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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

 

Plyndze z Tokar najlepsze w Wielkopolsce 
W sobotę 17 września 2011 
roku w Gnieźnie, w Centrum 
Kultury „Scena to dziwna” 
odbył się po raz pierwszy Fe-
stiwal Tradycyjnej Kuchni 
Wielkopolskiej.  
Festiwalowe zmagania rozpo-
częła uroczysta msza święta 
odprawiona w gnieźnieńskiej 
katedrze przez Prymasa Pol-
ski Józefa Kowalczyka. Ce-
lem festiwalu była szeroko 
pojęta promocja regionu, pre-
zentacja potraw regionalnych, 
kojarzonych z wielkopolską, 
aktywizacja stowarzyszeń i 
kół gospodyń wiejskich. 
W ramach festiwalu organiza-
torzy przewidzieli dla uczest-
ników dwa konkursy. Pierw-
szy z nich miał wyłonić naj-
lepszą druŜynę, w tym kon-
kursie nagrodę przyznawali 
dziennikarze. Drugi konkurs 
to konkurs „Gotowania na 
Ŝywo”. 
W pierwszym konkursie za-
daniem rywalizujących było 
jak najlepsze przygotowanie i 
zaprezentowanie swojego 

stoiska, dania głównego i 
trzech rodzajów ciast. Daniem 
głównym naszej reprezentacji 
była „Gęś faszerowana po 
tokarsku”, natomiast ciasta to: 
sernik z jesienną rosą, cytryn-

ka do herbaty i tokarskie deli-
cje.  W konkursie na najlep-
sze stoisko wzięło udział 20 
druŜyn z całej Wielkopolski. 
W drugim konkursie kaŜda 
druŜyna musiała przygotować 
(w ciągu 45 minut) dowolną 

potrawę z przywiezionych 
przez siebie produktów i pół-
produktów. W tym konkursie 
nasza reprezentacja zajęła I 
miejsce. Jest to niewątpliwie 
sukces KGW Tokary. Potra-

wą, która dała reprezentacji z 
Tokar zwycięstwo były 
„Plyndze po naszemu”. Dru-
Ŝyna wystąpiła w składzie: 
Beata Goślińska, Anna Bąk, 
Barbara Osiewała, Emilia 
Bilska i Małgorzata Skurczak 

- Szymańska. Panie z Tokar 
reprezentowały Powiat Turec-
ki i Gminę Kawęczyn ponie-
waŜ wygrały rywalizację na 
etapie gminnym podczas 
Gminnych DoŜynek w Kawę-
czynie w dniu 14.08.2011. 
Wszystkie druŜyny, które bra-
ły udział w Festiwalu otrzy-
mały liczne upominki. Repre-
zentacja KGW z Tokar otrzy-
mała robot kuchenny, nagrodę 
ufundował senator Ireneusz 
Niewiarowski. Oprócz goto-
wania i degustacji potraw 
moŜna było obejrzeć występy 
lokalnych artystów, zakupić 
wyroby rękodzieła a takŜe 
posłuchać regionalnej muzy-
ki. Organizatorami imprezy 
byli senatorowie z Wielkopol-
ski, w tym Ireneusz Niewia-
rowski z Konina. Patronat 
honorowy nad Festiwalem 
sprawowali metropolita 
gnieźnieński, Prymas Polski 
arcybiskup Józef Kowalczyk 
oraz Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Marek Sawicki. 

M.M. 

Panie z Tokar z wójtem  Janem Nowakiem  w Gniexnie 

Sukces OSP Głuchów na Powiatowych Zawodach Sportowo-PoŜarniczych 
Sukcesem druŜyn z Gminy Kawęczyn, 
zakończyły się Powiatowe Zawody 
Sportowo-PoŜarnicze, które odbyły się 
na stadionie w Dobrej.  W kategorii 
męskiej OSP Głuchów I zajęło pierw-
sze miejsce, a OSP Głuchów II trzecie 
miejsce. OSP Kawęczyn uplasowało 
się na dziesiątym miejscu. Druhny z 
OSP Głuchów zajęły trzecie miejsce. 
Zawody obserwowali Tadeusz Kru-
piński – przewodniczący Rady Gminy 
i Grzegorz Dzikowski – wiceprzewod-
niczący rady gminy. 

Szczegóły str. 2 
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O słuszności hasło promującego stolice 
Wielkopolski mieli okazję przekonać się 
uczestnicy wycieczki, która odbyła się w 
niedzielę 25 września br. 
Czterdziestoosobowa grupa uczestników 
projektu „Aktywna jesień 2”  zwiedziła 
starówkę poznańską, w tym m. in. Kate-
drę z jej podziemiami oraz jeden z naj-
piękniejszych kościołów barokowych w 
Polsce, poznańską Farę z jej bogato zdo-
bioną zakrystią. Na Starym Rynku wy-
cieczkowicze mogli skorzystać z materia-
łów promocyjnych miasta, które udostęp-

niano bezpłatnie na jednym z stoisk pro-
mujących Wielkopolskę.    Wieczorem 
uczestnicy wyjazdu obejrzeli spektakl pt 
„Portugalia” w Teatrze Polskim. Atrakcją 
wieczoru był występ znanej aktorki tele-
wizyjnej Katarzyny Bujakiewicz. 
Projekt „Aktywna jesień 2” realizowany 
jest  przy wsparciu Wojewody Wielko-
polskiego w ramach zadania „Działania 
na rzecz aktywizacji osób starszych”. 

