

13 
Gebler Piotr Waldemar - 

Bez głosowa-
nia 

Bez głosowa-
nia 

14 
Jaworski Andrzej 

2 
160 56,94 % 

Sobczak Tomasz 121 43,06 % 

15 
Kolenda Bożena 

5 
81 51,59 % 

Laskowski Sebastian 76 48,41 % 

Razem 50 2484 - 
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WYNIKI WYBORÓW NA WÓJTA GMINY KAWĘCZYN 

Lp. Nazwisko 
Imię 

Liczba 
głosów 

ważnych 

Liczba gło-
sów nieważ-

nych 

Liczba gło-
sów odda-
nych na 

kandydata 

% głosów 

1 Gil Rafał   
2726 

  
37 

1054 38,66 % 

2 Nowak Jan 
Andrzej 

1672 61,34 % 

  
OBWÓD 

Głosy oddane na kandydata na wójta 

Gil Rafał Nowak Jan Andrzej 

Liczba % Liczba % 

1 Kawęczyn 242 38,17 % 392 61,83 % 

2 Tokary Pierw-
sze 

243 28,23 % 586 71,77 % 

3 Skarżyn 131 38,99 % 205 61,01 % 

4 Kowale Pań-
skie-Kol. 

438 47,25 % 489 52,75 % 

Razem 1054 38,66 % 1672 61,34 % 

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY POWIATU TURECKIEGO             
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 5 GMINA KAWĘCZYN I MALANÓW 
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 WYNIKI W GŁOSOWANIU DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
w Gminie Kawęczyn 

Numer 
Listy 

Komitet wyborczy 
Nazwiska i imiona kandydatów 

Liczba głosów 

2 KOMITET WYBORCZY PSL 

GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 
CIEŚLAK Czesław 

BIELIK Stanisław Adam 

FRANKOWSKA Bożena Alina 

MENDELAK Wojciech Henryk 

CHOJNACKA Anna Emilia 

MAJDA Anna 

  
45 

8 

2 

4 

4 

14 

1546 

3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 
STĘPIEŃ Miłosława Dorota 

JENDRZEJEWSKI Michał  

KLECHNIOWSKA Anna Bronisława  

KAUP Marcin  

KOŁATA Justyna Andżelika  

WRZESZCZ Bartłomiej  

KROWIAK Ewa Sabina  

  
2 

1 

2 

1 

7 

3 

3  
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBY-

WATELSKA 

SYTEK Maciej Dariusz 

SZURGOT Andrzej 
WASZAK Małgorzata  
WRÓBLEWSKA-KUBACKA Maria Jolanta  

PLESIŃSKI Andrzej Karol  

ŚMIDOWICZ Lidia Elżbieta 

DRZEWIECKI Henryk Marek  

  
  

45 

12 

13 

11 

6 

2 

8 

5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 

PAŁASZ Kazimierz Czesław 

DASZKIEWICZ Anna 

SKORUPKA Michał 
ZAKRZEWSKA Monika  

BARC Zbigniew 

PLUCIŃSKA Danuta 

KUBACKA Zofia Ewa  

  
28 

2 

4 

6 

2 

1 

8 

6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 

NOWAK Paulina 

PARDYKA Piotr Łukasz  

BĄK Anna  

SOBKOWIAK Wojciech  

KOŁODZIEJ Anna Beata 

  
11 

1 

7 

0 

2 

7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 

BRYŁKA Anna Mirosława  

RUSIN Paweł Rafał 
NOWICKA Jolanta Elżbieta 

MACIEJEWSKI Eugeniusz 

RYCHTANEK Patryk Józef  

  
5 

2 

4 

9 

0 

8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 

JANKOWSKI Tadeusz  
JAŁOSZYŃSKI Stefan 

BŁASZCZYK Marzena 

ANDRZEJCZAK Tomasz 

POTOCKA Danuta Ewa 

  
27 

10 

15 

7 

8 

9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 

GAPIŃSKA Magdalena 

MIERZEJEWSKA Elżbieta 

DĄBROWICZ Mikołaj Piotr 
SCHMIDT Jacek Wojciech 

KORZENIEWSKI Eryk 

  
14 

2 

4 

1 

4 

10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

ITMAN Zofia Mariola 

POPKOWSKI Robert Adam 

JEDLIKOWSKA Ewa Stanisława 

RZEPECKA-ANDRZEJAK Katarzyna 

SOBCZAK Krzysztof 
FIAŁKOWSKI Grzegorz 

SZYKOWNA Anita Aldona 

  
161 

92 

21 

57 

174 

19 

32 

11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 
WAWRZYNIAK Radosław Józef 
PILARCZYK Teresa Alicja 

WAWRZYNIAK Benedykt 
ZAKRZEWSKI Piotr 
SZMAJDKA Elżbieta 

  
4 

1 

1 

1 

5 

cd. str. 15 



LISTOPAD 2018                                     KAWĘCZYNIAK                                                        15 

         Mandaty Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okręgu nr 4 zdobyli: 
Zofia Itman (Konin, PiS), Robert Popkowski (Konin, PiS), Krzysztof Sobczak (Turek, PiS), 
Czesław Cieślak (Koło, PSL), Małgorzata Waszak (Konin, Koalicja Obywatelska). 
 

Ewa Frątczak 
Malwina Jasiak 

To już dwa lata, jak ukazują się artykuły z cyklu 
„Wspomnień blask”. Moja przygoda z utrwalaniem 
na łamach „Kawęczyniaka” losów mieszkańców z 
terenu Gminy Kawęczyn, a także osób z nią związa-
nych, rozpoczęła się w 2016 roku. Pierwszym boha-
terem był - dziś już Śp. Tadeusz Pakuła z Mariano-
wa-Kolonii – mojej rodzinnej miejscowości.  To 
dzięki Jego wspomnieniom oraz wsparciu pana 
Wójta – Jana Nowaka, zrodził się cykl, który stał 
dla mnie dużym wyzwaniem, ale i ogromną rado-
ścią. Słowa wdzięczności należą się również Wam – 
Drodzy Czytelnicy za tak pozytywny odbiór, zainte-
resowanie i przychylność. Pragnę po raz kolejny 
podkreślić, że najważniejsi są dla mnie BOHATE-
ROWIE – osoby, które tak serdecznie mnie przyjęły 
i opowiedziały swoją historię. 
 

