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UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

 

 

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem     
jaki moŜna dać dziecku jest wykształcenie”jaki moŜna dać dziecku jest wykształcenie”jaki moŜna dać dziecku jest wykształcenie”jaki moŜna dać dziecku jest wykształcenie”    

 Pracownicy oświaty, dbając o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieŜy, 
kaŜdego dnia ofiarują im to, co wartościowe i drogocenne. Wiedza uszlachetnia, 
uszczęśliwia, daje poczucie spełnienia, dlatego tak waŜna i niezwykle 
odpowiedzialna jest praca nauczyciela.  
 W tym szczególnym dniu pragnę złoŜyć najserdeczniejsze Ŝyczenia 
wszystkim pracownikom oświaty, którzy wychowują i kształcą małych Polaków. 
Podejmowany przez Państwa trud zasługuje na wszelkie słowa uznania i 
podziwu. Niechaj kaŜdy dzień obfituje w radość i cierpliwość, a wykonywana 
praca będzie realizacją Ŝyciowej pasji.  

                                                                                                        Z wyrazami szacunkuZ wyrazami szacunkuZ wyrazami szacunkuZ wyrazami szacunku    
                                                                                                    Wójt Gminy KawęczynWójt Gminy KawęczynWójt Gminy KawęczynWójt Gminy Kawęczyn    

                                                                                    ////----/ Jan Nowak/ Jan Nowak/ Jan Nowak/ Jan Nowak    

14 Października Dzień Edukacji Narodowej14 Października Dzień Edukacji Narodowej14 Października Dzień Edukacji Narodowej14 Października Dzień Edukacji Narodowej    

Historyczny sukces młodzieŜowych druŜyn   poŜarniczych  
z gminy Kawęczyn 

Mistrzów Polski powitano w  OSP Głuchów. 

Dwa złote medale zdobyły młodzieŜowe druŜyny poŜarnicze z gminy Kawęczyn 
podczas ogólnopolskich zawodów o randze mistrzostw Polski w Olsztynie. Chłopców 
reprezentujących OSP Głuchów i dziewczę ta reprezentujące OSP śdŜary, powitano z 
wielką pompą w straŜnicy OSP Głuchów.                                   Szczegóły na stronie 3 

W Zespole Szkół w 
Kawęczynie odbyło się 
urocz yste  wręcze nie 
s t y p e n d i ó w  
T o w a r z y s t w a 
S a m o r z ą d o w e g o  
gimnazjalistom z terenu 
gminy Kawęczyn. 

Relacja z Sesji Rady 
Gminy Kawęczyn, która 
odbyła się w Ciemieniu 

Na stronie 2 

W Kawęczynie sołtysi 
spotkali się z wójtem 
Janem Nowakiem i 
zaproszonymi gośćmi. 

Szczegóły na stronie 2 
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W kaŜdy poniedziałek  
w godzinach  

od 7.30 do 8.30  
Przewodniczący Rady  

Gminy Kawęczyn  
Piotr Gebler 

pełni dyŜur  w siedzibie  
Urzędu Gminy  

pokój nr 9 . 

  Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
tel. 632885910, fax 632885940 

e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ dostępny jest w 

placówkach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn oraz w 
Urzędzie Gminy i na stronie internetowej 

www.kaweczyn.pl 
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 S ołtysi z terenu gminy 

Kawęczyn spotkali się 
na naradzie w dniu 18 

września br. z: Janem 
Nowakiem wójtem gminy 
Kawęczyn, pracownikami 
Urzędu Gminy oraz 
zaproszonymi gośćmi. 
Grzegorz Gibaszek - 
Komendant Powiatowy Policji 
w Turku omówił sprawy 
związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w powiecie 
tureckim. Kwestie 
bezpieczeństwa na terenie 
gminy Kawęczyn przybliŜyli: 
Janusz Szelągowski - 
komendant Komisariatu 
Policji w Dobrej oraz Paweł 
Strzelczyk dzielnicowy z 
Zespołu Prewencji w 
Kawęczynie, Komisariatu 

Policji w Dobrej. 
Szczególnym 
zainteresowaniem 
zgromadzonych cieszył się 
temat nowelizacji przepisów 
w ruchu drogowym, a głównie 

poruszanie się pieszych poza 
obszarem zabudowanym z 
obowiązkowymi elementami 
odblaskowymi.  
Zagadnienia te przybliŜył 
Artur Foryński - naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP w Turku. Poinformował, 
Ŝe obecnie piesi poruszający 
się po zmroku bez elementów 
odblaskowych poza obszarem 
zabudowanym, dostają 
upomnienia oraz wyposaŜani 

są w kamizelki, które 
zakupione zostały przez 
gminy z powiatu tureckiego. 
Wśród zaproszonych gości 
była teŜ Magdalena Ciołek - 
prezes Spółdzielni Socjalnej 

„Powrócisz Tu” w Turku, 
której wystąpienie przybliŜyło 
obecnym kwestie 
funkcjonowania spółdzielni. 
Spółdzielnia prowadzi 
działalność na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej oraz 
społecznej osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym. 
Obecnie spółdzielnia działa w  
obszarze  gastronomii oraz 
pielęgnacji terenów zielonych. 
Jednym z pracowników 

spółdzielni jest mieszkaniec 
gminy Kawęczyn. 
Kolejnym tematem zebrania 
był fundusz sołecki. Tu sołtysi 
mogli wyjaśnić swoje 
wątpliwości. kierując pytania 
do pracownika 
odpowiedzialnego w urzędzie 
za te kwestie. 
Stałym punktem posiedzeń 
sołtysów są sprawy bieŜącego 
utrzymania dróg na terenie 
gminy. Sołtysi mogli zgłosić 
problemy z zakresu 
drogownictwa 
kompetentnemu 
pracownikowi. 
Ponadto była okazja 
kierowania pytań z innych 
obszarów działalności gminy 
do wójta i skarbnika gminy. 

IK 

Spotkanie sołtysów 

T ym razem Rada Gminy Kawęczyn 
obradowała w świetlicy wiejskiej w 

Ciemieniu. Gośćmi sesji byli: Stanisław 
Gralak - prezes Zakładu Usług Wodnych 
sp. z o.o. w Koninie i Marek Jaworski - 
kierownik Oddziału Terenowego ZUW w 
Turku. Prezes chwalił zmodernizowane 
stacje uzdatniania wody w Tokarach, 
Kowalach Pańskich i Marcjanowie, które 
jego zdaniem są na miarę XXI wieku. 
Mówił teŜ, Ŝe pomimo spadku sprzedaŜy 
wody jej cena nie uległa zmianie. 
Kierownik Marek Jaworski poinformował, 
Ŝe dzięki modernizacji hydrofornii, 
zmniejszyła sie o 50 procent ilość awarii. 
Goście odpowiadali teŜ na pytania z sali. 
Sołtys Józef Frątczak z Nowego Światu 
pytał z jakiej stacji zaopatrywana jest w 
wodę jego wieś. Odpowiedziano mu, Ŝe z 
Marcjanowa. Radny Sylwester Kasprzak 
pytał co się dzieje z hydrofornią w 
P otworowie,  która do niedawna 
zaopatrywała w wodę część gminy 

