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Rocznica Odzyskania Niepodległości 
to dzień szczególny dla Polaków, skła-
niający do refleksji na temat patrioty-
zmu. 11 listopada 1918 r. po 123 la-
tach niewoli Polska odzyskała wol-
ność. Wbrew Ŝyczeniom zaborców nie 
zniknęła z mapy Europy.  
94 rocznica Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę została upamiętniona po-
przez złoŜenie w dniu 11 listopada 
kwiatów przed obeliskiem przy kościele 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach 
oraz mszą świętą i  akademią w wyko-
naniu uczniów szkoły w Tokarach . 
Uroczystość w Kowalach Pańskich roz-
poczęła się akademią w tamtejszym ko-
ściele w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół w Kowalach Pańskich. Następnie 
odprawiona została msza , po której zło-
Ŝono kwiaty przy przykościelnym obeli-
sku.  

Obchody Święta Niepodległości 
W Tokarach i Kowalach Pańskich 
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T ym razem Rada Gminy Kawę-
czyn ponownie zawitała do To-
kar. W jednej z sal tamtejszej 

remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  
zorganizowana została XXVI sesja. Jak 
zwykle rozpoczęto od składania wnio-
sków i interpelacji przez radnych. Wi-
ceprzewodniczący Grzegorz Dzikowski 
wskazał na konieczność usunięcia 
drzew przy drodze powiatowej w Bę-
dziechowie. Są to kruche topole, któ-
rych gałęzie spadają na przejeŜdŜające 
samochody. Drugi wniosek przedstawił 
na piśmie. Dotyczył drogi powiatowej 
Madalin - śdŜary, która jego zdaniem 
stała się Ŝlebem, którym w czasie desz-
czu płynie woda. ZaniŜona jest ponoć 
ponad 50 centymetrów i miejscami ruch 
musi się odbywać wahadłowo. Utrudnia 
to dojazd wiernym do  kościoła w Prze-
spolewie.  – JuŜ wiele lat czekamy na tę 
drogę – mówił radny Dzikowski – naj-
wyŜszy czas, aby władze powiatu uczy-
niły coś w tej sprawie. Mam nadzieję, 
Ŝe ujmą ją w swoich planach na 2013 
rok. Radna Halina Górska ponowiła 
swoją interpelację dotyczącą usunięcia 
niebezpiecznego drzewa przy drodze 
powiatowej, na wprost przystanku w 
Marcjanowie. Sylwester Kasprzak po-
wiedział, Ŝe pięć miesięcy zgłasza bez 
odzewu konieczność udroŜnienia rowu 
przy drodze powiatowej w Kawęczynie. 
Podczas intensywnych opadów, a takŜe 
wiosną kiedy topi się śnieg, woda wyle-
wa się z niego na jezdnię. Kazimierz 
Michalak jeszcze raz domagał się budo-
wy chodnika przy drodze gminnej po-
między szkołą w Tokarach, a skrzyŜo-
waniem z drogą wojewódzką. Poparła 
go Ewa Wojtczak – dyrektor tokarskiej 
szkoły, podkreślając jak niebezpieczne 

jest chodzenie tamtędy uczniów. Wójt 
Jan Nowak powiedział, Ŝe gmina nie 
dysponuje obecnie środkami na tę in-
westycję. O jej ewentualnej realizacji 
moŜna będzie rozmawiać dopiero na 
przełomie kwietnia i maja przyszłego 
roku, kiedy znana będzie wielkość nad-
wyŜki budŜetowej.  
Gościem posiedzenia był st. asp. Ma-
riusz Majcherek – były  kierownik Po-
sterunku Policji w Kawęczynie z siedzi-
bą w Kowalach Pańskich, któremu po-
dziękowano za ponad ośmioletnią 
współpracę z władzami gminy i ochot-
niczymi straŜami poŜarnymi oraz pracę 
w komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  Pan Majcherek podzię-
kował za ten dowód sympatii i uznania. 
– Pracowało się bardzo dobrze – powie-
dział – szkoda, Ŝe się to dobre skończy-
ło. Wójt wyraził nadzieję, Ŝe reorgani-
zacja policji przyniesie zmianę na jesz-
cze lepsze, zgodnie z zapewnieniami 
komendanta powiatowego. Poinformo-
wał teŜ obecnego na sesji dzielnicowe-
go asp. sztab. Pawła Strzelczyka, Ŝe 
lokal dla Zespołu Prewencji w budynku 

byłej agronomówki w Kawęczynie zo-
stał wyremontowany i policjanci mogą 
się wprowadzać. Jak nam powiedział 
aspirant  Strzelczyk, jest to jedno po-
mieszczenie, które ogrzewane będzie 
grzejnikiem olejowym. To  jego zda-
niem powinno wystarczyć, poniewaŜ 
dyŜury pełnione tutaj będą w określone 
dni tygodnia. 
Rada Gminy zdecydowała o nabyciu 
nieruchomości w Milejowie. Jest to 
odcinek drogi do mostu na Teleszynie, 
która słuŜy głównie rolnikom dojeŜdŜa-
jącym do łąk po drugiej stronie rzeki. 
Końcówka drogi tuŜ przed mostem jest 
w prywatnym posiadaniu. Stan ten po-

zostaje nieuregulowany od 1970 roku. 
Były co prawda informacje, Ŝe zapłaco-
no za ten grunt, ale nie ma Ŝadnych do-
kumentów o  tym mówiących. Dlatego 
wykupione zostanie 12,5 ara gruntu, po 
cenie ustalonej przez rzeczoznawcę. 
Wójt jest przekonany, Ŝe ta peerelow-
ska zaszłość zostanie definitywnie roz-
wiązana w styczniu, kiedy planuje pod-
pisanie aktu notarialnego. 