A. Biegańska 
Koordynator projektu 

 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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62-704 Kawęczyn 
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 063 288 59 10, 
 063 200 50 14 
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063 288 59 40 
E-mail 
ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
internetowa 
www.kaweczyn.pl 

 
czynny w dni robocze 

Od 7.30 do 15.30  

Sukces OSP Głuchów na Powiatowych Zawodach Sportowo-PoŜarniczych 

W  dniu 11 września 2011r na sta-
dionie sportowym w Dobrej od-

były się VII Powiatowe Zawody Spor-
towo- PoŜarnicze Jednostek Ochotni-
czych StraŜy PoŜarnych Powiatu Turec-
kiego. W zawodach udział wzięło ogó-
łem 29, w tym 11 druŜyn w grupie 
„C” (kobiety). DruŜyny te były zwy-
cięzcami na zawodach gminnych i 
miejskich w latach 2010 i 2011.   
Zawody rozpoczęły się o godzinie 14 
wprowadzeniem druŜyn na płytę bo-
iska. Otwarcia zawodów dokonał Ko-
mendant Powiatowy PSP w Turku st. 
bryg. Leonard Soja. Gminę Kawęczyn 
reprezentowały 4 druŜyny: druŜyna 
Ŝeńska ( Głuchów) i 3 druŜyny męskie 
( Kawęczyn, Głuchów, Głuchów II) . 
Nasze reprezentacje spisały się znako-
micie. Dziewczyny z Głuchowa zajęły 
3 miejsce. Wystąpiły w składzie: Justy-
na Sasiak, Justyna Kowalczyk, Joanna 
Zubrzak, Marta Filipiak, Danuta Wa-
laszczyk, Anna JeŜykowska, Marta 
Królak, Monika Królak, Alicja Dewic-
ka. 
1 i 2 miejsce przypadło odpowiednio 
reprezentacją z Chylina i śeronic. 
W rywalizacji męskiej wzięło udział 18 

druŜyn. OSP Głuchów zajęło I miejsce, 
jest to niewątpliwie sukces reprezenta-
cji z Głuchowa. Zwycięski skład to: 
Mariusz Grzesiak, Mateusz Sukienni-
czak, Przemysław Rutecki, Sebastian 
Kwinciak, Adrian Kwinciak, Mariusz 
Owczarek, Jarosław Pasik, Mirosław 
ChoronŜy, Dominik Tomczyk. 
Głuchów II zajął 3 miejsce. DruŜyna z 
Kawęczyna uplasowała się na 10 miej-

scu. Na podium stanęli jeszcze repre-
zentanci z Kalinowej. 
Zwycięskie druŜyny  otrzymały medale, 
puchary i dyplomy ufundowane przez 
organizatorów , którymi w tym roku 
byli: Komenda Powiatowa PSP w Tur-
ku, Zarząd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP oraz Urząd Miejski w Do-
brej.  

Poznań wart poznania 



J ak co rok Towarzystwo Samorządo-
we przyznaje stypendia najbardziej 

uzdolnionym uczniom z rodzin o ni-
skim uposaŜeniu. Wręczenie zaświad-
czeń o przyznaniu gimnazjalistom z 
gminy Kawęczyn jedenastu stypendiów 
odbyło się w Zespole Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w  Kawęczynie.  
Przybyłych powitała Arleta Biegańska 
– dyrektorka tej szkoły. Byli wśród 
nich: senator Ireneusz Niewiarowski, 
Jan Nowak – wójt gminy Kawęczyn, 
Tadeusz Krupiński – przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn, Henryk Bin-
kowski – prezes Koła Gminnego Towa-
rzystwa Samorządowego w Kawęczy-
nie, Iwona Sobińska – dyrektorka Ze-
społu Szkół w Kowlach Pańskich oraz 
wyróŜnieni stypendiami uczniowie, ich 
rodzice i  wychowawcy.   
Stypendia przyznawane są gimnazjali-
stom, uczniom szkół średnich i studen-
tom z sześciu wielkopolskich powia-
tów. Senator podkreślił, Ŝe najwięcej (w 
tym roku 58) trafia do powiatu turec-
kiego. Istotny wpływ na taki podział 
środków stypendialnych ma partner-
stwo gmin z Funduszem. W gminie 
Kawęczyn składają się na ten cel radni, 
a wójt Nowak oraz Spółka Jawna F. S. 
M. Raszewscy, sami fundują po jednym 
stypendium.  
- Nie przeceniamy naszej pomocy – 
mówił Ireneusz Niewiarowski - , ale 
cieszymy się, Ŝe moŜemy połoŜyć tę 

skromną cegiełkę dla wyrównania 
szans edukacyjnych młodzieŜy wiej-
skiej i małomiasteczkowej.  
W ciągu całego roku szkolnego wyróŜ-
nieni uczniowie tak jak poprzednio 
otrzymywali będą po 70 złotych mie-
sięcznie. W przyszłym roku szkolnym, 

wójt sta-
rał się 
będzie o 
z w i ę k -
szenie tej 
kwoty do 
80 zło-
t y c h . 
P r e z e s 
H e n r y k 
Binkow-
ski  pod-
k r eś l i ł , 
Ŝe dobre 
wyniki w 
n a u c e 
uczniów, 
to takŜe 
zas łu ga 

ich nauczycieli i rodziców. śyczył, aby 
stypendyści spoŜytkowali otrzymane 
pieniądze na pogłębienie swojej wie-
dzy. Pani dyrektor Biegańska poinfor-
mowała, Ŝe sześcioro tegorocznych sty-
pendystów z gminy Kawęczyn ma śred-
nią ocen powyŜej 5,0. W poprzednich 
latach nie było tak dobrej, wyrównanej 
grupy prymusów. NajwyŜszą średnią 
moŜe pochwalić się Karolina Kolasiń-
ska z Okręglicy.  
Zaświadczenia i drobne upominki od 
senatora Niewiarowskiego wręczono: 
Aleksandrze Szymczak, Izie Kolasiń-
skiej, Weronice Kolasińskiej, Bartoszo-
wi Maciaszczykowi, Karolinie Kolasiń-
skiej, Darii Michalak, Nikoli Ruszkow-
skiej, Katarzynie Kasprzak – wszyscy 
Gimnazjum w Kawęczynie, Justynie 
Bartosik, Kindze Perlińskiej i Agacie 
Rajn – Gimnazjum Kowale Pańskie.  
Przedstawiciele stypendystów podzię-
kowali za to wsparcie finansowe i wrę-
czyli senatorowi i wójtowi bukiety 
kwiatów.  

