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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

W alne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze Stowarzyszenia Lu-

dowy Zespół Sportowy „Orzeł” Kawę-
czyn odbyło się w straŜnicy Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Milejowie. 
Otworzył je prezes Edward Krawczyk. 
Powitał uczestników zebrania, na które 
przybyło około 60 osób. Szczególnie 
serdecznie powitał: Michała Wasika – 
wiceprezesa KOZPN, Jana Nowaka – 
wójta gminy Kawęczyn, Grzegorza 
Pawlaka – dyrektora biura KOZPN, 
Krystiana Krawczyka – radnego powia-
towego, Tadeusza Krupińskiego – prze-
wodniczącego Rady Gminy Kawęczyn, 
jego zastępców Grzegorza Dzikowskie-
go i Stanisława Urbaniaka, Jarosława 
Króla – prezesa Kawęczyńskiego Towa-
rzystwa Rozwoju, Jarosława Pasika – 
prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Kawęczynie, Henryka Bin-
kowskiego – przewodniczącego Koła 
Gminnego Towarzystwa Samorządowe-

go oraz grono sponsorów. 
Na przewodniczącą obrad wybrano Jo-
lantę Krucka – księgową klubu, a na 
protokólanta Teresę Kęska – sekretarza 
klubu. Do komisji uchwał i wniosków 
wybrano: Przemysława Przybylaka, Ja-

kuba Dudka i Michała Chachułę. W 
skład komisji skrutacyjnej weszli: Jakub 
Galas, Wojciech Jasiak i Grzegorz Maj-
da. Sprawozdanie z działalności złoŜył  
prezes Krawczyk.                   

cd. str. 3  

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze „Orła”  Kawęczyn 

D wunasta sesja Rady Gminy Kawę-
czyn odbyła się w Zespole Szkół 

w Kawęczynie. Otworzył ją i powitał 
przybyłych Tadeusz Krupiński – prze-
wodniczący Rady Gminy. Wśród gości 
byli: Jarosław Król – prezes Kawęczyń-
skiego Towarzystwa Rozwoju, Roman 
Kacprzak z Zarządu Dróg Powiatowych 
w Turku, Kazimierz Sobczak – delegat 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Henryk 
Kleśta – ze Związku Kombatantów RP 
oraz dyrektorki gminnych placówek 
oświatowych. 
NajwaŜniejszym wydarzeniem sesji, 
było powołanie nowego skarbnika gmi-
ny. Cztery tygodnie wcześniej Rada 
Gminy odwołała z tego stanowiska Ra-
fała Woźniaka. W dniu 20 września 
zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pra-
cy zapotrzebowanie na to stanowisko. 
Ogłoszenie w tej sprawie znalazło się 

takŜe w internetowym Biuletynie Infor-
macji Publicznej. Zgłosiło się pięciu 
kandydatów. Wójt zdecydował się za-
ufać Edycie Balcerzak ze SkarŜyna w 
gminie Kawęczyn. Jest ona absolwentką 
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Koninie. 
Tytuł magistra zdobyła na Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła 
teŜ kurs głównego księgowego.  
Zawodowo związana była z Przedsię-
biorstwem Komunikacji Samochodowej 
w Turku. Piastowała tam stanowiska 
starszej księgowej, a następnie była dy-
rektorem ds. finansowych i główną 
księgową. Pani Edyta jest zamęŜna i ma 
dwoje dzieci. 
 Radni jednogłośnie zaaprobowali tę 
kandydaturę i powołali Edytę Balcerzak 
na skarbnika gminy z dniem 12 paź-
dziernika 2011 roku.   

cd. str. 2 

Odznaczeni brązowymi odznakami KOZPN z wójtem i prezesem  

Nowa Skarbnik Gminy Kawęczyn 

Edyta Balcerzak - nowa skarb-
nik gminy Kawęczyn 



2                                                              KAWĘCZYNIAK                                       listopad 2011 

P rzewodniczący Rady natych-
miast podpisał uchwałę i prze-

kazał ją wójtowi. Nowej pani skarb-
nik wręczył bukiet kwiatów wraz z 
Ŝyczeniami owocnej pracy na rzecz 
gminy Ka-
węczyn i 
jej miesz-
kańców. 
Pani skarb-
nik powie-
działa, Ŝe 
dołoŜy wszelkich starań, Ŝeby 
współpraca pomiędzy nią i wójtem 
oraz Radą układała się dobrze. 
Obiecała teŜ dobrze i efektywnie 
pracować. 
Roman Kacprzak z Powiatowego 
Zarządu Dróg z góry zaznaczył, Ŝe 
decyzje o inwestycjach drogowych 
podejmuje Zarząd Powiatu.  
Zapowiedział remont cząstkowy 
bardzo dziurawej drogi  Kawęczyn – 
Marcjanów i to na gorąco. Na zimno 
dziury były juŜ w tym roku łatane na 
tej drodze. Pan Kacprzak zapewniał, 
Ŝe łatanie dziur w asfalcie na zimno 
odeszło w niepamięć. Zarząd Dróg 
kupił walec i teraz kładziona będzie 
juŜ tylko bardziej trwała, gorąca ma-
sa bitumiczna. Mówił takŜe o wyci-
naniu drzew przydroŜnych w gminie 
Kawęczyn. W Marcjanowie ściętych 
zostanie 26, kolejne w SkarŜynie, 
dwa w Będziechowie i wierzba w 
Kowalach Pańskich.  Pan Kacprzak, 
przedstawił teŜ propozycje drogo-
wców do przyszłorocznego budŜetu 
powiatu. W przypadku gminy Ka-
węczyn, są to droga z Będziechowa 
do Miłaczewa i chodnik w SkarŜy-
nie na odcinku 170 metrów po jed-
nej stronie i 40 po drugiej.  W przy-

padku chodnika to spadek po ekipie 
starosty Ryszarda Bartosika, która 
przygotowała tylko taką dokumenta-
cję, choć on i wicestarosta Krzysztof 
Kolenda obiecywali więcej.  Nie-

mniej, jeŜeli 
chodnik w 
tej okrojo-
nej formie 
nie zostanie 
wy ko n any 
w przy-

szłym roku, to dokumentacja straci 
waŜność i całą procedurę trzeba bę-
dzie zaczynać od nowa. Proponowa-
na jest takŜe: przebudowa drogi Ma-
lanów - śdŜary na odcinku 13 kilo-
metrów, budowa chodnika w Kawę-
czynie przy drodze w kierunku Mar-
cinowa oraz nakładka na drodze 
Marcjanów - SkarŜyn. Radni i sołty-
si zgłaszali drzewa przydroŜne do 
wycinki i zagraŜające gałęzie, zawy-
Ŝone pobocza itp. Pan Kacprzak ta-
kie sprawy obiecywał naprawiać na 
bieŜąco. Jego zdaniem wystarczy 
telefon i sprawa załatwiona.  