(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 placówkach handlowych na terenie Gminy 

Kawęczyn oraz w Urzędzie Gminy  
i na stronie internetowej 

www.kaweczyn.pl K
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 W dniu 24 i 31 grudnia br. 
(Wigilia i Sylwester) 

Urząd Gminy  
w Kawęczynie  
będzie  czynny   

do  godziny 1300.  

XXVI Sesja Rady Gminy Kawęczyn 

Podziękowano kierownikowi Majcherkowi 



Pani Teresa Michalska była 
przez szereg lat kierownikiem 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Do-
brej, a po utworzeniu Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie została jego dyrek-
torem. Odeszła z tego stano-
wiska w tym roku. Wygraw-
szy konkurs na stanowisko 
tworzonego przez gminę Ka-
węczyn Środowiskowego 
Domu Samopomocy, rozpo-
częła swoją pracę od dogląda-
nia kończącego się remontu 
pomieszczeń w budynku  po 
byłej szkole w Młodzianowie, 
niezbędnych do właściwej 
pracy ŚDS. Zajmuje się takŜe 
naborem pracowników. 
Oprócz niej ma tutaj praco-
wać czworo terapeutów ze 
stosownym wykształceniem. 
Psycholog, pedagog i psy-
chiatra zatrudnieni zostaną na 
cząstkowe części etatu. Nabór 
ma się zakończyć z końcem 
grudnia 2012 roku tak, aby od 
stycznia 2013 roku ŚDS roz-
począł działanie. 
Od 1 lutego mają rozpocząć 
się zajęcia. Będzie w nich 
brało udział, co najmniej 25 
osób przewlekle psychicznie 

chorych, upośledzonych 
umysłowo i wykazujących 
inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych z 
terenu gminy Kawęczyn. Bę-
dą to między innymi warszta-
ty: informatyczne, gospodar-
stwa domowego, rękodzieła i 
artystyczne. Osoby kwalifi-

kujące się do udziału w zaję-
ciach wybiera Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Pani 
Michalska chciałaby, aby 
ŚDS stał się forum wymiany 
doświadczeń pomiędzy tera-
peutami, rodzinami uczestni-
ków zajęć i nimi samymi. 

(art.) 

Wójt  
Gminy   

Kawęczyn 
p r z y j m u j e   
interesantów 

w  kaŜdy  
 poniedziałek 
w  godzinach  

900 – 1300 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie 

W  wyniku zakończenia proce-
dury naboru na stanowisko 
Kierownika Środowiskowe-

go Domu Samopomocy w Młodziano-
wie wybrana została Pani Teresa Danu-
ta Michalska zamieszkała w Obrzębi-
nie. Pani Teresa Danuta Michalska 
spełnia całkowicie wymagania wynika-
jące z ogłoszenia o naborze. Podczas 
rozmów kwalifikacyjnych wykazała 
największy zasób wiedzy teoretycznej 
oraz umiejętność praktycznego jej za-
stosowania na tym stanowisku pracy, 
przedstawiając szczegółową koncepcję 
dotyczącą utworzenia, uruchomienia i 
funkcjonowania Środowiskowego Do-
mu Samopomocy w Młodzianowie. Ma 
duŜe doświadczenie i staŜ pracy w po-

mocy społecznej jak równieŜ w zakre-
sie organizacji pomocy społecznej. Pani 
Michalska pracę na stanowisku Kie-
rownika ŚDS rozpoczęła w dniu 
15.11.2012 r. 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Młodzia-
nowie rozpocznie funkcjonowanie. 
Dom będzie ośrodkiem wsparcia dzien-
nego przeznaczonym dla osób przewle-
kle psychicznie chorych, upośledzo-
nych umysłowo i dla osób wykazują-
cych inne przewlekłe zaburzenia czyn-
ności psychicznych. Zajęcia w Domu 
prowadzone będą przez 5 dni w tygo-
dniu w godzinach od 7.30 do 15.30. 
Dom zapewnia osobom przewlekle psy-
chicznie chorym, upośledzonym umy-

słowo i osobom wykazującym inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psy-
chicznych wsparcie społeczne pozwala-
jące im na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb Ŝyciowych, usamodzielnienia 
na miarę ich moŜliwości, integrację 
społeczną rozumianą jako przywrócenie 
moŜliwości pełnienia powszechnie do-
stępnych w danej społeczności ról spo-
łecznych. 
 
Osobom zapewniony będzie dojazd 
oraz odwóz z placówki.  
Osoby chętne do uczestnictwa w zaję-
ciach ŚDS w Młodzianowie proszone 
są o zgłaszanie się do GOPS w Kawę-
czynie.  

Kierownik ŚDS w Młodzianowie 

 Teresa Michalska - kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Młodzianowie 

W kaŜdy ponie-
działek  

w godzinach  
od 10.00 do 14.00  
Przewodniczący  

Rady Gminy  
Kawęczyn  
pełni dyŜur  
w siedzibie  

Urzędu Gminy  
w Kawęczynie,  
pokój nr 16. 