(art.) 
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W dniu 14 września  2011 r. w remizie 
OSP w SkarŜynie odbyła się XI Sesja 
Rady Gminy Kawęczyn. 
Podczas Sesji radni Rady Gminy Kawę-
czyn podjęli uchwały w następujących 
sprawach:  
a) Zmian w planie dochodów i wydat-
ków w budŜecie gminy na 2011 r. 
b) zatwierdzenia i przystąpienia do re-
alizacji projektu pod nazwą 
„Przedszkolaki na start”. 
c) przystąpienia do sporządzenia 
„Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów połoŜo-
nych w miejscowości Kawęczyn- Ka-
węczyn Wschód”. 
d) przystąpienia do sporządzenia 
„Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów połoŜo-
nych w miejscowości Kawęczyn- Ka-
węczyn Centrum”. 
e) przystąpienia do sporządzenia 
„Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów połoŜo-
nych w miejscowości  Marianów Kolo-
nia”. 

f) zmiany uchwały Nr XLVI/218/2010 
Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 paź-
dziernika 2010 r. w sprawie ustalenia 
opłat za niektóre świadczenia udzielane 
przez przedszkole publiczne i oddziały 
przedszkolne prowadzone przez Gminę 
Kawęczyn, 
g) odwołania ze stanowiska Skarbnika 
Gminy Kawęczyn. 
Podczas Sesji pani Aldona Szprync 
przewodnicząca zespołu interdyscypli-
narnego przedstawiła  sprawozdanie z 
realizacji działań podejmowanych przez 
zespół interdyscyplinarny. 
W sesji uczestniczyli przedstawiciele 
Rejonowego Zakładu Energetycznego 
w Turku – dyrektor p. Tomasz Baran 
oraz kierownik dystrybucji mocy Wi-
told Wieczorek. W swoich wypowie-
dziach Panowie ustosunkowali się do 
zastrzeŜeń zgłaszanych przez obecnych 
na sesji, dotyczących m.in. problemów 
związanych z usuwaniem awarii ener-
getycznych ,naprawami oświetlenia 
ulicznego, wycinką drzew uszkadzają-
cych linie energetyczne. 

XI  Sesja Rady Gminy Kawęczyn 

Stypendia Towarzystwa Samorządowego dla gimnazjalistów 

Stypendyści TS  



Janik - nazwisko 
pojawia się na 
ziemiach polskich 
w 1182 roku. Po-
chodzi od słowa 
imienia Jan, będą-
cego pochodzenia 
hebrajskiego, od 
Jehöhanan, czyli 
„Jahwe jest łaska-
wy”. W językach 
słowiańskich imię 
to adaptowane zostało jako Iwan, Jan. 
Forma Iwan we wczesnym średniowie-
czu znana była w całej Polsce, później 
tylko na Kresach Wschodnich. Osoby o 
tym nazwisku pieczętowały się herbem 
Gryf. Stąd teŜ pieczętujący się tym her-
bem związani byli z miejscowościami 
o nazwie Janików i od nich mogli 
przyjmować nazwisk. W wojewódz-
twie świętokrzyskim istnieje wieś o 
nazwie Janik. 
Kowalczyk – nazwisko pojawia się w 
dokumencie z 1427 roku. Zalicza się 
do grupy nazwisk pochodzących ze 
staropolskiego kować, czyli kuć metal 

oraz od zawodu kowal. Nazwisko bar-
dzo popularne w Polsce nosi je między 
innymi bp. Józef Kowalczyk oraz wie-
lu sportowców w tym Justyna Kowal-
czyk nasza wybitna narciarka biegowa. 
Rogalski – na-
zwisko pojawia 
się w 1616 ro-
ku. Pochodzi od 
nazwy miejsco-
wej Rogalin, 
która nosi kilka 
wsi. Najbardziej 
znana to podpo-
znański Roga-
lin, siedziba 
Raczyńskich z 
pieknym XVII 
wiecznym pała-
cem.  Pośrednio nazwisko pochodzi od 
słowa róg, czyli wyrostka kostnego na 
głowie niektórych zwierząt. Rogalscy 
pieczętowali się herbem Jastrzębiec lub 
Rogala. 
Marcinkowski – nazwisko sięgające 1396 
roku. Pochodzi od nazw miejscowości: 
Marcinkowice, Marcinkowo (kilka wsi). 
Jest teŜ grupa nazwisk pochodzących od 

imienia Marcin. 
Imię to pochodzi 
od łacińskiego 
Martinus i ozna-
czało pierwotnie 
„naleŜący do boga 
wojny Marsa”. W 
Polsce imię to no-
towane jest od XIII 
wieku. Obok formy 
Macin spotyka się 
w średniowieczu 
Mercin, Morcin, 
Martyn. Rodziny 
Marcinkowskich, 
pieczętowały się herbem jelita. Taki sam 
herb mieli Zamojscy. 
Gidelski – nazwisko pochodzi od słów gid, 
gizda, czyli „ohyda, człowiek budzący 
wstręt”. 
Jaworski – nazwi-
sko znane od 1386 
roku. Pochodzi od 
nazw miejscowych 
Jawor, Jaworze 
(częste nazwy 
miejscowości). W 
w o j ew ó d zt w i e 
łódzkim są dwie 
miejscowości o 
nazwie Jawor. Po-
średnio pochodzi 
od wyrazu jawor, 
czyli drzewa, gatunku klonu. Jaworscy 
uŜywali herbu Janina. Takim samym 
pieczętował się król Jan III Sobieski. 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Pochodzenie nazwisk 
Zbadaliśmy pochodzenie nazwisk radnych i urzędników gminnych, o 
czym mogliście państwo  w kilku poprzednich wydaniach 
„Kaw ęczyniaka”. Teraz przyszedł czas na sołtysów.  