Kawęczyn. Prezes Gralak powiedział, Ŝe 
pozostaje pod opieką Zakładu, choć nie 
jest juŜ uŜytkowana. Zaniepokoiło to 
wójta Jana Nowaka, który uwaŜa, Ŝe 
gminy z rz es z on e w Z wią zku 
Mi ędzygminnym W odociąg ów i 
Kanalizacji nie powinny ponosić kosztów 
utrzymania tej hydrofornii. Jego zdaniem 
na swoje barki powinna wziąć to gmina 
Dobra. 
Rada Gminy dokonała korekty 
tegorocznego budŜetu. Przeniesiono 
między innymi ś rodki finansowe 
przeznaczone na rozbudowę Urzędu 
Gminy, na rozbudowę drogi w 
Będziechowie. Jest to związane z tym, Ŝe 
powiat dopiero w październiku przekaŜe 
gminie dotację w wysokości 400.000 zł na 
ten cel. Radni wyrazili zgodę na uŜyczenie 
Radzie Sołeckiej SkarŜyna 12 arów gruntu 
w tej wsi. Sołtys Edward Tobijas wyjaśnił, 
Ŝe jest to działka ze stawem, który 
mieszkańcy  chcą oczyścić i przeznaczyć 

na cele rekreacyjne. Rada zatwierdziła 
takŜe plany odnowy miejscowości  
przedstawione przez rady sołeckie:  
Kowali Pańskich - Kolonii, Milejowa, 
SkarŜyna i Tokar Pierwszych.  
Radni zgłosili szereg interpelacj i, 
dotyczących głównie stanu dróg 
gminnych.  Halina Górska po raz kolejny 
dopominała się o wycięcie drzew przy 
drodze Kawęczyn - Marcjanów, 
zagraŜających bezpieczeństwu ludzi i  
pojazdów. Sylwester Kasprzak  Ŝałował, 
Ŝe nie ma na sesji przedstawicieli władz 
powiatu, którzy obiecali ścięcie poboczy 
przy drodze Kawęczyn - Marcinów oraz 
oczyszczenie rowu. O konieczności ścinki  
poboczy w Głuchowie mówił radny 
Janusz JeŜykowski, poniewaŜ po deszczu 
na jezdni zalega woda, a przechodnie nie 
mają gdzie uciekać przed jadącymi  
pojazdami, Ŝeby nie zostać ochlapanymi.       

Rada Gminy Kawęczyn obradowała w Ciemieniu 
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W dniach 5-7 września br w 
Olszt yn ie odby ły  się 
Ogó lnopo lsk ie Zawody 
MłodzieŜowych  DruŜyn 
P oŜ arn ic zych  we d ł ug 
regulaminu CTiF.DruŜyna do 
malowniczej krainy Warmii i 
Mazur wyjechała w piątek z 
Wągrowca, gdzie odbyła 
dwudniowe zgrupowanie. Po 
zakwaterowaniu udała się  
obejrzeć stadion. Następnie 
odby ła się  narada z 
op iekunami,  po  kt órej 
zawodnicy przystąpili do 
wodnych rozgrywek, które 
zapewnili straŜacy z Olsztyna. 
Wszyscy zmęczeni podróŜą 
połoŜyli się spać. W sobotni 
po ranek  po  śn iadan iu 
rozpoczęły  się zawody . 
Uroczyste wejście, przemarsz 
i główne starty. W tym roku 
o p ró c z  t r a dy cy j ne go 
ćwiczenia bojowego i biegu 
sztafetowego wprowadzono 
takŜe konkurencję Musztry. 
Po pierwszym starcie nasza 
druŜyna ze znaczącą przewagą 
prowadziła w klasyfikacji. 
Radość sprawiła równieŜ 
informacja o przewadze 
koleŜanek z MDP śdŜary, 
które prowadziły jedynie o 
jedną setną sekundy. Po 
przerwie obiadowej nastąpiły 

drugie starty.  Chłopcy nie 
poprawili swojego wyniku i z 
wielkim napięciem oczekiwali 
na wynik jaki osiągnie główny 
przeciwnik czyli równieŜ 
MDP Głuchów lecz z 
wo jewództ wa łódzk iego . 
Napięcie sięgało  zen it u 
poniewaŜ wiedziano juŜ, Ŝe 
wyniki będą się róŜniły o 
setne sekundy .  Sędzia 
zdradził, Ŝe druŜyna z gminy 
Kawęczyn zwycięŜyła o 27 
setnych sekundy. Zawodnicy 
uczieszyli się a jednocześnie 
było im smutno z powodu 
przegranej kolegów poniewaŜ 
przeciwn icy  bardzo  się 

po lubil i .  MDP  śdŜary 
zwiększyła natomiast swoją 
przewagę i juŜ o trzy punkty 
wygrała zawody! Wieczorem 
odby ły  się  prezent acje 
województw, podczas których  
zaśpiewano piosenkę o naszej 
gminie.  Niedzielę rozpoczęto 
śniadaniem i Mszą Świętą. 
Później odbyło się uroczyste 
zakończen ie zawodów i 
wręczenie nagród. Po długiej 
drodze druzyna dotarła do 
Głuchowa, gdzie  została 
powitana przez Jana Nowaka - 
wójta Gminy Kawęczyn, 
P i o t r a  G e b l e r a  - 
p rzewodn iczącego  Rady 

Gminy  Kawęczyn ,  ks 
Anton iego  Janickiego - 
powiat owego  kapelana 
st raŜaków,  St an i sła wa 
Urbaniaka - komendanta 
gm innego  O SP ,  Jana 
Adamczyka - wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Kawęczynie, 
d r uhó w i  dr uhny  z 
O ch o t n i c zyc h  St r aŜy 
PoŜarnych w Głuchowie i 
śdŜarach oraz przez rodziców. 
Wszyscy razem wznieśli toast 
za zwycięskie druŜyny i  
historyczne dwa mistrzostwa 
polski w jednej gminie! 

Historyczny sukces młodzieŜowych druŜyn   poŜarniczych  
z gminy Kawęczyn 

W  dniu 12 września 2014 
roku, po raz drugi odbyło 

s ię „ Świ ęto P ieczonego 
Ziemniaka” zorganizowane 
przez Wójta Gminy Kawęczyn i 
Ś r o d o w i s k o w y  D o m 
Samopomocy w Młodzianowie. 
Do wspólnej zabawy zaproszono 
ŚDS -y i przedstawiciel i 
ośrodków pomocy społecznej z 
powiatu tureckiego. 
Imprezę otworzyli włodarze 
uroczystości: Jan Nowak - wójt  
gminy Kawęczyn i Teresa 
Michalska - kierownika ŚDS 
Młodzianów, którzy serdecznie 
powitali przybyłych gości i 
zaprosili do wspólnej zabawy. 
Dla uczestników przygotowano  
wiele atrakcji między innymi: 
przejazd bryczkami, konkurence  
spo rtow e,  p ok az m ody 
ziemniac zan ej ,  p iecz enie 
ziemniaków w ognisku, wspólny 

śpiew. 
KaŜda konkurencja nagradzana 
była dyplomem, a zwycięzca 
mody ziemniaczanej otrzymał  
puchar Wójta Gminy Kawęczyn.  

Podobnie jak w ubiegłym roku 
uczestnicy i pracownicy 
kaŜdego z ŚDS  zaangaŜowali  
się w organizację pikniku,  
przygotowując pyszne potrawy.  

