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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

GMINA KAW ĘCZYN NA PRZESTRZENI WIEKÓW  
„Dziedzictwo wieków – z dziejów Gminy Kawę-
czyn” taki tytuł nosi praca ks dra Henryka Witczaka, 
będąca zwieńczeniem kilkuletnich wysiłków badaczy i 
jednocześnie stanowiąca pierwsze tak kompleksowe 
opracowanie historyczne poświęcone Gminie Kawę-
czyn. Ona teŜ będzie prezentowana na Uroczystej 
XLVIII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 9 listopa-
da o godz. 15:00 w Zespole Szkół im Marii Skło-
dowskiej-Curie w Kawęczynie. Na tę Sesję wszyst-
kich mieszkańców zapraszają: Przewodniczący Rady 
Gminy oraz Wójt Gminy Kawęczyn. Oprócz prezenta-
cji ksiąŜki odbędzie się tez projekcja filmu dokumen-
talnego „Gmina Kaw ęczyn – Moja Gmina”. 
Pomysł przygotowania takiego kompleksowego opra-
cowania narodził się ok. lat 2003-2004, jednakŜe na 
początku 2008r. doczekał się realizacji; przez trzy lata 
trwało zbieranie, weryfikowanie i opracowywanie in-
formacji przez bardzo sumiennego badacza, jakim jest 
ks dr Henryk Witczak – wspomina Jan Nowak, Wójt 
Gminy. – Dla mnie ukazanie się tej ksiąŜki jest powo-
dem do szczególnej satysfakcji, gdyŜ otrzymamy świet-
ne narzędzie do kształtowania światopoglądu miesz-
kańców. Cieszy mnie teŜ to, Ŝe ta praca jest drugim 
opracowaniem związanym z naszą gminą, aczkolwiek 
pierwszym tak szerokim. Chciałbym Ŝeby mieszkańcy 
naszej gminy zostali tym samym zachęceni do działa-
nia na rzecz rozwoju swoich stron rodzinnych, by 
spróbowali odtworzyć w pamięci i utrwalić inne wyda-
rzenia z dawnego ich Ŝycia, by odszukali stare fotogra-
fie i dokumenty, które będzie warto  opublikować w 
przyszłości  w kolejnych publikacjach. 

W SkarŜynie odbyła się uroczystość 100-lecia nauczania w tej wsi. 
Z tej okazji tamtejszej Szkole Podstawowej nadano imię pułkow-
nika Stanisława Jakuba SkarŜyńskiego. W szkole odsłonięto tabli-
cę poświęconą jej patronowi, któr ą poświęcił ks. Piotr Bamberski. 
Na sali w remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w SkarŜynie, przy-
gotowano część artystyczną poświęconą temu wydarzeniu.  
 Szkoła dokładnie przygotowała się do tego wydarzenia. Przed wej-
ściem umieszczona została plansza prezentująca osobę pułkownika 
Stanisława Jakuba SkarŜyńskiego. TakŜe na ścianach holu szkoły za-
wieszono tablice przybliŜające jego postać oraz historię szkoły.  

100 lat nauczania w SkarŜynie 
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XLVI Sesja  Rady Gminy Kawęczyn 
odbyła się w gościnnych progach  
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w SkarŜy-
nie. Wzięli w niej udział: radni, sołtysi i 
zaproszeni goście.  
Interpelację złoŜyła Radna Halina Gór-
ska, która zgłosiła problem związany z 

uschniętymi drzewami znajdującymi się 
w pasie drogi powiatowej od Nowego 
Światu do Marcjanowa. Kolejną inter-
pelacje złoŜył radny Kazimierz Micha-
lak, który wnioskował o umieszczenie 
znaków ograniczających tonaŜ cięŜaro-
wych samochodów.  

Sesja była okazją złoŜenia przez Wójta 
Jana Nowaka gratulacji Arlecie Biegań-
skiej – Dyrektor Zespołu Szkół  im. M. 
Skłodowskiej –Curie w Kawęczynie, 
która otrzymała Nagrodę Ministra Edu-
kacji Narodowej. Pogratulował teŜ 
Ewie Wojtczak – dyrektorce Szkoły 
Podstawowej im Jana Pawła II w Toka-
rach, której uczniowie zajęli pierwsze 
miejsce podczas VIII  Przeglądu  Do-
robku Artystycznego Gmin Powiatu 
Tureckiego        „ Cudze Chwalicie, 
Swego nie znacie”.   
Podczas sesji  dokonano zmiany w pla-
nie dochodów i wydatków w budŜecie 
gminy na bieŜący rok, przyjęto uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na 
wyprzedzające finansowanie w 2010 r. 
Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły 
podatków lokalnych na 2011 rok. ”.   

 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
tel. (063)2885910, fax (063)2885940 
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ dostępny jest w placów-
kach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn oraz w Urzędzie 

Gminy i na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl 
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Kawęczyńskie Forum Lokalne Programu Równać Szanse 
W 27 września 2010 r.  odbyło się Ka-
węczyńskie Forum Lokalne Programu 
Równać Szanse. Organizatorem Forum 
było stowarzyszenie „Kawęczyńskie 
Forum Rodziców” oraz Zespół Szkół 
im. MSC w Kawęczynie. Forum reali-
zowane było we współpracy z Polską 
Fundacją Dzieci i MłodzieŜy. Kawę-
czyńskie Forum odbyło się na sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Frekwencja 
dopisała, na Sali zebrało się  ponad 80 
osób. Było to pierwsze tak duŜe  spo-
tkanie poświęcone w całości proble-
mom młodzieŜy. Forum było świętem 
ludzi, pracujących, często z duŜym za-
angaŜowaniem, na rzecz wyrównywa-
nia szans edukacyjnych młodzieŜy 
wiejskiej. Na terenie Gminy Kawęczyn 
działa wiele instytucji i organizacji re-
alizujących projekty adresowane do 
młodzieŜy. Są to oprócz szkół stowa-
rzyszenia, rady rodziców, Klub Sporto-
wy i jednostki OSP. Organizacje te nie 
zawsze wymieniają się doświadcze-
niem, rzadko podejmują wspólne dzia-
łania. Forum stworzyło okazję do za-
prezentowania tak szerokiemu gremium 
projektów realizowanych w ramach 
programu „Równać szanse” oraz in-
nych. Goście Forum z duŜym zaintere-
sowaniem obejrzeli wystawy zdjęć z 
projektów,  foldery z opisami projek-
tów. Sprawną obsługę zapewniła grupa 

