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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

 

W sesji wzięło  udział czter-
nastu radnych oraz liczna 
grupa sołtysów w tym dwoje 
nowych sołtysów: Kamila 
Andrzejak –  ze Stanisławy i 
Andrzej Janik – z Będziecho-
wa.  Przewodniczący powitał 
ich, jak i dyrektorki placówek 
oświatowych i starszego aspi-
ranta Mariusza Majcherka – 
kierownika Posterunku Poli-
cji w Kowalach Pańskich.  
Pierwsza przyjęta tego dnia 
przez Radę uchwała, dotyczy-

ła wieloletniej prognozy fi-
nansowej gminy Kawęczyna 
na lata 2011-2020. Przestawił 
ją Rafał Woźniak – skarbnik 
gminy. TakŜe on omówił 
szczegółowo projekt budŜetu 

na 2011 rok. Planowane do-
chody mają wynieść 12-
.605.104 zł, a wydatki 14-
.065.482 zł. Deficyt budŜeto-
wy, który wyniesie 1.460.378 
zł, sfinansowany zostanie 
pieniędzmi z zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów. Wydat-
ki inwestycyjne, będą więk-
sze o jedną trzecią od ubie-
głorocznych. Największą in-
westycją będzie modernizacja 
stacji uzdatniania wody w 
Kowalach Pańskich Kolonii, 
która kosztowała będzie gmi-
nę 2.031.000 zł. Na drogi 
gminne (w tym ich całorocz-
ne utrzymanie), przewidziano 
wydać 227.450 zł.  

Oto apel pani Eweliny do mieszkańców 
gminy Kawęczyn oraz opis prac badaw-
czych jakie prowadzi. 

Obecnie, w XXI wieku, zauwaŜa się co-
raz częstsze zaznaczanie swojej odrębności, 
inności przez człowieka, dzieje się tak rów-
nieŜ w środowisku wiejskim. Mieszkańcy wsi 
coraz częściej sygnalizują o swojej odrębno-
ści, pokazują co wyróŜnia ich z konsumpcyj-
nego i komercyjnego tłumu miasta, a bardzo 
często jest to typowa dla danego obszaru 
mowa, czyli gwara, a takŜe folklor.  

W kręgu moich zainteresowań nauko-
wych i badawczych jest język wsi, czyli gwa-
ra, dziś tak często zapominana przez młod-
sze pokolenia oraz zastępowana przez język 
mediów. Odrębność mowy na terenie wiej-

skim nie jest absolutnie pretekstem 
do wstydu, do wyśmiewania się i szy-
dzenia z mieszkańców, bowiem jest to 
dziedzictwo kulturowe, które powin-
no zostać natychmiast utrwalone. 

W najbliŜszym czasie 
(najprawdopodobniej będą to tego-
roczne wakacje) rozpocznę badania 
dialektologiczne na terenie gminy 
Kawęczyn. Będą miały one na celu 
zanotowanie wszystkich nazw miej-
scowych – nazw wsi, ich części, przy-
siółków, kolonii, oraz nazw tereno-
wych – czyli nazw obiektów nieza-
mieszkanych przez człowieka, czyli 
pól, łąk, lasów, rzek, pagórków itp. 
Moim następnym zadaniem będzie 
odszukanie właściwej dla nazwy ety-
mologii, bowiem nie zawsze legendy 
przekazywane z pokolenia na pokole-
nia przez mieszkańców danej wsi 
zawierają zgodną z prawdą histo-
ryczną treść.  

Doktorat o gminie Kawęczyn 

Ewelina Zając  

Pochodząca z Przykony Ewelina Za-
jąc pisze pracę doktorską na temat 
gwary pogranicza Wielkopolski i wo-
jewództwa łódzkiego. W czasie waka-
cji rozpocznie badania dialektologicz-
ne na terenie gminy Kawęczyn. Za-
prasza mieszkańców do współpracy. 
Ich nazwiska znajdą się w jej pracy, 
która być moŜe ukaŜe się drukiem. 

Ciąg dalszy strona  5 

Rada Gminy uchwaliła budŜet na 2011 rok 
Piąta w tej kadencji sesja Rady Gminy Kawęczyn, odbyła 
się w Zespole Szkół w Kawęczynie. Radni uchwalili bu-
dŜet gminy na 2011 rok, o którym wójt Jan Nowak powie-
dział, Ŝe jest na miarę moŜliwości, a nie potrzeb. Zapew-
nił, Ŝe został przygotowany najlepiej jak się dało, choć 
jest o trzy procent skromniejszy niŜ ubiegłoroczny. 