Zarząd okręgowego Związku StraŜy 
PoŜarnych Powiatu Tureckiego na po-
siedzeniu odbytem 18 września r.b. 
dokonał podziału subsydium uchwalo-
nego przez Sejmik Powiatowy na cele 
poŜarnictwa. Przyznano zasiłki nastę-
pującym straŜom: tureckiej 1.000 zł., 
jako zaczątek kapitału na budowę remi-
zy: Dobrskiej i Uniejowskiej, w Brod-
ni, Orzeszkowskiej, Popowskiej (przy 
szkole rolniczej), Szadowskiej i w Ko-
walach Pańskich po 300 zł. Z zazna-
czeniem dla tej ostatniej straŜy, Ŝe sub-
stydjum ma być uŜyte wyłącznie na 
spłatę długu zaciągniętego na budowę 
remizy; Jeziorskiej i Słodkowskiej po 
250 zł; Cisewskiej, Chorzepińskiej, 
Milejewskiej, Psarskiej i w Rzymsku 
Jelni po 200 zł. Lipnickiej i Ziemięciń-
skiej po 150 zł, oraz Czepowskiej takąŜ 
sumę specjalnie na kupno wozu rekwi-
zytowego i węŜy. Niemysłowskiej, Wi-
lamowskiej i Witowskiej po 100 zł. 
Pozatem przyznano 15 straŜom od 100 
do 300 zł., z warunkiem wypłacenia 
subsydium o ile straŜe te dopełnią for-
malności Ŝądanych okólnikiem Zarzą-
du Związku Okręgowego z dn. 16 lipca 
r.b. za Nr. 2 Wykaz tych straŜy jest 
następujący: straŜ w Brodni i Luboli po 
300 zł; w Grzybkach, Goszczanowie i 
Wieleninie po 200 zł; w Piekarach i 
Tokarach po 150 zł; Boleszczyńskiej, 
Grodziskiej, Miłkowickiej, Mikulic-
kiej, Niewieskiej, Pęczniewskiej, Po-
niatowskiej Świnickiej  i w Sosze po 
100 zł. Ogólnie rozdzielono 7450 zł. 
Odmówiono zasiłku 6 straŜom, a mia-
nowicie – w Cielcach,  Chwalborzyc-
kiej, w Malanowie, Sendowie i Wie-
tchininie z powodu bądź bezczynności 
tych straŜy, bądź teŜ z braku naleŜytej 
organizacji. 
 

Chocim. Pan Iwańczyk (właściciel 
ziemski – dop. red.) podłączony został 
do Urzędu Gminy Tokary. 

Wydział Powiatowy uwzględnił prośbę 
abonentów obwodu dobrskiego, magi-
stratu m. Dobra i zainteresowanych 
urzędów gminnych, przyznając z sum 
powiatowego związku komunalnego 50 
proc. kosztów utrzymania dodatkowe-
go pracownika w Urzędzie Pocztowym 
Dobra, który będzie obsługiwał cało-
dziennie telefon. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrko-
wie podaje do publicznej wiadomości, 
Ŝe Okręgowa Komisja Ziemska w 
Piotrkowie decyzją podjętą na posie-
dzeniu jawnem w dn. 9 marca 1926 r. 
postanowiła: 
1) Rozszerzyć obszar scalenia wsi Mi-
lejów, ustalony w decyzji Okręgowej 
Komisji Ziemskiej z dnia 23 kwietnia 
1925 r. przez włączenie do tego obsza-
ru gruntów: 
a) Z majątku Podlasie nr 13, 14,15 tj. 
parcel łąkowych o powierzchni 1,5 ha 
własność Walentego Palusiaka, 
b) Wsi Milejów, zapisanych do tablicy 
likwidacyjnych pod nr 45 i 46 o po-
wierzchni 2 ha własność Stefana i 
Marjanny DroŜyńskich, 
c) z majątku Milejów lit. A działka Nr 
2 o powierzchni 2,5 ha, własność An-
drzeja i Franciszki Chudzików i  Nr 3 o 
powierzchni 1,5 ha własność Tomasza 
Szymańskiego i spadkobierców po 
Franciszce Szymańskiej, 
d) oraz dóbr Linne działki hipotecznej 
o powierzchni 10,5 ha. 
2) Sprostować decyzję Okręgowej Ko-
misji Ziemskiej z dnia 23 kwietnia 19-
25 r. w stosunku do p.c. tej decyzji o 

tyle, Ŝe działki Nr 1 Wojciecha Ma-
tusiaka 3,36 ha, Nr 13 Walentego 
Skórki 3, 36 ha, Nr 14 Józefa Matu-
siaka 3,36 ha, 1-2Nr 15 Wojciecha 
Kolasińskiego 1,68 ha, 1-2 Nr 15 

Stanisława Kolasińskiego 1,68 ha, Nr 
16 Józefa Wyrębskiego 3,36 ha, Nr 17 
Franciszka Walczaka  3,36 ha, Nr 21 
Walentego Skórki 3,68 ha, Nr 22 W 
Sekury, W Grzelaka, W i S. Maślaków 
4ha, Nr 23 i 24 spadkobierców I. i M. 
Jerzyków 6,72 ha, Nr 25 i 26 Waw-
rzyńca Zielonki 6,72 ha, włączone do 
obszaru scalenia, jako działki majątku 
Linne, zamiast wymienionych w p.c. 
decyzji z dnia 23 kwietnia 1925 r.   
słów Macieja JeŜyka winno być I. i M. 
JeŜykowie, a zamiast Maślaka Stanisła-
wa winno być W. Sekura i C. Grzelak. 

Okr ęgowy Urząd Ziemski 

Rada gminna biorąc pod uwagę, Ŝe w 
skutek złego stanu finansowego  gmi-
ny, gmina nie jest w moŜności przyjść 
z pomocą poszkodowanym przez hura-
gan (kataklizm miał miejsce 4 lipca 
1928 – dop. red.) – postanowiła wystą-
pić do Wydziału Powiatowego w Tur-
ku o udzielenie w jak najkrótszym cza-
sie poszkodowanym długotermino-
wych poŜyczek z Powiatowej Kasy 
PoŜyczkowej do wysokości poniesio-
nych szkód, poniewaŜ bez tej pomocy 
większa część poszkodowanych nie 
będzie w moŜności odbudować znisz-
czonych budynków, na czem ucierpi 
równieŜ i ogólny stan gospodarczy, 
albowiem wskutek runięcia wielu sto-
dół nie będzie gdzie przechowywać 
plonów, które mogą ulec zniszczeniu 
powodując ogólną nędzę. 