młodych wolontariuszy. 
Wprowadzenia dokonał Artur Łęga, 
który omówił przyczyny nierównych 
szans młodzieŜy wiejskiej. Prezes To-
warzystwa Samorządowego, Senator 
Ireneusz Niewiarowski zaprezentował 
historię Funduszu Stypendialnego za 
naukę dla  gimnazjalistów i młodzieŜy 
starszej. Podczas Forum nastąpiło wrę-
czenie stypendiów dla 11 gimnazjali-
stów. Wójt Gminy Pan Jan Nowak 
przedstawił zamierzenia inwestycyjne 
skierowane do młodzieŜy, w tym budo-
wę boisk i działania na rzecz pozyska-
nia środków EFS na projekty edukacyj-
ne. Naczelnik Wydziału Edukacji Sta-
rostwa Powiatowego w Turku Pan Ta-
deusz Pańczyszyn omówił  moŜliwości 
edukacji w zakresie szkolnictwa ponad-
gimnajalnego. Zebrani z zainteresowa-
niem wysłuchali wystąpienia Pani Be-
aty Bartczak Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy, która omówiła sytuację 
młodych ludzi na lokalnym rynku pracy 
oraz przedstawiła listę zawodów defi-
cytowych. Zapoznała z zawodami i kie-
runkami studiów po których trudno na 
lokalnym rynku znaleźć pracę. W dru-
giej części Forum odbyły się oŜywione 
dyskusje w grupach. Dyskutanci swoje 
wnioski  przedstawili na zakończenie 
Forum. Wnioski dotyczyły mocnych 
stron naszego lokalnego środowiska, 

ale równieŜ zagroŜeń i oczekiwanych 
kierunków zmian. 
W czasie Forum program artystyczny 
przedstawiła orkiestra dęta OSP z To-
kar, towarzyszący orkiestrze zespół 
MarŜonetek oraz chór absolwentów. Z 
duŜym zainteresowaniem wysłuchano 
opiekuna druŜyny młodzieŜowej straŜa-
ków, którzy na mistrzostwach Polski 
zajęli w tym roku 5 miejsce. Po prezen-
tacji zdjęć z mistrzostw trenera Jarosła-
wa Pasika zebrani nagrodzili brawami. 
W podsumowaniu koordynator progra-
mu Arleta Biegańska zwróciła uwagę 
na szczególnie trudną sytuację młodzie-
Ŝy niepełnosprawnej zamieszkującej na 
wsiach. Problemom niepełnosprawnej 
młodzieŜy trzeba poświęcić więcej 
uwagi. Stowarzyszenie Kawęczyńskie 
Forum Rodziców ma juŜ doświadczenie 
w realizacji projektów na rzecz niepeł-
nosprawnej młodzieŜy. Goście w Fo-
rum wysoko ocenili organizację Forum, 
poziom merytoryczny wystąpień i ob-
sługę gości, co potwierdzają ankiety 
ewaluacyjne, wpisy do kronik czy ust-
nie wyraŜane opinie. 
Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim osobom, które 
pomagały w przygotowaniu i organiza-
cji tego przedsięwzięcia oraz grupie 
młodych wolontariuszy obsługujących 
gości.                               A. Biegańska 

Sesja Rady Gminy w SkarŜynie 
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N a holu stanęły takŜe plansze z 
nazwiskami absolwentów 
szkoły od 1957 roku. Przyby-

wających proszono o składanie podpi-
sów przy swoich nazwiskach. Przyby-
łych gości powitała Maria Antoszczyk 
– dyrektorka szkoły. Następnie odśpie-
wano hymn narodowy. Jan Nowak – 
Wójt Gminy Kawęczyn, Pani Dyrektor 
Maria Antoszczyk oraz uczniowie 
szkoły: Dawid Przybylak i Julia 
Adamczyk, odsłonili tablicę poświęco-
ną patronowi. Ksiądz Piotr Bamberski 
– proboszcz parafii Przespolew po-
święcił ją.  
Następnie uczestnicy uroczystości 
przeszli do straŜnicy Ochotniczej Stra-
Ŝy PoŜarnej w SkarŜynie, gdzie przy-
gotowano główną część uroczystości. 
TakŜe tutaj powieszono i ustawiono 
szereg tablic, mówiących o historii 
skarŜyńskiej szkoły i jej patronie. 
Przychodzącym wręczano ulotki im 
poświęcone.  
Nauczyciele prowadzący uroczystość 
powitali gości. Byli wśród nich: Po-
słanka Irena Tomaszak-Zesiuk, Wójt 
Jan Nowak, jego zastępca Henryk Bin-
kowski, Tadeusz Krupiński i Grzegorz 
Dzikowski – Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy, Jan Serafiński – Bur-
mistrz Warty, ppłk pil.  Marek Ławic-
ki, ppłk Andrzej Popień – szef szkole-
nia jednostki w Sieradzu, Jan Tygielski 
Dyrektor malanowskiego banku oraz 
dyrektorzy szkół z Olkusza i Warty 
noszących imię płk SkarŜyńskiego. 
Szczególnie serdecznie powitano by-
łych nauczycieli w tym Kierownika SP 
SkarŜyn Kazimierza Nowickiego i Dy-
rektora Pawła Gruszczyńskiego.  
Minutą ciszy uczczono pamięć zmar-
łych nauczycieli i kierowników szkoły. 
Historię nauczania w SkarŜynie prze-
stawiła Pani Dyrektor Antoszczyk. 
Rozpoczęła się w 1910 roku. Nauka 
odbywała się w prywatnych domach.  
Pierwszy dokument wymieniający 
szkołę pochodzi z 1911 roku. Miesz-
kańcy spręŜyli się i wybudowali szkołę 
z mieszkaniem dla nauczyciela. Przed 
wojną kierownikiem szkoły był Ro-
man Ziemiański.  W czasie wojny jego 
Ŝona Zenona, prowadziła tajne naucza-
nie. Po zaprzestaniu działań wojen-
nych państwo Ziemiańscy wznowili 

działalność czteroklasowej szkoły.  
Nowy rok szkolny 1945-1946 szkoła 
rozpoczęła z sześcioma klasami. W 
1952 roku na potrzeby szkoły zaadop-
towano pomieszczenia Urzędu Gminy 
w SkarŜynie. W latach 1966-2000 była 
tutaj placówka ośmioklasowa. Kolej-
nymi jej kierownikami i dyrektorami 
byli: Antoni Gruszczyński, Eugenia 
Kumant, Kazimierz Nowicki, Antoni 
Gruszczyński, Honorata Gruszczyń-
ska, Paweł Gruszczyński, a od 1991 
roku Maria Antoszczyk. W 1992 roku 
samorząd gminy z Wójtem Janem No-
wakiem na czele, rozpoczął rozbudowę 
i modernizację szkoły, która zakończy-
ła się w 1996 roku. Przez szkołę prze-
winęło się w jej stuletniej historii 118 
nauczycieli.  Byłym kierownikom i 

dyrektorom, którzy przybyli na uro-
czystość wręczono wiązanki kwiatów. 
Uczniowie szkoły z pomocą jej absol-
wentów, a obecnie gimnazjalistów, 
przygotowali historię szkoły na weso-
ło. Występujący recytowali wiersze i 
śpiewali piosenki.  
Kamila Smura-Lodzińska – nauczy-
cielka historii, przybliŜyła zebranym 
sylwetkę Stanisława Jakuba SkarŜyń-
skiego, jednego z wybitnych twórców 
legendy polskiego lotnictwa. Uczest-
nik wojny polsko-bolszewickiej 1920 
roku, ranny w kolano. Odznaczony za 
waleczność KrzyŜem Orderu Virtuti 
Militari. Choć utykał, dostał się do 
szkoły Pilotów w Bydgoszczy. W 
1927 roku otrzymał stopień kapitana. 
W 1931 roku wraz z por. Andrzejem 
Markiewiczem obleciał Afrykę na sa-
molocie PZL Ł2. W 1933 na jedno-