Do mojego cyklu zaprosiłam zwyciężczynię konkur-
su „Pochwal się swoimi przodkami” – Natalię Janic-
ką z Będziechowa, która opowiedziała o losach swo-
jego pradziadka Wacława Mruka. Cytuję jej słowa: 
„Z dumą mówię o tym, iż jestem prawnuczką czło-
wieka, który z całą pewnością zasłużył, by nosić 
imię patrioty za swoje zasługi wojenne oraz działal-
ność społeczną. Chciałabym, aby Jego życie i posta-
wa były przykładem dla młodego pokolenia Pola-
ków. Umiłowanie Ojczyzny, poświęcenie się dla niej, 
praca na rzecz innych, szeroko pojęta działalność 
społeczna – to całe życie mojego pradziadka Wacła-
wa. Cieszę się, że mogę pochwalić się swoim przod-
kiem. Pamiątki o nim przechowywane są w mojej 
rodzinie oraz przekazywane z pokolenia na pokole-
nie. Wszyscy jesteśmy zaszczyceni, że taka osoba 
jest częścią naszej historii, naszej przeszłości. Da-
rzymy go szczególnym szacunkiem. Jest mi nie-
zmiernie miło, że z postacią mojego pradziadka mo-
gę zapoznać innych”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wacław Mruk (25.04.1914 r. – 10.05.1992), syn 
Antoniny (z domu Pawelec) i Wojciecha Mruków.               
Absolwent Szkoły Podstawowej w Liskowie. Podczas 
II wojny światowej walczył w obronie Polski w stopniu 
plutonowego. Ranny 17.09.1939 r. podczas nalotu 
bombowego. Wraz żoną prowadził gospodarstwo rolne 
w Strzałkowie. Sołtys Strzałkowa w latach 1958-1966, 
Prezes OSP w Strzałkowie w latach 1950-1970, Prze-
wodniczący Kolegium w Liskowie, ławnik w sądzie                  
w Kaliszu w latach 1970-1980, kontroler społeczny                              
w punkcie odbioru buraków cukrowych w Tymianku 
oraz Zbiersku, prezes Kółka Rolniczego w Strzałko-
wie, Członek Rady Nadzorczej w Mleczarni Kalisz 
(1975-1978). Należał do Związku Inwalidów Wojen-
nych RP. Odznaczony: Krzyżem Walecznych w 1974 
r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 
1975 r., Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 w 
1986 r., Medalem za Warszawę 1939-1945 w 1973 r., 
Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r. w 1973 r., 
Medalem 40-lecia Polski Ludowej w 1984 r. 

cd. str. 16 

Wspomnień blask 

Śp. Wacław Mruk Natalia Janicka - 
prawnuczka                     

Śp. Wacława Mruka 

Liczba głosów uzyskanych przez Annę Majdę 

 Kandydatkę do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w poszczególnych obwodach: 
Obwód Głosowania           

nr 1                           
w Kawęczynie 

Obwód Głosowania           
nr 2                            

w Tokarach Pierwszych 

Obwód Głosowania           
nr 3                         

w Skarżynie 

Obwód Głosowania           
nr 4                        

    w Kowalach Pańskich
- Kolonii 

Razem 

439 494 192 421 1546 
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 Mój pradziadek wychował się                  
w dużej rodzinie 

Mój pradziadek Wacław 
Mruk urodził się 25 kwietnia 1914 r. 
we wsi Tomaszew (gmina Lisków). 
Pochodził z rodziny chłopskiej. Jego 
rodzicami byli Antonina z rodu Pa-
welców i Wojciech Mrukowie, któ-
rzy doczekali się siedmiorga dzieci: 
Jana, Stanisława, Stanisławy, Józe-
fa, Marii oraz bliźniaków: Wacława 
i Szczepana. Pradziadek uczęszczał 
do Szkoły Podstawowej w Liskowie. 
Młode lata spędził pomagając rodzi-
com w pracy na roli.  

Wojskowe życie 
Mając 23 lata, w 1937 roku 

poszedł do wojska, gdzie zdobył sto-
pień kaprala. Podczas II wojny 
światowej awansował na plutono-
wego. Został dowódcą trzech drużyn 
– 36 żołnierzy. Wkrótce nadeszły 
rozkazy, by ruszyć w obronie War-
szawy. Przed wymarszem odbyła się 
Msza św. w kościele garnizonowym 
w Kaliszu. Pradziadek wraz z od-
działem udali się przez Morawin, 
Malanów, Łęczycę i Kutno do Pusz-
czy Kampinoskiej.  

17 września 1939 r. został 
ranny podczas nalotu bombowego 
dokonanego przez Niemców. Żołnie-
rze nie zdążyli schronić się w lesie. 
Musieli więc położyć się w redli-
nach. Bomba spadła około 3 metrów 
od Wacława, trafiając prosto w jego 
przyjaciela – plutonowego Gryczyń-
skiego ze Skarszewa. Zginął na 
miejscu.  Odłamki raniły jednak 
pradziadka, rozszarpując mu prawy 
bok ciała. Okaleczony – leżał w tym 
miejscu przez trzy dni. W tym czasie 
Niemcy bestialsko dobijali szerego-
wych. Z kolei wyższych rangą zabie-
rali do szpitala polowego. Ciężko 
ranny Wacław trafił do szpitala w 
Łodzi. Niemiecki lekarz usunął mu 
prawe płuco, amputował prawą rę-
kę. Na szczęście zdołał uratować 
prawą nogę. W ciele utkwiło mu 
wiele odłamków, dwa z nich (jeden 
w prawym boku między żebrami, 
drugi pod prawą łopatką) nosił w 
sobie do końca życia. Raz na jakiś 
czas jego organizm wydalał przez 
skórę na zewnątrz małe odłamki 
bomby. Mimo inwalidztwa opano-
wał pismo lewą ręką i pokonywał 
wiele kilometrów rowerem. W łódz-

kim szpitalu spędził ponad rok. Gdy 
w 1940 r. wrócił do rodzinnego do-
mu w Tomaszewie, w sąsiedniej wsi 
Strzałków poznał młodziutką Zofię 
Żebrucką (córkę Marianny z domu 
Jaruszewskiej i Antoniego Żebruc-
kich). Młodzi zaczęli się spotykać, 
jednak z powodu wojny nie mogli 
wziąć ślubu.                