Za stołem prezydialnym zasiadł Tadeusz  Krupiński  —
przewodniczący Rady Gminy i dwaj jego zastępcy Ciąg dalszy strona 3 

Ukazuje  się od X 1995 
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W  dniu 21 stycznia 2011 roku ob-
chodziliśmy w Zespole Szkół 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ka-
węczynie, Dzień Babci i Dzień Dziad-
ka. Organizatorkami tej uroczystości 
były panie: Beata Pabisiak, Jadwiga 
Antczak, Hanna Nowak i Mirosława 
Piekarska. Ten dzień na stałe wpisał się 
w kalendarz uroczystości szkoły pod-
stawowej i oddziału przedszkolnego. 
To była dobra okazja, by przypomnieć 
sobie o osobach, którym często za-
wdzięczamy uroki dzieciństwa. Tego 
dnia pamiętaliśmy o złoŜeniu im Ŝy-
czeń. PrzecieŜ wnuczęta to dla nich 
największy skarb i radość. Szanujemy 
ich za cierpliwość, wyrozumiałość, do-
broć, miłość i ogromne doświadczenie 
Ŝyciowe.  

Po przywitaniu zaproszo-
nych gości przedszkolaki i 
uczniowie klas I – III zapre-
zentowały swój program ar-
tystyczny. Najmłodsi (dzieci 
5 i 6-letnie), recytowały i 
śpiewały piosenkę w strojach 
kaczuszek oraz tańczyły 
„Kaczuchy”. Następnie 
uczniowie klas I – III zapre-
zentowali programy recyta-
torsko-wokalne pod tytułem: 
„12 Ŝyczeń dla babci i dziad-
ka”, „ Moja babcia i dzia-
dek”, „ Babcie bywają róŜ-
ne” , „Wyruszam w świat”. 
Dodatkową atrakcją były 
tańce w wykonaniu dzieci z 
klas I-VI: blues, cza cza, 
walczyk. Pod kierunkiem 
Aleksandry Bartczak, dzieci 

doskonalą swoje umiejętności taneczne 
w ramach projektu „ Ty teŜ potrafisz” . 
Wnuczęta swoim występem chciały 
podziękować babciom i dziadkom za 
opiekę, opowiadanie bajek, śpiewanie 
kołysanek oraz przytulanie i pociesza-
nie, kiedy są smutni. Dziadkowie gorą-
co oklaskiwali wnuczęta. Na twarzach 
gości moŜna było zaobserwować 
uśmiech, radość, łzy szczęścia i wzru-
szenia. Wielką przyjemność sprawiły 
Babciom i Dziadkom wręczone im 
przez wnuczęta drobne upominki w 
postaci własnoręcznie wykonanych: 
laurek, korali z makaronu i drzewek 
szczęścia. Wspólny poczęstunek był 
okazją do rozmów, w czasie których 
mogliśmy podzielić się wraŜeniami.  
Seniorzy rodów byli pełni uznania dla 
swoich wnuków. Podziwiali ich posta-
wę i umiejętności. Wspaniała atmosfe-
ra, która towarzyszyła spotkaniu była 
okazją do: umocnienia więzi rodzin-
nych, miłego spędzenia czasu, bliŜsze-
go poznania. Dziadkowie byli pełni 
uznania dla swoich wnuków.  
Dzięki ogromnemu zaangaŜowaniu ro-
dziców przy przygotowaniu strojów i 
poczęstunku w tę uroczystość dziadko-
wie spędzili w szkole naprawdę 
„słodkie” spotkanie.  

Beata Pabisiak 

 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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Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły  
pełen uśmiechów, wzruszeń i łez radości. 