KaŜdy mógł  skosztować: 
grochówki, zupy ziemniaczanej, 
chleba ze smalcem i ogórkiem, 
z a p i e k a n e k  i  s a ł a t e k 
ziemniaczanych oraz pysznych 
ciast.  Wszyscy mogliśmy takŜe 
podziwiać dorobek i twórczość 
kaŜdego z ŚDS. Spotkanie 
zakończyło ognisko, w którym 
pieczono ziemniaki, podawane z 
pyszną „ gziką”.  P ogoda 
dopisała, dzień był wesoły, 
pełen uśmiechów i wraŜeń. 
S erdeczne podziękowania 
naleŜ ą s ię Mi ros ławowi 
Grudzińskiemu ze śdŜar, 
Marcinowi Klinkiewiczowi z 
Turku, Janowi Jońskiemu z 
R a d y c z y n ,  S t e f a n o w i  
Markiewiczowi z Tuliszkowa, 
Zbigniewowi Nowakowskiemu 
z W yszyny,  Wies ławowi 
Łukaszewskiemu z Kowali  
Pańskich, którzy przewozili  
uczestników świ ęta swoimi  
konnymi pojazdami. 

Pamiątkowe zdjęcie kawęczyńskiej ekipy po zakończeniu zawodów. 

Młodzianowski pieczony ziemniak 

Uczestnicy konkursu z organizatorami imprezy i zaproszonymi 
gośćmi 



Roku tysięcznego osiemset ósmego (1808 – dop. red.) dnia dwudziestego miesiąca maja (piątek – dop. red.) o godzinie 
dziewiąty przed południem  Przed nami kapelanem Kowali Pańskich sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego 
gminy Kowali Pańskich powiatu wartskiego w Departamencie Kaliskim, stawił się Kazimierz Rychleski  lokay (słuŜący – 
dop. red) ) z Dworu Cięminia liczący lat dwadzieścia siedem  w Cięmieniu  zamieszkały y okonaznie nam dziecię płci 
męski, które się urodziło w domu pod numerem drugim  na dniu dziewiątego  maja roku bieŜącego oświadczając, iŜ  jest 
spłodzone z niego y  Cecylii   osiemnaście lat maiącey  iego małŜonki  y ze Ŝyczeniem iego jest nadać mu imię Stanisław. 
Po uczynieniu powyŜszego   oświadczenia y o kazaniu  dziecięcia  w przytomności (w obecności) – dop. red.)  
WielmoŜnego JMCI Pana Ignacego Trąbczyńskiego Posysora (dzierŜawcy) Dzierzbotek liczącego lat trzydzieści dwa 
zamieszkałego w Dzierzbotkach, tudziesz  Marcina Olszeskiego  ze wsi Kowali Pańskich w tym Ŝe gminie połoŜoney, który 
rok trzydziesty ósmy skończył. Ojciec y świadkowie po przeczytaniu tego aktu Ŝaden nie podpisał bo pisać nie umieią. 

Xziądz Łukasz Tecławski 
Kapelan Kowali Pańskich  

Sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego  
  

Roku tysięcznego osiemset ósmego (1808 – dop. red.) dnia drugiego miesiąca Czerwca (czwartek – dop. red.) o godzinie 
ósmy przed południem  Przed nami kapelanem Kowali Pańskich sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego 
gminy Kowali Pańskich powiatu wartskiego w Departamencie Kaliskim, stawił się przed nami Jan Filipczak purulnik 
liczący lat czterdzieści  w Woli zamieszkały y okonaznie nam dziecię płci niewieściej, które się urodziło w domu iego pod 
numerem piatym na dniu trzydziestego Maja roku bieŜącego oświadczając, iŜ  jest spłodzone z niego y  Chrystyny 
Pawłowney trzydzieści siedem lat maiącey  iego małŜonki  y ze Ŝyczeniem iego jest nadać mu imię Małgorzata  y Regina . 
Po uczynieniu powyŜszego   oświadczenia y o kazaniu  Dziecięcia  w przytomności (w obecności) – dop. red.)  Melchiora 
Szczepaniaka purolnika  liczącego lat trzydzieści dwa w Wioli zamieszkałego, tudziesz  Jana Pietrzaka purolnika   ze wsi 
Woli  w gminie Kowali Pańskich połoŜoney, Który rok trzydziesty piaty skończył. Ojciec y świadkowie po przeczytaniu 
tego aktu Ŝaden nie podpisał bo pisać nie umieią. 

Xziądz Łukasz Tecławski 
Kapelan Kowali Pańskich  

Sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego  
Opracował Andrzej R. Tyczyno 

*Zachowano oryginalną pisownię 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Z akt parafii Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w Kowalach Pańskich 

Feliks Bartosiak ze wsi Dzierzbotki 
gm. Kowale Pańskie winien był 
Ignacemu Walczakowi 3.000 zł, na 
którą to sumę wystawił weksel. Weksel 
ten Walczak schował do kufra, nie 
zaglądając tam dłuŜszy czas, aŜ  
pe wne go  dn ia t kn ię t y  z łym 
przeczuciem chcąc jednocześnie 
upewnić się co do terminu jego 
płatności, z przeraŜeniem stwierdził, Ŝe 
weksel w tajemniczy sposób ulotnił się. 
Długo  W alczak  rozmyślał nad 
tajemnicą zaginięcia weksla, gdy 
tymczasem do Feliksa Bartosika zgłosił 
się niejaka  Stefania Augustyniakowa – 
sąsiadka Bartosika i okazawszy mu 
przez niego wystawiony weksel na 300 

zł, zaŜądała wypłacenia tej sumy. 
Bartosik z powodu kryzysu nie 
uregulował naleŜności, a cała historia 
doszła do wiadomości Walczaka, który 
o  wypadku zawiadomił po lic ję , 
oskarŜając Augustyniakową o kradzieŜ 
weksla. 
Augustyniakowa będąc siostrą Ŝony 
Walczaka oświadczyła, Ŝe weksel ten 
otrzymała w prezencie od swojej 
siostry Walczakowej. 
Epilog rozegrał się w Sądzie Grodzkim 
w Turku, Ŝona poszkodowanego 
Walczaka Anna przesłuchana jako 
świadek, kategorycznie zaprzeczyła 
t wi e r dz en i u  s wo j e j  s i o st ry 
oświadczając, Ŝe w ogóle nic nie 

wydaje z domu siostrze, a tembardziej 
nie wydała męŜowskiego weksla. 
Są d  uz n a ł  wi nę  St e f a n j i  
Augustyniakowej dokonania kradzieŜy 
dowodu pienięŜnego i skazał oskarŜoną 
na jeden tydzień bezwzględnego 
aresztu. 

Echo Tureckie nr 24/1932   

Opracował Andrzej R. Tyczyno 
*Zachowano oryginalną pisownię 

KradzieŜ weksla w Dzierzbotkach 

Janowi Gromadzisk iemu z kol.  
Marcjanów A gmina SkarŜyn, zginęły 
dowody, a mianowicie paszport 
krajowy, wydany przez Starostwo w 
Turku, dowód osobisty wydany przez 
Urząd Gminy  i świa dect wo  
murarskie. 