miejscowym RWD-5bis (samolocie 
polskiej konstrukcji), jako pierwszy 
Polak przeleciał z zachodniego wy-
brzeŜa Afryki do Maceio w Brazylii. 
Za dokonany wyczyn uhonorowany 
został, jako pierwszy i dotychczas je-
dyny Polak Medalem Bleriota. W 1937 
roku ukończył WyŜszą Szkołę Lotni-
czą. W 1939 roku został zastępcą atta-
che wojskowego w Rumuni. Po wybu-
chu wojny udał się najpierw do Fran-
cji, a następnie Wielkiej Brytanii, by 
walczyć o wolność ojczyzny. Na wy-
spach został komendantem Stacji Lot-
niczej Lindholme, gdzie stacjonowały 
polskie dywizjony 304 i 305. Zginął u 
wybrzeŜy Anglii w czasie powrotu z 
nalotu na Bremę. Jego imię oprócz 
skarŜyńskiej, noszą szkoły w Warcie 
gdzie się urodził i Olkuszu. Dzieci 
przedstawiły scenkę z Ŝycia pułkowni-
ka SkarŜyńskiego, a konkretnie wspo-

mnienia jego i jego towarzysza lotu 
wokół Afryki. Na koniec do głosu do-
puszczono gości.  
Pani poseł złoŜyła nauczycielom Ŝy-
czenia z okazji Dania Edukacji Naro-
dowej. Janusz Cieślik Dyrektor SP nr 9 
w Olkuszu, który reprezentował teŜ 
Macieja SkarŜyńskiego, syna pułkow-
nika SkarŜyńskiego. ZłoŜył Ŝyczenia i 
obdarował skarŜyńską szkołę upomin-
kami. Zapewnił, Ŝe pan Maciej, który 
mieszka w stanach Zjednoczonych, 
odwiedzi SkarŜyn przy najbliŜszej byt-
ności w Polsce. Wójt Jan Nowak 
stwierdził, Ŝe jest to nie tylko szkolne 
święto, ale i gminne. W imieniu władz 
samorządowych złoŜył nauczycielom 
Ŝyczenia, a Pani Dyrektor Antoszczyk 
pogratulował i wręczył przyznaną jej 
Nagrodę Wójta Gminy Kawęczyn.  

(art.) 
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W  auli Zespołu Szkół Rolni-
czych w Kaczkach Średnich 
odbył się VIII Przegląd Do-

robku Artystycznego Gmin Powiatu 
Tureckiego pod hasłem „Cudze chwali-
cie, swego nie znacie”.  W przeglądzie  
udział reprezentanci dziewięciu gmin, 
których zadaniem konkursowym było 
zaprezentowanie piosenki ludowej. 
Gminę Kawęczyn reprezentowała, juŜ 
po raz siódmy, Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Tokarach. Uczniowie 
klas IV – VI zaśpiewali dwie piosenki 
wielkopolskie „Wisielok” i „Moja Ma-
ryneczka”. Razem z piosenkami zapre-
zentowano skoczne tańce, gwarę i stro-
je ludowe. Choreografię, oprawę arty-
styczną i muzyczną oraz stroje przygo-
towali nauczyciele tej Szkoły: Katarzy-
na Korycka, Barbara Osiewała i 
Krzysztof Jesionek. 
Repertuar i Ŝywiołowość  młodych ar-
tystów z Gminy Kawęczyn zachwyciła 
i ujęła  za serca jury i publiczność i dla-
tego przyznano im I miejsce.  Jak nad-

mienił przewodniczący jury reprezenta-
cja nasza  najwierniej oddała atmosferę 
zabaw i biesiad ludowych. Stąd nie 
miano wątpliwości komu przyznać 
główną nagrodę.  

Dobra passa trwa. To juŜ drugie 
„złoto” dla Gminy Kawęczyn obok 
drugiego i trzeciego miejsca, zdoby-

tych w poprzednich edycjach przeglą-
du. Miejmy nadzieję, Ŝe kolejne lata 
przyniosą kolejne sukcesy.                          
B.O. 

 Główna nagroda po raz drugi 

Tokary na scenie w Kaczkach 

DZIEŃ PATRONA 
Dzień 14 października to 
dzień szczególny – tego dnia 
obchodziliśmy święto nasze-
go Patrona. Z tej okazji 
uczniowie klas IV – VI pod 
opieką Pani Katarzyny Bed-
narkiewicz zaprezentowali 
część artystyczną oraz pre-
zentację multimedialną przy-
pominająca sylwetkę  – pa-
pieŜa Jana Pawła II.  Część 
artystyczną zakończyło 
wspólne odśpiewanie jego 
ulubionej pieśni pt. ,,Barka’’. 
Delegacje klas złoŜyły znicze 
pod tablicą upamiętniająco 
go tablicą.   
ŚLUBOWANIE KLASY I 

Tego dnia odbyło się równieŜ 
uroczyste przyjęcie 
„pierwszaków” w poczet 
społeczności szkolnej. Cześć 
oficjalną imprezy stanowiło 
ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. Wszyscy pierw-
szoklasiści powtarzali, za 
wychowawcą – panią Małgo-
rzatą Chrzuszcz słowa przy-
sięgi. Po jej złoŜeniu rodzice 
uczniów przekazali pani dy-
rektor Ewie Wojtczak sym-

boliczny ołówek i poprosili o 
dokonanie pasowania na 
uczniów szkoły. KaŜdy 
„nowy” uczeń przypieczęto-

wał swoją przysięgę odci-
skiem palca. Pierwszaki 
przedstawiły część artystycz-
ną przygotowaną pod okiem 
swojej wychowawczyni. 
KaŜdy uczeń przedstawił się 
i powiedział kilka słów o 
sobie. Na zakończenie rodzi-

ce wręczyli dzieciom upo-
minki: ksiąŜeczki i słodycze, 
a opiekun SKO Pani Alicja 
Ziółkowska ksiąŜeczki z 

symbolicznym wkładem, 
będącym zaproszeniem do 
systematycznego oszczędza-
nia. Fundatorami upominków 
dla dzieci byli: Maria An-
drzejewska, Zenobia Koryc-
ka, Sylwia i Krystian Szpryc, 
Janusz Ambroziak oraz ro-

dzice uczniów.  
DZIEŃ EDUKACJI NA-

RODOWEJ 
Na zakończenie uczniowie 
naszej Szkoły pod opieką 
Pani Katarzyny Koryckiej 
„wyśpiewali” i wyrecytowali 
wszystkim pracownikom Ŝy-
czenia z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. Samorząd 
Uczniowski przygotował dla 
wszystkich słodkie upominki, 
a dzieci wręczyły wycho-
wawcom kwiaty.  
śyczenia nauczycielom i pra-
cownikom szkoły złoŜyli 
takŜe: Jan Nowak - Wójt 
Gminy Kawęczyn  i  radny 
Kazimierz Michalak. Wójt 
wręczył Ewie Wojtczak i 
Katarzynie Koryckiej przy-
znane im nagrody Wójta 
Gminy. Nagrody dyrektora 
szkoły otrzymali: Małgorzata 
Chrzuszcz, Barbara Osiewa-
ła, Renata Piontkowska, Ma-
rianna Duczmańska, Justyna 
Sasiak, Andrzej Wesołowski 
i Mikołaj Krawczyk.  