Ocalenie Zofii 
W czasie wojny rozpoczęły 

się „łapanki” i wywozy ludzi do 
Niemiec na przymusowe prace lub 
do obozów koncentracyjnych. Pew-
nego dnia, Wacław nie zastał w do-
mu swej ukochanej. Prababcia 
(wraz z rodziną) została zabrana 
przez hitlerowców. Pradziadek ru-
szył na pomoc. Przedostał się do 
Kalisza, gdzie w porę odnalazł ją na 
stacji kolejowej. Zawsze lubił mieć 
przy sobie pieniądze. Zaryzykował, 
przekupując niemieckiego oficera 
dużą kwotą pieniędzy. Zofia została 
uwolniona. Wacław ukrył ją w ro-
dzinnym domu, znajdującym się w 
otoczeniu lasów. Tam była bezpiecz-
na. Prababcia była mu wdzięczna 
do końca życia – wielokrotnie pod-
kreślała to w swoich wypowie-
dziach.  

Życie po wojnie 
W 1942 roku urodził się ich 

pierwszy syn – Jerzy. Związek mał-
żeński zwarli jednak dopiero 29 
kwietnia 1945 r. W 1947 r. urodził 
się Józef – mój dziadek, w 1949 r. – 
Janina, w 1951 r. – Tadeusz, w 1960 
r. – Wiesław.  Po zakończeniu wojny 
pradziadkowie prowadzili gospo-
darstwo rolne w Strzałkowie, odzie-
dziczone po rodzicach Zofii.  

Wacław Mruk angażował się 
społecznie. Został przewodniczącym 
Rady Rodziców w Szkole Podstawo-
wej w Strzałkowie (1955-1975). Ak-
tywnie działał w życiu kościoła. Peł-
nił funkcję sołtysa w latach ok. 1958
-1966. Zasiadał jako przewodniczą-
cy w Kolegium w Liskowie. Muszę 
nadmienić , że przy posterunku mili-
cji odbywały się sądy za drobne 
przestępstwa.  

Cieszył się dużym autoryte-
tem moralnym i etycznym, dlatego 
też w sądzie w Kaliszu był ławni-
kiem (1970-1980). Przy skupie żyw-
ca działał jako kontroler tzw. 

„obrońca rolnika”. Powierzono mu 
też obowiązki kontrolera społeczne-
go w punkcie odbioru buraków cu-
krowych w Tymianku oraz w Zbier-
sku( 1979-1980) .  

Ponadto pradziadek przez 
wiele lat sprawował funkcję prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Strzałkowie (1950-1970) oraz preze-
sa Kółka Rolniczego w Strzałkowie, 
do którego wstąpił w 1952 r. W la-
tach 1975-1978 był członkiem Rady 
Nadzorczej w Mleczarni Kalisz. Na-
leżał do Związku Inwalidów Wojen-
nych RP. 

Pradziadek został odznaczo-
ny: Krzyżem Walecznych w 1974 r., 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski w 1975 r., Medalem 
za udział w wojnie obronnej 1939 w 
1986 r., Medalem za Warszawę 
1939-1945 w 1973 r., Medalem 
Zwycięstwa i Wolności 1945 r. w 
1973 r., Medalem 40-lecia Polski 
Ludowej w 1984 r.. 

Inwalidztwo nie pozwoliło 
walczyć mu w szeregach wojsko-
wych o wolność Ojczyzny, ale bez 
wątpienia zasługuje na miano pa-
trioty , który całe swoje życie po-
święcił czynnej pracy na rzecz spo-
łeczeństwa i rozwoju swojego kraju 
– Polski. Zmarł mając 78 lat  - 10 
maja 1992 r. 

Wspomnienia o pradziadku 
Wacławie przekazał mi mój dziadek, 
a jego syn – Józef Mruk. 

                        Natalia Janicka 
                redagowała Paulina Woźniak 

 

Z albumu Natalii Janickiej 
 

 

Wacław Mruk – rok około 1936 

cd. str. 17 
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 Z albumu Natalii Janickiej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wacław Mruk z rodziną: 
Górny rząd od lewej: 
żona Zofia, syn Jerzy, 
Wacław 
Dolny rząd od lewej: 
córka Janina, syn Józef – 
dziadek Natalii Janickiej 
oraz syn Tadeusz 
Rok około 1956 

Rok koło 1937. 
Od lewej Wacław Mruk z przyja-
cielem Gryczyńskim ze Skarszewa 
– we wojsku. 

Wacław Mruk lubił podróżować 

cd. str. 18 

Józef Mruk - syn Wacława,  
który przekazał o nim wspomnienia 
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Zaświadczenie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
o służbie Wacława Mruka w Wojsku Polskim 

Podziękowanie dla żony Wacława Mruka 
za opiekę nad chorym mężem 

Odznaczenia 
Śp. Wacława 
Mruka 
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W dniu 29 czerwca 2018 r. 
Gmina Kawęczyn podpisała dwie 
umowy z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Wielkopolskie-
go na dofinansowanie realizacji 
projektów: „Dla Chocimia inte-
gracja to podstawa więc altana 
dobra sprawa” oraz „W Żdża-
rach rodzina na sportowo bo to 
zawsze zdrowo” złożonych w ra-
mach  VIII edycji konkursu 
„Pięknieje Wielkopolska Wieś” - 
Programu Wielkopolska Odnowa 
Wsi na lata 2013-2020.  