W palnie ujęto przebudowę dwóch od-
cinków dróg w: Kowalach Pańskich 
Kolonii – 350 m, Marcjanowie – 700 
m. Na rekultywację wysypiska śmieci 
w Milejowie, wydanych zostanie 22,5 
tys. zł. 
Tradycyjnie największe wydatki gmina 
poniesie na utrzymanie gminnej oświa-
ty. Wyniosą 5.274.915 złotych. Szkoły 
Podstawowe w Kawęczynie, Kowalach 
Pańskich, Tokarach i Skarzynie, mają 
kosztować 2.758.928 zł. Na oddziały 
przedszkolne w tych szkołach, zaplano-
wano 224.196 zł. Przedszkole w Kowa-
lach Pańskich to wydatek rzędu 270 
tys. zł. Na gimnazja w Kawęczynie i 
Kowalach Pańskich planuje się wydać 
1.576.152 zł. DowoŜenie uczniów do 
szkół kosztowało będzie 173.519 zł. Na 
dokształcanie nauczycieli gmina za-
mierza wydać 31.427 zł, a na stołówki 
szkolne i przedszkolne 61.644 zł.     
Władze gminy zdecydowały o wspar-
ciu Powiatowego Zarządu Spółek 
Wodnych kwotą 5 tys. zł. Zostaną prze-
znaczone na utrzymanie systemów me-
lioracyjnych na terenie gminy Kawę-
czyn. Taka sama kwota wydana zosta-
nie na budowę ciągów pieszo-
rowerowych i konnych. RównieŜ ka-
węczyńska policja otrzyma pięć tysię-
cy złotych na dodatkowe patrole. 
Ochotnicze straŜe poŜarne dysponowa-
ły będą kwotą 160.080 zł. Zdaniem 
uchwałodawców, jest to kwota umoŜli-
wiająca sprawne funkcjonowanie jed-
nostek. W tej kwocie jest takŜe 20 tys. 
zł na dofinansowanie zakupu samocho-
du bojowego dla jednostki w SkarŜy-
nie, który ma kosztować 68.830 zł. Na 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodo-
wego gmina ma zamiar wydać 156 tys. 
zł.  Z tej kwoty 31.200 zł kosztowało 
będzie utrzymanie Orkiestry Dętej w 
Tokarach. Gminna Biblioteka Publicz-
na ma otrzymać 84.600 zł. Pieniądze 
na opiekę nad zabytkami otrzymają 
dwie parafie. Tokarska, która nie otrzy-
mała dotacji w ubiegłym roku, teraz 
dostanie 10 tys. zł. Mają zostać prze-
znaczone na remont wieŜy kościoła 
pod wezwaniem św. Andrzeja. Parafia 
Kowale Pańskie, podobnie jak w ubie-
głym roku dostanie pięć tysięcy zło-

tych. Na organizację imprez kultural-
nych (doŜynki, dzień straŜaka itp.) za-
dysponowano 25.200 zł. O ponad dzie-
sięć procent wzrosła kwota przeznaczo-
na na kulturę fizyczną i wyniesie 
723.750 zł. Dochody gminy składają 
się w duŜej mierze z dotacji i subwen-
cji. Subwencja oświatowa to 3.898.122 
zł, subwencja wyrównawcza wyniesie 
3.169.589 zł, a subwencja równowaŜą-
ca 171.817 zł. Dotacje celowe dla 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej  mają wynieść 1.995.672 zł. Z 
dzierŜaw i najmu gruntów i nierucho-
mości (między innymi ośrodków zdro-
wia) gmina planuje uzyskać 59.426 zł. 
Z podatków gmina uzyska 2.263.519 
zł.  W tym szacuje się, Ŝe wpływ z po-
datku od nieruchomości wyniesie 79-
3.100 zł. Z podatku rolnego gmina li-
czyć moŜe na 289.400 tys. zł. Podatek 
leśny to zaledwie 7.280 zł. Największą 
z tytułu podatków kwotę, stanowi 
udział gminy w podatku dochodowym 
od osób fizycznych i prawnych. Gmina 
liczy, Ŝe w tym roku będzie to 
1.041.239 zł. To tylko część większych 
dochodów i dotacji.     
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Gminnej Komisji Rewizyjnej i komisji 
budŜetowej, radni jednogłośnie przyjęli 
budŜet gminy na 2011 rok. 
Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn 
podziękował za to radnym. Powiedział, 
Ŝe jest świadom, iŜ tegoroczny budŜet 
nikogo do końca nie zadowala. Zapew-
nił jednak, Ŝe został przygotowany  
najlepiej jak się dało zwłaszcza, Ŝe jest 
o trzy procent skromniejszy niŜ ubie-
głoroczny.  
- Z jednej strony – mówił – moŜliwości 
finansowe gminy są ograniczone. Z 
drugiej chęć pozyskiwania środków 
zewnętrznych duŜa. Zaznaczył, Ŝe 
chcąc pozyskać środki pozabudŜetowe 
konieczne jest posiadanie własnego 
wkładu. Dlatego moŜliwe jest opóźnie-
nie części małych inwestycji. Zdaniem 
wójta nowe władze gminy ,,postawiły 
na najlepsze karty i obrały dobry kier-
unek’’. 
 Rada zdecydował o zaciągnięciu po-
Ŝyczki w wysokości 1.220.594 zł, na 

