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XXIII Gala Finałowa Konkursu Hit Gospodarczo -Samorządowy Regionów – 
Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, odbyła się 24 lutego 2018 r. w Andersia Tower                       
w Poznaniu. 

 Tytuły HIT to certyfikaty jakości nadawane od ponad 20 lat za najbardziej presti-
żowe dokonania gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Ich zdobycie pomaga firmom lub 
jednostkom samorządu terytorialnego w budowaniu swego wizerunku. Przyznawane są 
przez Instytut Certyfikacji i Jakości we współpracy z przedstawicielami samorządów te-
rytorialnych, gospodarczych organizacji pozarządowych i środowisk naukowych, ściśle 
związanych z życiem gospodarczym kraju. Szefowie tych organizacji, tworząc Kapitułę 
Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów, dokonują oceny zgłoszonych               
tematów i w przypadku spełnienia wymaganych kryteriów nadają prestiżowy znak jako-
ści „HIT” (od zwykłego po kryształowy, dysprozowy, rubinowy, złoty czy platynowy). 
             W trakcie tegorocznej gali Gmina Kawęczyn nagrodzona została Platynowym 
Hitem za aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych poprzez Środowiskowy Dom 
Samopomocy. Docenione zostały działania na rzecz uczestników, jak i środowiska lokal-
nego. Do takich inicjatyw zaliczyć można na przykład coroczne organizowanie Święta 
Pieczonego Ziemniaka, skupiające wszystkich uczestników Środowiskowych Domów z 
terenu powiatu tureckiego, jak również mieszkańców wsi Młodzianów.   
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Na uwagę zasługuje także 
zorganizowana w Naszym Domu 
konferencja nt. „Udział osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie w życiu 
społecznym” z udziałem przedstawi-
cieli: Wojewody Wielkopolskiego 
oraz PFRON-u, jak również wszela-
kich przedstawicieli różnych środo-
wisk pracujących na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Nadmienić należy, 
że w ŚDS odbywają się różnego ro-
dzaju uroczystości z udziałem naj-
bliższej rodziny podopiecznych oraz 
lokalnych mieszkańców. Został tu 
utworzony Klub Bilardowy, w któ-
rym odbywają się turnieje i rozgryw-
ki. Poprzez taką działalność wzrasta 
świadomość środowiska lokalnego i 
uczestników, co powoduje pełniejszą 
integrację oraz zanikanie stereotypów 
na temat niepełnosprawności. W ten 
sposób udowadniamy, że należy do-
strzegać drugiego człowieka,  wycią-
gać ku niemu pomocną dłoń i poka-
zywać, jak można integrować lokalne 
środowisko. Wspólnie łatwiej poko-
nuje się przeciwieństwa losu. Wza-
jemnie uczymy się cierpliwości i zro-
zumienia. Każda inicjatywa, nawet ta 
najmniejsza, w przyszłości może 
przynieść efekty. Dlatego pamiętaj-

my: „Jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla 
siebie, żyj z pożytkiem dla innych”. 
To co dane zostanie Ci oddane. 

          Nagrodę w postaci statuetki 
oraz aktu nadania tytułu HIT odebra-
ły: Skarbnik Gminy Kawęczyn Edyta 
Balcerzak oraz Kierownik ŚDS Tere-
sa Michalska. 

Galę konkursową uświetnił 
występ Wandy Kwietniewskiej. 

 
Mariola Czapla 

 

Od lewej: Kinga Wypiór-Błaszczyk, Karolina Michalak-Miśczak - pracownicy 
ŚDS w Młodzianowie, Edyta Balcerzak - Skarbnik Gminy Kawęczyn, Jolanta 

Krawczyk - Kierownik GOPS w Kawęczynie, Teresa Michalska - Kierownik ŚDS  
w Młodzianowie 

Akt nadania tytułu HIT 2017  
oraz statuetka 
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Z okazji Dnia Kobiet składamy 
Mieszkankom naszej gminy najserdeczniejsze życzenia: 

 pięknych i ciekawych pomysłów 
oraz cierpliwości i wrażliwości w życiu codziennym. 

Święto to jest okazją do wyrażenia naszej wdzięczności  
i okazania szacunku wobec Kobiet, do podziękowania Im,  

za codzienną opiekę, poświęcenie i wyrzeczenia.  
Życzymy, aby każdy dzień przynosił Wam radość,  

uśmiech i zadowolenie. 
 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
                   
                 /-/  Piotr Gebler                                        /-/ Jan Nowak 
 
                Przewodniczący                                                  Wójt 
         Rady Gminy Kawęczyn                                  Gminy Kawęczyn 

 
Z okazji nadchodzących  

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
zwiastujących nowe życie,  

radość i nadzieję,  
składamy najserdeczniejsze życzenia  

głębokich, religijnych przeżyć,  
zdrowia, wspaniałej atmosfery w rodzin-
nym gronie oraz optymizmu na co dzień. 

 
Niechaj te Święta rozgoszczą się  

w Waszych domach  
blaskiem zmartwychwstania i spokojem. 

 
 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
                   
     /-/  Piotr Gebler                         /-/ Jan Nowak 
 
     Przewodniczący                               Wójt  
Rady Gminy Kawęczyn            Gminy Kawęczyn 
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7 lutego 2018 r. ŚDS w Młodzianowie 
świętował swoje 5 urodziny.  „5 lat to dla niektó-
rych dużo, dla innych niewiele. My, bywalcy tego 
miejsca, spoglądając w przeszłość dziwimy się, 
kiedy to minęło.” Tymi oto słowami Pani Kie-
rownik Teresa Michalska rozpoczęła uroczystość 
jubileuszową. 

Na uroczystość przybyli między innymi 
Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, założyciele 
Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania 
Barbara i Tomasz Sadowscy, radna Gminy Ka-
węczyn Krystyna Brzychcy,  lekarz Jerzy Olas, 
kierownicy zaprzyjaźnionych ŚDS m.in. w Miła-
czewie, Żeronicach, Turku, Kierownik GOPS              
w Kawęczynie Jolanta Krawczyk oraz najbliższa 
rodzina uczestników. 

Aby uczcić ten wyjątkowy jubileusz 
uczestnicy przygotowali montaż słowno-
muzyczny, przedstawiający pełne dobra i ciepła 

spojrzenie na drugiego człowieka. 
Po nim wyświetlono prezentację, która w skrócie 
przybliżyła działalność Domu i ukazała jaka te-
rapia zapewniana jest uczestnikom, by mogli się 
rozwijać oraz spełniać swoje marzenia.                
„ŚDS dla naszych podopiecznych to przede 
wszystkim  DRUGI  DOM, w którym mogą czuć 
się bezpiecznie i spokojnie. Tutaj są akceptowa-
ni, docenieni, tutaj są pewni siebie.” 
Głos zabrali także zaproszeni goście. Wójt Gmi-

ny Kawęczyn Jan Nowak opowiedział o tym, jak po-
wstał ŚDS. Przybliżył w skrócie historię szkoły w Mło-
dzianowie, wspomniał o zaangażowaniu Fundacji Po-
mocy Barka, dzięki której w budynku znalazło się miej-
sce dla bezdomnych, przypomniał również o działalno-
ści CIS przed powstaniem Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy. Na zakończenie złożył serdeczne życzenia 
na ręce Pani Kierownik. 

Po części artystycznej wszystkich zaproszono 
na wspólny obiad. Pracownia kulinarna zaserwowała 
rosół oraz pieczeń. Na deser podano tort, przy którym 
odśpiewano tradycyjne 100 lat. Degustując pyszności 
wszyscy prowadzili rozmowy, podczas których wymie-
niali się wrażeniami dotyczącymi przedstawienia arty-
stycznego oraz działalności Domu.   

Mariola Czapla 

Mamy 5 lat 

Dzielenie tortu urodzinowego 

Występ artystyczny z okazji pięciolecia  

Życzenia i gratulacje na ręce Kierownik 
 Teresy Michalskiej złożyli m. in. Państwo Barbara i Tomasz Sado-

wscy z Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania 
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KĄCIK HISTORYCZNY 

Dzieje Turku i okolic w okresie międzywojennym 
W wyniku zaborów państwo polskie 
zostało wymazane z mapy Europy. 
Pomimo licznych powstań, nie udało 
się doprowadzić do odzyskania nie-
podległości. Dopiero światowy kon-
flikt, w którym wzięły udział wszyst-
kie mocarstwa zaborcze, stał się szan-
są na niepodległość. W I wojnie świa-
towej Rosja stanęła naprzeciw soju-
szu Niemiec i Austro-Węgier. W 
końcu nasi zaborcy stanęli przeciwko 
sobie. Załamanie się ofensywy nie-
mieckiej na Zachodzie, klęski wojsk 
austro-węgierskich, na froncie połu-
dniowym, rozprzężenie w armiach, 
wrzenie rewolucyjne, które ogarnęło 
Austro-Węgry i Niemcy, wskazywały 
nieuchronną klęskę państw central-
nych. Z ziem polskich zaczynają ma-
sowo wycofywać się urzędnicy nie-
mieccy. Czynne wystąpienia przeciw-
ko okupantom, przygotowywało tak-
że społeczeństwo Turku i powiatu 
tureckiego. Na dzień 3 listopada 1918 
r. zwołano zebranie delegatów powia-
tu tureckiego, wyłoniono tymczasową 
władzę administracyjną pod nazwą 
Komitet Wykonawczy oraz powołano 
Straż Obywatelską, której zadaniem 
było zapewnienie w mieście ładu i 
bezpieczeństwa. Jej komendantem w 
Turku  został Jan Kubacki, a na po-
wiat Bolesław Łażewski. Gorącym 
orędownikiem  odzyskania wolności 
dla swojego miasta był wówczas 27 
letni Stanisław Kączkowski. Wzywał 
harcerzy, młodych konspiratorów do 
udziału w rozbrajaniu Niemców. Zo-
stał przez nich zastrzelony przed bu-
dynkiem poczty przy ulicy Kaliskiej.       
11 listopada Niemcy zaczęli w popło-
chu opuszczać Turek. Na ulice miasta 
wyległa masowo ludność, młodzież,  
Straż Obywatelska, Straż Ogniowa, 
peowiacy, harcerze starając się nie 
dopuścić do wywożenia majątku. W 
tym miejscu przytoczę fragment 
wspomnień naocznego świadka tych 
wydarzeń „ W dniu tym około godziny 
1.00 w południe rozeszła się po mie-
ście radosna wieść, że Niemcy ucie-
kają. Wkrótce całe miasto jakby ożyło 
z letargu. Tłumy ludzi wyległy na uli-
ce zobaczyć, co się dzieje. A działy się 