Na projekt : „Dla Chocimia 
integracja to podstawa więc alta-
na dobra sprawa” Gmina uzyska-
ła dofinansowanie w wysokości 
30.000,00 zł, pozostałe środki po-
chodzą z budżetu gminy - 
24.162,11 zł, fundusz sołecki - 
8.949,61 zł. Całkowita wartość pro-
jektu to 63.111,72 zł. Ponadto w 
powstawanie altany włączyli się 
mieszkańcy sołectwa Chocim, ich wkład własny (praca 
mieszkańców oraz wkład rzeczowy np. zakup niektó-
rych materiałów) oszacowano na kwotę 18.388,01 zł. 

W ramach projektu „W Żdżarach rodzina na 
sportowo bo to zawsze zdrowo” zamontowano siłow-
nię zewnętrzną, w której są  cztery zestawy do ćwiczeń: 
prasa nożna i surfer, wyciąg i krzesło, biegacz i wiślarz  

 
 
 

oraz orbiter. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w 
kwocie 14.292,00 zł, wkład gminy Kawęczyn to 
5.531,14 zł, środki z funduszu sołeckiego to 3.818,00 
zł. Całkowita wartość inwestycji 20.418,00 zł. 

Celem projektów była poprawa standardu życia 
poprzez zapewnienie miejsc do wspólnego spędzania 
czasu. Oba przedsięwzięcia były bardzo potrzebne, 

gdyż w miejscowościach tych 
dotychczas nie było podobnych 
miejsc. Owa altana będzie służy-
ła spotkaniom nie tylko miesz-
kańców sołectwa Chocim, ale 
także całej społeczności gminy 
Kawęczyn podczas np. pikników 
wiejskich organizowanych przez 
wieś. Siłownię zewnętrzną rów-
nież mogą odwiedzać starsi i 
młodsi mieszkańcy gminy Ka-
węczyn. W efekcie inwestycje te 
przyczynią się do promocji całe-
go obszaru Gminy Kawęczyn 
pod względem atrakcyjności tu-
rystycznej.                                                                                                   
 
                         

     Malwina Jasiak 
 

 

Pięknieje Gmina Kawęczyn ... 

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Żdżary 

Altana rekreacyjna w miejscowości Chocim 



       W dniu 9 października 
2018 r. w Szkole Podstawowej 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kawęczynie  po raz XIX 
odbyła się uroczystość wręcze-
nia stypendiów Towarzystwa 
Samorządowego za szczególne 
osiągnięcia w nauce  dla 
uczniów z Gminy Kawęczyn. 
W uroczystości wzięli udział:                   
Ireneusz Niewiarowski - pre-
zes TS, były senator RP, Jan 
Nowak - Wójt Gminy Kawę-
czyn, Piotr Gebler  -
Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn, Sylwester Ka-
sprzak-  Prezes Stowarzysze-
nia Sołtysów, Arleta Biegań-
ska - Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Skłodowskiej 
- Curie w Kawęczynie, Ewa 
Kałużna - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Strażaków 
Polskich w Kowalach Pańskich
-Kolonii, Ewa Wojtczak – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Tokarach Pierwszych oraz tego-
roczni stypendyści wraz z rodzicami. 
Stypendia otrzymali: 
Olga Pawlaczyk, Wiktoria Ponie-
działek: uczennice Szkoły Podsta-
wowa im. Strażaków Polskich  w 
Kowalach Pańskich-Kolonii. 

Bartosz Groblica, Szymon Kasprzak, 
Kamil Korycki, Norbert Tomasik: 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie. 
Julia Albertowska, Wiktoria Bart-
czak, Oliwia Kumant, Karolina Kur-
czoba: uczniowie  Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Tokarach 

Pierwszych. Wszystkim wyróżnio-
nym uczniom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów. 
Przyznane stypendia z pewnością 
przyczynią się do jeszcze bardziej 
wytężonej pracy, a dla pozostałych 
uczniów będą mobilizacją do osią-
gnięcia sukcesu rówieśników. 

Arleta Biegańska 
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XIX edycja Stypendiów Towarzystwa Samorządowego 

Stypendyści wraz z Ireneuszem Niewiarowskim, Janem Nowakiem, Arletą Biegańską, 
Piotrem Geblerem, Sylwestrem Kasprzakiem 

Nagroda dla Żdżar w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” 
   29 września 2018 r. w Gminnej Hali Spor-
towej w Brudzewie spotkali się Liderzy 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Podczas uro-
czystej gali samorządy odebrały podzięko-
wania za dotychczasowy wkład pracy w roz-
wój wsi, a najaktywniejsze sołectwa uhono-
rowano nagrodami i wyróżnieniami w ra-
mach II edycji konkursu „Aktywna Wieś 
Wielkopolska”. Wśród grona nagrodzonych 
znalazło się również sołectwo Żdżary, które 
w latach 2016 – 2018 wykazało się nie lada 
zaangażowaniem realizując w sumie 12 
przedsięwzięć, w tym aż 5 inwestycyjnych. 
Nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego 
oraz Radnej Województwa Wielkopolskiego 
Anny Majdy odebrali sołtys Ryszard Jaśkie-
wicz oraz radny Sebastian Janiak. W tak 
ważnej chwili nie zabrakło także Wójta Gmi-
ny Kawęczyn Jana Nowaka.  

Marta Śniegocka 

Wręczenie nagrody sołectwu Żdżary (na fotografii od prawej Wicemar-
szałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Radna                   

Województwa Wielkopolskiego Anna Majda, Sołtys Sołectwa Żdżary           
Ryszard Jaśkiewicz oraz Radny Sebastian Janiak)  
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Młodzieżowe Drużyny                
Pożarnicze ze Żdżar, Głuchowa                 
i Będziechowa reprezentowały w 
bieżącym roku gminę na arenie 
powiatowej, wojewódzkiej i ogól-
nopolskiej. W środę,  10 paździer-
nika 2018 r. oficjalnie odebrali po-
dziękowania za swoją ciężką pracę 
i osiągnięte sukcesy. 