ET 8/1932 
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W  dniu 19 września 2014 r. w 
Zespole Szkół im. Marii 
Sk łodowskiej -Curie w 

Kawęczynie odbyła się inauguracja XV 
edycji  Programu Stypendialnego 
Towarzystwa Samorządowego. Kapituła 
Funduszu Stypendialnego  po raz 
kolejny przyznała stypendia młodzieŜy 
n a j b a r d z i e j 
uzdo ln ionej (ze 
średnią co najmniej 
4,7) oraz aktywnie 
uczestniczącej  w 
Ŝ y ci u  s wo j e go 
środowiska, która dla 
własnego rozwoju 
potrzebuje wsparcia 
f inansowego .  W 
u roc zyst oś ci  w 
K a w ę c z y n i e 
uczestniczyli : Jan 
Nowak -wójt gminy 
Kawęczyn, senator 
I r e n e u s z 
N i e w i a r o w s k i 

i n i c j at o r  p ro gr am u i p rez e s 
Towarzystwa Samorządowego, Henryk 
Binkowski - prezes Gminnego Koła TS 
w Kawęczyn ie,  P iotr  Gebler  -  
przewodniczący Rady Gminy, Arleta 
Biegańska - dyrektor ZS im. MSC w 
Kawęczynie i  Ewa KałuŜna - dyrektor 
Z S w K o wa l a c h  P ań s k i ch . 

Naj waŜn ie jszymi ucze st n ikami 
uroczystości byli stypendyści: Monika 
Szymańska,  Karo lina Szymczak , 
Katarzyna Oleszczyk, Agata Chojnacka, 
Daria Gierosz, Kamil Janaszczyk, 
Aleksandra Jaros, Aleksandra Ptak , 
Kamila Sobczak oraz ich rodzice. 
Wręczone stypendia współfinansuje 

Urząd Gminy Kawęczyn 
o r az  in dy wi dua ln i 
darczyńcy.. Sponsorzy i 
organizatorzy spotkania 
zadbali o ciepłą atmosferę, 
podkreślając, iŜ mają 
z a s zc zy t  p om a gać 
najbardziej pracowitym 
osobom, nat om ia st 
obdarowani dziękowali i 
zapewniali efektywnie 
wykorzystać uzyskane 
środki, aby w przyszłości 
o t r z ym a n e  do b r o 
przekazywać innym. 

D zień 1 września jest dla całej 
społeczności szkolnej 
szczególnym. Następuje tego 

dnia definitywne poŜegnanie wakacji i 
powitanie nowego roku szkolnego. W 
Zespole Szkół w Kowalach Pańskich 
miał on w tym roku szczególną oprawę, 
na co złoŜyło się kilka czynników. 
Uroczystości rozpoczęła msza święta, w 
kościele parafialnym w Kowalach 
Pańskich. Uczestniczyli w niej: 
nauczyciele i wychowawcy na czele z 
Ewą KałuŜną - dyrektorem szkoły, 
licznie zebrani rodzice oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Po 
mszy przedstawiciele uczniów złoŜyli 
kwiaty i znicze pod obeliskiem 
poświęconym poległym w obronie 
ojczyzny, a słowa apelu „Nigdy więcej 
wojny”  wypowiedziane w 75 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej nabrały, 
zwłaszcza w obliczu obecnego konfliktu 
na wschodzie, wyjątkowego charakteru. 
Kolejnym punktem programu były 
uroczystości odbywające się w szkole. 
Swoją obecnością uświetnili je 
przedstawiciele władz gminy: Jan 
Nowak -  wójt gminy Kawęczyn, Piotr 
Gebler - przewodniczący Rady Gminy 

Kawęczyn, BoŜena Kolenda i  Józef 
Raszewski - radni gminni, ks. Roman 
Kowszewicz - proboszcz parafii Kowale 
Pańskie, Andrzej Jaworski - sołtys 
Kowali Pańskich. Przybyli teŜ 

członkowie Zarządu Rady Rodziców 
przy Zespole Szkół w Kowalach 
Pańskich: Sylwia Jaros- Brzychcy, 
Beata Raźniak i Jarosław Pawlaczyk.  

Część oficjalną rozpoczęło 
wprowadzenie pocztu sztandarowego i 
odśpiewanie hymnu państwowego. Pani 
dyrektor powitała całą społeczność 
szkolną. Szczególnie gorąco powitała 
uczniów klasy pierwszej, a wśród nich 6-
latki, które rozpoczynają swą przygodę 
ze szkołą oraz dzieci, które uczęszczać 
będą do klasy „0”i  po raz pierwszy 
zawitały w murach szkoły .  Jedni i 
drudzy, choć  trochę speszeni, dziarsko 
maszerowali na spotkanie ze swoimi 
paniami. Wychowawczynią klasy 
„0”  jest Aleksandra Wardeńska, a klasy 
pierwszej ElŜbieta Szymanowska. Po 
wykonaniu pamiątkowych zdjęć, 
wszyscy uczestnicy uroczystości udali 
się na zewnątrz, gdzie dokonano 
poświęcenia i otwarcia nowego boiska 
wielofunkcyjnego. Przedstawiciele 
władz gminy przekazali pani dyrektor i 
nauczycielowi wychowania fizycznego 
sprzęt  sportowy, który na nowym boisku 
będzie właściwie wykorzystany, a sam 
obiekt przyczyni się do rozwijania 
sprawności fizycznej uczniów szkoły. Po 
oficjalnych uroczystościach uczniowie 
udali się do swoich klas na spotkanie z 
wychowawcami. 

Stypendia  od Towarzystwa Samorządowego 

Stypendyści z działaczami TS i dyrektorami szkół. 

Uczniowie złoŜyli  kwiaty i  znicze pod 
obeliskiem poświęconym poległym w 
obronie ojczyzny. 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Kowalach Pańskich - Kolonii 
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Poziomo 
3 wzór, ideał 
6 miasto na Ukrainie 
8 znak dodawania 
9 zabezpieczenie przed czymś 
10 pod nosem 
12 proszek do prania 
13 i Kmicic i Szarmach 
15 gatunek herbaty 
16 jest nim krzyŜak 
20 kończy się w samorządach 
23 tucznik 
26 szczególny prostokąt 
30 np. ziemska 
31 odzienie 
32 obok mamy 
33 elegancki strój 
34 kończyna 
Pionowo 
1 sąsiad Głuchowa 
2 płaski obszar 
4 były selekcjoner reprez. Polski 
5 nie odchodzi 
7 w niej płynie gaz 
10 Urząd Rady Ministrów 
11 Litera w alfabecie arabskim 
12 Organiz. Wyzwol. Palestyny 
14 krupczatka 
17 czeskie tak 
18 chroni głowę 
19 m. wypoczynk. w Pomorskim 
21 Iwan Groźny 
22 piłka poza boiskiem 
24 i Kaczyński  i Tusk 
25 szczególny motorower 
27 odbędą się w listopadzie 
28 obok epiki i liryki 
29 imię Ŝeńskie                     mol 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Rozwiązanie KrzyŜówki, którym jest hasło utworzone z liter oznaczonych cyframi pisanymi kursywą, moŜna przesłać 
drogą e-mailowa na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl lub dostarczyć do sekretariatu urzędu gminy do dnia 20.10.  br., z 
dopiskiem KrzyŜówka.  Spośród otrzymanych  rozwiązań zostaną wylosowane nagrody ksiąŜkowe.. O wynikach 
losowania poinformujemy. 