modernizację hydroforni w Kowalach 
Pańskich Kolonii, która zostanie spła-
cona dotacją unijną. Na ten sam cel 
zaciągnięty zostanie kredyt komercyjny 
w wysokości 810 tys. zł. Uchwalono 
takŜe dotacje na Centrum Integracji 
Społecznej w Młodzianowie. Na ten 
projekt otrzymano milionową dotację, 
gmina dopłacała będzie miesięcznie 
21,50 zł do kaŜdego pracownika i 
uczestnika zajęć. Projekt realizowany 
będzie do końca roku. Następnie przy-
jęto plany pracy komisji stałych Rady, 
przedstawione przez przewodniczą-
cych: Stanisława Urbaniaka - budŜeto-
wa, Halinę Górską – oświaty, Grzego-
rza Dzikowskiego – rolnictwa. Pod nie-
obecność Ryszarda Jaśkiewicza, plan 
pracy komisji rewizyjnej przedstawił 
radny Sylwester Kasprzak. 
Wójt przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym. 
Poinformował,  między innymi, Ŝe 
spółka z Kalisza, złoŜyła ofertę dzier-
Ŝawy starego budynku szkolnego w 
Tokarach na 25 lat. Prowadzone są roz-
mowy w tej sprawie, które mają  za-
kończyć się w pierwszej połowie lute-
go.  
W punkcie obrad ,,wolne wnioski i 
zapytania’’, radny Kasprzak zapropo-
nował zaproszenie Wacława Pawłow-
skiego – kierownika Powiatowego 
Związku Spółek Wodnych w Turku. 
Radna Górska wnioskowała o zapro-
szenie przedstawicieli Izb Rolniczych, 
by przekazać im problemy rolników, 
związane z niskimi cenami skupu Ŝyw-
ca wieprzowego. Radna zaproponowa-
ła takŜe, aby Rada wystosowała w tej 
sprawie pismo  do Ministra Rolnictwa. 
Wójt Nowak zapowiedział zorganizo-
wanie spotkania radnych, sołtysów i 
członków rad sołeckich z Tadeuszem 
Geblerem – kierownikiem Biura Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Turku, Janem Radzim-
skim – powiatowym lekarzem wetery-
narii, przedstawicielem Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego i dele-
gatami Izb Rolniczych, w tym Mar-
kiem Pańczykiem – przewodniczącym 
Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w Turku.                    (art.) 

luty  2011                                               KAWĘCZYNIAK                                                         3 

Rada Gminy uchwaliła budŜet na 2011 rok 
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Wawrzyniec Konopnicki - syn 
Ignacego i Tekli z Potockich, uro-
dził się w 1803 roku w Krzewacie 
(parafia Kłodawa). Dzieciństwo 
spędził w Milejowie parafia 
Tokary. Do szkół  uczęszczał 
w Kaliszu. Odziedziczył po 
rodzicach dobra Bronów. W 
1829 roku oŜenił się  z Kata-
rzyną Pągowską. Rodzina 
Pągowskich  herbu Pobóg od 
średniowiecza siedziała w 
ziemi sieradzkiej. Byli wła-
ścicielami majątków: Dobra i 
Piekary. Zaraz po wybuchu 
powstania listopadowego w 
1830 roku Wawrzyniec wstą-
pił do wojska polskiego. Słu-
Ŝył w randze porucznika w I 
pułku ułanów mazowieckich. 
Brał udział w wielu bitwach, 
między innymi pod Białołęką 
w końcu stycznia 1831 roku 
oraz w słynnej bitwie pod 
Ostrołęką w dniu 26 maja 
31 roku. Następnie walczył w 
składzie korpusu Ramorina, 
przeszedł z tym korpusem 17 
września 1831 roku do Gali-
cji.  Po kilku miesiącach pobytu w 
Galicji, Wawrzyniec zdecydował 
się wrócić do kraju, gdzie zostawił 
Ŝonę z dwojgiem małych dzieci. W 
dniu 2 czerwca 1832 roku złoŜył w 
Kaliszu przysięgę na wierność Mi-
kołajowi I jako królowi polskiemu, 
co było warunkiem uzyskania 
amnestii i uchylenia konfiskaty ma-
jątku. W 1836 roku podjął Wawrzy-
niec  starania o uzyskanie paszportu 
zagranicznego, celem wyjazdu w 
sprawach rodzinnych (do Wielkiego 

Księstwa Poznańskiego). Wydał mu 
je we wrześniu tego samego roku, 
kniaź Iwan Paskiewicz - carski na-
miestnik Królestwa Polskiego. 