rzeczy takie, których największy opty-
mista przewidzieć nie był w stanie. W 
biurach niemieccy urzędnicy na gwałt 
palili „sekretne akta i dokumenty”, 
bojąc się pozostawić po sobie ślady 
barbarzyństwa i przewrotności; zapo-
biegliwsi urzędnicy pakowali po-
spiesznie swoje rzeczy wraz z olbrzy-
mia ilością „prezentów” w postaci 
słoniny-szynek, masła itd.; grupy wy-
rostków zatrzymywały na ulicach 
urzędników niemieckich zrzucając z 
ich czapek nienawistnego drapieżne-
go orła pruskiego…”. Na łamach pra-
sy swoje wspomnienia opisał również 
sędzia śledczy z Turku Julian  Łem-
picki podczas pracy Komitetu Wyko-
nawczego 11.11. 1918 r.   „Co chwila 
wpadał ktoś z nowymi informacjami: 
w Przykonie, rozbrojono posterunek 
żandarmerii, zdobyliśmy 2 karabiny 
maszynowe. To samo mówią o poste-
runku w Chocimiu-mamy, aż cztery 
karabiny”. Po latach zaborów i czte-
roletniej okupacji niemieckiej pęta 
niewoli zostały zerwane. Urzeczy-
wistniły się wysiłki uczestników walk 
narodowowyzwoleńczych o odzyska-
nie pełnej niepodległości państwa 
polskiego. Wypędzenie Niemców z 
miasta nie oznaczało, że od razu 
ukonstytuowały się nowe władze. 
Bezpieczeństwa mieszkańców miasta 
i powiatu w pierwszych dniach nie-
podległości strzegła wspomniana 
wcześniej Straż Obywatelska. Ko-
mendant Łażewski wystosował roz-
kaz do komendantów miejskich i 
gminnych, w którym nakazywał wy-
stawienie posterunków dziennych i 
podwojenie nocnych. Już od 15 listo-
pada napływali do Turku pierwsi 
funkcjonariusze policji, którzy stop-
niowo przejmowali od Straży Oby-
watelskiej sprawy bezpieczeństwa w 
powiecie. Pierwszy posterunek policji 
powstał w Turku 22 grudnia, zorgani-
zowano również posterunki we 
wszystkich gminach m.in w 1919 r. w 
Tokarach. Pod koniec listopada                
1918 r. przeprowadzono w gminach 
wybory wójtów oraz wybory do rad 
gminnych, które następnie wybrały 

delegatów do sejmiku. Delegaci re-
prezentowali 17 gmin i 3 miasta. 
Gminy Ostrów Warcki i Goszczanów 
odmówiły z nieznanych przyczyn 
wyborów delegatów. Pierwszym bur-
mistrzem Turku był Kazimierz Dymi-
trowicz, a jego zastępcą  Fabian Ka-
czorowski. W 1919 r. ze względu na 
zły stan zdrowia Dymitrowicza bur-
mistrzem miasta został majster tkacki 
Władysław Kaczorowski sprawujący 
urząd do 1927 r. Głównym proble-
mem samorządu miejskiego po odzy-
skaniu niepodległości była doraźna 
pomoc najbiedniejszym mieszkań-
com miasta, organizowanie robót pu-
blicznych, utrzymanie szkół. Sytuacja 
finansowa samorządów w powiecie 
była jeszcze gorsza niż w samym 
Turku. Inspektor samorządowy w 
swym sprawozdaniu napisał: We 
wszystkich gminach brakuje pokrycia 
budżetów gminnych przy zastosowa-
niu najdalej idących oszczędności. 
Deficyt wynosił przeciętnie ok.50 %. 
Brakowało funduszy na szkolnictwo, 
gdyż zgromadzenia gminne nie chcia-
ły uchwalać na ten cel podatków. Od-
notowywano niską frekwencję wło-
ścian i brak zaangażowania ze strony 
wójtów i sołtysów. W pierwszym 
kwartale 1925 r. deficyt budżetowy 
we wszystkich gminach był tak wyso-
ki, że Sejmik Powiatowy musiał 
przyjąć na swój budżet utrzymanie 
policji powiatowej. Gminy często 
zalegały z wypłatą dla urzędników, 
niekiedy nawet za okres półroczny. 
Ludność powiatu utrzymywała się z 
rolnictwa, a w samym mieście przede 
wszystkim z tkactwa. Brakowało du-
żych przedsiębiorstw, które mogłyby 
się utrzymać na rynku w trudnych 
czasach. W Turku jedyną taką firmą 
była fabryka tkacka Augusta Millera 
zlecająca dodatkowo prace chałupni-
kom. W powiecie działała  cukrow-
nia,  browar, gorzelnie. W większości 
tych przedsiębiorstw praca miała cha-
rakter sezonowy. W styczniu 1919 r. 
ludność miasta i powiatu brała udział             

 
cd. str. 6 
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w wyborach do Sejmu Ustawodaw-
czego. Frekwencja wyniosła ponad 
88%. Z racji bliskiego położenia gra-
nicy z zaborem pruskim wielu turko-
wian uczestniczyło w powstaniu 
wielkopolskim. 28 grudnia mieszkań-
cy miasta pożegnali uroczyście po-
nad 50 członków POW, którzy na-
stępnie walczyli z Niemcami w oko-
licach Powidza, Gniezna, Anastaze-
wa. Wielkim sprawdzianem patrioty-
zmu dla mieszkańców miasta i po-
wiatu był okres wojny polsko-
sowieckiej. Ofensywa Armii Czer-
wonej nie dotarła wprawdzie na ten 
teren, tym niemniej latem 1920 r. w 
szczytowym momencie działań wo-
jennych w Turku i okolicy panował 
najwyższy stan gotowości, zarówno 
w organach administracji, jak i w ży-
ciu codziennym mieszkańców. Utwo-
rzony został Powiatowy Komitet 
Obrony Państwa, na czele którego 
stanął Bolesław Łażewski. Powstało 
też 5 takich komitetów w gminach. 
Rozpoczął się masowy nabór do 
Straży Obywatelskiej, której zada-
niem było pilnowanie porządku w 
powiecie, a w razie konieczności 
walka z wrogiem. Mieszkańcy wsi 
składali dary na rzecz walczących 
żołnierzy. Szczególną ofiarnością 
odznaczyli się włościanie ze Żdżenic, 
którzy uzbierali najwięcej pieniędzy i 
odzieży. Wielkim świadectwem pa-
triotycznej atmosfery jaka panowała 
wówczas w mieście była uchwała 
podjęta przez uczniów Gimnazjum 
Męskiego, a brzmiała ono następują-
co: Uczniowie, którzy do dnia 9 VIII 
1920r. skończą 17 lat lub więcej, ob-
owiązani są wstąpić do Armii Ochot-
niczej bez względu na odroczenie. 
Uczniowie uchylający się od powyż-
szego tracą prawo uczęszczania do 
szkoły. Zamyka się klasę VI, VII, VIII. 
Wzywa się wszystkich uczniów, aby 
nieśli pomoc bratnią żołnierzowi pol-
skiemu. 15 VII 1920 r. 27 druhów z 
Idzim Smorawińskim, odjechało do 
Kalisza, a dalej do Warszawy. Jak 
podała „Gazeta Powiatowa”                     
w dniach od 12 lipca do 2 sierpnia 
wyjechało na front 49 uczniów gim-
nazjum. Udział setek turkowian w 
walkach o granice państwa polskiego 
w latach 1918-1921 nie pozwala na 
odnotowanie każdego nazwiska. 
Wielu znanych mieszkańców miasta 
lub ludzi, którzy w różny sposób z 

Turkiem związani, swój pierwszy 
egzamin z patriotyzmu zdawało wal-
cząc o Niepodległą. Wśród nich moż-
na wymienić Teofila Jafrę, Stefana 
Holfelda, Henryka Milewskiego, Ma-
riana  Franciszka Borzysławskiego 
(syn powstańca styczniowego, w 
kampanii 1920 r. dwukrotnie odzna-
czony Krzyżem walecznych,                     
w 1939 r. walczył jako major, a póź-
niej w dywizji gen. Maczka już w 
stopniu pułkownika), Mieczysława 
Smorawińskiego (późniejszy generał 
zamordowany w Katyniu) Felicjana 
Sławoja –Składkowskiego (premier 
Polski w latach 1936-1939). Miesz-
kańcy miast oddali również cześć 
tym, którzy zginęli na frontach. Byli 
to m.in. Antoni Pietrucha, Leon Ko-
walczyk, Stefan Piechociński, wspo-
mniany wcześniej Idzi Smorawiński, 
Tadeusz Kaszyński, Edmund Kaczo-
rowski. Burzliwy okres budowania 
niepodległości minął na ziemi turec-
kiej raczej spokojnie. Mieszkańcy 
miasta i okolic wnieśli znaczący 
wkład we wspólną walkę o niepodle-
głość i granicę państwa, potrafili też 
na swoim terenie zorganizować  
trwałe struktury państwowe i samo-
rządowe. Stan miasta i powiatu  pod 
względem ekonomicznym i gospo-
darczym w pierwszych latach nie-
podległości nie przedstawiał się opty-
mistycznie. Rozwojowi miasta nie 
sprzyjał również kryzys z lat 1929-
1935. Dopiero po wizycie premiera 
Składkowskiego, którego łączyły z 
Turkiem więzy rodzinne nastąpił wy-
raźny postęp  w urbanistyce miej-
skiej. Wtedy właśnie z inicjatywy 
premiera powstały budynki użytecz-
ności publicznej, które funkcjonują 
do dzisiaj. Są to m.in. Dom Parafial-
ny przy ul. Sienkiewicza, a także 
park miejski. Sytuacja szkolnictwa w 
rejonie tureckim po odzyskaniu nie-
podległości nie przedstawiała się naj-
lepiej. Prawdziwą  plagą omawiane-
go okresu był wysoki analfabetyzm. 
W roku 1921 stopień analfabetyzmu 
w miastach wynosił 42%, a na 
wsiach 48%. Na tym polu również  
widoczne były starania premiera 
Składkowskiego. Pomagał nie tylko 
władzą, ale również mieszkańcom. 
Wspierał materialnie zdolnych, ale 
niezamożnych gimnazjalistów opła-
cając za nich czesne. Dla uczniów, 
którzy mieszkali w odległych od Tur-