Podczas ogólnopolskich za-
wodów Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych w Licheniu Starym dru-
gie miejsce zajęła MDP Głuchów, 
trzecie MDP Żdżary, a drużyna 
MDP Będziechów ostatecznie upla-
sowała się na ósmej pozycji. Należy 
zaznaczyć, iż starty w 2018 r. są de-
biutem młodych strażaków z Będzie-
chowa. Przed Mistrzostwami Polski 
wygrali oni zawody powiatowe oraz 
wojewódzkie. Gospodarzem uroczy-
stego spotkania podsumowującego 
dokonania Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych była OSP Żdżary.   
Specjalne podziękowania od władz 
gminy i prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP Jarosława Pasi-
ka odebrali zawodnicy, ale też ich 
rodziny, trenerzy i opiekunowie, po-
nieważ na sukces złożyła się wspól-
na wytężona praca. Podziękowano 
również tym, którzy wspierali mło-
dych druhów w ich codziennych sta-
raniach o najwyższe wyróżnienia. 

Spotkanie rozpoczął Jan No-
wak – Wójt Gminy Kawęczyn, który 
powitał przybyłych gości.  Następnie 
Michał Chachuła – Komendant 
Gminny powrócił pamięcią do za-
wodów i przygotowań przy udziale 
prezentacji multimedialnej, dzięki 
czemu wszyscy mogli obejrzeć zdję-
cia z tych wyjątkowych chwil. Pod-
czas prezentacji omówił starty 
wszystkich trzech drużyn z terenu 
Gminy Kawęczyn. Po prezentacji 

przyszedł czas na podziękowania. 
Jako pierwsze wystąpiły zawodnicz-
ki MDP Żdżary, które wraz                           
z opiekunami i rodzicami zostały 
obdarowane podziękowaniami. Na-
stępnie na scenę wywołano zawodni-
ków MDP Głuchów, MDP Będzie-
chów, a także ich rodziców, trene-
rów i opiekunów. Kolejnym punk-
tem imprezy były przemówienia go-
ści.  Wyrazy uznania za pracę i trud 
włożone w osiągnięcie tak wysokich 
sukcesów złożyli m.in.: Mariusz 
Seńko – Starosta Turecki, st. bryg. 
Dariusz Stasiak – były komendant 
PSP w Turku, Dyrektor Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Ochro-
ny Zdrowia Starostwa Powiatowego 
w Turku, głos zabrał też mł. bryg. 
Krzysztof Kubiak – zastępca naczel-
nika Wydziału Kwatermistrzowsko 
– Kadrowego PSP w Turku. Po prze-
mowach wystąpił Jarosław Pasik – 
Prezes ZOG ZOSP RP w Kawęczy-
nie, jednocześnie trener MDP Głu-
chów. Zwrócił on uwagę na codzien-
ne treningi i pomoc ze strony rodzi-
ców zawodników. Mówił, że trzeba 
poświęcenia wielu osób, aby osią-

gnąć końcowy sukces. Jako ostatni 
głos zabrał Jan Nowak. Powiedział 
on, iż sukcesy MDP są wynikiem 
konsekwentnej, ciężkiej i solidnej 
pracy zarówno zawodników, jak i 
opiekunów oraz trenerów. Rywaliza-
cja jaka wytworzyła się pomiędzy 
MDP Głuchów, a MDP Będziechów 
wyszła wszystkim na dobre. 

Przed młodzieżowymi druży-
nami stoją już kolejne wyzwania. W 
listopadzie okaże się ile drużyn bę-
dzie liczyć reprezentacja Polski na 
olimpiadzie w Szwajcarii i czy moż-
liwa będzie kwalifikacja drużyny                              
z naszego regionu. Wiadomo, że 
spośród trzech sędziów z Polski je-
den będzie pochodzić z gminy Ka-
węczyn. Nominację na sędziego 
międzynarodowego otrzymał druh 
Jarosław Pasik. 

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej wszystkich uczestników za-
proszono na poczęstunek. 

 

Mazurek Marcin 

Podziękowano Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z terenu gminy 

MDP Żdżary 

MDP Będziechów 
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Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa na odbiór odpa-
dów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn z firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym w trybie ustawy pra-
wo zamówień publicznych: Zakład Usług Komunalnych EKO - GAB S. C. z siedzibą w Kowalach Pańskich-
Kolonii 11a, 62-704 Kawęczyn. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 października  2018 roku do dnia                    
31 grudnia  2020 roku (tj. 27 miesięcy) na kwotę 933.120,00 zł. brutto.  
Natomiast w dniu 24.09.2018 roku została podpisana umowa ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, 
Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu przy ul. Plac Św. Józefa 5 na zagospodarowanie odpadów pochodzących z 
terenu Gminy Kawęczyn. W związku z tym odebrane odpady przez firmę EKO - GAB będą dostarczane do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Koszty zagospodarowania od-
padów będą rozliczane na podstawie ilości dostarczonych odpadów wg aktualnie obowiązującego cennika z dnia 
przekazania odpadów.  Poniżej przypominamy o sposobie odbioru odpadów komunalnych: 

Szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów po 1 października 2018 r. są dostępne na stronie BIP w zakładce 
Gospodarka Odpadami.                                                                                                                    

 Agnieszka Sasiak  

Informacja o odbiorze odpadów komunalnych od dnia 1 października 2018 r. 