Zaginęła ksiąŜeczka wojskowa rocznik 
1900 i legitymacja KrzyŜa Walecznych 
wydane na imię Jana Jarantowskiego 
mieszkańca wsi Kowale Pańskie  

Opracował Andrzej R. Tyczyno 
* W większości tekstów zachowana 
została oryginalna pisownia. Niezrozu-
miałe słowa opatrzono wyjaśnieniami 
redagującego. 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Nowi abonenci telefoniczni 

Pomoc dla poszkodowanych 

Podział   subsydium  

Zginęła ksiąŜeczka wojskowa 

 

donosiło w 1926 i 1928 roku 

W tej rubryce publikujemy do-
niesienia z tygodnika „Echo Tu-
reckie” wydawanego w latach 
1924/1939, traktujące o wydarze-
niach dotyczących terenu obecnej 
gminy Kawęczyn 

 

Powiat uwzględnił pro śby 

Scalenia ziemi 
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R emonty świetlic wiejskich w 
miejscowościach śdŜary, SkarŜyn 

i Marianów wykonane zostały w ra-
mach projektów współfinansowanych 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007 – 2013 Osi 4 Leader działa-
nia 4.1/413 WdraŜanie lokalnych stra-
tegii rozwoju tzw. „Małe Projekty”. 

W miejscowości śdŜary realizowa-
no projekt pt. „UmoŜliwienie kultywo-
wania tradycji regionalnej w sołectwie 
śdŜary poprzez remont świetlicy wiej-
skiej oraz zakup i montaŜ instalacji 
grzewczej CO”.  Zakupiono i zainstalo-
wano  piec centralnego ogrzewania, 2 
nagrzewnice oraz 110 grzejników z 
pozostałymi akcesoriami CO. Remont i 
modernizacja centralnego ogrzewania 
pozwoli mieszkańcom sołectwa śdŜary 
korzystać z świetlicy przez cały rok, 
organizować róŜnego rodzaju spotkania 
integracyjne, jak równieŜ szkolenia w 
okresie zimowym. Dodatkowo w 
ogrzewanej sali powstała sala pamięci, 
w której wystawiono pamiątki z dzia-
łalności zespołu ludowego „Sami Swo-

i” - stroje ludowe, nagrody i wyróŜnie-
nia. Całkowity koszt realizacji projektu 
wyniósł 25.945,27 zł brutto z czego 
OSP wnioskuje o pomoc w wysokości 
13.999 zł brutto.  

W SkarŜynie realizowano projekt 
pt. „Wzmocnienie integracji poprzez 
remont dachu na świetlicy wiejskiej”. 

Operacja obejmowała wymianę pokry-
cia dachowego o powierzchni 588m2 z 
czego 462m2  zaliczone zostało do 
kosztu kwalifikowanego jako po-
wierzchnia świetlicy wiejskiej w bu-
dynku naleŜącym do OSP SkarŜyn.  
Zdjęto i zutylizowano eternit w miej-
sce, którego zamontowano blachę wraz 

z 92 m bieŜącymi rynien spustowych i 
korytkowych. Budynek OSP pełnił 
funkcję świetlicy wiejskiej, z której 
korzystają równieŜ uczniowie Szkoły 
Podstawowej, ze względu na brak po-
siadania własnej sali gimnastycznej, 
zatem wszelkiego rodzaju uroczystości 
szkolne dalej będą mogły bezpiecznie 
odbywać się właśnie w tej świetlicy. 
Całkowity koszt realizacji projektu wy-
niósł 30.817,96 zł brutto z czego OSP 
wnioskuje o zwrot w wysokości 13.999 
zł brutto.  

Marianów natomiast  realizował 
projekt pt. „Rozwijanie aktywności spo-
łecznej poprzez remont dachu na świe-
tlicy wiejskiej”.  

Remonty świetlic wiejskich w ramach  
„Małych Projektów” z LEADERA 

 

Sala Pamięci w Świetlicy Wiejskiej w śdŜarach. 

Świetlica Wiejska w Marianowie w trakcie prac remontowych. 
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Prace obejmowały wymia-
nę pokrycia dachowego o po-
wierzchni całkowitej 384 m2  
z czego 348 m2 zaliczono do 
kosztów kwalifikowanych. 
Zakupiono i załoŜono blachę 
oraz 710 mb łat, 510 mb kon-
trłat, 20 mb desek czołowych 
oraz 10 sztuk rynien. Dzięki 
remontowi mieszkańcy sołec-
twa będą mogli w dalszym 
ciągu rozwijać się pod wzglę-
dem społeczno-kulturalnym 
jak i integrować poprzez orga-
nizację róŜnego rodzaju spo-
tkań m.in. członkiń Koła Go-
spodyń Wiejskich. Całkowity 
koszt realizacji projektu wy-
niósł 29.284,32 zł brutto z 
czego OSP wnioskuje o po-
moc w wysokości 13.999 zł 
brutto.  

 Realizacje wspomnianych 
zadań z dofinansowaniem ze 
środków UE niewątpliwie 
przyczyniły się do poprawy 
warunków i jakość Ŝycia 
mieszkańców na obszarze  
całej Gminy Kawęczyn jak i 
gmin ościennych oraz zaspo-
kojenia ich potrzeb społecz-
nych i kulturalnych. Remonty 
pozwoliły dostosować świetli-
ce do potrzeb lokalnej spo-
łeczności, a co za tym idzie 
poprawić warunki do integra-
cji i rozwoju społeczno – kul-
turalnego. Przeprowadzone w 
ramach projektów prace re-
montowo-modernizacyjne 
ułatwiły sprawną organizację 
spotkań i imprez integracyj-
nych, jak równieŜ pozwoliły 
stworzyć warunki do organi-
zowania alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego dzie-
ci i młodzieŜy. Wyremonto-
wane świetlice stały się wizy-
tówką miejscowości, co z ko-
lei znacząco wpłynęło na ja-
kość infrastruktury dzięki cze-
mu polepszył się stan estetyki 
przestrzeni oraz walory kultu-
ralne i turystyczne miejscowo-
ści. 