ku miejscowościach, zakupił rowery. 
Ustanawiał nagrody dla najlepszego 
ucznia, najlepszego naczelnika straży 
pożarnej, najlepszego koła Młodzie-
ży Wiejskiej. Na kartach historii za-
pisały się również tereny naszej gmi-
ny. Konstytucja z 17.03.1921 r. usta-
liła trójszczeblowy podział terytorial-
ny kraju na województwa, powiaty i 
gminy. W ramach organizacji admi-
nistracji państwowej tereny te znala-
zły się w województwie łódzkim i 
były w nim do roku 1938. Gmina 
nadal należała do powiatu tureckie-
go. W okresie II RP na tych terenach 
istniały trzy gminy: Kowale Pańskie, 
Skarżyn i Tokary. Gmina Tokary w  
latach dwudziestych XX w. składała 
się z 34 miejscowości i liczyła w 
1921 r. 4441 mieszkańców. Począt-
kowo siedziba gminy znajdowała się 
w budynku szkolnym. Następnie w 
1926 r. podjęto decyzję o budowie 
nowego budynku gminnego, który 
ukończono w 1928 r. Dziś w znajdu-
je się w nim ośrodek zdrowia. Sekre-
tarzem gminy, który jednocześnie 
stał na jej czele był w tym czasie Jan 
Pomykalski, a pomocnikiem Ludwik 
Guć. Sekretarz gminy w tym czasie, 
jako jedyny musiał mieć odpowied-
nie kwalifikacje. Mianował go i 
zwalniał starosta powiatowy. Sekre-
tarz był kierownikiem urzędu. Funk-
cja wójta w tym czasie sprowadzała 
się do reprezentowania gminy i pod-
pisywania umów w jej imieniu. Wy-
konywał także zadania zlecone przez 
rząd. Podobnie jak w przypadku se-
kretarza ze swojej funkcji mógł być 
również odwołany przez starostę. 
Zgodnie z nowymi normami prawny-
mi z 1933 r. gmina Tokary została 
podzielona na następujące gromady; 
Tokary, Tokary II, Okręglica, Mile-
jów, Głuchów, Ziemięcin, Kaszew, 
Lipicze, Lipicze G, Karolina, Lipicze 
Olendry, Żdżary. Do 1933 r. wójtem 
gminy Tokary był Wawrzyniec 
Szklarek z Ziemięcina. Jego następcą 
zostaje pochodzący z Tokar Drugich 
Franciszek Gawron, a sekretarzami 
byli Wacław Janecki i Jan Szukała. 
Stróżem gminnym był Marcin Ko-
strzewski. Na mocy ustawy z dnia 12 
czerwca 1937 r. zlikwidowano gminę 
Tokary. Gromady Głuchów, Karoli-
na, Kaszew, Lipicze, Lipicze G, Lipi-
cze Olendry, Okręglica i Ziemięcin                        
                                             cd. str. 7 
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włączono do gminy wiejskiej Gosz-
czanów, należącej wówczas również 
do powiatu tureckiego. Pozostałe 
Milejów, Tokary, Tokary II i Żdżary 
włączono do gminy wiejskiej Kowa-
le Pańskie. W roku 1915 na terenie 
Tokar zostaje powołana do życia 
jednostka OSP. Współzałożycielami 
byli Ignacy Jaroma, Edmund Dra-
piński, Józef Gawron, Roman Do-
nard, Wacław Janecki. Jednostka 
liczyła wówczas 120 druhów z pię-
ciu wsi: Tokary Pierwsze, Tokary 
Drugie, Milejów, Wojciechów, Sie-
wieruszki. Ze względu na szybki 
rozwój jednostki w 1930 r. podjęto 
decyzję o powołaniu komitetu budo-
wy strażnicy im. Józefa Piłsudskie-
go. W roku 1935 z inicjatywy miej-
scowego kierownika szkoły Alfonsa 
Ślęzaka założono działającą przy 
straży orkiestrę dętą. Gmina Kowale 
Pańskie w 1921 r. liczyła 6446 
mieszkańców i składała się z 64 
miejscowości. Gmina Skarżyn skła-
dała się 26 miejscowości i liczyła w 
tym samym czasie co poprzednie 
gminy 3522 mieszkańców. W roku 
1928 powołano na tym terenie jed-
nostkę OSP. Współzałożycielami 
byli Ignacy i Stanisław Bałwasowie 
i Stanisław Smak. Pierwszy zarząd 
stanowili: prezes – Bolesław Buko-
wiecki, naczelnik- Władysław Ga-
lewski, zastępca naczelnika- Leon 
Karbowski. Przez pierwszy rok 
działalność jednostki była bardzo 
ograniczona ze względu na brak 
funduszy. W związku z tym podjęto 
decyzję o organizacji imprez docho-
dowych w postaci wieczorków i za-
baw dla okolicznych mieszkańców. 
Akcja ta przyniosła szybko oczeki-
wane profity dzięki którym zakupio-
no w 1929 r. wóz konny do przewo-
zu sprzętu. Jednak największym 
problem był brak remizy strażackiej. 
Stan kasy nie pozwalał na rozpoczę-
cie budowy.  Z początkiem lat trzy-
dziestych podjęto decyzje o zakupie 
wiatraka od gospodarza p. Grzywa-
cza z Marcjanowa i zaadaptowanie 
go na potrzeby ówczesnej jednostki. 
Wiatrak został rozebrany, przewie-
ziony i ponownie postawiony na 
działce udostępnionej przez  p. Jaś-
kiewicza. Dolna część pełniła funk-
cje magazynu, natomiast górna słu-
żyła jako sala taneczna, gdzie odby-

wały się zabawy i różnego rodzaju 
spektakle, spotkania i przedstawie-
nia. Podobnie jak gmina Tokary, 
gmina Skarżyn również przestaje 
istnieć w 1937 r. Dodatkowo z 
dniem 1 kwietnia 1938 r. z woje-
wództwa łódzkiego wyłączono po-
wiat turecki i włączono go do woje-
wództwa poznańskiego. Na terenie 
gminy Kowale Pańskie w roku 1920 
z inicjatywy światlejszych miesz-
kańców zostaje powołana do życia 
Jednostka OSP. Skład zarządu two-
rzyli sami inicjatorzy powstania jed-
nostki w osobach ks. Stanisław Dut-
kiewicz, Ludwik Kleśta, Czesław 
Paruszewski i Jan Wiśniewski. Ze 
względu na brak strażnicy, siedzibą 
jednostki były pomieszczenia udo-
stępnione w budynku plebanii. Z 
czasem podjęto decyzje o wybudo-
waniu strażnicy. Miejscowy pro-
boszcz Tadeusz Rutkowski wydzie-
lił ziemię z dóbr parafialnych i prze-
znaczył ją jako teren pod budowę. 
Historię międzywojenną posiada 
również jednostka OSP w Milejo-
wie, która zostaje powołana do ży-
cia w 1922 r. Inicjatorami założenia 
byli lokalni mieszkańcy w osobach 
Edmund Drapiński, nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Milejowie, 
Stanisław Ciesielski. W tym samym 
czasie na kartach historii pozostawi-
ła swój ślad działająca przy jednost-
ce grupa samarytanek i sekcja tea-
tralna, która dzięki prężnej działal-
ności w określonych terminach wy-
stawiała dla miejscowej społeczno-
ści opracowane i przygotowane 
przez siebie sztuki teatralne. Była to 
jedna z niewielu sekcji  teatralnych 
działająca na terenie powiatu turec-
kiego. Aktorkami były druhny z 
działającej przy jednostce drużyny 
żeńskiej. Odbudowa państwa pol-
skiego zostaje brutalnie przerwana 
01.09.1939 r. przez wybuch II woj-
ny światowej. Choć krótki, czas ist-
nienia II RP przyniósł Polsce nie-
podległej upowszechnienie oświaty 
rozwój nauki, wzrost poczucia 
wspólnoty narodowej Polaków. W 
tym miejscu chciałabym podzięko-
wać dyrektorowi muzeum w Turku 
Panu Bartoszowi Stachowiakowi za 
udostepnienie materiałów pomoc-
nych w napisaniu niniejszego refera-
tu. Swoja pracę oparłam o następu-

jące publikacje: „Dzieje Turku” pra-
ca zbiorowa pod redakcją Edmunda 
Makowskiego i Czesława Łuczka, 
„Powiat turecki” autorstwa Andrzeja 
Piaseckiego, „Historia Administracji 
w Gminie Kawęczyn „ Leszka Za-
gaja, „Monografia Ochotniczych 
Straży Pożarnych Powiatu Tureckie-
go” Bartosza Stachowiaka, a także 
najnowsza publikacja  wydana w 
ubiegłym roku „Sześć i pół wieku 
Tokar 1362-2012 r.” Na zakończe-
nie chciałabym przytoczyć słowa 
pewnej pieśni patriotycznej                      
pt. „Niepodległość trudne słowo”. 
 
Niepodległość - trudne słowo.  
Może ono znaczy coś ważnego w 
naszym życiu?  
Kto mi wytłumaczy?  
Tak to słowo - bardzo ważne.  
Jeśli słuchać umiesz 
To na pewno już niedługo łatwo 
je zrozumiesz. 
 
Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa. 
A czy wiesz dlaczego? 
Bo nie spotkasz nigdy w klatce, 
Ptaka szczęśliwego. (bis) 
 
Czasem ktoś Ci nie pozwoli cie-
szyć się swobodą 
i zamieszka bez pytania w twoim 
kraju z tobą. 
Potem bardzo się panoszy, rządzi 
i wymaga. 
Wreszcie mówi, że tak lepiej, że 
tobie pomaga. 
 
Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa. 
A czy wiesz dlaczego? 
Bo nie spotkasz nigdy w klatce, 
Ptaka szczęśliwego 
 
Tak poznałam, zrozumiałam sło-
wa najważniejsze. 
Niepodległość znaczy wolność, 
słowa najpiękniejsze 
Niepodległość znaczy wolność, 
słowa najpiękniejsze. 
 

Małgorzata Krawczyk 

(Referat wygłoszony podczas 
XXXVII Sesji Rady Gminy Kawę-
czyn w dniu 31.01.2018 r.                 
w Szkole Podstawowej im. M. Skło-
dowskiej– Curie w Kawęczynie, na 
której nastąpiła Inauguracja jubile-
uszu 100-lecia Niepodległości               
Polski.) 



8                                                                KAWĘCZYNIAK                                  MARZEC 2018 

 Komunikaty 
• Dot. VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”  
14.02.2018 r. w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, VIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś” Gmina Kawęczyn złożyła 3 wnioski o przyznanie pomocy: 
  –wniosek pn. „W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo” (zakup i montaż siłowni zewnętrznej) koszty cał-
kowite projektu 28.728,27 zł brutto w tym: wnioskowana kwota dotacji 15.000,00 zł oraz wkład własny mieszkańców wy-
ceniony na 6.559,79 zł, 
- pn. „Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa” (budowa murowanej altany rekreacyjnej) koszty 
całkowite projektu 66.337,62 zł brutto w tym: wnioskowana kwota dotacji 30.000, 00 zł oraz wkład własny mieszkańców 
wyceniony na 18.388,01 zł, 
- pn. „Sport to zdrowie o tym wiedzą w Będziechowie” (wyposażenie do boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w 
tym bramki do piłki nożnej, piłkochwyty 6 m, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, miejsce na palenisko z grillem 
i ławki). Koszty całkowite projektu 50.771,01 zł brutto w tym: wnioskowana kwota dotacji 28.727,00 zł oraz wkład wła-
sny mieszkańców wyceniony na 9.044,01 zł. 
 