K.K. 

Świętowanie w Tokarach  
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W  dniu 18 października 2010r.  
Wójt Gminy Kawęczyn podpi-

sał umowę z Samorządem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu o przyznanie 
pomocy na zadanie pn.” Budowa lo-
kalnych centrów rekreacyjnych – 
budowa i urządzenie placów zabaw 
w miejscowościach : Kawęczyn, Ko-
wale Pańskie – Kolonia, SkarŜyn i 
Tokary Pierwsze”.  
 Projekt uzyskał dofinansowanie 
w ramach działania objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w konkursie Osi 4 Li-
der 4.1/413 WdraŜanie lokalnych stra-
tegii rozwoju operacji, które odpowia-
dają warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” na obszarze LSR, realizowanej 
przez Lokalną Grupę Działania o na-

zwie Turkowska Unia Rozwoju – 
T.U.R. 
Projekt obejmuje montaŜ róŜnych ele-
mentów zabawowych, które mogą być 
uzupełniane w zaleŜności od potrzeb 
uŜytkowników, wymieniane na inne 
lub rozbudowywane  w konfiguracjach 
z dodatkowymi częściami, a takŜe bo-
isko o polach gry 8,00x16,0 ÷ 
9,0x18,0 m dla siatkówki. 
Celem przedsięwzięcia jest zaspokaja-
nie potrzeb dzieci i młodzieŜy w za-
kresie rozwoju umiejętności rucho-
wych na róŜnym poziomie wiekowym. 
Budowa i urządzenie placów zabaw – 
zlokalizowanych w bezpośrednim są-
siedztwie szkół sprawi, Ŝe ludzie mło-
dzi będą mogli atrakcyjnie spędzić 
czas przez zabawę na świeŜym powie-
trzu, w miejscu zorganizowanym i 
spełniającym wszelkie wymogi bez-
pieczeństwa, pozwoli równieŜ mło-
dzieŜy szkolnej zredukować stres, in-

tegrować się, wpłynie na poziom ak-
tywności ruchowej i rozwój socjo-
emocjonalny oraz popularyzacje spor-
tów druŜynowych. 

Nowo wybudowane place za-
baw utworzą ciekawe lokalne centra 
rekreacyjne we wsiach Kawęczyn, 
Kowale Pańskie – Kolonia, SkarŜyn i 
Tokary Pierwsze, spełniające rolę wy-
chowawczą, zdrowotną i dydaktyczną. 
WdroŜenie projektu wpłynie korzyst-
nie takŜe na jakość infrastruktury, a w 
konsekwencji na uatrakcyjnienie miej-
scowości pod względem oferty tury-
stycznej, jak równieŜ oŜywienie i od-
budowanie więzi społecznych poprzez 
stworzenie miejsc spotkań i odpoczyn-
ku mieszkańców wsi na świeŜym po-
wietrzu. 
Całkowity koszt projektu wyno-
si    549 966,13 zł., z tego kwota dofi-
nansowania wyniesie 299 000,00 zł. 

Place zabaw w Gminie Kawęczyn 

W  dniu 28 października 2010 roku 
odbyły się ćwiczenia na obiek-

cie Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Tokarach Pierwszych. Tematem 
ćwiczeń był poŜar kotłowni olejowej w 
szkole podstawowej. Organizatorem 
ćwiczeń był Komendant Gminny 
ZOSP RP w Kawęczynie przy współ-
udziale Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w Tokarach. 
Koordynatorem ćwiczeń był kpt. Piotr 

Pietkiewicz – Naczelnik Wydziału 
Operacyjnego KP PSP w Turku. W 
ćwiczeniach wzięły udział wszystkie 
jednostki OSP z terenu Gminy Kawę-
czyn. Obserwatorami ćwiczeń byli: 
Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ka-
węczyn Tadeusz Krupiński oraz człon-
kowie Prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. 

J.T. 

StraŜackie ćwiczenia 

Ponadto zostały przyjęte uchwały 
związane z  realizacją  projektów ze 
środków Unii Europejskiego w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego  POKL- „ Kurs Mały Biznes 
i Kurs Komputerowy dla mieszkań-
ców Gminy Kawęczyn” i  „Integracja 
poprzez naukę języka angielskiego w 
Gminie Kawęczyn”.  Rada zaopinio-
wała pozytywnie wniosków na rekul-
tywację dróg w przyszłym roku. 
Ustalono takŜe opłaty za niektóre 
świadczenia udzielane przez przed-
szkole i oddziały przedszkolne w 
szkołach.  

Uczestnicy sesji zapoznali się z  
realizacją  Gminnego Programu Opie-
ki nad zabytkami Gminy Kawęczyn 
w latach 2008-2011. 

Gospodarze Sesji ugościli przyby-
łych gości ciepłym posiłkiem. Zaser-
wowano kiełbasę na ciepło i bigos.  

Sesja Rady 
Gminy w  
SkarŜynie 



Bielawski – kolonia w gminie Kowale 
Pańskie, parafia Przespolew. Sąd w 
Kawęczynie. Poczta i telegraf w Do-
brej. Właściciele gruntów: dawni czyn-
szownicy.  
Będziechów – kolonia po byłym fol-
warku w gminie Strzałków, parafia 
Przespolew, poczta Ceków, telegraf 
Dobra. Właściciele: spółka bankowa. 
Chocim – wieś oraz kolonia po byłym 
folwarku w gminie Tokary o po-
wierzchni 2100 mórg i 14 prętów (ok. 
1170 ha). Parafia Goszczanów, sąd 
Kawęczyn, poczta i telegraf Dobra. 
Właściciele: Iwańczyk, uwłaszczeni 
włościanie. 
Borek – osada w gminie Tokary, para-
fia Głuchów, sąd w Kawęczynie. Pocz-
ta, telegraf i szkoła w Dobrej. Właści-
ciele: dawni czynszownicy. 
Byk – folwark w gminie SkarŜyn, pa-
rafia Przespolew, sąd w Turku, poczta 
telegraf w Dobrej. Właściciele: spółka 
bankowa. 
Cegielnia Dziewiątka - kolonia w 
gminie Kowale Pańskie. Parafia, pocz-
ta i telegraf w Dobrej. Sąd w Kawęczy-
nie. Właściciele – uwłaszczeni wło-
ścianie. 
Chocim – wieś i kolonia po byłym 
folwarku o powierzchni 1799 mórg i 
269 prętów (1007 ha). Wycenione na 
149.808 rubli. Gmina Tokary, parafia 
Goszczanów, sąd Kawęczyn, poczta i 
telegraf w Dobrej. Właściciele: Iwań-