Księga adresowa Polski (wraz z w. m. 
Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rze-
miosł i rolnictwa; Annuaire de la Pologne (y 
Compris la V. L. de Dantzig) 
Warszawa 1928 
Gmina Tokary w powiecie tureckim. 
NaleŜały do niej między innymi: Toka-
ry, Chocim, Kaszew, śdŜary, Milejów.  
Wieś Tokary, liczyła w 1928 roku 453 
mieszkańców. Sąd Pokoju dla tej gmi-
ny znajdowała się w Warcie, a Sąd 
Okręgowy w Kaliszu. Urząd Gminy 
zaliczany był do 1 kategorii. Gminę 

Tokary obsługiwała Poczta w Dobrej, 
gdzie był takŜe telefon i telegraf. 
Właścicielami ziemskimi na terenie 
gminy byli: Henryk Iwańczyk z Choci-
mia – 700 ha, Władysław Modecki z 
Gozdowa – 450 ha i Leon Zaborowski 
z Głuchowa – 560 ha.  
Największym zakładem przemysło-
wym, była gorzelnia w H. Iwańczyka 
w Chocimiu. W gminie było jedenaście 
wiatraków naleŜących do: F. Bartczaka 
– Kaszew, W. Brusia, F. Mikołajczyka 
– Kaszew, Ł. Niklewicza – Podkowa, 

F. Nowaka, W. Serafińskiego, J. Sta-
siaka – Milejów, K. Sturmy, W Swa-
sińskiego, F. Wietrzyka i Cz. Witasz-
czyka. 
W gminie Tokary odnotowano w 1928 
roku jedną kuźnię, A. Toruńskiego w 
Milejowie. Warsztat rzeźnicki posiadał 
H. Antoszczyk w Tokarach. Liczniej-
sza była rzesza kupców. Artykułami 
kolonialnymi handlowali: J. BŜalski – 
Milejów, J. Kowalski i J. Nitecki. Skle-
py spoŜywcze posiadali: A. Chudzik, J. 
Dura – Kaszew, S. Kujawiński, Łako-
miecka – Milejów, P. Pawlak, A. Su-
checki, J. Tomczyk. 
Na podstawie Księgi adresowej Pol-
ski opracował Andrzej R. Tyczyno    

Gmina Tokary w 1928 roku 

Gryf 
 herb Janików 

 Rogala 
herb Rogalskich 

Jelita herb 
Marcinkowskich 

Janina 
Herb Jaworskich 
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„Przedszkolaki na Start” 
REKRUTACJA NA ROK 2011/2012 

 
„Przedszkolaki na Start” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego na terenie Gminy Kawęczyn w 4 placówkach oświatowych: Zespole Szkół im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach , Gminnym Przed-
szkolu w Kowalach Pańskich – Kolonii i Szkole Podstawowej im. płk pil. St. J. SkarŜyńskiego w SkarŜynie. 
Projekt realizowany będzie w wyŜej wymienionych placówkach w okresie od 01.10.2011r. do 31.07.2012 r. 
oraz od 01.09.2012r. do 30.06.2013r. 
 
Celem ogólnym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej i zwiększenie dostępności wychowa-
nia przedszkolnego na terenie Gminy Kawęczyn dla 40 dzieci w tym: 21ch./19dz. w wieku 3-5 lat, do końca 
roku szkolnego 2012/2013. 
Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Kawęczyn. 
 
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kaweczyn.pl zakładka Fundusze Unijne 
oraz Biurze Projektu (punkt informacyjny lub pokój nr 11 w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz w w/w placów-
kach oświatowych. 
Dokumenty: 
a) Karta zgłoszenia dziecka (stanowiący załącznik nr l do Regulaminu) 
b) kserokopię dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na tere-
nie Gminy Kawęczyn, 
c) podpisany „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PR OJEKCIE” 
d) w uzasadnionych przypadkach naleŜy dołączyć: zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, oświadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu na jednego członka rodziny, orzeczenie o nie-
pełnosprawności, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy. 
 
Dokumenty składać moŜna osobiście w Biurze Projektu  od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 
15.30 do 30 WRZEŚNIA  2011 r. lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla) na adres Biura Pro-
jektu: 
 
Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn (Punkt Informacyjny). 
Dodatkowych informacji udziela Ewelina Buda pod nr telefonu 288-59-34 lub 288-59-21, Arleta Biegańska 

– koordynator projektu 288-50-65 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt „Przedszkolaki na start”  

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 
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INFORMACJA 
W kaŜdy poniedziałek  

w godzinach  
od 10.00 do 14.00  
Przewodniczący  

Rady Gminy Kawęczyn  
pełni dyŜur w siedzibie  

Urzędu Gminy 
 w Kawęczynie,  

pokój nr 16. 

I N F O R M A C J A 
o składach Obwodowych Komisji Wyborczych  

w Gminie Kawęczyn  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  1  w  Kawęczynie 

Funkcja Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 

Przewodniczący Henryk Antczak Kawęczyn 

Z-ca Przewodniczącego Rafał Gil Kawęczyn 

Członek Paulina Grucela Marianów 

Członek Ilona Hersztyn Kowale Pańskie-Kolonia 

Członek Jolanta Krucka Kawęczyn 

Członek Maria Kurzawa Młodzianów 

Członek Sabina Kurzyńska Kowale Pańskie 

Członek Krzysztof Rusek Dzierzbotki 

Członek Katarzyna Tyrakowska Milejów 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  2  w  Tokarach 
Funkcja Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 

Przewodniczący Paulina Laskowska Siedliska 

Z-ca Przewodniczącego Tomasz Musiałowski Głuchów 

Członek Agnieszka Kurzawa Młodzianów 

Członek Mariusz Mazurek Milejów 

Członek Mateusz Osiewała Tokary Pierwsze 

Członek Łukasz Pawlaczyk Nowy Świat 

Członek Ilona Piestrzyńska SkarŜyn 

Członek Marta Piątkowska Kawęczyn 

Członek Dorota Stojecka Marianów 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  3  w  SkarŜynie 