• Dot. postępowania przetargowego pn.: Przebudowa drogi gminnej w  miejscowości  Okręglica”  
16.02.2018 r. unieważniono postępowanie przetargowe pn.: Przebudowa drogi gminnej w  miejscowości  Okręglica” 
współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywa-
cją i poprawą jakości gruntów rolnych. W dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.  14.02.2018. swoje oferty zło-
żyło 2 wykonawców. Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przezna-
czać na sfinansowanie zamówienia i nie miał możliwości zwiększenia środków finansowych do ceny najkorzystniejszej 
oferty w związku z czym unieważniono postępowanie.    
19.02.2018 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w  miejscowości  
Okręglica” współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, 
rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Termin wykonania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia 
ustalono do 30.06.2018 r. Termin składania ofert upływa 07.03.2018 r. Procedura w toku.  
 

• Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn” 

19.02.2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa dróg na tere-
nie Gminy Kawęczyn”, w dwóch częściach tj.: część I „Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn w systemie 
„wybuduj” oraz część II „Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii”  Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. W dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.  09.02.2018 swoją ofertę zarówno na część I jak i  II 
złożył 1 wykonawca. Firma BEDRÓG Roboty Drogowo-Budowlane z siedzibą Smółki 1a, 62-840 Koźminek uzyskała 
najwyższy wynik punktowy przy ocenie oferty wg kryteriów cena oferty w wysokości: część I 65.411,15 PLN brutto oraz 
część II 214.405,54 PLN brutto i okresem gwarancji 5 lat dla obu części. Wprawdzie cena najkorzystniejszej oferty za-
równo w części I jak i części II przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-
nia, to jednak Zamawiający postanowił zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty dla każdej części. Termin 
wykonania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zarówno w części I jak i II ustalono od dnia podpisania umo-
wy 120 dni. Podpisanie umowy nastąpi 02.03.2018 r.  
 

• Dot. badania gleb 
Urząd Gminy w  Kawęczynie wspólnie  z  Okręgową  Stacją  Chemiczno -  Rolniczą  w Poznaniu  informuje, że badanie  
prób glebowych dla  gospodarstw  rolnych  w  2018 r. odbędzie  się w następujących  miejscowościach : Marcinów,  To-
kary Pierwsze Tokary Drugie, Okręglica, Milejów, Głuchów, Będziechów, Chocim, Marcjanów, Nowy Świat , Skarżyn, 
Stanisława, Młodzianów, Nowy Czachulec i Żdzary. Koszt pobrania jednej próby  wynosi w całości 13,12 zł. Rolnik za 
każdą pobraną próbę  płaci 5 zł, do każdej próby  Urząd Gminy dopłaca 8,12 zł.  Na w/w badania  gmina                        
w  2018 r.  przeznaczyła  kwotę  10.000  tys. zł.  

• Dot. zebrań Gminnej Spółki Wodnej w 2018 r. 
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że zebrania obiektowe Gminnej  Spółki Wodnej  Gminy Kawęczyn odbędą się w 
dniach :                                              
 12 marca  2018 roku dla obiektów:             

Skarżyn  -  Remiza  OSP  -  godz.  10.00 
Dzierzbotki  - Młodzianów   - sołtys   p.  Łuczak  -  godz. 11.00 
Marianów    - Świetlica  Wiejska Wojciechów  - godz. 12.00 
Marcinów    - Remiza   OSP  Potworów - godz. 13.00 

 

13 marca  2018 roku dla obiektów: 
Głuchów  -  Remiza  OSP -  godz. 10.00 
Siedliska   - sołtys  p. Czapla  - godz. 11.00 
Leśnictwo  - sołtys p. Siwek   - godz. 12.00 
Kowale  Pańskie-Kolonia   Remiza  OSP- godz. 13.00 
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"Matka – to najpiękniejsze 
słowo w językach świata. Matka – 
to słowo, które oznacza miłość, 
miłość prawdziwą, która nie zdra-
dza, to słowo, które oznacza wier-
ność...". Tym wspaniałym cytatem 
abp Stanisława Wielgusa rozpo-
czynam lutowy artykuł z cyklu 
"Wspomnień blask", przez 
wzgląd na jego formę, symbolikę 
oraz wymowę. Na zaproszenie 
Piotra Geblera - przewodniczące-
go Rady Gminy Kawęczyn, uda-
łam się z wizytą do Marcinowa, 
gdzie z wielką radością powitała 
mnie Janina Gebler - mama pana 
Piotra.  Podczas spotkania, pani 
Janina opowiedziała mi o swojej 
mamie, Śp. Bronisławie Mintus, 
która dzieciństwo spędziła w Da-
nii. Przedstawiam zatem Państwu 
wspomnienia córki o ukochanej 
mamie, wspomnienia, które dzięki 
silnej rodzinnej więzi, udało się 
ocalić od zapomnienia. Muszę do-
dać, że pani Janina oraz pan Piotr 
bardzo zaangażowali się w po-
wstanie artykułu. Podczas rozmo-
wy pokazywali mi rodzinne foto-
grafie, pamiątki, zachowane do-
kumenty i materiały. Obydwoje 
posiadają ogromną wiedzę o dzie-
jach  swojej rodziny, w któ-
rej  pielęgnuje się pamięć o prze-
szłości, co z pewnością może sta-
nowić wzór do naśladowania. 

Mimo że nie było mi dane 
wysłuchać wspomnień Śp. Broni-
sławy Mintus, to jednak cieszę się, 
że miałam okazję ją poznać, pod-
czas promocji książki 
"Wspomnienia wiecznie żywe" 
wydanej przez Lokalną Grupę 
Działania Turkowską Unię Roz-
woju, która odbyła się 6 lutego 
2014 roku w Kowalach Księżych. 
 
 
Śp. Bronisława Mintus z domu 
Kołuda - 16.02.1921-26.05.2017 r. 
córka Franciszki i Władysława Ko-
łudów. Urodziła się w Jernbjeroga-
ard w Danii, gdzie spędziła dzieciń-
stwo i ukończyła szkołę. W czasie 
okupacji wraz z rodziną, została ze-
słana do Niemiec. Pracowała w nie-
mieckim majątku, a po powrocie do 

kraju w 1945 r. zdobyła zawód 
krawcowej. Z mężem Janem prowa-
dziła gospodarstwo rolne. 
 

 Wspomnieniami o Śp. Bronisła-
wie Mintus (na zdjęciu po lewej) 
podzieliła się ze mną jej córka - 
Janina Gebler (na zdjęciu po pra-
wej) 

 
Rodzina Kołudów w Danii 

 
Moja ukochana mama               

Bronisława Mintus - urodziła się                 
16 lutego 1921 roku w Jernbjeroga-
ard w Danii. Jej rodzice, a moi 
dziadkowie zaraz po swoim ślubie, 
przed I wojną światową, więc 1914 
rokiem wyjechali do Danii - pań-
stwa w północnej części Europy 
(Skandynawia). Babcia Franciszka 
(urodzona w 1888 r.) pochodziła ze 
Smulska (gmina Przykona), a dzia-
dek Władysław (urodzony w 1889 
r.) z Boleszczyna (również gmina 
Przykona). W Danii zostali zatrud-
nieni przez dziedzica w majątku o 
nazwie Jernbjerogaard. Babcia była 
pokojówką, a dziadek pracował na 
podwórzu, zajmując się głównie 
końmi. Mówiono, że miał do nich 
dobrą rękę. Mieszkali w koszarach, 
domach, należących do majątku, w 
obrębie zabudowań dworskich.           
W jednej części mieszkania uloko-
wał się dziadek, w drugiej jego brat. 
Pomieszczenia po lewej i prawej 
stronie oddzielone były korytarzem. 
Dziedzic i jego żona byli uczciwymi 
ludźmi, dobrze traktowali swoich 
pracowników, zapewniali im godzi-
we warunki życia oraz wypłacali 
odpowiednie wynagrodzenia. Blisko 
owych dóbr znajdowało się miasto 
Slagelse. 

Tata mojej mamy sprowadził 

do Danii całą swoją rodzinę, m. in. 
dwóch braci (Szymona i Józefa) 
oraz dwie siostry (w Polsce zostały 
kolejne dwie (Stanisława i Marysia). 
Dziadek pracę w Danii rozpoczął o 
wiele wcześniej, mianowicie w 1905 
roku, mając zaledwie 16 lat. Muszę 
dodać, że w zakresie jego obowiąz-
ków były wyprawy do Polski, mają-
ce na celu przywożenie osób chęt-
nych do pracy w majątku. Jeden z 
braci dziadka - Józio, przyjeżdżając 
do Jernbjerogaard miał jedynie 12 
lat. Mama opowiadała, że musiał 
przebrać się za płeć przeciwną,              
bowiem dziedzic potrzebował wów-
czas do pracy nie chłopca, a dziew-
czynkę. 

 
W Danii żyło się dobrze 

 

Dania w opowieściach mamy 
to przyjazny i życzliwy kraj. Dziad-
kowie byli tam szczęśliwi, żyli na 
dobrym poziomie, niczego im nie 
brakowało. Doczekali się tam 
dwóch córek - w 1919 r. urodziła się 
Janina, starsza siostra mojej mamy, 
a następnie w 1921 r. Bronisława - 
moja mama. 

Ciocia z mamą wracając 
wspomnieniami do przeszłości, do 
lat beztroskiego dzieciństwa, zawsze 
mawiały, że w Danii żyło im się nad 
wyraz dobrze. Kiedy wróciły do Pol-
ski, musiały nauczyć się żyć w zupeł-
nie innych warunkach. W Polsce 
zastały niestety biedę. Jako małe 
dziewczynki płakały więc za Danią, 
płakały za krajem, w którym się uro-
dziły i wychowały. Dziadkowie z 
kolei tęsknili za Polską - ukochaną 
Ojczyzną. Kiedy zatem odłożyli od-
powiednią ilość pieniędzy, dziadek 
kupił gospodarstwo w Marcinowie i 
na stałe w 1933 roku opuścili Jernb-
jerogaard. Mama miała wówczas 12 
lat, ciocia 14. 

 

Doskonale mówić po duńsku 
 

Jeśli chodzi o barierę języko-
wą, to wiem, że była ona problemem 
jedynie dla babci Franciszki. Tata, 
przebywając w Danii od 16 roku 
życia, doskonale nauczył władać się 
językiem duńskim.               

  cd. str. 10 

Wspomnień blask 
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Mama z ciocią Janiną uro-
dziły się w Danii, przebywały wśród 
duńskich dzieci, około 1926  r. po-
szły do duńskiej szkoły (uczyły się w 
tej samej klasie). Język ten znały le-
piej niż polski. Dziadkowie nie po-
zwolili jednak, aby dla ich córek - 
Polska była obca i daleka. Dziew-
czynki znały zatem polskie tradycje, 
obyczaje oraz ojczysty język. Rodzi-
na i przyjaciele przez całe życie 
przysyłali mamie listy w języku duń-
skim. Ona, mimo iż nie posługiwała 
się już tym językiem, doskonale go 
pamiętała i bez żadnych problemów 
odczytywała wszystkie listy.  
 