(art.) 
  

 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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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. 

Nowa Skarbnik  
Gminy Kawęczyn 

Trzynasta w tej kadencji sesja Rady 
Gminy Kawęczyn, odbyła się w straŜ-
nicy OSP w Milejowie. W sesji wzięli 
udział wszyscy radni oraz liczne grono 
sołtysów i zaproszonych gości. Wśród 
nich była Anna Goszczyk-Adamek z 
Tureckiej Izby Gospodarczej. Przeka-
zała ona obecnym kompendium wiedzy 
na temat Izby i korzyści płynących dla 
przedsiębiorców z przynaleŜności do 

niej. Informacja ta związana była z za-
miarem przystąpienia do TIG jako 
członka wspierającego Gminy Kawę-
czyn. Wójt Jan Nowak powiedział, Ŝe 
koszty będą niewielkie bo tylko 200 zł 
wpisowego i sto złotych miesięcznej 
składki, a korzyści mogą być niewspół-
miernie większe. Radni jednogłośnie 
zaakceptowali tą propozycję. Następnie 
uchwalono przyszłoroczne stawki po-
datkowe dla gminy Kawęczyn. Szcze-
gółowe dane na ich temat zamieścimy 
w  g r u d n i o w y m  w y d a n i u 
„Kawęczyniaka”. Cenę skupu Ŝyta ko-
nieczną do naliczenia podatku rolnego, 
ustalono na poziomie 45 złotych.  
Wójt przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym. 
Najistotniejszą była informacja doty-
cząca spotkania w sprawie dalszego 
funkcjonowania Centrum Integracji 
Społecznej w Młodzianowie. Ustalono, 
Ŝe czynione będą zabiegi o zorganizo-
wanie w tym budynku Środowiskowe-
go Domu Samopomocy. W zajęciach 
tam prowadzonych brałyby udział  oso-
by z dysfunkcjami umysłowymi.  
Funkcja CIS pozostałaby, ale okrojona 
do dwóch warsztatów. 
Sprawozdanie z działalności Rady 
Gminy w okresie międzysesyjnym zło-
Ŝył przewodniczący Tadeusz Krupiń-
ski. Radny Janusz JeŜykowski prosił o 
pisemne powiadamianie radnych po-
wiatowych reprezentujących gminę 
Kawęczyn i starostę o sesjach za po-
twierdzeniem zwrotnym, poniewaŜ rad-
ni mają im do przekazania wiele spraw, 
a oni się nie kwapią do przyjazdu.  Ry-
szard Bartosik nie był na sesji Rady 
Gminy juŜ od kilku lat. 

(art.) 

Sesja  
w Milejowie 



Na wniosek Zarządu Klubu, Michał 
Wasik – wiceprezes KOZPN odznaczył 
31 jego członków. Srebrną Odznaką 
Wielkopolskiego Związku Piłki NoŜnej 
wyróŜniony został Tomasz Musiałowski 
– wiceprezes klubu. 
Złote Odznaki OZPN w Koninie otrzy-
mali: Krzysztof Darul, Szymon Woź-
niak, Krzysztof Marek, Grzegorz Maj-
da, Łukasz Górski, Arkadiusz Gołdyka. 

Srebrne odznaki przypięto: Jarosławowi 
Pasikowi, Jakubowi Galasowi, Przemy-
sławowi Przybylakowi, Wojciechowi 
Jasiakowi, Konradowi Grzelakowi, Łu-
kaszowi Antczakowi, Mikołajowi Jasia-
kowi, Przemysławowi Kurzawie, Mar-
kowi Raszewskiemu, Wiesławowi Osie-
wale, Karolowi Michalakowi, Teresie 
Kęska, Marcinowi Janiakowi, Stanisła-
wowi Piaseckiemu i Piotrowi Pasikowi. 
Brązowe odznaki wiceprezes Wasik 
wręczył: Jakubowi Dudkowi, Jarosła-
wowi Miszczakowi, Przemysławowi 
Wągiel, Michałowi Chachule, Łukaszo-
wi Antczakowi, Zbigniewowi Walasz-
czykowi, Kacprowi Skotarkowi, Zbi-
gniewowi Matusiakowi i Marcinowi 
Mazurkowi. Prezes Krawczyk wręczył 
w dowód wdzięczności pamiątkowe 
statuetki wójtowi Janowi Nowakowi i 
uczestniczącym w zebraniu sponsorom: 
Franciszkowi Raszewskiemu, Leszkowi 
Golakowi, Mariuszowi Tomczykowi i 
Dariuszowi Jenerowiczowi.  
Uczestnicy zebrania zdecydowali, więk-
szością głosów 17:15 o zwiększeniu 
składu Zarządu Klubu z ośmiu do dzie-
więciu członków. W jego skład weszli: 
Edward Krawczyk – prezes, Tomasz 
Musiałowski – wiceprezes, Krzysztof 
Darul – wiceprezes, Szymon Woźniak – 
skarbnik, Teresa Kęska – sekretarz, Ka-
rol Michalak, Marek Raszewski i Wie-
sław Osiewała, – członkowie. Przewod-
niczącym komisji rewizyjnej został po-
nownie Sylwester Kasprzak, a jej człon-
kami Zdzisław Kowalczyk i Krzysztof 
Marek.  
Dokonano takŜe zmian w Statucie Klu-
bu. Pierwsza dotyczyła jego nazwy. Do-
tychczasowe Stowarzyszenie Ludowy 
Zespół Sportowy „Orzeł” Kawęczyn 
zastąpiono Stowarzyszeniem Gminny 
Klub Sportowy „Orzeł” Kawęczyn. Jak 
wyjaśnił prezes, stowarzyszenie ubiega-

ło się będzie o uzyskanie pełnej osobo-
wości prawnej, poprzez wpisanie do 
Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki 
temu stworzone zostaną lepsze warunki 
do pozyskiwania środków z zewnątrz. 
Kolejna zmiana dotyczyła dodania zapi-
su w statucie, umoŜliwiająca prowadze-
nie przez klub działalności odpłatnej. Po 
przyjęciu tych zmian zdecydowano jesz-
cze pozostawić składkę członkowską na 

dotychczasowym poziomie, czyli 10 zł 
rocznie. 
Wiceprezes Wasik podziękował Zarzą-
dowi „Orła” za dotychczasowa współ-
pracę i wyraził nadzieję, Ŝe w kolejnych 
latach będzie ona równie owocna. Po-
wiedział teŜ, Ŝe cieszy go obecność na 
zabraniu tak licznej rzeszy członków 
klubu. W starszych, wyŜej notowanych 
nie ma takiej frekwencji. 