Odbierana frakcja  Kolor worka  Częstotliwość odbioru odpadów  
Zmieszane odpady 
komunalne 

  
Pojemnik 

w okresie paździer-
nik - marzec 

jeden raz w 
miesiącu 

w okresie 

kwiecień - wrzesień 
dwa  razy w 

miesiącu 

Odpady pozostałe 
po segregacji 

  
Pojemnik 

  
cały rok 

jeden raz w 
miesiącu 

  
  
  
  
  
 

  
  
Tworzywa sztuczne  
i metal 
(plastik, kartony) 

ŻÓŁTY  WOREK 

Wrzucamy:  zgniecione puszki aluminiowe po 
napojach, puszki z blachy stalowej, naczynia do 
gotowania, metalowe narzędzia, rury, druty i 
drobny złom, folię aluminiową, pokrywki ze 
słoików, kapsle z butelek oraz metalowe i plasti-
kowe nakrętki, zgniecione plastikowe opakowa-
nia po napojach i olejach spożywczych, zgnie-
cione plastikowe opakowania po kosmetykach, 
płynach do mycia i chemii gospodarczej, plasti-
kowe worki, torebki i reklamówki, plastikowe 
koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach 
garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe 
po płynnej żywności, takie jak kartony po mle-
ku, sokach itp. – tzw. tetra paki. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

cały rok 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

jeden raz w 
miesiącu 

  
  
Papier i tektura 

 NIEBIESKI WOREK 

Wrzucamy:  gazety i czasopisma, prospekty, ka-
talogi i reklamy, kalendarze i terminarze , papie-
rowe torby na zakupy, zużyte zeszyty i stare 
książki , papier biurowy i kserograficzny, karto-
ny i tektury , koperty. 

  
  

cały rok 

  
  

raz na kwartał 

Szkło i opakowania 
ze szkła 

 ZIELONY WOREK   
cały rok 

  
raz na kwartał 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

  
BRĄZOWY WOREK 

w okresie paździer-
nik - marzec 

jeden raz w 
miesiącu 

w okresie 

kwiecień - wrzesień 
dwa  razy w 

miesiącu 
Odpady wielkoga-
barytowe 

Odpady wielkogabarytowe należy zgłosić w ter-
minach 8 –24.04.2019 r. oraz 9 –25.09.2019 r. 
pod nr tel. 63 288 59 24 

  
  

cały rok 

 
29.04.2019 r. 

 oraz 

30.09.2019 r. 

  
Popiół 

  
Pojemnik 

w sezonie zimowym 
tj. od 1 października  

do 30 kwietnia 

jeden raz w 
miesiącu 
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Samorządy Powiatu Tureckiego wspólnie świętowały niepodległość Ojczyzny 
11 października 2018 roku Hala Wi-
dowiskowo-Sportowa przy ul. Par-
kowej 3 w Turku była miejscem 
ważnego w historii powiatu turec-
kiego spotkania. Przedstawiciele 
wszystkich Samorządów Powiatu 
Tureckiego zgromadzili się na 
wspólnej sesji, aby świętować setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uroczystą sesję po-
łączonych rad rozpoczęto od wspól-
nego odśpiewania hymnu państwo-
wego. W imieniu przewodniczących 
otwarcia obrad dokonał Tadeusz Ge-
bler – Przewodniczący Rady Powia-
tu Tureckiego. Istotę zwołania sesji 
połączonych rad wyjaśnił Dariusz 
Jasak – Przewodniczący Rady Mia-
sta Turku. Wśród zaproszonych go-
ści nie zabrakło: Posła na Sejm RP 
Ryszarda Bartosika, Marzeny Błasz-
czyk w zastępstwie Posła na Sejm 
RP Bartosza Jóźwiaka, Marka Sa-
wickiego reprezentującego Poseł na 
Sejm RP Paulinę Henning-Kloska, 
Karola Maca reprezentującego Euro-
posła Andrzeja Grzyba. Wojewodę 
Wielkopolskiego reprezentowała 
Wicewojewoda Mariola Rakiewicz, 
w imieniu Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego wystąpił Maciej 
Sytek – Członek Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Obecno-

ścią swoją uroczystość uświetnili: 
Anna Majda – Radna Województwa 
Wielkopolskiego, Rafał Gil – Za-
stępca Dyrektora Departamentu Go-
spodarki Mieniem w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu, Dariusz Mły-
narczyk – Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Wielkopolskie-
go, mjr Sylwin Donart – Szef Wy-
działu Rekrutacji Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Koninie, Jan 
Radzimski – Powiatowy Lekarz We-
terynarii w Turku, Marek Pańczyk – 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w 
Turku oraz Anna Wronowska – Pre-
zes Związku Sybiraków w Turku. 
Wśród obecnych byli przewodniczą-
cy poszczególnych rad z terenu po-
wiatu tureckiego, radni, burmistrzo-
wie i wójtowie oraz inni przedstawi-
ciele samorządów. Minutą ciszy 
upamiętniono tych, którzy poświęci-
li swoje życie w walce o niepodle-
głość Polski. Spotkanie uświetnił 
występ w wykonaniu uczniów z I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Ta-
deusza Kościuszki w Turku, który 
nawiązywał nie tylko do wydarzeń 
sprzed stu lat, ale był przekrojem 
najważniejszych faktów z historii 

Polski na przestrzeni ostatnich 100 
lat. Następnie odbył się krótki 
wspólny występ orkiestr dętych z 
Turku i Dobrej. Dalej Krystyna Mi-
chalak – Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Władysławów odczytała  treść 
deklaracji w sprawie uczczenia set-
nej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Poprzez aklama-
cję Zgromadzenie Samorządów Zie-
mi Turkowskiej przyjęło uchwałę w 
sprawie uczczenia setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Prowadzący obrady poinfor-
mował, że wpłynął list okoliczno-
ściowy od Marszałka Sejmu RP, 
który odczytał Andrzej Toms – 
Przewodniczący Rady Gminy Mala-
nów. Głos zabrali Ryszard Bartosik 
– Poseł na Sejm RP, Mariola Rakie-
wicz – doradca Wojewody Wielko-
polskiego,  Maciej Sytek – Członek 
Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego, Anna Majda – Radna Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz Ma-
riusz Seńko – Starosta Turecki. Ze-
brani udali się do pobliskiego Parku 
im. Żerominy Składkowskiej, gdzie 
odsłonięto pamiątkową tablicę. 