      Plac rekreacyjno-sportowy  
w Kawęczynie 

W dniu 08.11.2012 roku dokonano komisyjnego odbioru zrealizowanego zadania inwe-
stycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Ka-
węczyn (budowa boiska, niwelacje i utwardzenie części placu oraz nasadzenie zieleni)” 
polegającego na: 

1. budowie boiska sportowego o nawierzchni trawiastej z widownią na 200 miejsc, 
ogrodzeniu boiska wraz z montaŜem piłkochwytów oraz wykonaniu systemu  nawadnia-
nia płyty boiska. 

2. zniwelowaniu części placu wraz z obsianiem trawą oraz utwardzeniem jego części 
kostką brukową, a takŜe posadzeniem drzew i krzewów. Całość ogrodzona siatką stalową 
na cokole betonowym. 
        Wykonawcą zrealizowanego zadania było Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych z 
Turku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł zgodnie z umową z wykonawcą 474.516,33zł. 
Zrealizowane zadanie jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Rolny w ramach 
działania: Odnowa i Rozwój Wsi w 75% kosztów kwalifikowanych  inwestycji tj. w 
kwocie 300 814,00zł.  

Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Kawęczyn 

 
W związku z reorganizacją Komendy Powiatowej Policji w Turku 
od dnia  15 listopada 2012 roku teren Państwa gminy jest obsługi-
wany przez Komisariat Policji w Dobrej. 
Bezpośrednio do Państwa dyspozycji pozostają funkcjonariusze Ze-
społu Prewencji w Kawęczynie: 
Budynek „Agronomówki” Kawęczyn 39/3, nr tel. 63 288 50 21 
- Dzielnicowy – asp. szt. Paweł Strzelczyk 
       nr tel. 607 082 560 
- Policjant – st. sierŜ. Damian Pędziwiatr 
Wszelkie zgłoszenia dotyczące przestępstw, wykroczeń oraz inter-
wencji moŜna zgłaszać pod następującymi numerami telefonów: 
Telefony alarmowe  997, 112 
Komendant Komisariatu Policji w Dobrej 
• asp. szt. Janusz Szelągowski nr tel. 63 289 83 40, 
        Kom.  519 064 904, 
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w 
Turku 
- nadkom. Michał Grzelak nr tel. 63 289 82 21 
Komendant Powiatowy Policji w Turku 
- mł. insp. Grzegorz Gibaszek nr tel 63 289 82 10  
 
     Komendant Powiatowy Policji w Turku 

         /-/ mł. insp. Grzegorz Gibaszek 
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T radycyjnie juŜ po raz trzynasty organizatorem 
Gminnego Konkursu Profilaktycznego pn. „Tato, 
mamo – nie pij! nie pal!”  była Szkoła Podstawo-

wa im. płk. pil. St. J. SkarŜyńskiego w SkarŜynie. Zain-
teresowanie udziałem w konkursie wykazali uczniowie i 
dzieci ze wszystkich placówek oświatowych Gminy Ka-
węczyn. 36 uczestników konkursu podzielonych zostało 
na trzy kategorie wiekowe. Przedszkolaki układały puz-
zle, z których powstał obrazek  „Dinusia” z dymkiem. 
Reprezentanci klas I – III  bez kłopotu poradzili sobie z 
rebusami i ułoŜeniem hasła  „Mamo, tato – nie pij! nie 
pal! ”. Uczniowie klas IV – VI rozwiązywali profilak-
tyczne krzyŜówki.  Poziom prac zdaniem jurorów był 
bardzo wysoki i wyrównany. Jury w składzie dr Alfred 
Rajczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Turku, Teresa Kęska - sekretarz Gminnej Komisji ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Kawęczynie oraz dyrektor szkoły postanowiło 
nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Uczniowie 
ze SkarŜyna zaprezentowali ciekawą część artystyczną 
promującą zdrowy styl Ŝycia. Wesołe i szczęśliwe przed-
szkolne Dinusie zachęcały do poŜegnania się z nałoga-

mi, a miła i sympatyczna Wiewiórka 
Wiki rozdawała ulotki z radami, jak 
zdrowo i aktywnie spędzać czas. Przed-
stawienie o Kopciuszku, który rozstał 
się z papieroskami i dzięki temu zdobył 
serce księcia, zapewne przekonało 
wszystkich, Ŝe warto zrezygnować z 
palenia. Maria Antoszczyk - dyrektor 
szkoły na zakończenie podziękowała za 
udział w konkursie wszystkim uczestni-
kom i ich opiekunom. Zaprosiła rów-
nieŜ do udziału w przyszłorocznej XIV 
edycji konkursu. Wyraziła takŜe podzię-
kowania pod adresem Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, która była fun-
datorem nagród. 

  R. G. 

Terminarz otwarcia boiska „Orlik 2012” w Kaw ęczynie 
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, Ŝe korzystanie z boiska „Orlik” w Kawęczynie jest 
moŜliwe w miesiącu  grudniu do dnia 21.12.2012 roku od środy do niedzieli w następujących 

                            godzinach:                 środa, czwartek:   15.00 – 20.00 
piątek:  15.00 – 21.00 
sobota:  10.00 – 18.00 
niedziela:  13.00 – 19.00 

Godziny otwarcia boiska w następnych miesiącach ukaŜą się w kolejnym numerze Kawęczyniaka, oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicy informacyjnej przy Orliku. Rezerwacji terminów moŜna dokonywać 
pod numerem tel. 663 934 446.  