Wójt Nowak podziękował działaczom 
klubowym za cztery lata owocnej 
współpracy. Przypomniał, Ŝe potrzeba 
utworzenia klubu sportowego w gminie 
Kawęczyn zrodziła się z chwilą wyboru 
pierwszego demokratycznego samorzą-
du w 1990 roku. Szanse na to były juŜ 
w sezonie 1991/1992. Jednak powołanie 
do wojska grupy potencjalnych zawod-
ników wydłuŜyło ten proces. Ostatecz-
nie klub zaczął działać w 1996 roku. 
Zdaniem wójta jest on istotnym elemen-
tem promocji gminy. Poinformował teŜ, 
Ŝe zarządcą stadionu w Tokarach będzie 
gmina. Krystian Krawczyk wręczył pre-
zesowi Krawczykowi „adres” od Zbi-
gniewa Bartosika – starosty tureckiego.  

(art.) 
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Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze „Orła”  Kawęczyn 

Prezes Edward Krawczyk 

W dniu 15 października przeprowadzo-
no ćwiczenia na terenie dworu i stadni-
ny w Gozdowie, mające na celu spraw-
dzenie gotowości bojowej jednostek z 
terenu gminy Kawęczyn. Organizatora-
mi ćwiczeń byli: Stanisław Urbaniak – 
komendant gminny ZOSP RP w Kawę-
czynie i Andrzej Opłatek – właściciel 
obiektów. Ćwiczenia koordynował ka-
pitan Piotr Pieśkiewicz – naczelnik wy-
działu operacyjnego Komendy Powiato-
wej PSP w Turku. Alarm ogłoszono o 
godzinie 18.00 po powiadomieniu o 
dymie wydobywającym się z budynku 
dworskiego. Pierwsza przyjechała OSP 
śdŜary, która zameldowała o tym. Po 
wejściu do budynku, kontakt ze straŜa-
kami się urwał. Powiatowe Stanowisko 
Kierowania w Turku wysyła kolejne 
jednostki. Po kolei przybywały: OSP 
Tokary, OSP Głuchów, OSP Będzie-
chów, OSP SkarŜyn, OSP Kawęczyn, 
OSP Milejów, OSP Kowale Pańskie, 
OSP Marianów. Ćwiczenia zabezpie-

czali policjanci z Posterunku w Kowa-
lach Pańskich pod dowództwem st. 
aspiranta Mariusza Majcherka. Przybył 
teŜ ks. Antoni Janicki – powiatowy ka-
pelan straŜaków, gotów ratownikom lub 
poszkodowanym nieść wsparcie ducho-
we. Ćwiczenia obserwowali teŜ: Jan 
Nowak – wójt gminy Kawęczyn, Tade-
usz Krupiński – przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn i Zbigniew Gradecki 
– prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP i Jarosław Pasik – prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kawęczynie. Akcja ratownicza prze-
biegała bardzo sprawnie. WyposaŜona 
w aparaty tlenowe sekcja straŜaków 
wynosiła z zajętego poŜarem budynku 
poszkodowanych straŜaków ze śdŜar, 
którym udzielano pomocy przedme-
dycznej.  Pozostałe jednostki prowadzi-
ły akcję gaśniczą .Po kilkunastu minu-
tach poŜar został opanowany i pozostało 
tylko dogaszanie.  

(art.) 

Ćwiczenia straŜackie w Gozdowie 



Przygoński – nazwisko pochodzi od 
miejscowości Przygoń w woj. łódzkim, 
a pośrednio od słowa przygoń, np. by-
dło z pastwiska. 
Siwek -  nazwisko znane od 1415 roku, 
pochodzi od słowa siwy, czyli biało-
szary. 
Sypniewski – nazwisko znane od 1664 
roku. Pochodzić moŜe  od nazwy miej-
scowości Sypniewo. W Polsce kilka 
wsi posiada taką nazwę. NajbliŜsza w 
gminie Margonin powiat Chodzieski. 
Wywodzi się teŜ z grupy nazwisk po-
chodzących od słowa sypać. Na kre-
sach wschodnich pochodziło teŜ od 
imienia Osyp (Józef). 
Duszyński – nazwisko pojawia się w 
dokumencie z 1646 roku. Wywodzi się 
od nazwy miejscowości  Duszno w 
gminie Trzemeszno, województwo ku-
jawsko-pomorskie. Pośrednio pochodzi 
od słów dusić i  dusza.  

Mintus – na-
zwisko pocho-
dzi od nazwy 
popularnej 
byliny leczni-
czej, mięty 
Tyrakowski – 
nazwisko wy-
wodzi się od 
gwarowego 
tyrać, czyli 
cięŜko praco-
wać, męczyć 
się oraz  staro-
polskiego znaczenia słowa tyrać, czyli 
poniewierać, gromić, łajać. 
Brzychcy – nazwisko wywodzi się od 
imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię 
to pochodzenia celtyckiego, notowane 
jest w Polsce od XII wieku. 
Frątczak – nazwisko wywodzi się od 
określenia frant, czyli człowiek chytry, 

cwaniak. Nazwi-
ko to moŜe teŜ 
pochodzić od 
imienia Franci-
szek. 
Czapla – nazwi-
sko pochodzi od 
nazwy rodziny 
ptaków z rzędu 
pelikanowatych. 
Tobijas – na-
zwisko pochodzi 
od imienia To-
biasz, notowanego w Polsce od XIII 
wieku. Imię to pochodzi od hebrajskie-
go „tobi jjah”,  po przetłumaczeniu 
„Bóg jest dobry”. W średniowieczu 
imię w Polsce było wymawiane Tobi-
jasz, Tobija, Tabasz. 
Andrzejak – nazwisko od imienia An-
drzej. Jest to imię pochodzenia greckie-
go, od „anér”, genetycznie „andrós” 
czyli „mąŜ”. Imię notowane w Polsce 
od XII wieku teŜ jako Jędrzej, Ondrzej. 

Opr. Andrzej R. Tyczyno 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Pochodzenie nazwisk 

W tej nowej rubryce będziemy 
czytelnikom prezentować doniesie-
nia tygodnika Echo Tureckie z lat 
1924-1939 traktujące o terenie 
dzisiejszej gminy Kawęczyn. 

WielmoŜnym Państwu Zaborowskim w 
dom. Głuchów za łaskawe ofiarowanie 
30 drzewek owocowych dla szpitala 
św. Pawła w m. Turku jak równieŜ za-
rządowi gminy Tokary za przesłanie 
takowych, składa najserdeczniejsze 
Staropolskie Bóg zapłać 
Zarząd Szpitala Św. Pawła w Turku  

W maju 1924 roku, utworzono powia-
towe komisje podatkowe. Pierwsza  z 
nich obejmowała miasto Turek i gmi-
ny: Pęcherzew, Piętno i SkarŜyn. Z 
ramienia tej ostatniej w komisji zasia-
dał Franciszek Cybocki z Miłaczewa. 
Wśród zastępców członków komisji 
byli: Tomasz Młodzianowski z Kawę-
czyna, i Stanisław Kuchta z Marcjano-

wa. 