Funkcja Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 

Przewodniczący Ryszard Leśniewski Kawęczyn 

Z-ca Przewodniczącego Aneta Brzychcy Kowale Pańskie-Kolonia 

Członek Jacek Froncala Marcjanów 

Członek Karolina Kurzawa Młodzianów 

Członek Ewa Laskowska Siedliska 

Członek Artur Łakomy SkarŜyn 

Członek Zofia Osiborska Tokary Drugie 

Członek Józef Pawlaczyk Nowy Świat 

Członek Patryk Tobijas SkarŜyn 

Emeryci  
w Licheniu 

30 sierpnia 2011 roku odbyła 
się wycieczka  do Lichenia. 
Brało w niej udział 40 emery-
tów z Gminy Kawęczyn. Celem 
wycieczki było zwiedzanie 
Sanktuarium Maryjnego w Li-
cheniu  i okolic. Obecnie jest to 
jedno z większych sanktuariów 
maryjnych w Polsce (rocznie 
przybywa tam ok. 1,5 mln piel-
grzymów i turystów),  jest pro-
wadzone przez księŜy Maria-
nów, przybyłych do tutejszej 
parafii w 1949 roku.  Jest to 
miejsce kultu religijnego Matki 
Boskiej Bolesnej.  
Pobyt w Licheniu rozpoczęli-
śmy Mszą Świętą o godzinie  
12:00 odprawioną w intencji 
wszystkich pielgrzymów. Po 
mszy świętej  wszyscy udali się 
na obiad do Domu Pielgrzyma 
„Arka”. Po obiedzie do godzin 
wieczornych wraz z Probosz-
czem Parafii Tokary Ks. Anto-
nim Janickim zwiedzaliśmy 
Licheń i okolice. Wszystkim 
wycieczka się podobała i zade-
klarowali chęć uczestnictwa w 
podobnym wydarzeniu.  
W  imieniu wszystkich biorą-
cych udział w tej wycieczce 
składamy serdeczne podzięko-
wania  Księdzu Antoniemu Ja-
nickiemu za przewodnictwo w 
naszej 1-dniowej pielgrzymce 
oraz Panu Wójtowi Janowi No-
wakowi za udostępnienie nam 
autokaru. 

H.P i T.K. 
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 INFORMACJA 
Informujemy, Ŝe  

za pośrednictwem  
strony internetowej 

 www.eturek.tv   
działa Telewizja Infor-
macyjna TV Turek. 

Telewizja relacjonuje 
najwaŜniejsze  

w powiecie tureckim  
wydarzenia.  

Porusza sprawy istotne 
dla mieszkańców  
Gminy Kawęczyn.  

Zapraszamy do  
odwiedzania tej strony. 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  4  w  Kowalach Pańskich 
- Kolonii  

Funkcja Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 

Przewodniczący Lidia Buda Marianów Kolonia 

Z-ca Przewodniczącego Krystyna Brzychcy Dziewiątka 

Członek Irena Boczek Będziechów 

Członek Jolanta Grzesznik Kowale Pańskie 

Członek Sylwia Maciejewska Dziewiątka 

Członek Adrian Rentfleisz-
Pawlaczyk 

Leśnictwo 

Członek Patrycja Śledź Głuchów 

Członek Szymon Tobijas SkarŜyn 

Członek Mariola Urbańczyk Kowale Pańskie 

I N F O R M A C J A 
o składach Obwodowych Komisji Wyborczych  

w Gminie Kawęczyn  

O G Ł O S Z E N I E 
WÓJT  GMINY   KAW ĘCZYN 

 
ogłasza     p r z e t a r g    u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y   do   oddania 
w  dzierŜawę na  okres  3-ch  lat  nieruchomości  gruntowych   niezabudowanych  połoŜonych   we  wsiach:  
Kawęczyn  i  Siedliska. 
Dane  dotyczące  nieruchomości  gruntowych   oraz  warunki   dzierŜawy: 
I.  Nieruchomości  oznaczone  są w  ewidencji  gruntów  jako  obręby: 
   1. Kawęczyn  - dz. 405  pow. 0,56 ha, wysokość stawki czynsz. 1 q Ŝyta  

              KW 28 948,  przetarg  o  godz. 9-tej. 
   2. Siedliska    -  dz. 118  pow. 0,51 ha, wysokość stawki czynsz. 1 q Ŝyta                          
                           KW 28 577,  przetarg  o  godz. 9,30. 
   3. Siedliska  -   dz. 148  pow. 0,74 ha,  wysokość stawki  czynsz  1 q Ŝyta. 
                             KW  28 577  przetarg  o  godz. 10-tej 
II.  Sąd  Rejonowy  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Turku  prowadzi  księgi 
      wieczyste  j.w   dla  przedmiotowych  działek. 
III. Opis nieruchomości – w/w  działki  uŜytkowane  są  rolniczo.  WydzierŜawione                         
      będą   wg stanu ewidencyjnego. 
IV. Przedmiotowe  działki  nie  posiadają  Planu  Zagospodarowania  
         Przestrzennego Gminy  Kawęczyn. 
V.   W/w  nieruchomości  nie  są  obciąŜone  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi 
           i  nie  ma  przeszkód  prawnych  w   ich  rozporządzaniu. 
VI.   Przetarg  ustny  na  w/w  działki  odbędzie  się   w  dniu   24.10.2011 r.  
          w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Kawęczynie  - sala  Nr 16 / w godz. jw.:/. 
VII.   KaŜdy  uczestnik  przetargu  winien  posiadać  dowód  osobisty. 
VIII.  Zastrzega się prawa  odwołania   przetargu,  o  czym  poinformuje   się 
          zainteresowanych   w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  oraz  uniewaŜnienia 
         przetargu   bez  podawania  przyczyny.  
   IX.  Dodatkowych  informacji  w  powyŜszej  sprawie  udziela  Pani  Zofia 
        Osiborska  pokój  nr 14, telefon  do  kontaktu  /   063 /  288-59-24. 
X..  Ogłoszenie  opublikowane  zostało  na  stronie  internetowej 
          bip.kaweczyn.pl/ ogłoszenia /. 