KRZYśÓWKA Z HASŁEM z okazji 19 urodzin Kaw ęczyniaka 

Z A P R O S Z E N I E 
Zarząd Gminnego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Kawęczyn 

serdecznie zaprasza na 
 

„BAL   ANDRZEJKOWY” 
 

który odbędzie się dn. 29 listopada 2014 roku w restauracji „VEGA”  w Dobrej 
cena 140 zł od pary 

 
Więcej informacji pod nr tel.:  661 868 134 -  Karol Michalak, 691 689 819 – Grzegorz Majda 
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W okresie od 29 sierpnia 2014 r. do 23 
września 2014 roku na terenie Gminy 
Kawęczyn odbywały się zebrania 
wiejskie dotyczące wydatkowania 
środków z funduszu sołeckiego przez 
poszczególne sołectwa. W 22 
sołectwach podjęto uchwały w sprawie 
uchwalenia wniosków o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego na 2015 

rok. Planowane do realizacji 
przedsięwzięcia obejmują głównie: 
bieŜące utrzymanie dróg gminnych, 
zagospodarowanie placów 
rekreacyjnych i placów zabaw,  
zagospodarowanie boiska przy Zespole 
Szkół w Kowalach Pańskich – Kolonia, 
organizację warsztatów edukacyjnych, 
itp. Ponadto podczas tych zebrań trzy 

sołectwa uaktualniły Plany Odnowy 
Miejscowości oraz jedno podjęło 
uchwałę o przyjęciu Planu Odnowy 
Miejscowości do realizacji. PoniŜej 
przedstawiono tabelę obrazującą 
wysokość środków z funduszu 
sołeckiego przypadającą na 
poszczególne sołectwa oraz procentowy 
udział uprawnionych do głosowania 

Wsie zdecydowały o podziale funduszu sołeckiego 

Lp  Sołectwo Wysokość środków 
przypadających na 

sołectwo 

Liczba osób 
uprawnionych 
do głosowania 

Liczba osób uprawnionych do 
głosowania uczestnicząca w 

zebraniu 

Frekwencja 

1 Stanisława 7.667,32 38 14 36,84% 
2 Młodzianów 9.267,20 87 18 20,69% 
3 Nowy Świat 8.663,47 68 13 19,12% 
4 Tokary 15.938,38 261 49 18,77% 
5 Siedliska 8.421,98 64 10 15,63% 
6 SkarŜyn 10.897,26 129 20 15,50% 
7 Ciemień 14.187,57 222 33 14,86% 
8 Marcinów 10.293,53 112 13 11,61% 
9 Marianów—Kol 10.836,89 123 14 11,38% 
10 Dzierzbotki 10.504,84 120 12 10,00% 
11 Będziechów 14.912,04 226 21 9,29% 
12 Marianów 11.168,94 141 13 9,22% 
13 Kawęczyn 21.945,45 430 39 9,07% 
14 Dziewiątka 11.591,55 136 10 7,35% 
15 Kowale Pańskie – 

Kolonia 
20.224,83 386 26 6,73% 

16 Milejów 14.459,25 238 15 6,30% 
17 śdŜary 17.870,30 311 19 6,11% 
18 Marcjanów 11.802,85 149 9 6,04% 
19 Wojciechów 13.523,47 194 11 5,67% 
20 Głuchów 18.957,01 343 17 4,96% 
21 Kowale Pańskie 11.500,99 261 12 4,60% 
22 Leśnictwo 12.406,58 171 7 4,09% 
23 Chocim 12.074,53 Zebranie wiejskie nie odbyło się 

W  dniu 19 września br. w 
Tureckim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości 

przedstawiciele Sołectwa Tokary 
uczestniczyli w podsumowaniu  projektu 
„Sołecka demokracja ze szwajcarską 
precyzją”. 

Projekt realizowało Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z 
nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Projekt trwał od maja 
2013 roku, a jego celem było 
pobudzenie lokalnych liderów do 
działań innowacyjnych. Były to między 

innymi partycypacja obywatelska, 
zachęcająca mieszkańców do 
uczestnictwa w Ŝyciu sołectwa, 
współdziałania na wsi, czyli 
inicjowania, organizowania i 
planowania wspólnych działań oraz 
zachęcanie do korzystania z 
informatycznych narzędzi promujących 
aktywność.  

W ramach wyŜej wymienionego 
projektu  w  sołectwie Tokary 
realizowany był projekt pod tytułem 
„Wiemy czego chcemy”. Celem 
projektu było usprawnienie lokalnej 
demokracji na poziomie sołectwa. 

 W trakcie trwania projektu zostały 
przeprowadzone badania ankietowe 
mieszkańców Tokar. W 
przeprowadzonej ankiecie mieszkańcy 
sołectwa  mieli moŜliwość określenia 
najwaŜniejszych oczekiwań  i potrzeb 
oraz  wskazania propozycji rozwoju , 
które przyczynią się do  powstania wizji 
sołeckiej demokracji w Tokarach. 

Doświadczenia sołectw 
uczestniczących w projekcie stały się 
podstawą do  wydania publikacji pt. 
INNOWIOSKA, zawierającej opis 
doświadczeń zdobytych podczas 
realizacji sołeckich projektów.  

Tokarska demokracja jak szwajcarski zegarek 
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 PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY 
W    TURKU INFORMUJE 

Rejestracja  działalności  w  ramach  
dostaw   bezpośrednich 
W  związku z zaleceniami Wielkopolskiego 
Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora  
Sanitarnego  w sprawie obowiązku rejestracji 
producentów  rolnych prowadzących 
działalność w ramach dostaw  bezpośrednich, 
obowiązującym od  roku 2006 oraz nadal 
d o t y c h c z a s o w y m  n i e w i e l k i m 
zainteresowaniem podmiotów  rolniczych 
sprawą zgłoszeń o rejestrację dostaw 
bezpośrednich do organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej-Państwowy Powiatowy  
Inspektor  Sanitarny  w  Turku ponownie 
zwraca się z uprzejmą prośbą o współpracę w 
powyŜszym zakresie. 
Na podstawie art.63 ust.2 ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie Ŝywności i 
Ŝywienia(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 
136,poz.914,z póz zm.) prowadzono 
obowiązek rejestracji producentów  rolnych i 
sadowników. 
Powołany wyŜej przepis prawny  dotyczy  
producentów rolnych, którzy są dostawcami 
bezpośrednimi –czyli producentów małych 
i lo ści  Ŝywności  n ieprzetworzonej 
pochodzenia roślinnego, sprzedawanej 
konsumentowi finalnemu, tj. osobom 
fi zycznym-indywidualnym,  np. na 
targowiskach placach targowych bramach 
własnych gospodarstw  rolnych handlu 
obwoźnym, jak  równieŜ  lokalnym sklepom i  
zakładom gastronomicznym (restauracje, 
bary, stołówki szkolne i inne  
Produkty pierwotne – to produkty ziemi, 
pochodzące  z hodowli, polowań  i połowów. 
Produkty pierwotne obejmują  produkty:    
- pochodzenia roślinnego-czyli zboŜa, owoce, 
warzywa, zioła, grzyby hodowlane; 
- pochodzenia zwierzęcego –czyli jaja, 
surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa; 
- zbierane w ich naturalnym środowisku 
(rosnące w warunkach naturalnych) zarówno 
pochodzenia  roślinnego jak i zwierzęcego, 
czyli grzyby, jagody, ślimaki itp. 
Dostawy bezpośrednie obejmują równieŜ  
środki spoŜywcze pochodzące z produktów 
lub surowców o których mowa wyŜej w 
postaci kiszonej lub suszonej. Dostawa 
bezpośrednia nie moŜe być działalnością w 
rozumieniu działalności  gospodarczej, w 
systemie pośrednictwa i dalszej odsprzedaŜy. 
Działalność ta moŜe odbywać  się 
bezpoś rednio pomiędzy producentem 
surowców, czyli płodów  rolnych  i: 
konsumentom  finalnym albo lokalnym 
sklepem detalicznym lub lokalną restauracją 
bądź stołówką, nie w celu dalszej 
odsprzedaŜy innemu podmiotowi 
gospodarczemu, lecz w celu zaopatrzenia,  
konsument finalny (klient). 
Dostawy bezpośrednie nie dotyczą  
produktów pierwotnych wprowadzonych do 
obrotu przez zakład  podmiotu działającego 