czyk, A. Bossak i uwłaszczeni włościa-
nie. 
Ciemień – kolonia i osada w gminie 
Kowale Pańskie. Parafia, poczta i tele-
graf w Dobrej, sąd w Kawęczynie. 
Właścicielem majątku był Michał 
Truszkowski, a pozostałych gruntów 
włościanie. 
Czachulec Nowy – kolonia, w gminie 
SkarŜyn, parafia Przespolew, sąd w 
Turku, poczta i telegraf w Dobrej. 
Właściciele: czynszownicy. 
Dzierzbotki – wieś i kolonia o po-
wierzchni 510 mórg (286 ha) w gminie 
Kowale Pańskie. Sąd w Kawęczynie, 
poczta i telegraf w Dobrej. Właścicie-
le: dwudziestu sześciu częściowych 
udziałowców, włościanie. 
Głuchów – wieś, folwark i osada o 
powierzchni 1220 mórg i 276 prętów 
(684 ha). Gmina Tokary, parafia Głu-
chów, sąd Kawęczyn, poczta i telegraf 
Dobra. Właściciele majątku: Lech Za-
borowski i uwłaszczeni włościanie. 
Gozdów – folwark i osada młyńska o 
powierzchni 1290 mórg i 17 prętów 
(723 ha) wycenione na 44.700 rubli. 
Gmina i parafia Tokary, sąd Kawę-
czyn, poczta i telegraf Dobra. Właści-
ciele: Jan Modecki.  
Kawęczyn – wieś, kolonia i folwark. 
Łączna powierzchnia 601 mórg i 244 
pręty (337 ha). Gmina Kowale Pań-
skie, parafia Tokary, sąd i szkoła w 
Kawęczynie, poczta i telegraf w Do-

brej. Właściciele majątku: Tomasz 
Młodzianowski, częściowi właściciele, 
uwłaszczeni włościanie. 
Kowale Pańskie – wieś i kolonia po 
byłym folwarku. Powierzchnia 616 
mórg i 16 prętów (345 ha) wycenione 
na 83.885 rubli. Gmina, parafia i szko-
ła Kowale Pańskie. Poczta i telegraf w 
Dobrej. Sąd w Kawęczynie. Właścicie-
le: częściowych właściciele majątku, 
uwłaszczeni włościanie. 
Krzy Ŝówka – wieś i osada w gminie i 
parafii Tokary, sąd Kawęczyn. Poczta, 
telegraf i szkoła w Dobrej. Właściciele: 
K. Biernacki, uwłaszczeni włościanie. 
Marcjanów  – wieś i kolonia po byłym 
folwarku.  Gmina SkarŜyn, parafia 
Przespolew, sąd w Turku, poczta i tele-
graf w Dobrej. Właściciele: uwłaszcze-
ni włościanie. 
Marianów – kolonia i folwark w gmi-
nie Kowale Pańskie, parafia, poczta i 
telegraf w Dobrej, sąd Kawęczyn. 
Właściciele: M. Stawicki i K. Lidwa-
nowski.  
 Muchtów – folwark w gminie i parafii 
Kowale Pańskie. Sąd w Kawęczynie, 
poczta i telegraf w Turku. Właściciele 
– dawni czynszownicy. 
Myszkowice – kolonia, gmina i parafia 
Tokary. Sąd Kawęczyn, poczta i tele-
graf Dobra. Właściciele: częściowi 
udziałowcy.  
Nowy Świat – kolonia w gminie Ko-
wale Pańskie, parafia Dobra (tutaj au-
tor pomylił się, bo wieś była w parafii 
Przespolew) sąd Kawęczyn, poczta i 
telegraf Dobra. Właściciele – dawani 
czynszownicy. 
Okr ęglica – wieś i osada w gminie i 
parafii Tokary. Sąd w Kawęczynie, 
poczta i telegraf w Dobrej. Właściciele 
– Gustaw Zaborowski i uwłaszczeni 
włościanie. 
Orzepów – wieś i folwark w gminie 
Kowale Pańskie, parafia, poczta i tele-
graf Dobra, sąd w Kawęczynie. Wła-
ściciele: - synowie Ksawerego Dzier-
Ŝawskiego, uwłaszczeni włościanie. 
Pacht – osada w gminie i parafii Toka-
ry. Sąd w Kawęczynie, poczta i tele-
graf Dobra. Właściciele: K. Biernacki 

Andrzej R. Tyczyno 

KAWĘCZYNIAK 
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Gmina Kawęczyn w 1912 roku 
Ciekawe informacje odnalazłem w Przewodniku Po Guberni Kaliskiej, 
wydanym w Warszawie w 1912 roku.  Miejscowości składały się często z 
wsi, folwarku lub koloni powstałej na miejscu folwarku oraz osad np. mły-
narskich.  Teren obecnej gminy Kawęczyn wchodził w skład gmin: Kowale 
Pańskie, Tokary, SkarŜyn i Strzałków. Szkoły istniały w Kowalach Pań-
skich i Tokarach. Dzieci z niektórych miejscowości chodziły do szkoły w 
Dobrej. TakŜe w Dobrej mieściła się poczta i telegraf. Większość wsi nale-
Ŝała do Sądu Okręgowego IV w Kawęczynie. Część miejscowości z gmin 
SkarŜyn i Kowale Pańskie naleŜała do Sądu Okręgowego V w Turku i 
tamtejszego obwodu pocztowego. Oprócz właścicieli majątków, grunty na-
leŜały do chłopów oraz robotników rolnych uwłaszczonych przez cara w 
zamian za bojkot powstania styczniowego. Szereg majątków była w posia-
daniu kilku, a nawet kilkunastu właścicieli, którzy mieli w nich cząstkowe 
udziały. Ziemię posiadały teŜ spółki bankowe, czyli grono nabywców ma-
jątku przy pomocy Banku Włościańskiego.    
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OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Kaw ęczyn 
z dnia 15 października 2010 r. 

 
o numerach i  granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach  

obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz  Uchwały Nr XXIII/117/1997 Rady Gminy Kawę-
czyn z dnia 11 lipca 1997 r. podaje się do publicznej wiadomości, informację o numerach i  granicach obwo-
dów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 
21 listopada 2010 r. 

Nr obwo-
du Granice obwodu Siedziba 

Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 
  
  

Sołectwa: Dzierzbotki, Kawęczyn, Marianów, 
                 Nowy Świat, Wojciechów 
  

Zespół Szkół w Kawęczynie 
Tel. 63 2885024 

  
2 
  

Sołectwa: Chocim, Głuchów, Milejów, 
                 Tokary Pierwsze, śdŜary 
  
  

Szkoła Podstawowa 
w Tokarach Pierwszych 

Tel. 63 2886005 
Lokal dostosowany do potrzeb wybor-

ców niepełnosprawnych 
3 
  

Sołectwa: Będziechów, Marcjanów, SkarŜyn, 
                 Stanisława 

Szkoła Podstawowa w SkarŜynie 
Tel. 63 2886803 

4 
  

Sołectwa: Ciemień, Dziewiątka, Kowale Pańskie, 
                 Kowale Pańskie-Kolonia, Leśnictwo, 
                 Marcinów, Marianów-Kolonia, 
                 Młodzianów, Siedliska 

Zespół Szkół 
w Kowalach Pańskich-Kolonii 

Tel. 63 2887286 
  

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie mieści się w Urzędzie Gminy w Kawęczynie,  
tel. 63 2885926. 
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 listopada 2010 r. w godzinach 800- 2200. 
Karty do głosowania będą wydawane wyłącznie za okazaniem dokumentu toŜsamości. 