Komisja II obejmowała miasta Dobrę i 
Uniejów oraz gminy: Biernacice, Gosz-
czanów, Grzybki, Kościelnica, Kowale 
Pańskie, Lubola, Malanów, Niewiesz, 
Niemysłów, Ostrów Warcki, Piekary, 
Skotniki, Tokary, Wichertów, Wola 
Świnicka, Zelgoszcz.  Wśród zastęp-
ców członków komisji był Wawrzyniec 
Szklarek z Ziemięcina gmina Tokary.  

Wojciech Bocian syn Macieja i Ma-
rianny z Tyrakowskich urodzony we 
wsi Lipicze gmina Tokary Zgubił do-
wód osobisty . 

Tomasz Glądała – powiatowy inspek-
tor samorządowy, opublikował w Echu 
Tureckim w maju 1924 roku sprawoz-

danie z działalności gminnych samo-
rządów. Napisał w nim: W gminie 
Tokary uchwalono samodzielnie 
podatek od zbytku jako to: od powo-

zów, bryczek, samochodów itp. zupeł-
nie nieformalnie i wbrew ustawie, 
gdyŜ wyzyskanie tych źródeł przysłu-
guje jedynie powiatowym związkom 
komunalnym i miastom.  

Wśród większych majątków powiatu 
tureckiego, Echo Tureckie wymienia w 
1924 roku: Głuchów, Gozdów, Kawę-
czyn, Chocim. 

W „Historii powiatu tureckiego” 
publikowanej na łamach Echa Tu-
reckiego, Lubormir Kruszyński 
wśród wybitnych ziemian wymienia 
Maksymiliana Młodzianowskiego z 
Kawęczyna. 

Opr. Andrzej R. Tyczyno  

Łabędź - herb  
Duszyńskich 

Radwan - herb 
Czaplów 

donosiło w 1924 roku 
Podziękowanie 

Wybitny ziemianin 

DuŜe majątki 

Zagubiony dowód Komisje podatkowe 

Samowola w Tokarach 



listopad  2011                                        KAWĘCZYNIAK                                                          5   

 
 
 
 
 
 

Projekt „Wspólna przyszłość – program reintegracji społeczno – 
 zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
 Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Człowiek – najlepsza inwestycja” 

„Gotowi do pracy”  
Kończy się projekt "Wspólna przyszłość - program reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej 
w Młodzianowie”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" we współ-
pracy z Gminą Kawęczyn, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Grupę docelową projektu stanowiły osoby zamieszkujące teren Gminy Kawęczyn, przede wszystkim osoby długotrwa-
le bezrobotne, osoby niezatrudnione korzystające ze świadczeń oraz osoby bezdomne. 
Uczestnicy projektu brali udział w następujących warsztatach tematycznych: 
• warsztat budowlano – remontowy 
• warsztat ogrodniczo – porządkowy 
• warsztat opieki nad dziećmi i osobami starszymi 
• warsztat rękodzielniczo- krawiecki 
• warsztat agroturystyki np. przygotowywania posiłków 
• Kwalifikacje zawodowe uzyskali poprzez uczestnictwo w następujących kursach: 
• kurs obsługi wózków widłowych 
• kurs komputerowy 
• kurs wizaŜu 
• kurs florystyki 
• kurs prawo jazdy kategorii B 
• kurs obsługi kasy fiskalnej 

Swoje umiejętności doskonalili biorąc udział w praktykach w firmach zewnętrznych. 
Podsumowując - uczestnicy projektu, a jest ich 25, pozyskali kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie które 
pozwolą im na ponowne zaistnienie na rynku pracy. 
Przedsiębiorców wyraŜających chęć zatrudnienia uczestników projektu prosimy o kontakt pod numerem telefo-
nu: 

(63) 288 -72 - 15 lub 502 549 110 

W ojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Koninie, na pod-

stawie analizy wyników osiągniętych 
przez uczniów w Eliminacjach Powia-
towych Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
od kilku lat doposaŜa szkoły podsta-
wowe w profesjonalne pomoce do na-
uki w zakresie wychowania komunika-
cyjnego. Dzięki osiągnięciom uczniów 
w tegorocznych eliminacjach Szkoła 
Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Kawęczynie została zakwalifi-
kowana do otrzymania tych pomocy. 
W dniu 4 października 2011 roku dele-
gacja szkoły uczestniczyła w uroczy-
stości przekazania sprzętu, która miała 

miejsce w Szkole Podstawowej nr 15 
im. Polskich Olimpijczyków w Koni-
nie. Podczas uroczystości szkołę repre-
zentowali: pani Arleta Biegańska -
dyrektor Zespołu Szkół, pani Magdale-
na Tomczyk—opiekunka druŜyny, 
Andrzej Kasprzak i Eliasz Cholajda - 
członkowie druŜyny . W skład zestawu 
pomocy o wartości ponad cztery tysią-
ce złotych wchodzą między  innymi: 
trzy rowery z wyposaŜeniem, zestaw 
znaków drogowych, plansze edukacyj-
ne, przenośny sygnalizator świetlny, 
ksiąŜki i broszury. 
Jak powiedział pan Piotr Korytkowski 
- dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Koninie, do tej 

pory wyposaŜono czterdzieści dwie 
szkoły podstawowe w rejonie koniń-
skim. W tym roku taką pomoc otrzy-
mało jedenaście szkół, z tego dwie z 
powiatu tureckiego.  
Otrzymane pomoce na pewno uatrak-
cyjnią naukę zasad ruchu drogowego 
kawęczyńskim uczniom. 