Dziadek budował kościół 
 

Dania była krajem prawo-
sławnym. Z kolei nasza rodzina od 
pokoleń  - katolicka. Dziadkowie wy-
chowywali mamę i ciocię w duchu 
chrześcijańskich zasad. W piątek nie 
jadły mięsa, co podobnież  bardzo 
dziwiło duńskie dzieci. Tamtejsi nau-
czyciele stanęli wówczas na wysoko-
ści zadania, tłumacząc uczniom, że 
mama z ciocią są Polkami oraz kato-
liczkami i należy szanować ich reli-
gię, wyznania, jak również wszelakie 
zwyczaje. Przyjaźnie, które zrodziły 
się w duńskiej szkole przetrwały całe 
życie, ale o tym później. 
Z opowieści wiem, że dziadek uczest-
niczył w budowie kościoła w pobli-
skim mieście o nazwie Slagelse, któ-
rą ukończono w 1931 r. Mama wie-
lokrotnie wspominała ceremonię 
wmurowania kamienia węgielnego, 
podczas której w uroczystej procesji 
razem z ciocią niosły ów kamień na 
specjalnej poduszce. W budowie po-
magały władze duńskie, a także bo-
gaci Duńczycy. Dziadek był niezwy-
kle pobożnym człowiekiem. Wielo-
krotnie pomagał księdzu we wszela-
kich pracach. Podczas Mszy zbierał 
datki na tacę. W parafii było dwóch 
księży: jeden z nich pochodził z Ho-
landii, drugi z Belgii. Mama wspo-
minała, że ksiądz wołał zawsze do 
Niego „Władysław, Władysław ! po-
móż mi”. Ciekawostką może być to, 
że kiedy rodzice przychodzili z dziec-
kiem do chrztu i nie mieli chrzest-
nych, zawsze prosili dziadka, a on 
nigdy nie odmówił. Grono jego 
chrześniaków było więc bardzo po-
kaźne. 

Spotkanie duńskiej klasy  
po 57 latach 

 
W 1990 r. na zaproszenie wu-

ja, który wychowywał się z mamą i 
ciocią, traktując je jak siostry, poje-
chaliśmy do Danii, a więc do kraju, 
który w pamięci Bronisławy i Janiny 
był miejscem beztroskiego, błogiego 
dzieciństwa. Pojechałyśmy do kraju, 
w którym pozostała część rodziny, w 
którym Bronisława i Janina pozosta-
wiły przyjaciół oraz ulubionych nau-
czycieli. Uczniowie klasy, do której 
uczęszczały, po zakończeniu eduka-
cji, w dorosłym życiu, każdego roku, 
organizowali klasowe spotkania, na 
których zawsze brakowało mamy i 
cioci. W 1990 r. nadeszła chwila, 
kiedy wszyscy zobaczyli się ponow-
nie. Wiedzieli, że mama z ciocią 
przyjadą do Danii, toteż specjalnie 
na ich przybycie, zorganizowano u 
wuja klasowe spotkanie. Zostało ono 
nawet opisane w duńskiej gazecie. 
To było ogromne przeżycie, dla ma-
my, cioci, wuja i ich szkolnych przy-
jaciół. Po 57 latach, znowu byli ra-
zem. Jedna z koleżanek na znak pol-
sko-duńskiej przyjaźni ubrała nawet 
strój w biało-czerwonych barwach. 

 
Pamiątki z Danii 

 
Dla mamy cenną pamiątką 

przywiezioną z Danii były przepięk-
ne łyżeczki, z jej wygrawerowanymi 
inicjałami, które otrzymała od dzie-
dziczki, jako prezent komunijny. Z 
kolei ciocia otrzymała porcelanową 
zastawę. Przedmioty te udało się 
ukryć w czasie wojny i do dziś są dla 
naszej rodzinny niezwykle ważną 
pamiątką.   
 

Po 6 latach gospodarowania  
w Marcinowie wybuchła wojna 

 
Jak już wspominałam, dziad-

kowie opuścili Danię w 1933 roku. 
Po 6 latach mieszkania i gospodaro-
wania w Marcinowie - wybuchła II 
wojna światowa. Mama opowiadała, 
że wśród ludzi panował ogromny 
niepokój, przeczuwano, że wojna jest 
blisko, że zaraz nadejdzie. Z jej rela-
cji wiem, że sąsiedzi wychodzili na 
drogę i wspólnie obserwowali słupy 
ognia na niebie, domyślając się, że 
najgorsze przed nimi. Mama z dziad-

kiem na chwilę przed rozpoczęciem 
wojny udali się z pielgrzymką do 
Częstochowy na uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Częstochow-
skiej, którą obchodzono 26 sierpnia. 
Mama opowiada, że panował wtedy 
strach przed wojną, a jeden z Ojców 
Paulinów lornetował z wieży sytua-
cję, ostrzegając przed niebezpieczeń-
stwem.  

Pewnej nocy, w 1942 r. do 
naszej posiadłości wtargnęli hitle-
rowcy. Budząc wszystkich, rozkazali 
dziadkowi, aby się spakował. Babcia 
nie pozwoliła, by Niemcy zabrali tyl-
ko jej męża. Oznajmiła, że są rodzi-
ną i pojadą wszyscy razem. Hitle-
rowcy wywieźli ich do kościoła w 
Kowalach Pańskich, gdzie spędzili 
jedną noc, a następnie do budynku w 
Turku, który obecnie znajduje się 
przy drodze, prowadzącej do Konina 
- za dużym rondem po prawej stro-
nie. Z Turku przewieziono ich do Po-
znania, a z Poznania do niemieckie-
go miasta Schichelbein. Wszędzie ich 
kąpano i obcinano włosy. Mama 
wspominała, że kąpiele te były bar-
dzo krępujące, albowiem nie zacho-
wywano podziału na płeć oraz wiek. 
Niemcy przekonani byli, że Polacy 
przyjechali do pracy dobrowolnie,  
że w Polsce nic nie posiadali, toteż 
szukali pracy w Niemczech. Kiedy 
mama próbowała wytłumaczyć pew-
nej Niemce, że zabrano im ich               
gospodarstwo i zmuszono do opusz-
czenia kraju, ta nie chciała w to 
uwierzyć. 
Dziadkowie wraz ze swoimi córkami 
pracowali w niemieckim majątku. Na 
ubraniach musieli nosić naszytą lite-
rę „P” – jako że są Polakami.  Do-
bra te należały do dziedzica, który 
zatrudniał włodarza, by ten zarzą-
dzał posiadłością. Dziedzic w przeci-
wieństwie do włodarza, nie był złym 
człowiekiem. Życie w Niemczech by-
ło trudne. Często doskwierał głód, a 
praca była ciężka. Mama wspomina-
ła, że dzięki temu, że potrafiła szyć, 
wykonywała prace krawieckie dla 
dziedziczki, za co otrzymywała coś 
do jedzenia (np. słoninę). Babcia, 
mimo problemów zdrowotnych, pra-
cowała ponad własne siły.  
 

cd. str. 11 
 



Kiedy pewnego razu mama wstawiła się za nią i 
poprosiła o lżejszą pracę dla niej, włodarz w złości 
chciał ją uderzyć. Na szczęście zdążyła się odsunąć, 
dzięki czemu uniknęła kary. Zarządca wyżywał się rów-
nież na pewnym starszym człowieku, który był niezdolny 
do pracy. Człowiek ten przepięknie śpiewał. Przychodził 
do dziadków wraz z innymi Polakami i wspólnie wracali 
pamięcią do Ojczyzny, śpiewając narodowe pieśni. 
 

Szykować się do Polski, bo Polska już wolna 
 

Wraz z końcem wojny do majątku, w którym pra-
cowali dziadkowie, wtargnęli Rosjanie. Mama opowia-
dała, że byli to straszni ludzie. Zgwałcili oni żonę dzie-
dzica, o 20 lat młodszą od swojego męża. Kiedy ten 
chciał ją bronić, Rosjanie z premedytacją, bez cienia 
zawahania zastrzelili go na oczach moich bliskich. Ka-
zali szykować się do Polski, bo Polska już wolna. Rosja-
nie opuszczając majątek zabrali ze sobą dziadka, przez 
wzgląd na to, że potrafił obchodzić się z końmi. Na 
szczęście dziadzia zdołał im uciec. Po odnalezieniu ro-
dziny, dziadek wziął wóz oraz pozostawionego w mająt-
ku konia i razem z babcią, mamą, ciocią, a także trzema 
innymi rodzinami udał się w podróż do Ojczyzny. Je-
chali tak około tygodnia, nocując w stodołach. Gdy do-
tarli do Marcinowa, zastali swój dobytek zrównany z 
ziemią. Jedna z rodzin pochodziła z okolic Sieradza, 
dlatego dziadek dał im wóz, zaprzęgniętego w konia, by 
mogli wrócić do swojego domu. 
 

Mama była krawcową 
 

Mama potrafiła szyć. Zawodu nauczyła ją kraw-
cowa z Dobrej. Muszę jednak zaznaczyć, że mama 
odziedziczyła talent po babci. Po wojnie szyła dzieciom 
ubrania do Pierwszej Komunii Świętej. Pierwszokomu-
nijnych dzieci było bardzo dużo, albowiem w czasie 
okupacji, nie przyjmowały one tego sakramentu. Pracy 
więc nie brakowało mamie. Z kolei ciocia pomagała 
dziadkom w gospodarstwie.  

Mój tata Jan Mintus również pochodził z Marci-
nowa. Urodził się w 1922 r. Ukończył Szkołę Podstawo-
wą w Kowalach Pańskich. Tak jak mama uczył się za-
wodu krawca. Kiedy jednak jego nauczyciel po dwóch 
latach zmarł, tata zdecydował, że zostanie murarzem i 
tak też się stało. Fachu nauczył go jego wuja – Gibasie-
wicz z Kowali Pańskich (niestety nie pamiętam imienia). 
Rodzice pobrali się w 1949 r., zamieszkali w miejscu, 
gdzie obecnie mieszkam. Tata murował, mama szyła, a 
oprócz tego z pomocą dziadków, zajmowali się gospo-
darstwem rolnym. Mam dwóch młodszych braci: Kazi-
mierza oraz Bogumiła. Do Szkoły Podstawowej   cho-
dziłam do Potworowa. Ostatnie dwie klasy – 6 i 7 - 
ukończyłam w Dobrej. Kierownikiem szkoły była pani 
Kacprzak, która uczyła wraz z panią Krystyną Tomczak 
z Tokar. W budynku znajdowały się dwie izby lekcyjne 
oraz pomieszczenie przeznaczone do ćwiczeń, coś w ro-
dzaju sali gimnastycznej. Zajęcia lekcyjne odbywały się 
dla 5 klas, 6 i 7 uczyły się już w Dobrej. Szkołę z czasem 

przeniesiono do Dobrej, a budynek sprzedano prywat-
nej osobie.                                             Paulina Woźniak  
 

Z albumu Śp. Bronisławy Mintus  
oraz Janiny Gebler 
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Chrzest Święty Bronisławy Mintus w Danii – na zdjęciu stoi 
od lewej: Władysław Kołuda ojciec Bronisławy Mintus, 
Chrzestny, NN, Chrzestna trzyma Bronisławę Mintus na 
rękach. Rok 1921.  

