
Wielki dzień w Kakawie-Kolonii 

 Jeszcze do niedawna strasząca swoim widokiem ruina po dawnej szkole w Kakawie-

Kolonii, a dziś – obrazek jak z widokówki! 

                                                                 

 

         Tak zmieniło się centrum wsi  w wyniku dokonanych, dzięki uczestnictwu w Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej, prac rewitalizacyjnych obejmujących „starą szkołę” i jej otoczenie. 

Nie chcieliśmy jednak zmieniać tylko zewnętrza  tego pięknego dla oka budynku; prace objęły 

także wewnętrzną część obiektu, przystosowując go do zupełnie nowej roli. 

Zgodnie z życzeniem Koła Gospodyń Wiejskich - dysponentek „starej szkoły”- znalazły                   

w niej miejsce izby przeznaczone dla ich działalności statutowej, ale także pomieszczenia                             

dla mam i ich pociech, seniorów, mieszkańców oraz organizacji i przedsiębiorców działających 

na wsi. Stworzone zostały doskonałe warunki dla prowadzenia różnorakich spotkań, szkoleń                    

i rekreacji w dobrze wyposażonej sali fitness i na boiskach sportowych, wśród starej i nowej 

zieleni, z dala od zgiełku, w pobliżu dużego kompleksu lasów (a w przyszłości także zbiornika 

wodnego „Wielowieś Klasztorna”). Łatwo tutaj dojechać – choćby rowerem - od Godziesz to 

zaledwie kwadrans! 

          W piątek – 2 października spotkaliśmy się tutaj w gronie przyjaciół, aby dokonać 

symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierającej podwoje obiektu dla wszystkich beneficjentów 

naszego projektu.  



Mieliśmy przyjemność gościć Pana Posła Andrzeja Grzyba, Pana Prezydenta                              

Krystiana Kinastowskiego, Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego – Jana Adama 

Kłysza, Pana Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Państwa radnych gminy Godziesze 

Wielkie z Przewodniczącą Mirosławą Kobyłką na czele, sołtysów wsi: Kakawa-Kolonia i 

(zaprzyjaźnionej) Przystajni.  

Były panie kierujące biurami - Stowarzyszenia LGD7 „Kraina Nocy i Dni” oraz 

Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – Kamila Pawlak i Ewa Milewska, 

zastanawiające się wespół z „naszymi” – panią Wójt Alicją Jędrasiewicz i panią Sekretarz 

Małgorzatą Banaś, jak w przyszłości najlepiej wykorzystać obiekt dla współpracy 

międzygminnej; była też Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich                    

Bożena Czajka.  

Odwiedził nas również (bardzo sympatyczny gest) Wójt gminy Kraszewice – Konrad Kuświk. 

Wszyscy Goście dokonali najpierw uroczystego otwarcia „starej szkoły”, 

 

 
 

 

 

a następnie poznawali oddawany do użytku obiekt. 

 



Spójrzcie, proszę, Państwo na ich emocje: 

                                                                           

 

 

  

 

 

 

                                                                        

„No, nieźle, nieźle!” 

 

     „Chyba przyjadę tu poćwiczyć!” 

    „Ale tutaj pięknie!”                                                         



     „Józef, gratuluję!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Ładnie, bardzo ładnie!” 

 

    Podziękowaliśmy także Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kakawie-Kolonii                                     

za wspaniałą ucztę, jaką nas uraczyły, wykorzystując przepisy tradycyjnej regionalnej kuchni. 

Przepyszne!  

               



 

         Na zakończenie uroczystości nasi Goście posadzili ozdobne drzewka, początkując 

powstanie Alei Przyjaciół przy Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, Aktywności i 

Edukacji    w Kakawie-Kolonii   

 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

        Nie wszyscy z zaproszonych Gości – Przyjaciół mogli wziąć udział (ze zrozumiałych                     

dla nas względów) w naszym święcie. Okazji ku temu będzie jeszcze bez liku – zapraszamy 

bardzo do naszej „starej – odnowionej -  „szkoły”, gminnej stolicy Kół Gospodyń Wiejskich.  

 

           Wójt Gminy  

Józef Podłużny 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