WyróŜnienie dla Zespołu Szkół w Kawęczynie 

 Urząd  Gminy  Kawęczyn 
 
Centrala tel.  063 288 59 10,  
                       063 288 59 14 
FAX  063 288 59 40 
E-mail 
ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
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FREKWENCJA W OBWODACH GŁOSOWANIA 

Wybory parlamentarne 2011 ♦♦♦ Wybory parlamentarne 2011 

Nr obwodu Nazwa obwodu Liczba uprawnionych do 
głosowania 

Liczba głosujących %  

1 Kawęczyn 959 372 38,79 

2 Tokary Pierwsze 1.308 403 30,81 

3 SkarŜyn 522 176 33,72 

4 Kowale Pańskie - Kolonia 1.423 689 48,42 

  Ogółem 4.212 1.640 38,94 

 
FREKWENCJA WYBORCZA W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWO ŚCIACH 

Lp.  Nazwa miejscowości Liczba uprawnionych do 
głosowania 

Liczba głosujących %  

1. Będziechów 216 70 32,41 

2. Chocim 158 41 25,95 

3. Ciemień 220 101 45,91 

4. Dzierzbotki 124 37 29,84 

5. Dziewiątka 137 69 50,36 

6. Głuchów 350 95 27,14 

7. Kawęczyn 432 199 46,06 

8. Kowale Pańskie 144 69 47,92 

9. Kowale Pańskie -  Kolonia 365 216 59,18 

10. Leśnictwo 170 57 33,53 

11. Marcinów 110 48 43,64 

12. Marcjanów 143 39 27,27 

13. Marianów 142 52 36,62 

14. Marianów – Kolonia 119 68 57,14 

15. Milejów 227 89 39,21 

16. Młodzianów 55 17 30,91 

17. Nowy Czachulec 33 7 21,21 

18. Nowy Świat 67 12 17,91 

19. Okręglica 37 14 37,84 

20. Siedliska 59 26 44,07 

21. SkarŜyn 123 48 39,02 

22. Stanisława 40 19 47,50 

23. Tokary Pierwsze 156 64 41,03 

24. Tokary Drugie 71 15 21,13 

25. Wojciechów 194 72 37,11 

26. śdŜary 306 82 26,80 

Ogółem 4.198 
 + 14 osób spoza obwodów 

1.626 
+ 14 osób spoza obwodów 38,94 
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INFORMACJA 
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, Ŝe moŜna składać wnioski do tutejszego Urzędu o 

udzielenie dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Do wniosku 
naleŜy dołączyć zgłoszenie ze Starostwa Powiatowego w Turku o zmianie pokrycia dachowego 
oraz akt notarialny.  
 Wnioski będą rozpatrywane według kolejności napływania. Wszystkie informacje moŜna 
uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju numer 22 lub pod numerem telefonu 63 288 59 32, 63 288 
59 27. 

N
r 
li-
st
y 

Nazwisko i imię, 
komitet wyborczy 

Obwód Głosowa-
nia 

Nr 1 w Kawęczy-
nie 

Obwód Głosowa-
nia 

Nr 2 w Tokarach 
Pierwszych 

Obwód Głosowa-
nia 

Nr 3 w SkarŜynie 

Obwód Głosowa-
nia 

Nr 4 w Kowalach 
Pańskich-Kolonii  

  
O g ó ł e m 

Głosów 
waŜnych 

%  Głosów 
waŜnych 

%  Głosów 
waŜnych 

%  Głosów 
waŜnych 

%  Głosów 
waŜnych 

%  

1 KW Prawo i Sprawiedli-
wość : 
Czarnecki Witold Woj-
ciech 
Hofman Adam Andrzej 
Dolata Zbigniew 
Budner Alfred Józef 
Bartosik Ryszard 
Kubiak Marek 

 
137 

8 
 

26 
2 
1 

84 
4 

38,92 
  
  

98 
 

11 
 

17 
2 
9 

48 
0 

26,42 
  
  

58 
 

7 
 

10 
3 
6 

26 
0 

35,37 
  
  

376 
 

9 
 

10 
2 
9 

321 
20 

58,02 
  
  

669 
  
  

43,58 
  
  

2 KW Polska Jest NajwaŜ-
niejsza 

6 1,70 2 0,54 0 0 11 1,70 19 1,24 

3 KW Sojusz Lewicy De-
mokratycznej: 
Streker – Dembińska 
ElŜbieta 
Marczewski Marian Miro-
sław 
Borycki Roman 

  
36 

  
3 
 

19 
5 

  
10,23 

  

  
39 

 
3 
 

22 
2 

  
10,51 

  

  
22 

 
1 
 

6 
1 

  
13,41 

  
41 

 
6 
 

25 
5 

  
6,23 

  
138 

  
8,99 

  

4 KW Ruch Palikota: 
Kwiatkowski Jacek 
Bąk Henryk Józef 

28 
8 
2 

7,95 
  

44 
24 
4 

11,86 
  

19 
10 
0 

11,59 
  

31 
17 
2 

4,79 
  

122 
  

7,95 
  

5 KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe: 
Grzeszczak Eugeniusz 
Tomasz 
Seńko Mariusz Krzysztof 
Osiwała Małgorzata 

  
83 

 
22 
46 
7 

  
23,59 

  

  
122 

 
33 
40 
37 

  
32,88 

  

  
36 

 
5 

15 
8 

  
21,95 

  

  
92 

 
15 
57 
15 

  
14,20 

  

  
333 

  

  
21,69 

  

6 KW PPP – Sierpień 80 
  

0 
  

0 
  

4 
  

1,08 
  

0 
  

0 
  

5 
  

0,77 
  

9 
  

0,59 
  

7 KW Platforma Obywa-
telska RP: 
Nowak Tomasz Piotr 
Tomaszak–Zesiuk Irena 
Barbara 
Poślednia Krystyna 

  
58 
6 
 

46 
1 

  
16,48 

  
54 
5 
 

42 
0 

  
14,56 

  
26 
2 
 

21 
1 

  
15,85 

  
86 
11 

 
55 
4 

  
13,27 

  
224 

  
14,59 

9 KW Nowa Prawica – 
Janusza Korwin-Mikke: 
Bakun Andrzej 
Dopierała Paweł 

  
3 
1 
2 

  
0,85 

  
5 
3 
0 

  
1,35 

  
2 
2 
0 

  
1,22 

  
6 
2 
0 

  
0,93 

  
16 

  
1,04 

10 Komitet Wyborczy Pra-
wica 
  

1 
  

0,28 
  

3 0,80 
  

1 
  

0,61 
  

0 0 
  

5 
  

0,33 
  

 R a z e m    g ł o s ó w    w a Ŝ n 
y c h 352 100 371 100 164 100 648 100 1535 100 

Wybory parlamentarne 2011 ♦♦♦ Wybory parlamentarne 2011 
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU W DNIU 9 PA ŹDZIERNIKA 2011 R. 
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Październik 
Bociany lecąc doliną Nilu omijają od wschodu Saharę. Pokonują Sudan, Etiopię, Ugandę i starają się dotrzeć w rejon 
wielkich jezior afrykańskich. Część ptaków (najczęściej dorosłych) tu się rozprasza (trzymają się pojedynczo lub w ma-
łych grupach) i  zimuje na sawannach w dorzeczu Konga podąŜając szlakiem szarańczy, która jest dla nich poŜywieniem. 
Natomiast  młode bociany lecą zazwyczaj dalej na południe i docierają nawet do RPA, bowiem w Afryce spędzają cały 
następny rok i na lęgowiska powracają ponownie dopiero w trzecim roku kalendarzowym( wtedy osiągają dojrzałość). 