XIII EDYCJA KONKURSU  

MAMO, TATO - NIE PIJ!   NIE PAL!  
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94 rocznica Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę została upamiętniona po-
przez złoŜenie w dniu 11 listopada 
kwiatów przed obeliskiem przy koście-
le pw. św. Andrzeja Apostoła w Toka-
rach przez następujące delegacje: 
1. Komitet Obchodów Jubileuszu 650-
lecia Tokar  
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Tokarach Pierwszych 
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Kawęczynie 
4. Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rze-
czypospolitej Polskiej w Kawęczynie 
5. Gminny Klub Sportowy Orzeł Kawę-
czyn 
6. Gminne Koło Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Sołtysów w Kawęczynie 
7. Samorząd Gminy Kawęczyn, w skła-
dzie: Jan Nowak – Wójt Gminy Kawę-
czyn, Henryk Binkowski – prezes Koła 
Gminnego Towarzystwa Samorządo-
wego w Kawęczynie, Józef Iwaniak – 
radny Gminy Kawęczyn. 
Podczas obchodów Święta Niepodle-
głości były teŜ obecne poczty sztanda-
rowe: Gminnego Koło Wielkopolskie-
go Stowarzyszenia Sołtysów w Kawę-
czynie, Szkoły Podstawowej im. J. 
Pawła II w Tpkarach, OSP w  Toka-
rach, OSP w Kawęczynie, OSP w  
śdŜarach, OSP w Milejowie i OSP w 
Głuchowie. 
Następnie odbyły się przedstawienia 
słowno – muzyczne przygotowane 
przez dzieci z klasy V i VI Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Tokarach 
Pierwszych, pod  kierunkiem Małgo-
rzaty Krawczyk - nauczycielki historii i 
Renaty Piontkowskiej - nauczycielki 
muzyki. Wiersze i pieśni patriotyczne 
dostarczały widzom wielu wzruszeń. 
Uroczystości zakończyła msza św. od-
prawiana przez ks. Antoniego Janickie-
go, tutejszego proboszcza. 
Uroczystości odbyły się takŜe w Kowa-
lach Pańskich. Uświetniła je obecność 
pocztu sztandarowego Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Kowalach Pańskich. 
Rozpoczęły się akademią w kościele 

pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach 
Pańskich. Akademia została przygoto-
wana przez uczniów Zespołu Szkół w 
Kowalach Pańskich pod kierownic-
twem pani Ewy Grzybek - nauczycielki 
historii. Kolejnym punktem obchodów 
była msza św. odprawiana przez ks. 
Romana Kowszewicza, tutejszego pro-
boszcza. Po mszy przed kościołem przy 
obelisku, wiązanki kwiatów złoŜyły 
następujące delegacje: 
1.Rada Parafialna  

2. Zespół Szkół w Kowalach Pańskich 
3. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kowa-
lach Pańskich 
4. Gminny Klub Sportowy Orzeł Kawę-
czyn 
5. Samorząd Gminy Kawęczyn, w skła-
dzie: Tadeusz Krupiński – przewodni-
czący Rady Gminy Kawęczyn, Józef 
Raszewski  – radny Gminy Kawęczyn i 
BoŜena Przygońska – sołtys Sołectwa 
Kowale Pańskie. 

W Tokarach i Kowalach Pańskich 
Obchody Święta Niepodległości  
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Urząd  
Gminy  

Kawęczyn 
62-704 Kawęczyn 

Centrala Urzędu tel. 
 63 288 59 10, 
 63 288 50 14 
FAX 
63 288 59 40 
E-mail 
ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
Strona internetowa 
www.kaweczyn.pl 

czynny w dni robocze 
od 7.30 do 15.30  

 

 Zakład Usług Komunalnych G. Kropidłowski & D. Piąstka  
Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn 

NIP 668-16-86-911tel.fax 63 288 72 69www.ekogab.pl 
e-mail: biuro@ekogab.pl 

OGŁOSZENIE 
Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. informuje, Ŝe istnieje moŜliwość bezpłatnego przekaza-

nia foli rolniczej (od sianokiszonki, worki po nawozach, etc.). Odpady moŜna dostarczać bezpośrednio do sie-
dziby firmy – Kowale Pańskie Kolonia 11A, 62-704 Kawęczyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 
14:00. Warunkiem bezpłatnego odbioru jest brak zanieczyszczeń w dostarczanym odpadzie. Wszystkim zainte-
resowanym osobom wystawiamy Kart ę Przekazania Odpadu, potwierdzającą legalne pozbycie się w/w odpa-
dów. 

Dodatkowo moŜna bezpłatnie przekazać zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (drobne AGD, pralki, 
lodówki, telewizory itp.). Dostarczany zuŜyty sprzęt nie moŜe mieć wymontowanych elementów. 

 W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu –  63 288 72 69. 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” wraz z Państwową 
WyŜszą Szkołą Zawodową w Koninie zaprasza do wzięcia udziału w 
IV edycji Konkursu Fotograficznego pn. „Subregion koniński w 
barwach jesienno-zimowych”.  
 
Celem konkursu niezmiennie jest zwrócenie uwagi na uroki subregionu 
konińskiego, a w szczególności jego walory naturalne, dorobek kulturo-
wy, historyczny i przyrodniczy. To przedsięwzięcie jest równieŜ formą 
promocji turystyki ukazując Konin i okolice na tle jesienno-zimowej au-
ry. 
 
Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Starosty Konińskiego 
Małgorzaty Waszak oraz Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowic-
kiego. Fundatorami nagród w konkursie są: Hotel „Wityng” w Miko-
rzynie, Hotel „Atut” w Licheniu Starym, Pałacyk w L isewie, Gości-
niec „Izabell” w Izabelinie oraz Park linowy „Le śny Raj” w Ślesinie. 
 
Do konkursu moŜna zgłosić max. 5 fotografii w postaci odbitek (format 
15 cm x 21 cm) oraz w wersji elektronicznej (moŜliwie najwyŜszej jako-
ści w formacie JPG) na płycie CD. Do fotografii naleŜy dołączyć wypeł-
niony formularz zgłoszeniowy, a zdjęcia z tyłu opatrzyć opisem zawiera-
jącym: nick/pseudonim autora, tytuł zdjęcia, miejsce wykonania fotogra-
fii. 
 