Wkrótce Wawrzyniec wyruszył w 
drogę własnym ekwipaŜem. Towa-
rzyszyły mu Ŝona, ciotka Magdale-
na (wdowa po Józefie Konopnic-
kim), dwoje dzieci (Jarosław i Sta-
nisława) oraz woźnica i słuŜący. 
Udali się do miejscowości Myśli-
niew koło Ostrzeszowa w celu zała-
twienia spraw rodzinnych i mająt-
kowych. W 1837 roku Wawrzyniec 
Konopnicki podjął starania o legity-
mowanie się jako szlachcic w Kró-
lestwie Polskim, zgodnie z prawem 

1836 roku. Został wylegitymowany 
w 1839 roku z herbem Jastrzębiec 
z  przydomkiem ,,z Kroczowa’’ Był 
jedynym Konopnickim wylegity-
mowanym w Królestwie Polskim. 
W dobrach Bronów, w nocy z 12 na 
13 stycznia 1848 roku zmarła w po-
łogu Ŝona Wawrzyńca Katarzyna  z 

Pągowskich.  
Wawrzyniec  Konopnicki go-
spodarował w Bronowie do 
1862 roku. Po ślubie najstar-
szego syna wydzierŜawił mu 
majątek i przekazał jego za-
rząd. Wkrótce wybuchło po-
wstanie styczniowe i musiał 
znów  zająć się prowadze-
niem gospodarstwa, które do-
tkliwie ucierpiało na skutek 
działań wojennych, rekwizy-
cji i kontrybucji nakładanych 
przez władze rosyjskie. Gorą-
cy patriota słuŜył młodym 
radą i pomocą, a podobno na-
wet sam przez pewien czas 
brał udział w walkach z Mo-
skalami. śył jeszcze potem 
długo w Bronowie, a w 1872 
roku zmuszony był sprzedać 
zrujnowany majątek jednemu 
z sąsiadów. Dalsze jego losy 
są nieznane, zapewne wkrót-
ce później zmarł. Wawrzy-

niec Konopnicki doczekał się licz-
nego potomstwa. Miał sześciu sy-
nów i cztery córki. 

Andrzej R. Tyczyno 
 
Źródła: 
Konopnicka w Bronowie i Gusinie 
– M.Sławińska. Miesięcznik Kawę-
czyniak nr 6/09. M.J. Minakowski, 
Genealogia potomków Sejmu Wiel-
kiego. Herbiarz Rodowy – A. Zna-
miwerowski. Blog Ewy Marii Da-
mec http://ewaciekawostki.blox.pl/

Teść Marii Konopnickiej dzieci ństwo spędził w Milejowie 
Wawrzyniec Konopnicki herbu Jastrzębiec swoje dzieciństwo spędził 
w Milejowie parafia Tokary. Był uczestnikiem powstania listopado-
wego i styczniowego. Ojciec Jarosława, męŜa Marii Konopnickiej - 

Jastrzębiec herb Konopnickich 
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W szelkie nazwy własne, 
zwłaszcza obiektów nieza-

mieszkanych, są elementem gwary, a 
ze względu na ich indywidualny cha-
rakter i regionalną lokalizację, są no-
śnikami nieocenionych danych dialek-
tologicznych.  

Nadawanie nazw obiektom zamiesz-
kanym, a tym bardziej niezamieszka-
nym przez człowieka, jest wciąŜ Ŝywot-
ne w naszym powiecie, jednak niedłu-
go proces ten moŜe zostać wyparty 
przez inne bardziej precyzyjniejsze 
sposoby i formy nazewnicze. Dlatego 
waŜne jest choćby jednostkowe (np. z 
obszaru jednej wsi) opracowywanie 
przez językoznawców tych nazw i 
utrwalanie w ten sposób wycinków 
naszej współczesności jako zapisu fak-
tu. Ponadto, bardzo często w nazwach 
tych zawarte są nieuŜywane juŜ dziś 
słowa i struktury słowotwórcze.  