na rynku w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
Na poziomie produkcji pierwotnej takie 
czynniki jak na przykład: mycie warzyw, 
usuwanie  liści, suszenie zbóŜ, zabijanie, 
patroszenie, usuwanie płetw, schładzanie i 
pakowanie ryb - powinny być traktowane 
jako normalne, rutynowe  działania. 
 Takie czynniki jak na przykład –obieranie 
ziemniaków, krojenie marchewek, pakowanie 
sałaty  w woreczki czy stosowanie gazów 
konserwujących-nie mogą być zaliczone  do 
czynności wykonywanych w ramach 
produkcji pierwotnej ani za operacje 
związane z produkcją  pierwotną. Działania 
te musza spełniać wymagania określone w 
przepisach prawa Ŝywnościowego. 
Na podstawie art.68 ust.2 ustawy o 
bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia zostało 
wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 6 czerwca 2007r.w sprawie dostaw 
bezpośrednich  środków spoŜywczych (Dz. 
U. Nr 112,poz774),które obowiązuje od dnia 
12 lipca 2007r. 
 Rozporządzenie  to określa zakres 
działalności prowadzonej w ramach dostaw 
bezpośrednich środków spoŜywczych, w tym 
wielkość i obszar dostaw bezpośrednich oraz 
szczegółowe  wymagania higieniczne dla 
działalności prowadzonej w ramach dostaw  
bezpośrednich  Ŝywności.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi działalność w ramach dostaw 
bezpośrednich wymaga rejestracji. W 
związku z tym producent produktów 
pochodzenia roślinnego zobowiązany jest: 
1. złoŜyć wniosek P aństwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Turku ul. Uniejowska 1A,62-700 Turek o 
wpis do rejestru zakładów z dołączonym 
zaświadczeniem o wpisie do ewidencji 
gospodarstw rolnych; 
2. wpis do rejestru zakładów następuje na 
podstawie złoŜonego przez producenta 
prowadzącego działalność w zakresie dostaw 
bezpoś rednich wniosku,  natomiast  
Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny 
w Turku wydaje zaświadczenie o wpisie  
do rejestru zakładów prowadzących sprzedaŜ 
bezpośrednią; 
3. dodatkowo  kaŜdy podmiot wpisany do 
rejestru jest zobowiązany do informowania  
Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Turku, o kaŜdym przypadku 
zmiany  działalności celem dokonania zmian 
w rejestrze zakładów podlegających 
urzędowej kontroli Ŝywności. 
 Natomiast  producent produktów 
pochodzenia zwierzęcego celem dokonania 
wpisu do rejestru winien zgłosić się do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii przy ul. 
Folwarcznej 12 
w Turku. 
Dla informacji podaje się, Ŝe działalność 

okazjonalna obejmująca przygotowanie, 
przechowywanie i serwowanie Ŝywności 
przez osoby fizyczne w trakcie imprez, takich 
jak: jarmarki, czy  święta kościelne, 
szkolne ,miejskie, wiejskie, zorganizowane 
ak cje dob roc zyn ne obejm ują ce 
wolontariuszy, gdzie Ŝywność jest 
przygotowywana czasami, sporadycznie i na 
małą  skalę nie moŜe być uznawana za 
działalność przedsiębiorstwa podlegającą 
wymaganiom prawodawstwa higienicznego 
Wspólnoty. Oznacza to, Ŝe powyŜsze 
działania nie są objęte wymaganiami prawa 
Ŝywnościowego. 
Konieczne jest, aby  osoby zainteresowane 
jak najszybciej uregulowały sprawy 
rejestracji. W ramach współpracy pomiędzy 
naszymi organami uprzejmie proszę o 
skierowanie powyŜszych informacji do 
podmiotów, których rejestracja moŜe 
dotyczyć. 
Ze względu na małe zainteresowanie 
producentów rolnych sprawą rejestracji 
działalności w ramach dostaw bezpośrednich 
brak jest moŜliwości monitorowania 
pochodzenia surowców z ich pełną 
identyfikacją na kaŜdym etapie produkcji, 
przetwarzania i dystrybucji. 
Współpraca w powyŜszym zakresie pozwoli 
na skuteczniejsze informowanie rolników  
lub inne podmioty rolnicze o obowiązku 
złoŜenia wniosku o wpis do rejestru 
zakładów. 
Zgłoszenie rejestracji prowadzenia produkcji 
roślinnej jest bezpłatne, naleŜy je dokonać na 
określonym wniosku (formularzu) dostępnym 
na stronie internetowej PSSE Turek-
www.psse-turek.pl (odnośnik: strona główna, 
po prawej stronie-Wnioski dokumenty 
formularze, Higiena śywności, śywienia i 
Przedmiotów UŜytku, Wniosek o wpis  
zakładu do rejestru zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów PIS) 
lub  bezpośrednio w pokoju nr 24 (II piętr) 
P o wi a to w ej  S ta c j i  S a ni t a r no -
Epidemiologicznej w Turku, ul. Uniejowska 
1A. 
W  przypadku pytań i wątpliwości informacji 
w powyŜszym  zakresie moŜna uzyskać  w 
pokoju nr 24 (II piętro) Powiatowej Stacji 
sanitarno-Epidemiologicznej w  Turku, ul  
Uniejowska 1A,lub telefonicznie: 63 280 36 
83.Ponadto informacje te znajdują się na 
stronie internetowej: www.psse-turek.pl. 
 Istnieje  moŜliwość pobrania wniosków o 
wpis zakładu do rejestru zakładów 
podlegających  urzędowej kontroli zakładów  
Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze strony 
Internetowej oraz osobiście w pokoju nr 24  
PSSE Turek.   

 
Państwowy  Powiatowy   Inspektor   

Sanitarny   w  Turku 
lek .med. Alfred  Rajczyk 
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Wielkopolski Oddział Regionalny 

                  Z A P R O S Z E N I E 
 

Szanowni Państwo! 
 