Zgłoszenia naleŜy nadsyłać do 20 marca 2013 r. na adres Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Marina”, ul. Dworcowa 2, 62-510 Konin 
lub dostarczać osobiście.  
Więcej szczegółów o konkursie w regulaminie w regulaminie na stronie 
http://lotmarina.pl/24/n_519/iv_konkurs_fotograficzny. Tam teŜ do por-
bania formularz zgłoszenia . Dodatkowe pytania prosimy kierować na 
adres e-mail: kontakt@turystyka.konin.pl lub pod nr tel. (63) 246 32 48. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Informujemy, Ŝe za pośrednic-
twem strony internetowej 
www.eturek.tv   działa Telewi-
zja Informacyjna TV Turek. 
Telewizja relacjonuje najwaŜ-
niejsze w powiecie tureckim 
wydarzenia.  
Porusza sprawy istotne dla 
mieszkańców Gminy Kawę-
czyn. Zapraszamy do odwie-
dzania strony. 



Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Śluby 
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Renata Kowalczyk 
Karol Staniewski 

♥♥♥ 

Zapraszamy  
do nowo otwartego  

salonu fryzjersko – kosmetycznego 

 Agata 
(obok stacji paliw) 
 Godziny otwarcia: 

 od pon. do pt.: 8.00 – 17.00 
 sobota: 8.30 – 14.00 

StrzyŜenie damskie i męskie 8 zł 
Promocja – wtorek - strzyŜenie męskie 5 zł 

Kwiaciarnia AGA Agnieszka Marcinkowska Ka-
węczyn 39 c (obok stacji paliw) oferuje: kwiaty cię-
te, doniczkowe, sztuczne; wiązanki okolicznościo-
we, bukiety ślubne; wiązanki pogrzebowe i wieńce; 
kompozycje kwiatowe do dekoracji na stół, samo-
chód oraz do kościoła; wazony, donice, świeczki; 
kartki okoliczno ściowe; papier, torebki, pudełka 
na prezenty, świece, drobne upominki, itp.  Zapra-
szam od wtorku do soboty w godz. od. 9.00 do 17-
.00. 

Zapraszam. 

Redakcja Kawęczyniaka 
nie odpowiada  

za treść ogłoszeń 

INFORMACJA O  ODBIORZE O ŚWIETLENIA ULICZNEGO 
W dniu 15.11.2012 r. odbył się końcowy odbiór budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowale Pańskie- Kolo-
nia (dz. 174/9, 174/17). 
Wykonawcą w/w zadania wybranym na podstawie zapytania ofertowego został Z.U.H.EL - Jan Napierała, Słodków 9a, 
62-700 Turek, który złoŜył najkorzystniejszą pod względem ceny ofertę, w wysokości 28 854,58 zł brutto. 
Przy budowie przedmiotowego oświetlenia ulicznego zostały poniesione następujące koszty: 
• mapy do celów projektowych za kwotę 1000,00 zł brutto, 
• opracowanie projektu budowlanego w kwocie 2900,00 zł brutto, 
• inspektor nadzoru budowy danego zadania 1000,00 zł brutto. 
Razem koszt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowale Pańskie- Kolonia wyniósł 33 754,88 
zł brutto.  

M. Siwerska 

Roman  Łaszcz   
Głogowa  23   

62-710   Władysławów             
INFORMUJE   

Ŝe  będzie  prowadzić   
sprzedaŜ  zbóŜ ozi-
mych wszystkich   ga-
tunków, w tym  zbóŜ   
mieszańcowych. 
Zamówienia   moŜna  
składać   

telefonicznie    
pod  nr  604213656   

lub  osobiście   
w  siedzibie  Firmy  

Firma  
Handlowa  

Rozwiązanie  
Krzy Ŝówki  

Rozwiązaniem krzyŜówki z poprzedniego 
numeru „Kawęczyniaka” jest hasło: 
„ NIEPODLEGŁO ŚĆ””. Zwycięzcę wyło-
niono w drodze losowania spośród sześciu 
odpowiedzi. Nagrodę ksiąŜkową ufundowaną 
przez Panią Agnieszkę Marcinkowską prowa-
dzącą kwiaciarnię AGA w Kawęczynie za 
prawidłowe rozwiązanie otrzymuje pan Tade-
usz Duszyński zam. Marcjanów. Nagroda do 
odbioru w sekretariacie  Urzędu Gminy w 
Kawęczynie, pokój nr 1. 

Zapraszam do  sklepu  
z odzieŜą uŜywaną  

w Kawęczynie  
za stacją paliw,   

w budynku obok  
sklepu spoŜywczego  

Sklep czynny: od poniedział-
ku do piątku –  

800 - 1430 

w soboty -  800 - 1230 



Sokół II Budzisław - Orzeł 2:0  
 Mecz zaczął się dla Orła dobrze. W 
pierwszych 15 minutach piłkarze stwo-
rzyli trzy dogodne okazje do zdobycia 
gola. Najpierw Chachuła ładnie uderzył 
z powietrza, ale bramkarz gospodarzy 
był na posterunku. Później dwie szanse 
zmarnował Majda. Rywale w pierwszej 
połowie nie stworzyli sobie Ŝadnej 
groźnej sytuacji. Gola zdobyli po pe-
chowym zagraniu ręką Antczaka. To co 
się działo po przerwie nie przypomina-
ło sportowego widowiska w duchu fair 
play. Część zawodników Sokoła zaczę-
ła zachowywać się agresywnie, podob-
nie jak ich kierownik druŜyny, który 
juŜ w pierwszej połowie za wulgarne 
uwagi pod adresem sędziego liniowego 
został usunięty na trybuny. Trener go-
spodarzy uŜywał słownej agresji w sto-
sunku do trenera Orła. Atmosfera była 
bardzo napięta. Po raz pierwszy za-
iskrzyło około 60 minuty, kiedy będą-
cego bez piłki Przybylaka popchnął 
jeden z zawodników Sokoła. Sytuacja 
ta umknęła trójce sędziowskiej, która 
nie radziła sobie z trudami tego spotka-
nia. Dziesięć minut później zdenerwo-
wany zawodnik gospodarzy przebiegł 
spory odcinek boiska i z duŜą agresją  
kopnął będącego bez piłki  Kurzawę, 
który upadł. Wówczas na boisku po-
wstała wielka przepychanka. Tym ra-
zem nie umknęło to uwadze arbitra, 
który wyrzucił agresywnego zawodnika 
z boiska. Agresywni byli równieŜ kibi-
ce, którzy przez całe spotkanie obraŜali 
naszych piłkarzy. Orzeł bardzo mocno 
się otworzył i rywale przeprowadzili 
szybką kontrę, wykończoną celnym 
strzałem głową. 
 