Kawęczyn, dnia  22.09.2011 r. 
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Podsumowanie bocianiego sezonu 2011 
                                                          Bociany są zadowolone ! 
    Bociany są zadowolone! Tegoroczne lato, które nie sprzyjało, ani rolnikom, ani osobom wypoczywającym okazało się 
bardzo pomyślne dla ptaków. Bociania stołówka, która była dobrze zaopatrzona pozwoliła wykarmić duŜą liczbę potom-
stwa.  
    W naszej gminie na świat przyszły 42 boćki (przyp. w roku ubiegłym 27). W ciągu 12 lat badań po raz  czwarty mamy 
przekroczoną liczbę powyŜej 40 piskląt. 
    Z 19 gniazd zasiedlonych było 14, a 5 to pustostany. W 3 gniazdach w miejscowościach: Dzierzbotki, Dziewiątka i 
Leśnictwo zamieszkiwały rodziny wielodzietne z 5 maluchami. W Ciemieniu, Głuchowie i dwóch gniazdach w śdŜarach 
rodzice wychowywali po 4 pisklęta. Trojaczki pojawiły się Głuchowie, Tokarach i Marianowie. W gnieździe w Kowalach 
Pańskich był typowy model rodziny 2+2, ale po zaginięciu jednego z rodziców drugi musiał się zmagać z samotnym ma-
cierzyństwem. Trzy pary były bezdzietne, w tym jedna w wyniku walk o gniazdo straciła złoŜone jaja. Ogólnie z gniazd 
wyrzucono 3 pisklęta i 2 jaja. 
   Sukces lęgowy, czyli liczba młodych odchowana przez  jedną parę dorosłych ptaków w tym sezonie wynosi 3.00 i jest 
jednym z wyŜszych w ciągu lat badań.  
   Sezon bociani  na naszym terenie rozpoczął się juŜ w styczniu, poniewaŜ wtedy  
dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Gminy w Kawęczynie zamontowano dwie platformy w miejscowościach 
Milejów i Dzierzbotki. Ptaki zaraz na wiosnę wprowadziły się do nowych mieszkań, mimo stanu deweloperskiego. Poja-
wienie się  5 młodych boćków i w jednym z nich jest wspaniałym podziękowaniem. 
  Dobrym znakiem jest takŜe zbudowanie nowego gniazda. PołoŜone jest  w Głuchowie na słupie oświetleniowym, a go-
spodarzem jego jest Starostwo Powiatowe w Turku.  
  Zdarzały się takŜe chwile pełne grozy, ale zakończone happy endem. I tak z gniazda w miejscowości Dziewiątka,  gdzie 
było 5 piskląt jedno pod koniec czerwca zostało zepchnięte. Oszołomiony bociek wylądował na ziemi i był bezradny, po-
niewaŜ jeszcze nie umiał fruwać. Dzięki niezwykłej troskliwości gospodarzy wiódł on sobie sielankowe Ŝycie i po 2 tygo-
dniach, gdy jego rodzeństwo zaczęło naukę fruwania najpierw przyglądał im się ciekawie, a potem  sam odbył pierwszy 
lot na gniazdo.   
  Druga groźna sytuacja miała miejsce w miejscowości Głuchów w gnieździe połoŜonym na zbiorniku CO. Gospodyni 
nad ranem zauwaŜyła Ŝe pali się kotłownia połoŜona pod gniazdem i ogień rozprzestrzenia się w kierunku zbiornika CO. 
Do dziś niewytłumaczalnym pozostaje fakt, Ŝe ogień sam zatrzymał się tuŜ pod gniazdem, a bociany ze stoickim spoko-
jem przyglądały się temu i nawet nie opuściły swojego ,, domu”. 
   Na koniec  pragnę serdecznie podziękować wszystkim bocianim gospodarzom i  miłośnikom tych ptaków za dostarcza-
nie nam cennych informacji oraz bardzo Ŝyczliwe  przyjmowanie. 

Koordynatorka Projektu ,, Bocian”  
A. Bartosik  

 Wrzesień 
    Ostatnie bociany opuściły Polskę, a te które zrobiły to wcześniej przekraczają właśnie Bosfor. Następnie polecą nad  
wybrzeŜem Morza Śródziemnego, przez Syrię, Liban i Izrael. 
 Pod koniec miesiąca dotrą do Egiptu, a później kierują się wzdłuŜ doliny Nilu i dalej na południe. Odpoczywają co 
 pewien czas- zazwyczaj dzień lub najwyŜej dwa. 
 

   Źródło: ,,Bociany i boćki” Z. Jakubiec, P. Szymoński  
 pod red. R. Guziaka. i publikacje PTPP ,, pro Natura” 
                                                                                           
      Nikola Ruszkowska i Sylwia Przybylak 
 

„Bociany i boćki” 



 Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Śluby 

Zgony 
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Marianna Pracka 
††† 

Lucyna Mikołajczyk 

Paulina Glapińska 
Marcin Laskowski 
 
Anna Kołata 
Robert Janicki 
 
Izabela Szymańska 
Rafał Gulak 
 
Iwona Serafińska 
Jakub Krajewski 
 
Justyna Grzelak 
Leszek Gnatkowski 
 
Magdalena Pawlaczyk 
Kacper Michalak 

INFORMACJA 
 Informujemy, Ŝe za pośrednictwem strony interneto-

wej www.eturek.tv  
 działa Telewizja Informacyjna TV Turek. 

Telewizja relacjonuje najwaŜniejsze 
 w powiecie tureckim wydarzenia.  

Porusza sprawy istotne dla mieszkańców  
Gminy Kawęczyn.  

Zapraszamy do odwiedzania strony. 

Nie daj się jesieni! 
Klub Super Linii wznawia 

działalność 
Klub „Super Linii” działający przy Stowarzysze-

niu „Kawęczyńskie Forum Rodziców”   
 

Zaprasza 

Panie i Dziewczęta na gim-
nastykę, którą poprowadzi 
pani Romualda Rynkiewicz. 