 W związku z przekazaniem Projektu Systemu Płatności Bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 do 
zatwierdzenia przez Komisję Europejską oraz mając na uwadze, jak waŜne jest poinformowanie i 
przygotowanie potencjalnych beneficjentów do jak najefektywniejszego wykorzystania środków 
przekazywanych przez Unię Europejską na obszary wiejskie w nowym okresie programowania, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęła decyzję o 
przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wyŜej wymienionego programu wśród 
zainteresowanych osób. 
 W nawiązaniu do powyŜszego Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Turku we współpracy z Wójtem Gminy Kawęczyn, organizuje spotkanie w zakresie Projektu 
Systemu Płatności Bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 dla rolników z terenu Gminy Kawęczyn, w 
dniu 09-10-2014 r. o godzinie 930 w Remizie OSP w Milejowie, na które serdecznie zapraszamy. 
 
 Proszę o szybkie przekazywanie niniejszej informacji, celem dotarcia jej do jak najszerszego grona 
osób zainteresowanych. 
 

Biuro Powiatowe w Turku 

KIEROWNIK BIURA      
POWIATOWEGO ARiMR w TURKU 

Tadeusz Gebler 

WÓJT GMINY KAW ĘCZYN 
Jan Nowak   

Wójt Gminy Kawęczyn 
zawiadamia 

o moŜliwości składania wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia nieruchomości  
               w dokumentach planistycznych gminy Kawęczyn 

Wnioski naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kawęczynie 
w okresie od 15 października 2014r. do 28 lutego 2015 roku 

w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30. 
Do wniosku naleŜy dołączyć aktualną mapę ewidencyjną.  

Formularz wniosku moŜna pobrać ze strony www.kaweczyn.pl oraz w Urzędzie Gminy. 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w pok. nr 17, tel 63 2885927, 63 2885932 

PRZETARGI W GMINIE KAW ĘCZYN 
W dniu 09.09.2014 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą ,,Rozbudowa 
drogi gminnej w miejscowości Będziechów”. W dniu, w którym upłynął termin składania ofert 
to jest 25 września 2014 roku, swoją ofertę złoŜył jeden wykonawca. W drodze dalszej 
procedury wyłoniono firmę ROL-DRÓG Zakład Usługowo-Produkcyjny, Roboty Drogowo-
Budowlane, Rajsko 2, 62 - 860 Opatówek za cenę w wysokości 906.494,78 zł brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 
30.09.2014 r. 

KomunikatKomunikatKomunikat    
 
Ze względu na 
udział 
pracowników w 
obowiązkowym 
szkoleniu bhp     
dnia 9 paździer 
nika 2014 roku 
czwartek) Urząd 
Gminy w 
Kawęczynie        
oraz Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Kawęczynie  
będą czynne do 
godz. 14-tej. 
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††† 
Wiesław Dzikowski 

Zgony 

 

 

Informacja Urz ędu  
Stanu Cywilnego 

 
 
 
 
 

Paulina Gozdalik 
Marcin Staszak 

 ♥♥♥ 
Ewelina Frątczak  

Robert Maćczak 
 ♥♥♥ 

Joanna Kurczoba 
Dominik Gibki  

 ♥♥♥ 
Edyta Wojtczak 

Adam Bogdanowicz 

Śluby 

Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju”  jest w 
trakcie realizacji projektu, którego celem jest wydanie publikacji 
nt. przydroŜnych krzyŜy i kapliczek Gminy Kawęczyn, w zakresie 
małych projektów w ramach działania 413 WdraŜanie lokalnych 
strategii rozwoju współfinansowanego przez Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Projekt słuŜy 
kultywowaniu tradycji i dbaniu o dziedzictwo narodowe. 
Publikacja o małej architekturze sakralnej, która jest znakiem 
społecznej, kulturowej i religijnej toŜsamości, utrwali historię 
naszego regionu, ujednolici wiedzę o lokalnych obyczajach. 
Opracowanie będzie dostępne w bibliotekach, zatem kaŜdy 
mieszkaniec z łatwością do niego dotrze. 

Publikacja o małej  
architekturze sakralnej 

INFORMACJA 
W związku z umową współpracy zawartą pomiędzy  Gminą 
Kawęczyn a Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w 
Koninie informujemy, Ŝe w dniu 6.10.2014r. w godzinach 
od 9,00- 13,00 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 
rozpocznie działalność Punkt konsultacji i doradztwa dla 
osób zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości na 
terenie gminy Kawęczyn. Bezpłatne doradztwo prowadzone  
będzie przez  przedstawiciela  Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A z Konina.  
Ponadto informujemy, Ŝe z doradztwa będzie moŜna 
korzystać w kaŜdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
od 9.00 do 13.00, w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (pokój 
nr 5). Wszystkich zainteresowanych (przedsiębiorców, 
rolników, osoby bezrobotne) zapraszamy do korzystania z 
bezpłatnych usług doradczych.  

WYBORY  SAMORZĄDOWE 
Komisarz Wyborczy w Koninie powołał  terytorialne komisje wyborcze do przeprowadzenia 
wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.  
 
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie, po ukonstytuowaniu,  przedstawia się następująco: 
1.Zofia Osiborska – przewodnicząca Komisji 
2.Józef Ochocki – z-ca przewodniczącego 
3.Krzysztof Deszcz – członek 
4.Marlena Jaworska – członek 
5.Katarzyna Kurczoba – członek 
6.Agnieszka Sobczak – członek 
7.Agnieszka Stefanowska – członek 
Harmonogram pracy Komisji jest dostępny na bip.kaweczyn.pl w zakładce Wybory oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kawęczynie. 
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Urząd Gminy w Kawęczynie  
informuje  

     „Moje boisko - ORLIK 2012” w Kawęczynie 
Godziny otwarcia ; Wtorek - Piątek 14:00 - 21:30 Sobota 15:00 - 20:00 

         Niedziela (tylko wcześniejsze rezerwacje telefoniczne grup zorganizowanych) 
Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów):  

Marcin Mazurek 663 - 934 - 446  

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. 1,5 q Ŝyta księga  wieczysta   
KN1T/00028 948/8,  przetarg  o  godz. 9-tej. 
2. Siedliska    -  dz. 118  pow. 0,51 ha, wysokość  stawki  czynsz. 1,5 q Ŝyta księga wieczysta 
KN1T/00028 577/6,  przetarg  o  godz. 9,30. 
3. Siedliska  -   dz. 148  pow. 0,74 ha,  wysokość stawki  czynsz  1,5 q Ŝyta 
księga  wieczysta KN1T/00028577/6  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   21.10.2014 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   s ię  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  63  288-59-24. 
X  Ogłoszenie  opublikowane  zostało  na  stronie  internetowej bip.kaweczyn.pl/ ogłoszenia /. 

Kawęczyn, dnia 18.09.2014 r. 

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NO śNEJ OSP 
 Dnia 12 października 2014 r. od godziny 13:00  
na obiekcie sportowym typu „Orlik” w Kaw ęczynie  

odbędzie się  
IX Gminny Turniej Ochotniczych Stra Ŝy PoŜarnych. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie reprezentacje 
jednostek OSP z Gminy Kawęczyn. 



Seniorzy w czołówce, trampkarze w końcówce 
Seniorzy Orła coraz lepiej radzą sobie w rozgrywkach A klasy. Po pięciu  kole jkach zajmują 
wysokie trzecie miejsce. Znacznie gorzej wiedzie się druŜynie trampkarzy, którzy po pięciu 
poraŜkach i jednym remisie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. 

Orzeł Kawęczyn - Baszta 
Przedecz 3:1.  