 
Iwona Krajewska 

Sesję prowadzili przewodniczący poszczególnych rad. Na zdjęciu widoczni (od lewej): Piotr Gebler (Kawęczyn),                    
Tomasz Maćkowski (Tuliszków), Andrzej Toms (Malanów), Krystyna Michalak (Władysławów), Tadeusz Gebler                     
(Powiat Turecki), Ireneusz Kolenda (Gmina Turek), Stanisław Bryl (Przykona), Kazimierz Wdowiński (Brudzew) 
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Dzień Seniora w Marianowie 
W dniu 28 października 2018 r. w 

OSP w Marianowie odbył się Dzień  Se-
niora, w którym wzięło udział koło 50 
mieszkańców: z Czajkowa (gm. Dobra), 
Marianowa oraz Wojciechowa. Uroczy-
stość zorganizowali sołtysi: Agnieszka Ku-
stosz, Beata Heresztyn, Piotr Sobczak. 
Szczególną atrakcją był występ Zespołu 
Serenada z Dobrej, który umilił poczęstu-
nek poprzez śpiew i liczne skecze.  Uczest-
nicy z radością podziękowali za uroczy-
stość z nadzieją na przyszłe takie wydarze-
nie.    Serdeczne podziękowania dla Zespo-
łu oraz wszystkich, którzy pomogli w orga-
nizacji imprezy.  

                                Beata Heresztyn 

Szanowni Państwo! 
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkań-
com Kowali Pańskich za czynny udział  w wyborach sa-
morządowych, a szczególnie  tym, którzy oddali na mnie 
swój głos. 
Nie zawiodę Waszego zaufania. Państwa poparcie jest 
wyraźnym sygnałem aprobaty dla moich dotychczaso-
wych działań i pracy.  
        

                        Z wyrazami szacunku 
         Andrzej Jaworski 

Zespół Serenada na scenie 

Szanowni Państwo!  
W imieniu Komitetu Wyborczego Towarzystwa                          

Samorządowego w Kawęczynie bardzo serdecznie                  
dziękujemy za wsparcie podczas kampanii,                                   

za udział w wyborach samorządowych w dniu                              
21 października 2018 roku  i za każdy oddany głos.                  
Tak duży dowód zaufania to dla nas wielki zaszczyt                    
i wielkie zobowiązanie. Dołożymy wszelkich starań,                  

aby swoje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie,  
a danego zaufania nie zawieść. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Nowak  
wraz z nowo wybranymi radnymi 

 do Rady Gminy Kawęczyn 

 

Informujemy, że budynek  
Urzędu Gminy w Kawęczynie  

jest monitorowany 

Dzielnicowy Gminy Kawęczyn                    
st. sierż. Konrad Bryl 

tel. 516-954-034 
 e-mail: dzielnicowy. 

kaweczyn3@po.policja.gov.pl  

Informujemy,  
iż Urząd Gminy w Kawęczynie  

w dniach  
24.12.2018 r. (tj. Wigilia)  

oraz 31.12.2018 r. (tj. Sylwester)  
będzie czynny w godzinach  

od 7:30 do  13:00 

Informujemy,  
iż wszelkie druki stosowane  

w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 
dostępne są w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Kawęczyn  
w zakładce Druki do pobrania 
(link: http://www.kaweczyn.pl/

kaweczyn/bip/druki-do-
pobrania.html ) 



     18 października 2018 r. w Malanowie w 
restauracji Hacjenda miała miejsce VII 
edycja  „Festiwalu folkloru i twórczości 
artystycznej powiatu tureckiego” organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Nadzieja, 
Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w 
Malanowie. Te coroczne spotkania w Ma-
lanowie są świadectwem rodzimej kultury, 
szacunku dla niej, ale również wspaniałą 
okazją, aby wywołać w młodym pokoleniu 
chęć utożsamiania się z naszą małą ojczy-
zną. Festiwal miał charakter przeglądu. Za-
prezentowały się tam takie zespoły jak: Se-
renada i Alebabki z gminy Dobra, zespół 
Zgoda z Przykony, Jarzębinki z gminy Ma-
lanów, Tradycja z gminy Malanów, Turko-
wianki z gminy Turek. Swój debiut na fe-
stiwalu miał  zespół „Kawęczyniacy” z 
Gminy Kawęczyn, który okazał się bardzo 
miłą niespodzianką dla stałych bywalców przeglądu. 
Mamy nadzieję, iż będzie on aktywnie działał, umilając 
różnego rodzaju gminne spotkania i uroczystości, aby 
każdy mieszkaniec mógł zaczerpnąć tego co nasze, ro-
dzime, tutejsze. Zespoły zaprezentowały swoją twór-
czość, uprzyjemniając czas zaproszonym gościom. Oka-
zało się, że w muzyce ludowej tkwi niezwykła siła – 
siła tradycji. Warto pamiętać o tym, co było i kultywo-

wać zwyczaje, które przekazali nam nasi przodkowie. 
Po swojskim graniu, przyszedł czas na jadło. Organiza-
torzy zabrali gości w kulinarną podróż po tradycyjnych 
polskich smakach. 

 
Malwina Jasiak 
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Folkowe granie „Kawęczyniaków” 

4 września 2018 roku w gospodar-
stwie Państwa Jankiewiczów w Żdża-
rach doszło do pożaru, w wyniku któ-
rego gospodarze stracili sześć krów 
mlecznych. Sołtys Żdżar Ryszard Jaś-
kiewicz wyszedł z inicjatywą zbiórki  
dla poszkodowanych. Pieniądze od 
chcących okazać wsparcie zbierali 
sołtysi.  
W dniu 7 października 2018 r. Wójt 
Gminy Kawęczyn Jan Nowak, sołtys 
sołectwa Żdżary Ryszard Jaśkiewicz 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Kawęczyn Sylwester Kasprzak 
przekazali na ręce poszkodowanych 
kwotę 10 tys. zł pochodzącą z 19 so-
łectw. Pomocy finansowej udzielił 
również Urząd Gminy Kawęczyn 
przekazując kwotę 2 tys. zł oraz 
mieszkańcy Żdżar, którzy udzielili 
pogorzelcom pomocy rzeczowej.  