Zajęcia odbywają się  
na sali gimnastycznej   

w Kawęczynie  
w kaŜdą środę  
o godz. 19:00 

STOWARZYSZENIE 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY  

„ORZEŁ” KAW ĘCZYN 
 

serdecznie zaprasza 
 

Wszystkich członków stowarzyszenia 
na 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 
  LZS „ORZEŁ” KAWĘCZYN, 

które odbędzie się w Sali OSP w Milejowie 
w dniu 28 października 2011 r. o godz. 1830 

     
                                                                Za Zarząd   

                                                                                             Prezes 
                                                                                  -/ Edward  Krawczyk 

Studentka udzieli tanio korepetycji z 
matematyki na poziomie szkoły pod-
stawowej, gimnazjalnej i średniej.   
Tel.  721 – 394 - 897 
Sprzedam grunt połoŜony w Marcja-
nowie , w jednym kawałku, o po-
wierzchni 3,33 ha.  
tel. 695 – 925 – 909 
Zapraszam do nowo otwartego skle-
pu z odzieŜą uŜywaną. Sklep znajdu-
je się w Kawęczynie nr 164, za sta-
cją paliw, w budynku obok sklepu 
spoŜywczego i fryzjera. 
Sklep czynny: od poniedziałku do 
piątku – 800 - 1430 

w soboty -  800 - 1230  
 

Ogłoszenia drobne  
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O B W I E S Z C Z E N I E 
 

WÓJTA GMINY  KAWĘCZYN 

z dnia 26 sierpnia 2011 r. 
Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  

Uchwały Nr XXIII/117/1997 Rady Gminy Kawęczyn z dnia  11 lipca 1997 r. w sprawie  utworzenia stałych obwo-
dów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Kawęczyn podaje się do publicznej wiadomości 
informację o numerach i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach  
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 
r.: 

 

 
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011 r. w godzinach 700- 2100. 
Wyborcy niepełnosprawni (legitymujący się dokumentem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności) mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek naleŜy złoŜyć Wójtowi do dnia 19 
września 2011 r. 
 

Wójt Gminy Kaw ęczyn 
        /-/ Jan Nowak 

Nr 
obwo-

du 
Granice obwodu Siedziba 

obwodowej komisji wyborczej 

  
1 
  
  
  
  
2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 
  
  
  
  
4 
  
  
  

  
Sołectwa: Dzierzbotki, Kawęczyn, Marianów, 
                 Nowy Świat, Wojciechów 
  
  
  
Sołectwa: Chocim, Głuchów, Milejów, 
                 Tokary Pierwsze, śdŜary 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sołectwa: Będziechów, Marcjanów, SkarŜyn, 
                 Stanisława 
  
  
  
Sołectwa: Ciemień, Dziewiątka, Kowale Pań-
skie, Kowale Pańskie-Kolonia, Leśnictwo, 
 Marcinów, Marianów-Kolonia,  Młodzianów, 
Siedliska 

  
Zespół Szkół w Kawęczynie 

Tel. 63 2885024 
  
  

  
Szkoła Podstawowa 

w Tokarach Pierwszych 
Tel. 63 2886005 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

z moŜliwością głosowania koresponden-
cyjnego przez wyborców niepełnospraw-

nych 

  
  

  
Szkoła Podstawowa w SkarŜynie 

Tel. 63 2886803 
  

  
  

Zespół Szkół 
w Kowalach Pańskich-Kolonii  

Tel. 63 2887286 
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Wezwanie do aktualizacji wpisów  
w Ewidencji Działalności Gospodarczej 

  

Z dniem 1 lipca 2011 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG), prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministerstwo Gospodarki. Dotychczasowe orga-
ny ewidencyjne (organy gminy) zobowiązane są do przeniesienia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia br. aktu-
alnych baz danych przedsiębiorców do CEIDG. 
Z danych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kawęczyn wynika, Ŝe wielu 
przedsiębiorców nie wystąpiło dotąd z wnioskiem o aktualizację danych.  
W związku z powyŜszym informujemy o konieczności dostosowania przez przedsiębiorców posiadanych wpi-
sów. Jeśli ostatni wpis lub zmiana wydana została przed 2008r. przedsiębiorca powinien dostosować posiadany 
wpis do obowiązujących przepisów prawa. 
Aktualizacja danych dotyczy: 

• adresów miejsca zamieszkania, zakładu głównego i innych miejsc prowadzenia działalności; 
• numerów PESEL , NIP,  REGON; 
• rodzajów działalności określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 
220, poz.1447 - tekst jednolity z późn. zm) w obrocie gospodarczym, to przedsiębiorca będzie ponosił kon-
sekwencje braku aktualizacji wpisu. Wszelkie zmiany w ewidencji są wolne od opłat.   
Weryfikacji danych naleŜy dokonać poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1 i złoŜenie go w  Urzędzie Gmi-
ny w Kawęczynie, pokój nr 17 , (tel.063 2885927). 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
 
Przy Urzędzie Gminy Kawęczyn działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem  
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010-2013. 
Celem głównym jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności po-
mocy. 
 Realizatorami programu są podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
Urząd Gminy 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Szkoły 
Policja 
SłuŜba zdrowia 
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Kurator sądowy 
Informacji na temat programu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie, przyjmuje teŜ 
zgłoszenia , osobiście lub pod nr telefonu  tel. /63/ 288 59 29 

Uwaga! 
Przemoc w rodzinie moŜe zgłosić kaŜdy, nie tylko ofiara ale takŜe świadek przemocy     



Warta Kramsk – Orzeł Kawęczyn 1:3 
Na mecz do beniaminka A-klasy Warty Kramsk Orzeł Kawęczyn 
wyjeŜdŜał w roli faworyta. Piłkarze nie zawiedli wygrali zdecy-
dowanie 3:1. Bramki zdobywali: jedną Grzegorz Majda i Mikołaj 
Jasiak dwie. Wynik mógł być wyŜszy, bo w drugiej połowie 
Orzeł dał popis nieskuteczności marnując pięć stuprocentowych 
sytuacji. 

 Orzeł Kawęczyn - ZKS II Zagórów 2:3 
 Pomimo nienajlepszego początku spotkania to Orzeł zdobył 
pierwszy bramkę. W sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali 
znalazł się Grzegorz Majda i strzałem pod poprzeczkę pokonał 
bramkarza. W 25 minucie Grzelak był bezradny kiedy dośrodko-
wanie strzałem głową zamienił na bramkę napastnik gości. Orzeł 
nie rezygnował co dało efekt w postaci drugiej bramki zdobytej 
przez Łukasza Włodarczyka. W 35 minucie goście znów wyrów-
nali po strzale w „okienko” bramki. Po przerwie Orzeł zaczął 
grac lepiej, stwarzając szereg okazji do zdobycia gola. Kiedy 
wydawało się, Ŝe opanował sytuację i zakończy mecz jednopunk-
towym dorobkiem, w sytuacji sam na sam z naszym bramkarzem 
znalazł się piłkarz Zagórowa. Grzelak zdołał obronić strzał jed-
nak piłkę dobił  inny zawodnik obok próbujących interweniować 
Woźniaka i Jasiaka.  