 

Wójt 
 Jan Nowak  

Rozwiązanie KrzyŜówki Jubileuszowej 
  
Rozwiązaniem krzyŜówki z poprzedniego numeru 
„Kawęczyniaka” jest hasło: „Jesienna Orka”. Zwycięzcę wyłonio-
no w drodze losowania. Nagrodę ksiąŜkową za prawidłowe roz-
wiązanie otrzymuje Agata Walczak zam. Milejów 35. Nagroda do 
odbioru w sekretariacie  Urzędu Gminy w Kawęczynie, pokój nr 1. 

INFORMACJA 
 
W dniu 9 listopada 2010 r. Urząd 
Gminy w Kawęczynie będzie czynny 
do godziny 15.00 ze względu na uro-
czystą XLVIII Sesję Rady Gminy 
Kawęczyn  
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O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA  GMINY  KAW ĘCZYN 

z dnia 27 września 2010 r. 
  

 o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w  okręgach 
wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie w wybo-
rach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 
 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI-
/197/2002 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2002 r. podaje się do publicznej wiadomości, 
informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okrę-
gach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie w wybo-
rach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.       
 

Numer 
okręgu 

  
Granice   okręgu 

Liczba rad-
nych wybie-

ranych 
w okręgu 

 1 Sołectwa: Dzierzbotki  i  Marianów 1 
2 Sołectwo   Kawęczyn 1 
3 Sołectwa:  Nowy Świat  i  Wojciechów 1 
4 Sołectwo  Chocim 1 
5 Sołectwo  Głuchów 1 
6 Sołectwo  Milejów 1 
7 Sołectwo  Tokary  Pierwsze 1 
8 Sołectwo  śdŜary 1 
9 Sołectwa:  Będziechów  i  Stanisława 1 
10 Sołectwa:  Marcjanów  i  SkarŜyn 1 
11 Sołectwo   Ciemień 1 
12 Sołectwa:  Dziewiątka,  Młodzianów  i  Siedliska 1 
13 Sołectwa:  Kowale Pańskie  i  Marcinów 1 
14 Sołectwo   Kowale Pańskie-Kolonia 1 
15 Sołectwa:  Leśnictwo  i  Marianów-Kolonia 1 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie mieści się w Urzędzie Gminy w 
Kawęczynie, tel. 63 2885926. 
 

Wójt 
/-/  Jan Nowak 
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Urząd Gminy 
 Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
Centrala Urzędu tel. 
 063 288 59 10, 
 063 288 50 14 
FAX 
063 288 59 40 
E-mail 
ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
Strona internetowa 
www.kaweczyn.pl 

czynny w dni robocze 
Od 7.30 do 15.30 

  

Projekt „Wspólna przyszłość – program reintegracji 
społeczno – 

 zawodowej w Centrum Integracji Społecznej  
w Młodzianowie”  

współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego  

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY UDZIAŁ W PROJEKCIE „WSPÓLNA  PRZY-
SZŁOŚĆ -  PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W CEN-

TRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MŁODZIANOWIE” 
Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” wraz z Gminą Kawęczyn zapraszają na BEZ-
PŁATNY  udział w warsztatach zawodowych w grupie: 
1. remontowo - budowlanej, ogrodniczo – porządkowej, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, rękodziel-
niczo - krawieckiej, agroturystycznej, 
2. kursach zawodowych 
3. grupach wsparcia 
itp. 
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące teren Gminy Kawęczyn, w tym osoby: bezdomne, 
długotrwale bezrobotni, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy, niepełnosprawni. 
Osoby nie mające prawa do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemery-
talnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego. 
 Osoba zainteresowana udziałem w projekcie moŜe zostać skierowana na podstawie własnego wniosku 
lub wniosku przedstawiciela ustawowego, wniosku zakładu lecznictwa odwykowego,powiatowego centrum 
pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej. 
Wniosek o którym mowa naleŜy złoŜyć w okresie od 25.10.2010r. do 10.11.2010r. do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kawęczynie (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, pok. nr 19) 
 

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY 

LIDER 

Stowarzyszenie  „Kawęczyńskie 
Towarzystwo Rozwoju“ 

Kawęczyn  39/3, 62-704 Kawęczyn 
tel./fax (063) 288 50 21 

e-mail:stowarzyszeniektr@op.pl  

BIURO PROJKETU 
 

Młodzianów 25, 62-704 Kawęczyn 
tel. (63) 288-72-15 

e-mail: cismlodzianow@op.pl  

PARTNER 
Gmina Kawęczyn 

Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
tel. (63) 288-50-14  
fax (63) 288-59-40 

e-mail:ugkaweczyn@kaweczyn.pl   
www.kaweczyn.pl 

I N F O R M A C J A 
 
W dniu 20 października 2010 r. Komisja powołana przez Wójta Gminy 
Kawęczyn dokonała odbioru technicznego inwestycji pn.” ROZBUDO-
WA I  MODERNIZACJA  STACJI  UZDATNIANIA  WODY W  
MIEJSCOWOŚCI  TOKARY  PIERWSZE – GMINA  KAWĘCZYN” 
Protokół odbioru technicznego przyjęto bez  zastrzeŜeń. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł  1.226.153,00 zł /brutto/ z czego 
kwota     474 723 zł. tj. nie więcej niŜ 50 % poniesionych kosztów kwa-
lifikowalnych współfinansowana  jest ze środków Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o przyznanie pomocy 
w ramach działania ''  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności  
wiejskiej''  objętego  PROW   na  lata  2007 -2013.  
                                                                                           Z .O. 



 Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Śluby 

Zgony 
Marta 

Świerczyńska  
*** 

Arkadiusz 
Filipowicz 
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Katarzyna Płuciennik 
Rafał Gil 

*** 
Małgorzata Sulej 

Mariusz Jaśkiewicz 
*** 

Emilia Dyba 
Mariusz Budziak 

*** 
Sylwia Weber 

Krzysztof Szydło 
*** 

Magdalena Serafińska 
Damian Zduniak 

***  
Katarzyna Siwek 

Michał Jaśkiewicz 
***  

Anna Janik 
Arkadiusz Miklas 

INFORMACJA 
W związku z nadejściem sezonu grzewczego i wynikającymi z tego 
faktu zagroŜeniami poŜarowymi spowodowanymi zwiększonym uŜy-
ciem urządzeń grzewczych Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Turku zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi społeczeń-
stwa na zabezpieczenie obejść przed moŜliwością powstania poŜaru. 
Przypominamy o zwróceniu uwagi na problem bezpiecznej poŜarowo 
eksploatacji róŜnego rodzaju grzejników elektrycznych czy gazowych, 
które pozostawione bez dozoru oraz w pobliŜu materiałów palnych np. 
odzieŜ, meble, elementy wystroju wnętrz, itp. mogą stać się przyczyną 
powstania poŜaru. Ustawienie tych grzejników bezpośrednio na podło-
Ŝu palnym moŜe równieŜ doprowadzić do poŜaru. 
Do częstych przyczyn powstania poŜaru naleŜy zaliczyć równieŜ zwar-
cie instalacji elektrycznej spowodowane jej przeciąŜeniem w wyniku 
podłączenia dodatkowych urządzeń słuŜących do ogrzewania pomiesz-
czeń.  
Przypominamy, Ŝe zgodnie z Ustawą Prawo budowlane naleŜy podda-
wać okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat stan techniczny insta-
lacji elektrycznej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpie-
czeń i środków ochrony od poraŜeń, a takŜe oporności izolacji przewo-
dów. 
Częstymi przyczynami poŜarów jest zły stan techniczny przewodów 
kominowych, wynikający m.in. z niewłaściwej ich budowy lub braku 
konserwacji oraz nie usuwania zanieczyszczeń, a takŜe składowanie 
bezpośrednio przy uszkodzonych przewodach kominowych spalino-
wych materiałów palnych typu papier, szmaty, drewno, itp. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010r.  w sprawie  ochrony  przeciwpoŜarowej  budyn-
ków,  innych  obiektów budowlanych i terenów w obiektach, w których 
odbywa się proces spalania paliwa stałego (np. drewno, węgiel, miał) 
naleŜy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalino-
wych – co najmniej raz na 3 miesiące, od palenisk opalanych paliwem 
płynnym i gazowym – co najmniej razy na 6 miesięcy, a od palenisk 
zakładów zbiorowego Ŝywienia i usług gastronomicznych – co naj-
mniej raz w miesiącu, jeŜeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. 
Pragniemy zwrócić uwagę na właściwą eksploatację i konserwację pie-
ców centralnego ogrzewania. Przypominamy o zachowaniu właści-
wych odległości składowania opału od pieca oraz zakazie składowania 
przy palenisku materiałów łatwopalnych. 
Corocznie w sezonie zimowym w wyniku wad urządzeń ogrzewczych i 
niewłaściwej eksploatacji tych urządzeń Państwowa StraŜ PoŜarna w 
Turku odnotowuje poŜary.  
Zwracając uwagę na powyŜsze wskazania oraz stosując się do zaleceń 
producentów sprzętu grzewczego w celu ich bezpiecznej eksploatacji 
oraz opierając się na własnej intuicji i rozsądku przyczynimy się do 
zmniejszenia ryzyka powstania poŜaru, a tym samym bezpieczniejsze 
będzie Ŝycie i zdrowie nasze oraz naszych współlokatorów. 
W związku z powyŜszym w celu podniesienia stanu ochrony przeciw-
poŜarowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia podajemy 
treść niniejszego komunikatu do wiadomości mieszkańców gminy. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie realizuje kolejną edycję projektu „Wystarczy chcieć-
aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”. Liderem projektu jest Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Malanowie, a partnerami są: GOPS Kawęczyn oraz pozostałe ośrodki czyli GOPS 
Turek, GOPS Brudzew, GOPS Przykona, GOPS Władysławów,  MGOPS Tuliszków,  MGOPS Dobra. Całko-
wity koszt realizacji projektu w 2010r. wynosi 831.910,61 zł, w tym wkład własny gmin wynosi 87.350,61 zł. 
Wkład własny stanowią świadczenia wypłacane przez OPS uczestnikom projektu. Z gminy Kawęczyn w 
pierwszym roku  realizacji projektu uczestniczyły 4 osoby, rok temu 8 osób natomiast w roku bieŜącym liczba 
uczestników zwiększyła się do 11 osób.  
Priorytetowym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy 
społecznej. Pozostałe załoŜone cele projektu to zarazem: poprawa samooceny i wiary w swoje moŜliwości, 
podniesienie kwalifikacji zawodowych umoŜliwiaj ących zdobycie pracy oraz poprawa kontaktów interperso-
nalnych. 
Realizacja projektu jest zgodna z polityką równych szans poprzez wyrównywanie szans na rynku pracy oraz 
niwelowanie dysproporcji społeczno-zawodowych pomiędzy wsią i miastem oraz koncepcją zróŜnicowanego 
rozwoju. 
Beneficjenci z gminy Kawęczyn uczestniczą w jednym z kilku oferowanych kursów zawodowych takich jak: 
- kurs gastronomiczny – 7 osób 
- kurs opiekunki domowej – 1 osoba 
- kurs kosmetyczno - fryzjerski – 2 osoby 
- kurs komputerowy – 1 osoba 
- warsztaty psychologiczne dla wszystkich uczestników. 
Z uczestnikami kursów podpisane zostały kontrakty socjalne. Dla dzieci osób uczestniczących w projekcie 
zorganizowane zostały kolonie. Ośmioro dzieci z gminy Kawęczyn w dniach 13 – 24.08.2010r pojechało na 
kolonie do Chłapowa nad morze.  
Wszyscy uczestnicy kursów objęci są wsparciem psychologicznym a zarazem w ramach aktywnej integracji 
dla uczestników projektu zorganizowane zostały działania środowiskowe  tj. wycieczka do Krakowa  w dniach 
3-4.08.2010r. oraz wyjazd do Teatru do Łodzi w dniu 13.10.2010r. 

PROJEKT 
 „ WYSTARCZY CHCIEĆ-AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-

ZAWODOWA NA TERENIE GMIN POWIATU TURECKIEGO” 
EDYCJA 2010 

STOWARZYSZENIE „KAW ĘCZYŃKSIE TOWARZYSTWO ROZWOJU” 
PRZYJMIE BEZPŁATNIE : 
- uŜywany sprzęt biurowy, 
- uŜywane meble biurowe i kuchenne, 
- sprawną maszynę do szycia, 
- sprzęt, narzędzia, materiały przydatne do realizacji warsztatów (remontowo- budowlanego, ogrodniczo – po-
rządkowego, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, rękodzielniczo – krawieckiego, agroturystycznego). 
Darowany sprzęt jest niezbędny do realizacji projektu „Wspólna przyszłość – program reintegracji społeczno – 
zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie, którego celem jest zwiększenie szans wejścia 
lub powrotu na rynek pracy 25 uczestników – osób naraŜonych lub wykluczonych społecznie oraz stabilizacja 
zatrudnienia przez ośmiu uczestników projektu. 
 