Na zdjęciu Bronisława Mintus w dniu Pierwszej Komunii       
Świętej w Danii. Rok około 1928.                      cd. str. 12 
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Przed dworem dziedziców w 
Jernbjerogaard w Danii. Dru-
ga od lewej – Franciszka Kołu-
da – mama Bronisławy Mintus 
wraz ze służbą dworu. Lata 
około 1921-1922. 

Dania 1922 r. Od prawej: 
Franciszka Kołuda – trzy-
ma na rękach córkę Bro-
nisławę Mintus, obok stoi 
druga córka – Janina Ko-

łuda, dalej Władysław 
Kołuda, Marianna Kołuda 

– bratowa Władysława 
Kołudy oraz Józef Kołuda 
– brat Władysława Kołu-

dy.  

Dom, w którym mieszkali pań-
stwo Kołudowie z córkami w 
Jernbjerogaard w Danii. Włady-
sław Kołuda siedzi pierwszy od 
lewej. 

cd. str. 13 
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Lata 20 XX wieku – Dania – rodzina Kołudów 

Kościół w Slagelse w Danii,               
budowany  m. in. przez Władysła-
wa Kołudę.  

Pamiątkowe zdjęcie z pielgrzymki do Częstochowy 
– 26 sierpnia 1939 r. Na zdjęciu Bronisława Min-
tus z ojcem Władysławem Kołudą 

cd. str. 14 
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24 lutego 2018 roku w Gminnej Ha-
li Sportowej w Brudzewie odbyły 
się eliminacje powiatowe  XII Tur-
nieju Halowej Piłki Nożnej OSP. O 
zwycięstwo walczyli ze sobą straża-
cy z  12 jednostek OSP: Bolesz-

czyn, Brudzyń, Chylin, Dziadowice, 
Janiszew, Kalinowa, Kawęczyn, 
PSP Turek, Sarbicko, Skęczniew, 
Turek, Wyszyna.  
Wyniki turnieju: 
I miejsce: OSP Brudzyń 

II miejsce: OSP Kawęczyn 
III miejsce: OSP Janiszew 
IV miejsce: OSP Dziadowice 
 

Beata Andrzejewska  

Drugie miejsce dla OSP Kawęczyn  

Zwycięskie drużyny  

Niemcy – 1943 r. Bronisława Mintus – 
druga od lewej. 

Łyżeczki ofiarowane Śp. Bronisławie Mintus  
przez dziedziczkę Jernbierogard jako prezent  

na I Komunię Świętą 
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     Dnia 22 lutego 2018 roku w straż-
nicy OSP Kawęczyn odbyło się szko-
lenie dotyczące wypełniania wnio-
sków o przyznanie płatności obszaro-
wych za pośrednictwem Internetu. 
Wszystkich istotnych informacji oraz 
odpowiedzi na zadawane przez rolni-
ków pytania udzielił kierownik po-
wiatowego biura ARiMR Tadeusz 
Gebler.  
 Od 2018 roku wszystkie wnio-
ski o przyznanie płatności bezpośred-
nich oraz płatności obszarowych z 
PROW muszą zostać złożone w for-
mie elektronicznej. ARiMR tak jak 
dotychczas będzie wysyłać rolnikom 
tzw. wniosek spersonalizowany wraz 
z załącznikami w wersji papierowej
(do 2020 r.) Należy jednak traktować 
go tylko informacyjnie. Celem uła-
twienia rolnikom składania wnio-
sków przez Internet, Agencja przygo-
towała nową aplikację eWnio-
sekPlus. Program nie tylko wychwy-
ci pomyłki, ale również na bieżąco 
będzie informował  o popełnionych 
błędach lub brakach. Prawidłowo 
wypełniony wniosek to minimum 
formalności i szansa na wcześniejszą 
wypłatę płatności.  
Od 12 lutego 2018 roku istnieje moż-
liwość zapoznania się z wersją de-
monstracyjną aplikacji eWnio-
sekPlus, która dostępna jest na stro-
nie Internetowej ARiMR - 
www.arimr.gov.pl 
Pełna wersja nowej aplikacji zostanie 
uruchomiona 15 marca 2018 roku, 
czyli w dniu rozpoczęcia tegorocznej 
kampanii przyjmowania wniosków o 
przyznanie płatności.  

W przypadku, gdy rolnik nie utwo-
rzył konta w aplikacji eWniosek w 
ubiegłym roku zobowiązany jest 
utworzyć je na stronie 
www.arimr.gov.pl w zakładce 
eWniosekPlus. Do założenia konta 
wystarczy podać trzy dane weryfika-
cyjne tj.: numer identyfikacyjny pro-
ducenta, kwotę ostatniego przelewu 
otrzymanego z ARiMR zrealizowa-
nego w 2017 roku oraz 8 ostatnich 
cyfr numeru rachunku bankowego 
wskazanego w ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności. Po weryfikacji 
system automatycznie założy konto 
dostępu do aplikacji oraz pozwoli na 
wprowadzenie indywidualnego hasła,  
które zapewni możliwość ponowne-
go logowania do systemu.  
 Jedynym przypadkiem, który 

zwalnia daną osobę ze złożenia 
wniosku przez Internet jest dostar-
czenie do Agencji stosownego 
oświadczenia w terminie od 
15.02.2018 r. do 14.03.2018 r. W 
oświadczeniu powinien zostać po-
twierdzony brak zmian w roku 2018 
w stosunku do wniosku złożonego  w 
roku 2017. Wyżej wymieniony doku-
ment może oddać rolnik, który w ro-
ku 2017 ubiegał się wyłącznie  o jed-
nolitą płatność obszarową, płatność 
za zazielenienie, płatność dodatkową, 
płatność do owiec, do kóz, płatność 
ONW, wypłatę pomocy na zalesie-
nie, premię pielęgnacyjną i zalesie-
niową, a powierzchnia jego gruntów 
ornych zawarta we wniosku złożo-
nym w roku 2017 wynosi mniej niż 
10 ha.                          Kinga Woźniak 

Szkolenie z płatności bezpośrednich dla rolników 

Towarzystwo Samorządowe w 2000 r. powołało Fundusz 
Stypendialny, którego celem jest wyrównywanie dostępu 
do edukacji młodzieży z mniejszych miejscowości                    
i uboższych środowisk. Dotychczas ponad 200 osób                
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz kilkanaście 
osób ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy                  
Kawęczyn otrzymało pomoc stypendialną. 

Prosimy o wsparcie działań Funduszu Stypendialnego. 
Przekaż 1 % podatku 

KRS 0000031926  
w cel szczegółowy wpisując  

„Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego”  

1% dla Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego 

Uczestnicy szkolenia 
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Porządek obrad pierwszej w 
tym roku narady sołtysów obejmował 
kilka istotnych tematów związanych z 
funkcjonowaniem sołectw. Narada od-
była się 13 lutego 2018 r. w Urzędzie 
Gminy w Kawęczynie. W spotkaniu z 
Janem Nowakiem – Wójtem Gminy 
Kawęczyn uczestniczyło 22 sołtysów 
oraz zaproszeni goście. 

Janusz Jurkiewicz – Starszy 
Doradca Rolny z Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Po-
znaniu z Zespołu Doradców w Turku 
przedstawił zebranym najnowsze mo-
dyfikacje jakie dotyczą składania 
wniosków obszarowych. Wyjaśnił, że 
w tym roku nastąpiły duże zmiany je-
śli chodzi o składanie wniosków ob-
szarowych, które jak określił są zmia-
nami na plus, szczególnie dla małych 
gospodarstw do 10 ha gruntów ornych. 
Przy zachowaniu pewnych warunków 
mogą one złożyć oświadczenie, bez 
potrzeby składania wniosku obszaro-
wego. Doradca Janusz Jurkiewicz in-
formował, że oświadczenie dla małych 
gospodarstw złożyć należy w odpo-
wiednim terminie, tj. od 15 lutego do 
14 marca, czyli przed terminem skła-
dania wniosków obszarowych. 

Paweł Jasiak - Kierownik Po-
wiatowego Związku Spółek Wodnych 
w Turku mówił, jak kształtował się 
budżet Gminnej Spółki Wodnej w Ka-

węczynie na 2017 r. Przedstawił dzia-
łania podejmowane na terenie Gminy 
Kawęczyn w 2017 roku w obszarze 
napraw i remontów obiektów meliora-
cyjnych, w zakres których wchodziła 
konserwacja rowu na odcinku 28 km 
oraz konserwacja drenowania na ob-
szarze 244 ha. Informował o średnio-
ważonej składce członkowskiej, która 
wynosiła 27,30 zł. Dodał, że szczegó-
łowe informacje będą przedstawiane 
na zebraniach obiektowych, zaplano-
wanych na 12 i 13 marca br. 

Informacji na temat stanu bez-
pieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie gminy Kawęczyn udzielił  
st. sierż. Konrad Bryl – Dzielnicowy 
Zespołu Prewencji w Kawęczynie Ko-
misariatu Policji w Dobrej. Zwracał 
uwagę m. in. na konieczność właści-
wego oznakowania posesji oraz na 
problem psów poruszających się poza 
posesją.  

W spotkaniu z sołtysami udział 
wzięła też Marta Pasik - Skarbnik Sto-
warzyszenia Koło Gospodyń Wiej-
skich w Głuchowie. Wyjaśniła szcze-
góły akcji pn. „Pudełko życia”, do któ-
rej przystąpiło Stowarzyszenie Jest 
ona kierowana głównie do osób star-
szych, chorych i samotnych. Skarbnik 
Marta Pasik poprosiła sołtysów o po-
moc w rozpropagowaniu pudełek.  

Część sołtysów zadeklarowała 

swój udział w wyjeździe na ogólnopol-
ską konferencję naukową pn. 
„Niepodległa i inspirująca wieś pol-
ska”, która odbędzie się w związku z 
obchodami Dnia Sołtysa w dniu 
09.03.2018 r. w Ruścu w gminie Na-
darzyn. 