Trudy bocianiej podróŜy. 
 PowaŜnym zagroŜeniem dla bocianów są kolizje z pojazdami i samolotami. NaraŜone na nie są głównie ptaki tworzące 
wielkie skupiska na małym obszarze( cieśniny Bosfor i Gibraltar).    Ptaki, które pokonały pierwsze niebezpieczeństwa  i 
dotarły na miejsce zimowania muszą zmierzyć się z czekającymi na nie dzikimi zwierzętami, takimi jak hieny, czy psy 
pustynne, które szukają łatwego pokarmu. Bociany często ze względu na brak drzew nocują na ziemi, dlatego są dla nich 
łatwym łupem. 
Bardzo groźne dla ptaków są równieŜ środki ochrony roślin uŜywane dla wytępienia szarańczy, która jest głównym poŜy-
wieniem bocianów w Afryce. Znaczna ich ilość ginie spoŜywając ten zatruty pokarm.( pojedynczy bocian biały potrafi 
zjeść nawet do 3000 sztuk szarańczy w ciągu dnia). 
Znaczące zagroŜenie dla bocianów stanowią plemiona Ŝyjące  w Afryce, dla których są one źródłem poŜywienia. Do nie-
dawna polowanie na ptaki odbywało się przy pomocy łuku, jednak w obecnych czasach coraz częściej jego miejsce zaj-
muje broń palna. 
Jak widać bociany  mają przed sobą bardzo długą drogę, pełną wielu niemiłych niespodzianek.  

                                                                                         Daria Michalak i Kinga Morusińska 
Źródło: ,,Bociany i boćki” Z. Jakubiec, P. Szymoński  pod red. R. Guziaka. i publikacje PTPP ,, pro Natura” oraz bocianopedia.htm 

„Bociany i boćki” 

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SENATU RP W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R. 

L
p
. 

Nazwisko i imię, 
komitet wyborczy 

Obwód Głosowa-
nia 

Nr 1 w Kawęczy-
nie 

Obwód Głoso-
wania 

Nr 2 w Toka-
rach Pierw-

szych 

Obwód Głosowa-
nia 

Nr 3 w SkarŜynie 

Obwód Głosowa-
nia 

Nr 4 w Kowalach 
Pańskich-Kolonii  

  
O g ó ł e m 

Głosów 
waŜnych 

%  Gło-
sów 
waŜ-
nych 

%  Głosów 
waŜnych 

%  Głosów 
waŜnych 

%  Głosów 
waŜnych 

%  

1 Bider Katarzyna ElŜbie-
ta 
zgłoszona przez KWW 
Katarzyna EłŜbieta Bider 

7 1,99 17 4,40 2 1,17 28 4,29 54 3,46 

2 Budner Margarita  
zgłoszona przez KW 
Prawo i Sprawiedliwość 

120 34,19 70 18,13 52 30,41 248 38,04 490 31,41 

3 Gapska Dorota 
zgłoszona przez KW 
Polskie Stronnictwo Ludo-
we 

63 17,95 63 16,32 25 14,62 79 12,12 230 14,74 

4 Niewiarowski Ireneusz 
zgłoszony przez KW 
Platforma Obywatelska RP 

108 30,77 172 44,56 63 36,84 202 30,98 545 34,94 

5 Pałasz Kazimierz Cze-
sław 
zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy SLD 

40 11,40 48 12,44 22 12,87 68 10,43 178 11,41 

6 Zbierski Zbigniew 
zgłoszony przez KW No-
wa Prawica – Janusza 
Korwin-Mikke 

13 3,70 16 4,15 7 4,09 27 4,14 63 4,04 

  
R a z e m    g ł o s ó w    w a Ŝ 

n y c h 
351 100 386 100,00 171 100 652 100 1560 100 



 Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Śluby 
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Dorota śwańska 
Krzysztof Smulczyk 

♥♥♥ 
Agata Przygońska 

Łukasz Poprawski 
♥♥♥ 

Beata Szymańska 
Krzysztof  

Andrzejewski 

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. 

Sprzedam grunt połoŜony w Marcja-
nowie , w jednym kawałku, o po-
wierzchni 3,33 ha. 
Telefon :  695 – 925 – 909 
 
Sprzedam działkę budowlaną o po-
wierzchni 18 arów, uzbrojoną, przy 
drodze gminnej o nawierzchni asfal-
towej w miejscowości Milejów 
Telefon:  63 2886228 

Ogłoszenia drobne  

Zapraszam  
do nowo otwartego sklepu  

z odzieŜą uŜywaną.  
Sklep znajduje się  

w Kawęczynie nr 164,  
za stacją paliw,  

w budynku obok  
sklepu spoŜywczego  

i fryzjera.  
Sklep czynny: od poniedział-

ku do piątku – 800 - 1430 

w soboty -  800 - 1230 

 

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. Do-
tychczasowe organy ewidencyjne (organy gminy) zobowiązane są do 
przeniesienia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia br. aktualnych baz 
danych przedsiębiorców do CEIDG. 

Z danych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Wójta Gminy Kawęczyn wynika, Ŝe wielu przedsiębiorców nie wy-
stąpiło dotąd z wnioskiem o aktualizację danych.  
W związku z powyŜszym informujemy o konieczności dostosowania 
przez przedsiębiorców posiadanych wpisów. Jeśli ostatni wpis lub 
zmiana wydana została przed 2008r. przedsiębiorca powinien dosto-
sować 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 Klasyfika-

cją Działalności (PKD 2007) 
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 - tekst jednoli-
ty z późn. zm) w obrocie gospodarczym, to przedsiębiorca będzie 
ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Wszelkie zmiany 
w  e w i d e n c j i  są  w o l n e  o d  o p ł a t .    
Weryfikacji danych naleŜy dokonać poprzez wypełnienie wniosku 
CEIDG-1 i złoŜenie go w  Urzędzie Gminy w Kawęczynie, pokój nr 
17 , (tel.063 2885927). 
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W związku z nadejściem sezonu 
grzewczego i wynikającymi z tego fak-
tu zagroŜeniami poŜarowymi spowodo-
wanymi zwiększonym uŜyciem urzą-
dzeń grzewczych Komenda Powiatowa 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Turku 
zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na zabezpieczenie 
obejść przed moŜliwością powstania 
poŜaru. 
 Przypominamy o zwróceniu 
uwagi na problem bezpiecznej poŜaro-
wo eksploatacji róŜnego rodzaju grzej-
ników 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 podłoŜu palnym moŜe 
równieŜ doprowadzić do poŜaru.  

Do częstych przyczyn powsta-
nia poŜaru naleŜy zaliczyć równieŜ 
zwarcie instalacji elektrycznej spowo-
dowane jej przeciąŜeniem w wyniku 
podłączenia dodatkowych urządzeń 
słuŜących do ogrzewania pomieszczeń. 