Zebranie materiału nazewniczego z 
terenu gminy Kawęczyn jest częścią 
mojej pracy doktorskiej, pt.  Ojko- i 
anojkonimy powiatu tureckiego. Praca 
magisterska, która dotyczyła nazw 
obiektów zamieszkanych i niezamiesz-
kanych przez człowieka w gminie Przy-
kona, dała mi dość obszerny materiał, 
bowiem było to 78 haseł nazywających 
80 obiektów zamieszkanych i aŜ 620 
haseł na 730 obiektów niezamieszka-
nych przez ludzi. 

Wielu mieszkańców gminy Kawę-
czyn tworzy legendy na temat powsta-
nia tejŜe nazwy i bardzo często szuka 
jej etymologii w nazwisku Kawęczyń-
ski, jednakŜe jest to błędne rozumowa-
nie. Według ks. Stanisława Kozierow-
skiego nazwa Kawęczyn pochodzi naj-
prawdopodobniej od nazwiska Kawie-
ka, Kawęka (podobna nazw miejscowa 
Kałęczyn pochodzi on nazwiska Kałę-
ka), zaś według Słownika gwar pol-
skich słowo kawęczeć oznacza bycie 
chorobliwym i uskarŜanie się, ciągłe 
narzekanie, a kawęczyć się to „męczyć 
się”. 

Wiele nazw wsi na terenie gminy 
Kawęczyn jest pochodzenia dzier-
Ŝawczego, oznaczają one posesywność, 
czyli przynaleŜność do kogoś, np. Mi-

lejów – dawniej wieś naleŜąca do wła-
ściciela o imieniu Milej. O takim po-
chodzeniu nazw najczęściej świadczą 
sufiksy (przyrostki) -ów, -owa, -owo 
oraz -in, -ina, -ino. Podobnie utworzo-
ne zostały nazwy innych miejscowości, 
jak na przykład: Marcinów od imienia 
Marcin, Marcjanów od imienia Mar-
cin lub Marcjan, Marianów najpraw-
dopodobniej od imienia Marian i Woj-
ciechów od imienia Wojciech. Nazwa 
wsi Stanisława jest nazwą pamiątko-
wą, pochodzącą od imienia Ŝeńskiego 
Stanisława. Obiekty, nazywane imio-
nami osobowymi, nie powstałe w wyni-
ku procesów słowotwórczych, były 
przewaŜnie małymi osadami powstały-
mi z jednozagrodowych młynów, gajó-
wek, folwarków. Osiedlami tymi zarzą-
dzał męŜczyzna, a dla upamiętnienia 
bliskiej sobie kobiety — Ŝony bądź cór-
ki, nadawał nazwę równą imieniu ko-
biety. 

Nie wszystkie nazwy wsi mają tak 
jasną etymologię jak te przedstawione 
powyŜej, bowiem bardzo często nazwy 
miejscowości pochodzą od imienia 
bądź nazwiska, które zachowane zosta-
ło w nazwie miejscowej, ale nie jest 
znane w Ŝadnych dostępnych źródłach. 
Wspomniany wcześniej ks. S. Kozie-
rowski równieŜ i inne nazwy wsi z gmi-
ny Kawęczyn wywodzi od nazw osobo-
wych, są to: Będziechów najprawdo-
podobniej od dawnego imienia Bę-
dziech, Chocim, który najprawdopo-
dobniej wywodzi się od imienia Cho-
cen, Ciemień pochodzący od znanego 
imienia Czema, Głuchów od nazwiska 
Głuch. 

Nazwy miejscowe bardzo często mó-
wią nam teŜ o zawodzie lub funkcji 
sprawowanej przez mieszkańców, są to 
tak zwane nazwy słuŜebne. Pochodzą 
one od określeń grup ludzi pełniących 
w okresie wczesnofeudalnym funkcje 
słuŜebne wobec księcia i jego dworu, a 
takŜe od nazw grup zawodowych 
mieszkańców osad.  Związane są one z 
rzemiosłem wojennym, kuźniczym, ko-
walskim, złotniczym, z hodowlą bydła i 
innych zwierząt. Nazwy te cechują się 
budową słowotwórczą zakończoną na –
ary lub –niki, np. Tokary od nazwy za-

wodu tokarz. TakŜe Kowale Pańskie 
równieŜ mówią o zawodzie, profesji, 
która była wykonywana przez więk-
szość mieszkańców danego terenu.  