Sołtysi zdecydowali, że Gmin-
ne Koło Sołtysów włączy się w jubile-
usz obchodów 100-lecia Niepodległo-
ści Polski. Podjęli też decyzję o wysta-
wieniu kandydatury Ryszarda Jaśkie-
wicza do konkursu Sołtys Roku orga-
nizowanego przez Redakcję miesięcz-
nika „Gazeta Sołecka” i Krajowe Sto-
warzyszenie Sołtysów. Ponadto, decy-
zją sołtysów, w tym roku nie zostanie 
wystawiony kandydat do plebiscytu na 
Najpopularniejszego Sołtysa Regionu 
Konińskiego organizowanego przez 
Redakcję Przeglądu Konińskiego. Po-
wodem jest obowiązujący regulamin, 
który zdaniem sołtysów powinien zo-
stać zmieniony. Zebrani omówili spra-
wy organizacyjne związane z działal-
nością Gminnego Koła. Wójt Gminy 
Jan Nowak przedstawił kilka ważnych 
komunikatów związanych z bieżącą 
działalnością Urzędu Gminy. Sołtysi 
korzystali z możliwości zadawania 
pytań i zgłaszania problemów związa-
nych z funkcjonowaniem swoich so-
łectw.                    

                       Iwona Krajewska 

Pierwsza w tym roku narada sołtysów  
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Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia 
 „Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa Tokary” 

W dniu 9 lutego 2018 
roku w świetlicy szkol-
nej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w To-
karach Pierwszych od-
było się zebranie spra-
wozdawcze Stowarzy-
szenia „Rozwoju Koła 
Gospodyń Wiejskich i 
Sołectwa Tokary”. 
Członkowie podsumo-
wali pierwszy rok swo-
jej  działalności. W ze-
braniu uczestniczył Jan 
Nowak - Wójt Gminy 
Kawęczyn. Podsumo-
wując działalność za-
rząd przedstawił spra-
wozdanie z działalności 
w okresie od 25 paź-
dziernika 2016 r. (od 
zebrania założycielskie-
go) do 31 stycznia                    
2017 r. W dniu 19 stycz-
nia 2017 r. Stowarzysze-
nie „Rozwoju Koła Go-
spodyń Wiejskich i So-
łectwa Tokary” zostało 
wpisane do Krajowego Rejestru Są-
dowego, czyli formalnie otrzymało 
status organizacji pozarządowej. W 
roku sprawozdawczym działalność 
stowarzyszenia obfitowała w szereg 
ważnych wydarzeń dla społeczności 
lokalnej. Wspomnieć tu należy o uro-
czystych obchodach Jubileuszu 80 
rocznicy powstania Koła Gospodyń 
Wiejskich w Tokarach, wspólnym 
świętowaniu Dnia Kobiet, szkoleniu 
zorganizowanym przez Stowarzysze-
nie wraz z Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Turku dotyczącym: 
„Profilaktyki zdrowotnej i racjonal-
nego żywienia”. Członkinie aktywnie 
włączyły się w działania związane z 
udziałem sołectwa Tokary w dożyn-
kach gminno-parafianych, które mia-
ły miejsce 13 sierpnia 2017 r. w Ka-
węczynie. Wspólne plecenie wieńca 
dożynkowego, przygotowanie ciast 
na dożynki, organizacja stoiska pro-
mującego Stowarzyszenie i Sołectwo 
Tokary, to inicjatywy, które przyczy-
niły się do integracji środowiska lo-
kalnego. 
Niezwykle ważnym wydarzeniem 
mającym miejsce podczas ubiegło-

rocznej działalności Stowarzyszenia 
był udział  w plebiscycie Mistrzowie 
AGRO 2017. W dniu 27 październi-
ka 2017 r. w Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu odbyło się uroczy-
ste podsumowanie plebiscytu. Koło 
Gospodyń Wiejskich w Tokarach, 
zdobyło  tytuł   najsympatyczniejsze-
go koła gospodyń wiejskich  etapu 
powiatowego (6 miejsce w Woje-
wództwie Wielkopolskim).  Przedsta-
wiciele Stowarzyszenia: Małgorzata 
Jaworska (Wiceprezes) i Tomasz Ko-
lasiński  odebrali z rąk  Marka Woź-
niaka Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego i Adama Pawłow-
skiego redaktora naczelnego „Głosu 
Wielkopolskiego” zaszczytne tytuły   
i wyróżnienia. 
W planach działania  Koła na  rok 
2018 jest realizacja projektu 
„Stowarzyszenie ze smakiem- pobu-
dzenie do działania”. Podpisanie 
umowy na realizację projektu z Lo-
kalną Grupą Działania Turkowska 
Unia Rozwoju – T.U.R. miało miej-
sce 1 grudnia 2017 r., a projekt reali-
zowany będzie do maja 2018 r.               
W ramach  projektu zostaną przepro-

wadzone szkolenia z zakresu zdrowe-
go żywienia oraz rozwoju instytucjo-
nalnego, zakupiony będzie sprzęt 
AGD i wyposażenie świetlicy wiej-
skiej, a także materiały promocyjne. 
Stowarzyszenie w 2018 r. planuje 
zorganizować spotkanie integracyjne 
z okazji Dnia Kobiet oraz włączać się 
w inicjatywy mające na celu rozwój 
sołectwa Tokary. 
Podsumowując rok Zarząd podzięko-
wał Wójtowi Gminy Kawęczyn Jano-
wi Nowakowi za pomoc we wszel-
kich inicjatywach realizowanych 
przez Stowarzyszenie, Pani Dyrektor 
szkoły – Ewie Wojtczak za współ-
pracę, pracownikom urzędu gminy za 
merytoryczne wsparcie działalności 
oraz radzie sołeckiej Sołectwa Toka-
ry i  członkom stowarzyszenia za ak-
tywne włączanie się w działalność  
Koła. 

     
  Halina Ambroziak-Juszczak                                                                                                       

Prezes Stowarzyszenia „Rozwoju Koła 
Gospodyń Wiejskich 

              i Sołectwa Tokary” 
  

Uczestniczki Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
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Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.02.2018 r. : 

cd. str. 20 
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Wyłonili najlepszych w OTWP i podsumowali konkurs plastyczny  
 7 lutego 
2018 r. w Szko-
le Podstawowej 
im. płk. pil. St. 
J. Skarżyńskie-
go w Skarżynie 
odbyła się XLI 
Edycja Elimi-
nacji Gmin-
nych Ogólno-
polskiego Tur-
nieju Wiedzy 
Pożarniczej - 
„Młodzież Za-
pobiega Poża-
rom”. Podsu-
mowano rów-
nież konkurs 
plastyczny o 
tematyce stra-
żackiej. Zorga-
nizowała je ko-
misja ds. mło-
dzieży działa-
jąca przy Za-
rządzie Od-
działu Gmin-
nego Związku 
OSP RP w Kawęczynie. 

Do eliminacji gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej przystąpiło   21 uczniów 
ze szkół podstawowych  z terenu 
gminy Kawęczyn. W jury zasiedli: 
Marcin Mazurek – Wiceprezes Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Kawęczynie, Monika Jat-
czak – Sekretarz Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Ka-
węczynie i Amadeusz Dzikowski – 
członek komisji ds. Młodzieży dzia-
łającej przy ZOG ZOSP RP w Ka-
węczynie. Uczestnicy rozwiązywali 
testy jednokrotnego wyboru, w któ-
rych znalazło się 30 pytań. 

 W wyniku zaciętej rywa-
lizacji wyłoniono po trzech najlep-
szych z każdej kategorii.      W prze-
dziale klas VII – II – III Gim. komi-
sja musiała ustnie przepytać 4 
uczestników, ponieważ w I etapie 
uzyskali taką samą liczbę punktów. 
Oto wyniki: 
Szkoły Podstawowe (klasy I - VI) 
I miejsce – Amanda Dzikowska – 
SP Skarżyn 
 II miejsce –  Natalia Tomczyk –        
SP Kowale Pańskie 

 III miejsce – Martyna Antczak –     
SP Skarżyn 
Szkoły Podstawowe (klasy VII –  
II – III Gimnazujm) 
I miejsce –  Natalia Górska –            
SP Kowale Pańskie 
II miejsce – Kinga Szczepańska – 
SP Kowale Pańskie  
III miejsce – Jakub Morusiński – 
SP Kawęczyn 
 Dwójka najlepszych z po-
szczególnych kategorii będzie repre-
zentować Gminę na turnieju powia-
towym, który odbędzie się 17 marca 
br. w Dobrej. Każdy z uczestników 
otrzymał dyplom za udział i nagro-
dę. Opiekunami zawodniczek oraz 
zawodników byli następujący nau-
czyciele: Angelika Dzikowska – 
Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. 
J. Skarżyńskiego w Skarży-
nie, Alicja Ziółkowska – 
Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Tokarach,  
Anna Wodzińska –Szkoła 
Podstawowa im. Strażaków 
Polskich w Kowalach Pań-
skich-Kol. i Mariusz Bed-
narek – Szkoła Podstawowa 
im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Kawęczynie. Podsumowano 
również konkurs plastyczny. Odby-
wał się on w następujących katego-
riach wiekowych: Przedszkola, 
Szkoły Podstawowe     – klasy I – 
III, Szkoły Podstawowe – klasy IV – 
VI, Szkoły Gimnazjalne. Najlepsze 
trójki w poszczególnych kategoriach 
otrzymały dyplomy  i nagrody. Na-
grodzono również  4 prace wyróż-
nione. 
       Organizatorzy pragną serdecz-
nie podziękować Beacie Ryśkiewicz 
– Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w 
Skarżynie  za współorganizację tur-
nieju, a także opiekunom za przygo-
towanie uczennic i uczniów do kon-
kursu. 

   Marcin Mazurek 

Uczestnicy XLI Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  
wraz z opiekunami i organizatorami 
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Rozwiązanie krzyżówki  
z nr 1/18 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki  
z nr 2/18 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO:  
CZYM CHATA BOGATA, 

TYM RADA 
Spośród nadesłanych 5 

 odpowiedzi wylosowano  
1 zwycięzcę.  

Nagrodę książkową ufundo-
waną przez organizatora 

szkolenia dot. kryptowalut 
otrzymuje: 

Mateusz Majda zam. Koło 
Nagroda do odbioru  

w Sekretariacie Urzędu  
Gminy w Kawęczynie 
 pokój nr 1, w terminie  
do 26 marca 2018 r. 

Informujemy, 
 że budynek  

Urzędu Gminy  
w Kawęczynie  

jest monitorowany 

Redakcja 
„Kawęczyniaka”  

nie odpowiada za treść 
ogłoszeń 

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 26 marca 2018 r.  Do rozlosowania nagrody. 

Salon Fryzjersko - Kosmetyczny Karolina Banasiak zmienił lokal, znajduje się 
teraz pod adresem Kowale Pańskie-Kolonia 57a 

 (miejsce po dawnej Aptece obok Sali OSP i Karczmy).  
Serdecznie zapraszamy! 
Pn. Śr. Pt. 12.00 - 20.00 

Wt. Cz. 9:00 – 17.00 
Sob. 9.00 – 14.00 

tel. 577-975-090, 601-591-825 

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. 