Przypominamy, Ŝe zgodnie z 
Ustawą Prawo budowlane naleŜy pod-
dawać okresowej kontroli, co najmniej 
raz na 5 lat stan techniczny instalacji 
elektrycznej w zakresie sprawności 
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i 
środków ochrony od poraŜeń, a takŜe 
oporności izolacji przewodów. 

Częstymi przyczynami poŜa-
rów jest zły stan techniczny przewo-
dów kominowych, wynikający m.in. z 
niewłaściwej ich budowy lub braku 
konserwacji oraz nie usuwania zanie-
czyszczeń, a takŜe składowanie bezpo-
średnio przy uszkodzonych przewo-
dach kominowych spalinowych mate-
riałów palnych typu papier, szmaty, 
drewno, itp. Zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  
w sprawie  ochrony  przeciwpoŜarowej  
budynków,  innych  obiektów budow-
lanych i terenów w obiektach, w któ-
rych odbywa się proces spalania paliwa 
stałego (np. drewno, węgiel, miał) na-
leŜy usuwać zanieczyszczenia z prze-
wodów dymowych i spalinowych – co 

najmniej raz na 3 miesiące, od palenisk 
opalanych paliwem płynnym i gazo-
wym – co najmniej razy na 6 miesięcy, 
a od palenisk zakładów zbiorowego 
Ŝywienia i usług gastronomicznych – 
co najmniej raz w miesiącu, jeŜeli prze-
pisy miejscowe nie stanowią inaczej. 
Natomiast zanieczyszczenia z przewo-
dów wentylacyjnych usuwa się co naj-
mniej raz w roku, jeŜeli większa czę-
stotliwość nie wynika z warunków 
uŜytkowania. 

Pragniemy zwrócić uwagę na 
właściwą eksploatację i konserwację 
pieców centralnego ogrzewania. Przy-
pominamy o zachowaniu właściwych 
odległości składowania opału od pieca 
oraz zakazie składowania przy paleni-
sku materiałów łatwopalnych. 

Corocznie w sezonie zimowym 

w wyniku wad urządzeń ogrzewczych i 
niewłaściwej eksploatacji tych urzą-
dzeń Państwowa StraŜ PoŜarna w Tur-
ku 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 roz-
sądku 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 przeciwpo-
Ŝarowej oraz zwiększenia bezpieczeń-
stwa osób i mienia zwracamy się z 
prośbą o zapoznanie mieszkańców z 
treścią niniejszego komunikatu. 

Przed sezonem grzewczym  
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Informuje 

Wojewódzki Przegląd Kronik 
W dniu 10 września 2011 roku w sali Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Turku od-
był się XIII Finał Wojewódzki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i 
XVIII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia relacje i opracowania „Z dziejów 
OSP”. Do tegorocznego Finału zgłoszone zostały 42 kroniki w 70 tomach repre-
zentujące 17 Oddziałów Powiatowych ZOSP RP oraz 7 opracowań. Tradycyjnie 
finał połączony był z wystawą kronik. W przeglądzie uczestniczyła równieŜ 
Kronika Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie autorstwa Zeno-
na Tomczyka, licząca obecnie 14 tomów. Finaliści otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz dwie monografie: „Dzieje Walki z PoŜarami 1253-2008” autorstwa dr 
Andrzeja Zarzyckiego oraz „Monografia OSP Powiatu Tureckiego” Bartosza Stacho-
wiaka. 



Wójt  
 Gminy  Kawęczyn 

p r z y j m u j e   
interesantów 

w  kaŜdy  poniedziałek 
od  godziny  900 – 1300 
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OGŁOSZENIE 
Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Młodzianowie wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują o 
moŜliwości zgłaszania się do udziału w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie od 2012 r. Chętne 
osoby prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.  

W myśl art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 7 ustawy o pomocy społecznej skierowania do CIS udziela 
się osobom w szczególności z powodu: 

• bezdomności (osoby realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepi-
sów o pomocy społecznej), 

• uzaleŜnienia od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
• uzaleŜnienia od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w 

zakładzie opieki zdrowotnej, 
• choroby psychicznej, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 
• długotrwałego bezrobocia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
• zwolnienia z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o 

pomocy społecznej, 
• niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, 
• ubóstwa, 
• sieroctwa, 
• bezrobocia, 
• przemocy w rodzinie, 
• bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
• braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, 
• itp. 

Do CIS nie mogą być skierowane osoby, które mają prawo do: 
• zasiłku dla bezrobotnych, 
• zasiłku przedemerytalnego, 
• renty strukturalnej, 
• renty z tytułu niezdolności do pracy, 
• emerytury, 
• nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

UWAGA:  
Osobom mieszkającym w odległości do 5 km od siedziby CIS nie zapewniamy dojazdu. 

W dniu 21 października 2011 roku 
rozpoczęła się kolejna edycja Ama-
torskiej Ligi Tenisa Stołowego w 
Turku. W tym sezonie startuje 14 
zespołów składających się z 2 lub 3 
zawodników. Mecze ligowe rozgry-
wane są na sali sportowej przy krytej 
pływalni w Turku.  
Wśród 14 ekip naszą gminę reprezentu-
je Orzeł Kawęczyn. W skład druŜyny 
wchodzą: Zbigniew Matusiak, Marcin 
Mazurek, Marek Olek. Zgłoszone ze-
społy zostały podzielone na 2 grupy. 
KaŜda z nich liczy po 7 ekip. Teamy 
rozpoczynają zmagania od meczów w 
Rundzie Wstępnej (system: kaŜdy z 
kaŜdym). Po siedmiu kolejkach spo-

tkań ukształtują się dwie tabele. 
Zespoły, które zaprezentują się słabiej 
w Rundzie Wstępnej, powalczą o loka-
ty 9-14. Cztery najlepsze zespoły z 
kaŜdej z grupy stworzą grupę finałową 
składającą się z 8 druŜyn. We wspólnej 
grupie rozstrzygną to, kto zajmie odpo-
wiednio miejsca 1-8  w ALTS. Cztery 
najlepsze zespoły z tej gr. zagrają ze 
sobą w systemie play off, wyłoni on 
najlepszą druŜynę w lidze. 
Nasza druŜyna walczyć będzie w II 
grupie z następującymi zespołami: 
BUD-BET SM Tęcza, ZOSP KWB, 
ZNICZ-KoMa, MLECZARNIA, NA-
UCZYCIELE, LECH-Jan. 
Orzeł Kawęczyn rozegrał juŜ 2 kolejki: 

Orzeł Kawęczyn - ZNICZ-KoMa   0:5  
Orzeł Kawęczyn – Mleczarnia 2:3 
Mecze ALTS odbywają się w piątki od 
17:00. Chętnych zapraszamy do kibico-
wania. 