Orzeł Kawęczyn - Wilki Wilczyn 1:1  
Orzeł Kawęczyn gościł Wilki Wilczyn 
pretendenta do awansu. Początek 
pierwszej połowy naleŜał do gości, któ-
rzy byli faworytem tej konfrontacji. Z 
biegiem czasu coraz więcej do powie-
dzenia mieli gospodarze, co zakończyło 
się zdobyciem w 23 minucie gola przez 

Szymona Woźniaka po celnym podaniu 
Dudka. Ten sam zawodnik dwie minuty 
później miał okazję na podwyŜszenia 
wyniku, ale po podaniu z prawej strony 
Kurzawy, nie trafił czysto w piłkę. Pod 
koniec pierwszej połowy Woźniak miał 
kolejną okazję na podwyŜszenie wyni-
ku, lecz piłka po jego strzale poleciała 
nad bramką. W 80 minucie druŜynie z 
Wilczyna udało się strzelić wyrównują-
cą bramkę po dośrodkowaniu z rzutu 
wolnego. Wynik spotkania do końca 
meczu nie uległ zmianie. 
 

Orlik Miłosław - Orzeł 2:3 
Orzeł był faworytem meczu w Miłosła-
wiu. JuŜ w piątej minucie po dośrodko-
waniu Woźniaka piłkę w siatce umie-
ścił Kurzawa.  W 15 minucie po do-
środkowaniu Dudka źle interweniował 
bramkarz gospodarzy, co wykorzystał 
Gidelski podwyŜszając wynik. Nasi 
zawodnicy poczuli się tak pewni, Ŝe 
zaczęli oddawać pole gry rywalom, a ci 
w 25 minucie zdobyli kontaktową 
bramkę. W 30 minucie zawodnik Orli-
ka uderzył Chachułę, za co został wy-
rzucony z boiska. Gra w przewadze nie 
pomogła piłkarzom Orła, a gospodarze 
coraz częściej stwarzali sobie groźne 
sytuacje. Na 
szczęście w 
bramce świet-
nymi interwen-
cjami popisywał 
się Dzikowski. 
W 57 minucie, 
piłkarz Orlika 
uderzył piłkę 
zza pola karne-
go, ta odbiła się 
od Warszew-
skiego i zmyliła 
naszego bram-
karza. Kilka 
minut później 
gospodarze gra-
jący w osłabie-
niu mogli wyjść 
na prowadzenie. 

Orlik za wszelką cenę chciał doprowa-
dzić do wygrania i zaczął się coraz bar-
dziej odkrywać dając naszym szanse na 
wyprowadzanie szybkich kontrataków. 
W 75 minucie po podaniu Majda oddał 
strzał z ponad 20 metrów nie dając 
bramkarzowi gospodarzy Ŝadnych 
szans na obronę. Do końca meczu wy-
nik nie uległ zmianie.  
 
Orzeł Kawęczyn - Warta Kramsk 3:3  
Pierwsza połowa zdecydowanie naleŜa-
ła do Orła, który miaŜdŜył rywali nie-
zliczoną liczbą doskonałych okazji do 
zdobycia bramki. W trzeciej swojej 
akcji Dudek zdobył bramkę. Niedługo 
potem, po rzucie roŜnym w zamiesza-
niu, rywale skierowali piłkę do własnej 
bramki. Po serii niewykorzystanych, 
stuprocentowych okazji, Kaczmarek 
będąc w sytuacji sam na sam  podwyŜ-
szył wynik na 3:0. Wydawało się, Ŝe 
uda się podwyŜszyć wynik, a co naj-
mniej „dowieźć” aktualny do końca. 
Tymczasem na drugą cześć spotkania 
wyszedł zupełnie odmieniony zespół 
Orła, który zepchnięty został do głębo-
kiej defensywy. Piłkarze nie potrafili 
przetrzymać piłki w ataku, co poskut-
kowało łatwą utratą trzech goli.   (art.) 

Tabela A-klasy w sezonie 2012/2013  

Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 

1 Błękitni Mąkolno 16 38 56:9 
2 Wilki Wilczyn 16 34 60:24 

3 Orzeł Grzegorzew 16 30 63:31 
4 GKS Osiek Wielki 16 30 31:16 

5 GKS Lisewo 16 29 42:25 

6 Sparta Orzechowo 16 26 33:27 

7 Grom Malanów 16 26 29:30 

8 GKS Orzeł Kawęczyn 16 24 29:32 

9 Sokół II Budzisław 16 23 36:34 

10 StraŜak Licheń Stary  16 20 29:32 

11 Czarni Ostrowite 16 17 27:41 

12 ZKZ II Zagórów 16 15 33:55 

13 Orlik Miłosław 16 12 24:40 
14 Nałęcz Babiak 16 9 23:43 

15 Teleszyna Przykona 16 9 29:62 

16 Warta Kramsk 16 9 26:68 

Wyniki spotkań oraz inne aktualności  
z działalności GKS Orzeł Kawęczyn 

 moŜna śledzić na stronie internetowej 
 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

Brak determinacji w drugich połowach 
Końcówka rundy  była bardzo emocjonująca w wykonaniu druŜyny seniorów Orła Kawęczyn. 
Wynik bramkowy jak i punktowy mógł by ć wyŜszy. Niemniej ósme miejsce w tabeli do dobry 
wynik. 