Orzeł po niespodziewanej 
poraŜce w pierwszej kolejce 
wyszedł na spotkanie z Basztą 
Przedecz bardzo 
zmobilizowany. W 10 minucie 
Dudek ograł dwóch rywali i w 
sytuacji „sam na sam” pokonał 
bramkarza gości. Rywale 
odpowiedzieli groźnym 
strzałem z rzutu wolnego 
jednak piłka minimalnie minęła 
naszą bramkę. Kilka chwil 
później za faul w polu karnym 

na Kurzawie, arbiter odgwizdał 
rzut karny, który na bramkę 
zamienił Przybylak. Po 
przerwie rywale ruszyli 
odwaŜnie do odrabiania strat, 
jednak to Orzeł strzelił kolejną 
bramkę, której autorem był 
Majda. Obie ekipy kończyły 
mecz w dziesiątkę. Najpierw 
drugą Ŝółtą kartkę otrzymał 
zawodnik Baszty, a kilka chwil 
później ten sam los spotkał 
naszego obrońcę Przybylaka. 
W ostatnich 15 minutach 
rywale przejęli i udało im się 
zdobyć honorową bramkę po 

strzale z dystansu. 
GKS Olszówka - Orzeł  

Kawęczyn 4:2.  
Mecz zgodnie rozpoczął się od 
przewagi naszego zespołu. 
Około 10 minuty piłkę na 
wolne pole skierował Majda, 
doszedł do niej Grzelak, dograł 
do Kurzawy, a ten w sytuacji 
„sam na sam” pokonał 
bramkarza gospodarzy. Minutę 
później doskonale na skrzydle 
urwał się obrońcom 
debiutujący w podstawowym 
składzie Perliński, dośrodkował 
w pole karne, a tam piłkę głową 
do bramki skierował Majda. Po 
łatwym początku nasz zespół 
stracił koncentrację. 
Gospodarze zdołali strzelić 
kontaktową bramkę 
wykorzystując rzut karny 
podyktowany po wątpliwym 
faulu Raszewskiego. Kilka 
minut później było juŜ 2-2. 
Bramka padła po rzucie roŜnym 
kiedy to piłka przeszła całą 
obronę, a zamykające akcję 
zawodnik Olszówki strzałem z 
powietrza w długi róg pokonał 
Tomczyka. W 38 minucie 
mieliśmy piłkę w polu karnym 
otrzymał Majda i świetnym 
strzałem z pierwszej piłki 
pokonał bramkarza gospodarzy. 
TuŜ przed przerwą doskonale z 
rzutu wolnego uderzył Dudek i 
było 4:2. Po przerwie nasz 
zespół mimo niezliczonej 
liczby doskonałych okazji nie 
potrafił zdobyć kolejnych 
bramek i mecz zakończył się 
takim samym rezultatem jak 
pierwsza połowa.  
Orzeł Kawęczyn - Grom  

Malanów 1:1 
W pierwszych 30 minutach 
Grom przejął inicjatywę 
stwarzając sobie kilka lecz 
niezbyt groźnych okazji. W 25 
minucie goście wyszli na 
prowadzenie. Nasz zespół 
bramkę stracił po rzucie 
roŜnym. Po straconej bramce 
Orzeł przebudził się mając 
kilka dobrych okazji. Najlepszą 
zmarnował Majda, który w 
sytuacji sam na sam nie zdołał 
pokonać bramkarza Gromu. W 
38 minucie obrońcom rywali 

doskonale urwał się Dudek i 
strzałem w długi róg zdobył 
bramkę. Po przerwie nasz 
zespół pomimo stwarzanych 
okazji i gry w przewadze od 65 
minuty, nie zdołał strzelić 
zwycięskiego gola.  

 Orzeł Kawęczyn - SRW  
Łuczywno 4:2 

W pierwszej połowie w końcu 
nasza skuteczność była t rochę 
lepsza niŜ w poprzednich 
meczach. Skutecznością 
popisał się Dudek. W pierwszej 
sytuacji naciskany przez 
obrońcę zdołał oddać strzał w 
długi róg bramki pokonując 
bramkarza Łuczywna. Kilka 
minut później Dudek urwał się 
po raz drugi i w sytuacji sam na 
sam podwyŜszył  na 2:0. Przy 
obu bramkach asystował 
Majda. W 55 minucie w 
doskonałej sytuacji w polu 
karnym sfaulowany został 
Kurzawa i  arbiter podyktował 
rzut karny, który na bramkę 
zamienił Przybylak. Po tej 
bramce w nasze szeregi  wdarło 
się rozluźnienie i gospodarze 
zdołali zdobyć z rzutu wolnego 
bramkę. Odpowiedź Orła 
nadeszła szybko. Świetnie z 
rzutu wolnego w pole karne 
dograł Majda, a tam piłkę 
sprytnie uderzył Dudek i było 
1:4. W ostatniej minucie meczu 
oślepiony słońcem bramkarz 
Tomczyk zagrał poza polem 
karnym piłkę ręką, a arbiter 
ukarał go Ŝółtą kartką i 
podyktował rzut wolny. 
Zawodnik Łuczywna 
dośrodkował w pole karne, a 
tam w zamieszaniu nasi 
obrońcy dali się zaskoczyć i 
mecz zakończył się wynikiem 
2:4. 
 Trampkarze starsi Orła 
Kawęczyn rozegrali juŜ sześć 
kolejek spotkań. Niestety nie 
spisują się dobrze. Po 
poraŜkach w dwóch pierwszych  
kolejkach, w trzeciej 
zremisowali u siebie z druŜyną 
z    Osieka Wielkiego. W 
kolejnych trzch meczach 
doznali bolesnych poraŜek z: 
Turem Turek 1:10, GKS 
Lisewo 3:5 i Victorią Września 
0:6.  

Tabela A-klasy w sezonie 2014/2015  
Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 

1 Wicher Dobra 5 15 21:4 
2 Grom Malanów 5 10 14:5 
3 Orzeł Kawęczyn 5 10 14:9 
4 Sparta Barłogi 5 9 12:9 

5 Górnik Wierzbinek 5 9 11:8 
6 Teleszyna Przykona 5 9 13:13 

7 Kasztelania II Brudzew 5 7 7:11 
8 GKS Osiek Wielki 5 6 8:11 

9 Baszta Przedecz 5 4 9:14 

10 Nałęcz Babiak  5 4 5:13 

11 SRW Łuczywno 5 3 9:19 

12 GKS Olszówka 5 1 9:16 

Wyniki spotkań oraz inne aktualności z działalności 
GKS Orzeł Kawęczyn  moŜna śledzić na stronie 
internetowej  www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

Tabela trampkarz C1 w sezonie 2013/2014  
Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 
1 SKP MOS Słupca 6 15 32:10 
2 Górnik Konin 6 15 32:7 
3 Victoria Września 5 13 35:7 
4 Olimpia Koło 5 12 24:2 
5 MKS Tur 1921 Turek 6 12 31:12 
6 Polonus Kazimierz Bis 6 10 16:12 
7 Znicz Władysławów 6 9 18:10 
8 Sparta Konin 5 9 19:20 
9 LKS Ślesin 6 9 24:27 
10 Osiek Wielki 6 7 5:23 
11 GKS Lisewo 6 3 14:33 
12 Nałęcz Babiak 6 3 5:29 

13 Orzeł Kawęczyn 6 1 6:42 
14 Warta Kramsk 5 0 2:29 