M.M. 

Amatorska Liga Tenisa Stołowego w Turku 



Orzeł Kawęczyn – Wilki Wilczyn 1:2 
W dziewiątej kolejce konińskiej A-klasy Orzeł Kawęczyn 
przegrał na boisku w Dobrej z Wilkami Wilczyn 2:1. Hono-
rowego gola dla Orła zdobył Łukasz Włodarczyk.  

Orzeł Kawęczyn – Nałęcz Babiak 2:1 
W 30 minucie Szymon Woźniak po świetnym podaniu Łuka-
sza „Bolo” Antczaka, pokonał bramkarza gości będąc w sytu-
acji sam na sam. Na przerwę piłkarze Orła zeszli z prowadze-
niem 1:0. Po przerwie rywale szybko zdołali wyrównać. W 
55 minucie piłka trafiła do niepilnowanego napastnika z Ba-
biaka, a ten z bliskiej odległości pokonał Konrada Grzelaka. 
Przy stanie 1:1, Orzeł miał mnóstwo doskonałych okazji, lecz 
strzały naszych zawodników bronił dobrze dziś dysponowany 
bramkarz gości, albo były one bardzo niecelne. W 75 minucie 
na boisku pojawił się Janusz Modrzejewski, który wniósł 
więcej oŜywienia do poczynań druŜyny. Około 85 minuty 
zwycięskąbramkę, a zarazem pierwszą w barwach Orła, zdo-
był po indywidualnej akcji, nowy zawodnik Bartek Jacek.  

Teleszyna Przykona - Orzeł Kawęczyn 1:2 
Do meczu derbowego, Orzeł przystąpił bez kilku podstawo-
wych zawodników m.in bez Majdy i Jacka. Dlatego szansę 
gry otrzymali dwaj zawodnicy juniorów starszych Patryk 
Kaczmarek i Dawid Warszewski. Ten pierwszy wyszedł na-
wet w podstawowym składzie i rozegrał dobre 90 minut. W 
23 minucie Teleszyna objęła prowadzenie. Zawodnik gospo-
darzy uciekł jednemu z naszych obrońców i skierował piłkę 
obok interweniującego Grzelaka. Po straconej bramce Orzeł 
przejął inicjatywę. W 39 minucie wyrównał Przemysław 
Przybylak strzałem z lewej nogi w okienko. Po przerwie roz-
poczęła się prawdziwa derbowa walka. W 80 minucie w sze-
regach Orła zapanowała euforia doskonałe dośrodkowanie 
Łukasza „Bolo” Antczaka na bramkę zamienił Szymon Woź-
niak. Choć piłkarze z Przykony starali się wyrównać do ostat-
nich minut Orzeł „dowiózł” korzystny  wynik do końca. 

Orzeł Kawęczyn – Zryw Dąbie 2:3 
Orzeł podejmował u siebie lidera A-klasy, byłego 4-ligowca 
Zryw Dąbie. Po okresie naporu gości, Orzeł przejął inicjaty-
wę i stworzył trzy niestety niewykorzystane sytuacje. Ze-
mściło się to bramką gości. TuŜ przed przerwą rzut wolny 
wykonywał Jakub Galas. Piękny strzał odbił się od słupka, a 
piłkę w zamieszaniu dobił Szymon Woźniak. Po przerwie 
Orzeł dał się zaskoczyć i rywale strzelili bramkę na 2:1. W 70 
minucie arbiter główny odgwizdał rzut karny po faulu na 
Wojciechu Jasiaku, który zamienił jedenastkę na bramkę. 
Kolejnych sytuacji do strzelania gola nie wykorzystali: Maj-
da, Włodarczyk, Jacek i Dudek. Około 10 minut przed koń-
cem rywale wykorzystali rzut wolny i zdobyli bramkę na 3-2.  

(art.) 

Wygrana w derbach z Teleszyną 
Po serii poraŜek przyszły zwycięstwa, i to aŜ dwa, wszystkie stosunkiem 2:1. Najcenniejsze by-
ło to w meczu derbowym z Teleszyną Przykona. Był to takŜe pojedynek kolegów z boiska, a 
obecnie trenerów obu druŜyn Janusza Modrzejewskiego i Przemysława Witkowskiego. Tą do-
brą passę przerwał dopiero niedawny  czwartoligowiec, a obecnie lider rozgrywek A klasy 
Zryw D ąbie, choć był to najlepszy mecz Orła w tym sezonie. 

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 12 kolejki A-klasy 

Błękitni M ąkolno 0:2 Orzeł Grzegorzew 

Warta Rumin 2:1 Grom Malanów 

Warta Kramsk 4:0 Hetman Orchowo 

ZKZ II Zagórów 1:1 Sparta Orzechowo 

GKS Lisewo 0:0 StraŜak Licheń Stary 

Orzeł Kawęczyn 2:3 Zryw D ąbie 

Wilki Wilczyn 4:0 Teleszyna Przykona 

Płomień Nekla 1:1 Nałęcz Babiak 

Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 
1 Zryw Dąbie 13 34 56-17 
2 Orzeł Grzegorzew 13 27 39-20 
3 GKS Lisewo 13 25 23-28 
4 Hetman Orchowo 13 24 30-14 
5 Płomień Nekla 13 23 22-15 

6 Wilki Wilczyn 13 23 21-22 

7 Sparta Orzechowo 13 20 35-21 
8 Teleszyna Przykona 13 19 28-24 

9 Nałęcz Babiak 13 19 22-19 
10 StraŜak Licheń Stary 13 18 26-26 

11 Orzeł Kawęczyn 13 15 19-24 

12 ZKZ II Zagórów 13 14 17-23 

13 Grom Malanów 13 13 16-31 

14 Warta Kramsk  13 8 11-14 
15 Błękitni Mąkolno 13 5 8-18 

16 Warta Rumin 13 4 5-17 

W dotychczasowych meczach rundy jesiennej A-klasy  
najdłu Ŝej na boisku przebywał Szymon Woźniak - 930 
minut gry. Tu Ŝ za nim z 900 minutami plasują się Ja-
kub Galas i Grzegorz Majda. Kolejni to: Jakub Dudek - 
890 min. i Przemysław Kurzawa - 845 min. Ponad 800 
minut mają jeszcze Przemysław Wągiel i Konrad Grze-
lak. W tabeli najlepszych strzelców ,,Orła’’ jest juŜ 
dziesięć nazwisk. Cztery  bramki zdobył Łukasz Wło-
darczyk, a po trzy Mikołaj Jasak i Szymon Woźniak. Po 
dwie bramki mają na swoim koncie Grzegorz Majda i 
Jakub Dudek.                                                    (art.)  