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) 

Informacja U S C  
w Kawęczynie 

Zgony 

Marianna Kit 

††††   

Helena Płóciennik 

 ††††     
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Po raz III grali o Puchar Wójta Gminy Kawęczyn 
Blisko 130 zawodniczek i 

zawodników stanęło do walki o Pu-
char Wójta Gminy Kawęczyn w 
III Otwartym Turnieju Tenisa Sto-
łowego. Zawody odbyły się 
03.02.2018 r. w hali Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Kawęczynie. Turniej trwał 
od rana do późnych godzin wie-
czornych. 

O 9:00 rywalizację przy sto-
łach rozpoczęli najmłodsi, a miano-
wicie dziewczęta i chłopcy z klas                
I – IV. Na samym początku zawo-
dów, uczestników wraz z opiekunami 
powitał: Jan Nowak – Wójt Gminy 
Kawęczyn, Arleta Biegańska – Dy-
rektor SP Kawęczyn, a także Marcin 
Mazurek – Gminny Animator Spor-
tu. W kategorii żeńskiej wystąpiły 3 
przedstawicielki. Klasyfikacja przed-
stawia się następująco: 
1. Martyna Jaros – SP 4 Turek 
2. Julia Rajdok – SP Boleszczyn 
3. Nadia Mintus – SP Kowale Pań-
skie 
W kategorii chłopców rywalizowała 
większa liczba zawodników. Do gry 
przystąpiło 12 ochotników. Oto kla-
syfikacja: 
I.  Patryk Kleśta – SP Tokary 
II. Tobiasz Kwietniewski – SP                 

Tokary 
III.  Kacper Maćczak – SP Tokary 
Następnie o godz. 12:00 do rywaliza-
cji przystąpiły dwie grupy wiekowe   
z podziałem na męską i żeńską, były 
to: klasy V – VI Szkół Podstawo-
wych i klasy VII SP – II – III Gimna-
zjum. 
W kategorii dziewcząt klas V – VI 
wystartowało 6 zawodniczek. Wyni-
ki przedstawiają się następująco: 
I Klaudia Grzymska – SP Bolesz-

czyn 
II Monika Poniedziałek –                          
SP Kowale Pańskie 
III Natalia Kominiarczyk –                   
SP Piekary 
 
Do starszej kategorii dziewcząt zapi-
sało się 9 zawodniczek. Najlepsza 
trójka to: 
I Aleksanda Dębowiecka –                 
SP Piekary 
II Anna Cichomska – SP Bolesz-
czyn 
III Martyna Kowalec – SP Słodków 
15 śmiałków reprezentowało katego-
rię męską klas V-VI, oto wyniki: 
I Eryk Włodarczyk – SP 4 Turek 
II Kacper Kaczmarek – SP Piekry 
III Dawid Łakomicki – SP Skarżyn 
W starszej kategorii zapisało się aż 
30 chętnych. Miejsca na podium 
przedstawiają się następująco: 
I Bartosz Kurzawa – SP Turkowice 
II Paweł Kulesa – SP Boleszczyn  
III Filip Dusza – SP Kawęczyn 
Potem do rywalizacji przystąpili do-
rośli. Zostali podzieleni na dwie ka-
tegorie, do i powyżej 50 lat, z po-
działem na kat. żeńskie i męskie. Do 
rywalizacji w kategorii kobiet do 50 
lat przystąpiły 4 panie, oto wyniki: 
I Oliwia Zawiasa – Warta 
II Monika Żórkowska – Warta 
III Kamila Kaźmierczak – Cisew 
IV Natalia Jasiak – Głuchów 
Najsilniej obsadzona kategoria tur-
nieju to mężczyźni do 50 lat. Do gry 
zapisało się aż 35 zawodników.                 
Po długiej rozgrywce czołowa trójka 
to: 
I Sebastian Tomaszak – Skęczniew 
II Piotr Piaskowki – Konin 
III Krzysztof Naszko – Konin 
W kategorii mężczyzn powyżej                    

50 lat zapisało się 17 panów, oto  
wyniki: 
I Stanisław Mikosik – Turek 
II Marek Kamiński – Turek 
III Sławomir Ziółkowski – Barto-
chów (Gmina Warta) 
 Turniej niewątpliwie okazał się or-
ganizacyjnym sukcesem. Do Kawę-
czyna przyjechała rekordowa liczba 
125 osób. Zawody trwały 12 godzin, 
rozgrywane były w 10 kategoriach 
wiekowych. Naszymi gośćmi były 
osoby z Powiatu Tureckiego, a także 
z: Konina, Warty, Uniejowa, Goliny, 
Poddębic, Rychwała czy Mycielina. 
Zawody wpisały się w gminny har-
monogram obchodów 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Organizatorzy,: Urząd Gmi-
ny w Kawęczynie i GKS Orzeł Ka-
węczyn serdecznie dziękują za po-
moc w organizacji turnieju: Arlecie 
Biegańskiej – Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej im. Marii Skłodow-
skiej – Curie w Kawęczynie,  która 
użyczyła hali sportowej i stołów 
oraz Ewie Kałużnej – Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej im. Strażaków 
Polskich w Kowalach Pańskich za 
wypożyczenie stołów na zawody.   
Szereg innych osób, które trzymały 
piecze organizacyjną podczas turnie-
ju to: Krzysztof Darul – Wiceprezes 
GKS Orzeł Kawęczyn, Ewa Sobo-
lewska – nauczyciel wychowania 
fizycznego w SP Kowale Pańskie, 
Katarzyna Korycka – nauczyciel wy-
chowania fizycznego w SP Tokary, 
Żaneta Kuras, Damian Gidelski i 
Mariusz Mazurek. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają za rok na ko-
lejną edycję turnieju. 

Marcin Mazurek 

Trampkarze Młodsi GKS Orzeł Kawęczyn na turnieju halowym 
W sobotę 17 grudnia 2018 r. 

drużyna Trampkarza Młodszego 
GKS Orzeł Kawęczyn wzięła udział 
w Turnieju Okręgowym Związku 
Piłki Nożnej w Turku. Zespól był 
absolutnym debiutantem w rywali-
zacji z drużynami, które na co dzień 
występują w rozgrywkach ligowych. 
Zarząd Gminnego Klubu Sportowe-
go Orzeł Kawęczyn postanowił 
stworzyć dodatkową sekcję piłkar-

ską, która będzie łącznikiem miedzy 
najmłodszymi kategoriami,  a junio-
rami. 

Dla wielu chłopców był to 
pierwszy kontakt z taką rywalizacją. 
Niestety pierwsze mecze pokazały, 
że naszym zawodnikom brakuje do-
świadczenia. Dwa pierwsze spotka-
nia zakończyły się minimalnymi po-
rażkami 0-1 z Wartą Dobrów i Tu-
rem Turek, po bramkach straconych 

w samej końcówce. Trzeci mecz na-
si zawodnicy przegrali z Oranje 
Sport Konin 0-6. Dwa ostatnie spo-
tkania pokazują jednak, ze młodzi 
piłkarze mają potencjał, toteż warto 
dać im szanse na rozwój. 
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W przedostatnim me-
czu Orzeł zremisował z Tuli-
sią, a w ostatnim pokonał 
Spartę Konin 2-1.  
Osiągnięte wyniki pozwoliły 
zająć 10 miejsce, ale zdobyte 
doświadczenie może okazać 
się bezcenne. Opiekunami 
drużyny w trakcie turnieju by-
li Patryk Gruca oraz Konrad 
Janczak.  

Drużyna odbywa tre-
ningi dwa razy w tygodniu- 
obecnie na hali w Kawęczy-
nie. Kiedy aura będzie lepsza 
zostaną one przeniesione na 
orlik w Kawęczynie.                        
Zawodnicy ćwiczą pod okiem 
trenerów sekcji młodzieżo-
wych GKS Orzeł Kawęczyn-
Konrada Grzelaka i Marcina Mazurka.                                                           Konrad Grzelak 

 
            
 

        Jest Nam miło poinformować, 
iż w styczniu br. Gmina Kawęczyn 
podpisała porozumienie ze Szkolnym 
Związkiem Sportowym „Wielko-
polska” na realizację zadania Szkol-
ny Klub Sportowy. 
        Celem programu jest promocja 
zdrowego i aktywnego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży, stymulo-
wanie oraz kształtowanie nawyku 
podejmowania aktywności fizycznej, 
jak również poprawa sprawności  

fizycznej, stanu zdrowia i jakości 
życia dzieci oraz młodzieży, w tym 
profilaktyka nadwagi oraz otyłości. 

Zajęcia będą odbywać się                   
w 2 edycjach – wiosenna  od 
10.01.2018 do 22.06.2018, jesienna 
od 04.09.2018 do 14.12.2018. Zaję-
cia realizowane będą w wymiarze               
2 x 60 minut w tygodniu w 15-20 
osobowych grupach ćwiczebnych.                 
Z Gminy Kawęczyn do Projektu za-
kwalifikowało się 8 grup. Szkoła 
Podstawowa im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Kawęczynie –   3 grupy, 
Szkoła Podstawowa im. Strażaków 

Polskich w Kowalach Pańskich – 
Kolonii i Szkoła Podstawowa                   
im. Jana Pawła II w Tokarach Pierw-
szych – po 2 grupy, Szkoła Podsta-
wowa im. płk. pil. St. J Skarżyńskie-
go w Skarżynie – 1 grupa. Projekt 
jest współfinansowany przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego 
i Gminę Kawęczyn. W zajęciach 
uczestniczyć będzie ok. 150 dzieci z 
terenu Gminy Kawęczyn. 

 
Marcin Mazurek 

 

SKS w naszych szkołach 
Realizacja programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

Drużyna GKS Orzeł Kawęczyn (trampkarz młodszy) wraz z opiekunami  
na turnieju halowym w Turku 

Projekt „Piłki za puszki” na kawęczyńskim orliku 
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kawęczyn włączyła się  

w projekt "Piłki za puszki" realizowany przy współpracy: Fundacji   
RECAL i  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

"Orli Staw". 
          Fundacja RECAL przygotuje i dostarczy  na teren kawęczyńskiego 
orlika, specjalny pojemnik do zbiórki aluminiowych puszek po napojach. 
Poprzez współpracę z Partnerami całość środków uzyskanych ze sprzedaży 
zebranych alu - puszek przeznaczana jest na zakup sprzętu sportowego.
   
         Fundacja RECAL wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki              
zainicjowała w 2011 roku nowe działanie w zakresie świadomości                

ekologicznej pod nazwą “Piłki za puszki”. Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów            
zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, sportu i ochrony zasobów naturalnych. Aktywność fizyczna pozwala 
zachować zdrowie każdego uprawiającego sport. Recykling oszczędza zasoby naturalne, jak również przyczynia 
się do utrzymania środowiska w dobrej kondycji. Obie idee są myślą przewodnią projektu "Piłki za puszki".  
         
             Projekt zakłada, że za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 60 sztuk) uczestniczący obiekt spor-
towy otrzyma jedną, wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki lub koszykówki.  