GKS Lisewo - Orzeł Kawęczyn 2:0  
Orzeł wybrał się do Lisewa w bardzo okrojonym składzie. Z ko-
nieczności na pozycji stopera zagrał trener Janusz Modrzejewski. 
Początek spotkania i tak naleŜał do Orła, który stworzył kilka 
groźnych akcji.  W 20 minucie napastnik gospodarzy strzałem z 
pierwszej piłki wyprowadził Lisewo na prowadzenie. W 70 mi-
nucie po zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła pod nogi za-
wodnika z GKS i tak jak przy pierwszej bramce strzałem z 
pierwszej piłki nie dał szans Grzelakowi.  

Orzeł Grzegorzew - Orzeł Kawęczyn 5:1  
Orzeł pojechał do Grzegorzewa w jedenastoosobowym składzie. 
Nawet kontuzjowany trener Modrzejewski zmuszony był zagrać.  
Kawęczyn od początku przejął inicjatywę i w 6 minucie mogło 
być 1:0. Piłka po strzale głową Szymona Woźniaka trafiła w słu-

pek. Gospodarze przeprowadzili błyskawiczną kontrę. Kiedy 
zawodnik Grzegorzewa wpadł w nasze pole karne kawęczynian 
został sfaulowany przez Wągla. Gospodarze pewnie wykorzystali 
rzut karny. W 15 minucie zdezorientowanie obrońców gospoda-
rzy wykorzystał Modrzejewski, który sprytnie podał piłkę do 
Chachuły, ten mając przed sobą tylko bramkarza ograł go i umie-
ścił piłkę w siatce. W kolejnych minutach inicjatywę przejęli 
gospodarze i w około 30 minucie wywalczyli drugą jedenastkę, 
po zagraniu ręką przez Woźniaka. W końcówce pierwszej części 
meczu zawodnik rywali wykorzystał bierną postawę naszych 
obrońców i podwyŜszył na 3:1. Po przerwie kontuzja Modrze-
jewskiego sprawiła, Ŝe przyszło kawęczynianom grać w dziesiąt-
kę. Później nabawił się kontuzji Woźniak i jedynie siłą woli po-
został na murawie. Kilka minut po tych zdarzeniach rywale pod-
wyŜszyli na 4:1. Choć zanosiło się na sromotną poraŜkę, Orzeł 
Kawęczyn stracił jeszcze tylko jednego gola.                        (art.) 

Seria trzech poraŜek seniorów Orła 
Po dwóch wygranych z Kramskiem i Ruminem, druŜyna Orła Kawęczyn doznała trzech kolej-
nych poraŜek. Tym samym spadła na dwunaste miejsce w tabeli i zaczyna zbliŜać się do strefy 
spadkowej. Trener Janusz Modrzejewski twierdzi, Ŝe jest to efekt braków kadrowych. Trudno 
się z nim nie zgodzić, skoro na meczu z Grzegorzewem, ławka rezerwowych świeciła pustkami,  
poniewaŜ nawet sam trener choć kontuzjowany musiał wyjść na boisko.  

Wyniki spotkań oraz inne aktualności z działalności 
LZS Orzeł Kawęczyn moŜna śledzić na stronie inter-
netowej 

 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

Najlepsi z najlepszych 

Tabela sezonu 2011/2012 A-klasy 

Wyniki meczów 8 kolejki A-klasy 

Orzeł Grzegorzew 5:1 Orzeł Kawęczyn 

Wilki Wilczyn 1:3 GKS Lisewo 

Płomień Nekla 1:1 ZKZ II Zagórów 

Nałęcz Babiak 0:0 Warta Kramsk 

Teleszyna Przykona 4:0 Warta Rumin 

Zryw D ąbie 3:0 Błękitni M ąkolno 

StraŜak Licheń Stary 0:2 Grom Malanów 

Sparta Orzechowo 2:2 Hetman Orchowo 

Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 
1 Zryw Dąbie 8 19 26-11 

2 GKS Lisewo 8 18 14-12 
3 Płomień Nekla 8 16 14-9 
4 Teleszyna Przykona 8 16 25:13 

5 Orzeł Grzegorzew 8 15 24:14 

6 Nałęcz Babiak 8 15 16:10 
7 Hetman Orchowo 8 12 13:10 
8 Wilki Wilczyn 8 11 12-15 

9 Sparta Orzechowo 8 10 16-18 

10 StraŜak Licheń Stary 8 10 16-21 

11 ZKZ II Zagórów 8 9 12-14 

12 Orzeł Kawęczyn 8 9 12-14 

13 Grom Malanów 8 7 7-17 

14 Warta Kramsk 8 5 7-14 

15 Błękitni Mąkolno 8 5 8-18 

16 Warta Rumin 8 4 5-17 

W pierwszych siedmiu kolejkach spotkań A-klasy 
dwóch zawodników  najdłuŜej przebywało na boisku. 
Są to: Szymon Woźniak - 630 minut gry i Mikołaj Ja-
siak - 622 minuty gry.  Kolejni to czterej zawodnicy, 
którzy wystąpili w sześciu spotkaniach: Grzegorz Maj-
da, Jakub Galas i Wojciech Jasak—540 min oraz Jakub 
Dudek—530 min. W tabeli najlepszych strzel-
ców ,,Orła’’, jak na razie cztery nazwiska. Po trzy gole 
strzelili Mikołaj Jasak i Łukasz Włodarczyk. Po dwie 
bramki maj ą na swoim koncie Grzegorz Majda i Jakub 
Dudek.                                                                          (art.)  