 
Iwona Krajewska 

Mieszkańcy Gminy wrażliwi na potrzeby innych 

Od lewej: Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn, Ryszard Jaśkiewicz -                      
Sołtys Sołectwa Zdżary,  Rafał Jankiewicz, Sylwester Kasprzak -                                   

Przewodniczący Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów                   
w Kawęczynie 

Zespół Kawęczyniacy podczas występu 
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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) 

Wójt  Gminy Kawęczyn 
Jan Nowak 

p r z y j m u j e  interesantów  
w  każdy  poniedziałek  

w  godzinach 900 – 1300   oraz 1530 -1700  
po wcześniejszym umówieniu się  

na spotkanie. 

Sprzedam: grunty rolne o pow. 1,9004 
ha w miejscowości Skarżyn. Kontakt: 
po godz. 17-tej , tel.  63 289 35 12. 

Zapraszam do nowo otwartego Salonu Fryzjerskiego  
który znajduje się Milejów 15B.  W ofercie miedzy 

innymi strzyżenie: damskie, męskie, dziecięce, fryzu-
ry dzienne i wieczorowe w tym upięcia, koloryzacje 
włosów, trwała ondulacja i pielęgnację na włosy oraz 
inne usługi. Pracuje na holenderskich i francuskich 

produktach. Otwarte od 6.10.2018.Czynne; Wtorek-
Piątek; 9-17 oraz Sobota; 8-14. Tel. 693365290.      

Serdecznie zapraszam—Bogusława Ostrowska 

Sprzedam gospo-
darstwo rolne 

wraz z siedliskiem 
o pow. 1,7000 ha  
w miejscowości 

 Stanisława.    
Kontakt:                    

tel.  600 134 233. 

Rozwiązania krzyżówki można dostarczyć do Urzędu Gminy w Kawęczynie 
 pokój nr 1 lub przesłać na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl, podając imię,  
nazwisko i miejsce  zamieszkania, z dopiskiem w temacie „krzyżówka” 

 do 23 listopada 2018 r.  Do rozlosowania nagrody. 

Rozwiązaniem krzyżówki  
z nr 10/18 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO: NOWI NA SĄD 
A NADĄSANI WON 

 Spośród nadesłanych                    
7 odpowiedzi wylosowano  

1 zwycięzcę.  
 Nagrodę ufundowaną przez 
Rejonowy Bank Spółdziel-

czy w Malanowie                    
otrzymuje:  

Wioletta Filipiak 
zam.  Głuchów. 

Nagrody do odbioru  
w Sekretariacie Urzędu  
Gminy w Kawęczynie 
 pokój nr 1, w terminie  
do 23 listopada 2018 r. 

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr 10/18 Kawęczyniaka 

 

  Konrad Chojnacki 
                        i Nikola Sęk                   

Andrzej Ptaszyński                                              
i Jesusa Fe Maybuena         

  Krystian Dąbrowski                                                                              
i Marta Siwek  

Marek Skorupski                                          
i Agnieszka Tomczyk  

 Rafał Przepiórski                                      
i Karolina Biegańska 

Śluby 

Informacja U S C  
w Kawęczynie 

Zgony 

Longina Nowak 
††††   

Tadeusz Gadko 



W rundzie jesiennej spośród wszystkich 
sekcji w klubie, najlepiej radzi sobie ta nowo utwo-
rzona, a mianowicie Młodzik D1. Podopieczni tre-
nera Grzelaka są wiceliderem w swojej tabeli. Ich 
ostatnie wyniki zasługują na podkreślenie. 2 razy 
pokonali swoich rówieśników z Turku i Malanowa 
w stosunku 3:0. W sekcji trenuje regularnie 20 za-
wodniczek i zawodników. Taka liczba napawa op-
tymizmem.  

Poniżej przedstawiamy aktualne statystyki 
najlepszych strzelców w klubie z podziałem na sek-
cje. 
Senior A-klasa: Przemysław Kurzawa 9 bramek 
Junior Młodszy B1: Bartosz Łuczak 8 bramek 
Młodzik D1: Oliwier Drzewiecki 7 bramek. 

W następnym numerze Kawęczyniaka opu-
blikujemy obszerne podsumowanie poczynań 
wszystkich sekcji w klubie za rundę jesienną sezo-
nu 2018/2019.                               

                                          Marcin Mazurek 

Najlepiej radzą sobie Młodzicy  
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Nowa Gminna Sekcja Tenisa Stołowego 
Serdecznie zapraszamy do nowo powstającej Gminnej Sekcji Tenisa Stołowego. Zajęcia  
będą się odbywać w sali Sportowej Szkoły Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej– Curie 
w Kawęczynie w każdy piątek od 18:00 do 20:00. Bezpłatne treningi skierowane są dla 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kawęczyn.  
Dzieci i młodzież trenować będą pod okiem instruktorów tenisa stołowego.  

Sekcja powstaje dzięki projektowi „Poszerzenie oferty sportowej poprzez utworzenie sekcji tenisa stołowe-
go w GKS Orzeł Kawęczyn”.  

 Dodatkowe informacje Marcin Mazurek– 726 - 460 - 552. 
 

 

      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Górny rząd od lewej: Adam Górski, Szymon Bronszewski, Jakub Frątczak, 
Andżelika Łukaszewska,  Jakub Groblica, Joanna Wojciechowska, Dorian 
Kaczmarek, Dawid Łakomicki, Julia Olek, Konrad Grzelak (trener), Kry-

stian Krawczyk (Prezes GKS Orzeł Kawęczyn), Szymon Łakomicki 
Dolny rząd od lewej: Marcel Węckowski, Mikołaj Wypych, Oliwier Drze-

wiecki, Patryk Kapa,  Michał Michalak, Monika Poniedziałek, Filip Adam-
czewski,  Oskar Michalak 



 

Tabele rozgrywek drużyn GKS Orzeł Kawęczyn 

 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Kawęczynie  

informuje, że obiekt sportowy                     

„Moje Boisko – Orlik 2012”  

w Kawęczynie jest czynny wg poniższego  

harmonogramu:   
 Poniedziałek nieczynne 

Wtorek - Piątek 15:00 – 21:00 

Sobota 10:00 – 18:00 
Niedziela (wcześniejsze rezerwacje telefoniczne 

grup zorganizowanych) 

 Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów):  

Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 