Stowarzyszenie „Kawęczyńskie                                         Młodzianów 25, 62-704 Kawęczyn 
Towarzystwo Rozwoju”                                                      tel. (63) 288 72 15 
Kawęczyn 39/3, 62-704 Kawęczyn                                       kom. 502 549 110 
tel./fax(63) 288 50 21                                                            e-mail:cismlodzianow.pl 



Orzeł Kawęczyn - Wilki Wilczyn 3-0 
Mecz rozpoczął się od frontalnych ataków naszej druŜyny, które 
·w 15 minucie zaowocowały golem zdobytym przez Jakuba 
Dudka. Kilka minut później popularny "Dudi" strzelił drugą 
bramkę. Po przerwie rywale skorzystali z tego stwarzając kilka 
niebezpiecznych sytuacji. Wysoką formę wykazał Jarosław Pa-
sik, który bardzo pewnie interweniował. Trzeciego gola dla Orła 
zdobył Mikołaj Jasiak.  

Błękitni Helenów - Orzeł Kawęczyn 3:2 
Mecz rozpoczął się od ataków naszego zespołu. Ukoronowa-
niem był gol Grzegorza Majdy. Kilka minut później go-
spodarze wyrównali. W końcówce pierwszej połowy Ja-
kub Dudek nie wykorzystał rzutu karnego. Po przerwie 
kolejną stu procentową sytuację zmarnował Dudek. W 60 
minucie sędzia podyktował rzut karny dla rywali, którzy 
go wykorzystali. Kilka minut później rywale strzelają trze-
cią bramkę. W końcówce Jakub Galas zdobywa kontakto-
wego gola, ale brakło czasu, Ŝeby wyrównać.  

Orzeł Kawęczyn - Polaninem Strzałkowo 0-7 
Mecz rozpoczął się od frontalnych ataków gości. Worek z 
bramkami otworzył się w 15 minucie, kiedy to w sytuacji 
sam na sam nasz bramkarz został pokonany. Kilka minut 
później kolejna sytuacja sam na sam i 2-0. Pierwsza poło-
wa  zakończyła się wynikiem5:0. W 65 minucie piłkę traci 
Łukasz Antczak (Bolo), a napastnik rywali będąc w sytu-
acji sam na sam i lobuje wybiegającego z bramki Konrada 
Grzelaka. W końcówce meczu pierwszy strzał obronił 
Grzelak, jednak dobitka była juŜ skuteczna. 

Orzeł Kawęczyn – Orzeł Grzegorzew 1-3 
W 10 minucie Jakub Dudek po indywidualnej akcji poko-
nał bramkarza rywali.  W końcówce pierwszej połowy po 
nieporozumieniu  Łukaszów Antczaków, sam na sam z 
naszym bramkarzem wychodzi napastnik rywali i umiesz-
cza piłkę w siatce. Po przerwie Orzeł Kawęczyn stracił 
drugą bramkę. W 73 minucie Konrad Grzelak fauluje za-
wodnika gości. Sędzia pokazuje mu czerwoną kartkę i 

dyktuje rzut karny. Między słupkami stanął trener Janusz Mo-
drzejewski. Nie obronił i mecz zakończył się zwycięstwem go-
spodarzy. 

Orzeł Kawęczyn - Błękitni M ąkolno 0:1 
W tym meczu Modrzejewski miał do dyspozycji całą kadrę. 
Jednak duŜa frekwencja kadrowa nie przełoŜyła się na korzyst-
ny wynik. W 10 minucie sędzia podyktował rzut karny, którego 
nie wykorzystał Grzegorz Majda. Pomimo wielu stworzonych 
sytuacji w tym kolejnej setki Majdy, wynik meczu nie uległ 
zmianie. 

(art.) 

Nie tak miało być 

Tabela  A-klasy  sezon 2010/2011 

         Nazwa zespołu              Mecze  pkt.   Bramki    Z      R       P 

1. Polanin Strzałkowo 
2. Warta Krzymów 
3. Orły Huta Łukomska  
4. Błękitni Helenów 
5. Sparta Orzechowo 
6. StraŜak Licheń Stary 
7. Grom Malanów  
8. Płomień Nekla 
9. Błękitni Mąkolno 
10. Orzeł Grzegorzew 
11. Orzeł Kawęczyn  
12. Wilki Wilczyn 
13. Baszta Wyszyna  
14. Hetman Orchowo 
15. Lech Kozarzewek 
16. GKS Lisewo 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

34
25
24
24 
23 
18 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
13 
11 
11 
6 

45:3 
32:11 
36:20 
27:18 
21:12 
18:26 
21:25 
16:19 
15:24 
21:23 
16:25 
19:20 
11:19 
15:25 
13:31 
9:24 

11
8 
8 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 

1 
1 
0 
3 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
0 

0 
3 
4 
2 
3 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
10 

Wyniki spotkań oraz inne aktualności z działalności LZS 
Orzeł Kawęczyn moŜna śledzić na stronie internetowej 

 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

 Miniony sezon zapowiadał tłusty rok dla kawęczyńskiej piłki noŜnej. Tymczasem jest 
gorzej niŜ zakładali to pesymiści. Zdaniem trenera Janusza Modrzejewskiego powo-
dów słabej postawy  jest kilka. Grupa piłkarzy rozpoczęła naukę poza powiatem tu-
reckim. Nie uczestniczą tym samym w treningach, a i na mecze nie przyjeŜdŜają. Pił-
karze narzekają na zły stan płyty boiska w Kowalach Pańskich. Podając piłkę po 
murawie trudno przewidzieć gdzie się potoczy. No i wreszcie Grzegorz Majda. Naj-
lepszy snajper poprzedniego sezonu nie moŜe odnaleźć dawnej formy strzeleckiej.   

Lech Kozarzewek 1:1 Hetman Orchowo 

Płomień Nekla 2:0 StraŜak Licheń 

Orzeł Kawęczyn 0:1 Błękitni M ąkolno 

Grom Malanów 5:1 Orzeł Grzegorzew 

Wilki Wilczyn 3:1 Warta Krzymów 

Warta Krzymów 0:4 Polanin Strzałkowo 

Baszta Wyszyna  0:1 Błękitni Helenów 

Sparta Orzechowo 3:1 GKS Lisewo 

Orły Huta Łukom. 2:0 Wilki Wilczyn 

Wyniki dwunastej kolejki A-klasy  W bieŜącym sezonie, dotychczas najdłuŜej na boisku przeby-
wali : Jakub Dudek –1070 minut, Łukasz Antczak (Bolo) - 
1025 minut, Łukasz Antczak (Antek) - 1005 i Grzegorz Maj-
da - 948 minut.  
W tabeli najlepszych strzelców ,,Orła’’ prowadzi Grzegorz 
Majda, król strzelców ubiegłego sezonu. W tym zdobył pięć  
goli.  Na drugim miejscu jest Jakub Dudek - cztery bramki ,a 
na trzecim Mikołaj Jasiak - trzy gole. Po jednej bramce zdo-
byli: J. Modrzejewski, J. Galas i P. Pasik.  

Najlepsi z najlepszych 

13 kolejka 2010-11-07  StraŜak Licheń - Orzeł Kawęczyn  
14 kolejka 2010-11-11  Orzeł Kawęczyn - Hetman Orchowo 
15 kolejka 2010-11-14  Płomień Nekla - Orzeł Kawęczyn 