Ciekawymi nazwami, których etymo-
logia nie jest do końca znana, są nazwy 
wsi: Dziewiątka  moŜliwe, Ŝe wieś ta 
załoŜona była jako dziewiąta lub jako 
dziewiąta naleŜała do jakiegoś właści-
ciela ziemskiego, Dzierzbotki najpraw-
dopodobniej od nazwiska Dzierzbot 
(istniało takŜe nazwisko Dzierzba, które 
pochodziło najprawdopodobniej od 
nazwy ptaka – dzierzba). 

Cechą specyficzną nazw terenowych 
jest ograniczony zasięg oraz wąski 
zakres funkcjonowania, czyli dość czę-
sto nawet w sąsiedniej wsi na ten sam 
las, to samo jezioro mówi się zupełnie 
inaczej. Stąd teŜ konieczność rozmowy 
z informatorami z kaŜdej wsi w gminie. 
Informatorami mogą być wszyscy 
mieszkańcy, którzy urodzili się tu bądź 
zamieszkują i znają te tereny. Jednak, 
aby móc mówić o wiarygodnym infor-
matorze, powinien mieć on powyŜej 40 
lat, bowiem moje pytania dotyczą nie 
tylko stanu aktualnego, ale takŜe histo-
rycznego, czyli nazw uŜywanych przez 
przodków. Osoby, które interesują się 
historią, takŜe te, które znają takie na-
zwy i chciałyby ze mną porozmawiać 
serdecznie zapraszam do współpracy 
(kaŜdy z informatorów zostanie wymie-
niony z imienia i nazwiska w mojej 
pracy). Wszystkie osoby zainteresowa-
ne tematem proszę o zgłaszanie się w 
Urzędzie Gminy, pod numerem telefo-
nu:  

63 288 50 14  
lub bezpośrednio do mnie po nume-

rem telefonu:  
691 146 262. 

 Ewelina Zając 
 
Ojkonimy  to nazwy obiektów za-

mieszkanych przesz człowieka, są to 
nazwy wsi, ich części, dzielnic, kolo-
nii, przysiółków, np.: Turek, Słodków, 
Widzew. 

Anojkonimy  to nazwy obiektów 
niezamieszkanych przez człowieka, są 
to nazwy pól, łąk, pagórków, lasów,  

Pisze doktorat o gminie Kawęczyn 
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KOMUNIKAT 
Wójt  Gminy  Kawęczyn 

p r z y j m u j e  
interesantów 

w  kaŜdy  poniedziałek 
od  godziny  900 – 1300 

 Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

 
 Alicja Kowalska 

Zgony 

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. 

Informacja 
dotycząca utrzymania chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 Rozdział 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości, Art. 5, ust. 1, pkt.4  
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości, przy czym za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej słuŜącą dla ruchu pieszego połoŜoną bez-
pośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. 

 Zmarła jedna z najstarszych mieszkanek gminy 
 W dniu 6 stycznia 2011r. zmarła Pani Stanisława Marciniak ostatnio 
zamieszkała w Tokarach Drugich. PrzeŜyła 102 lata Ŝycia. Była jedną z naj-
starszych mieszkanek naszej gminy (103 lata Ŝycia ukończyła Pani Helena 
Jankiewicz ze śdŜar).    
Pani Stanisława Marciniak z domu Nycek córka Tomasza i Marianny 
zd.Werbińska urodziła się  05 listopada 1908r. Milejowie. Jubilatka od urodzenia 
zamieszkiwała na terenie Gminy Kawęczyn. Najpierw w  Milejowie, a następnie 
po zawarciu związku małŜeńskiego z Kazimierzem Marciniakiem w dniu 28 
lutego 1927r - w  Tokarach Drugich.  MąŜ Jubilatki zmarł w dniu 06 maja 197-
5r. W czasie II Wojny Światowej została przez Obóz Przesiedleńczy w Łodzi 
wywieziona wraz z małym dzieckiem na tereny okupowane przez III Rzeszę 
Niemiecką. Urodziła dwóch synów Mieczysława i Józefa ( synowie nie Ŝyją ). 
Stulatka doczekała się  dwóch wnuczek i jednego wnuka (wnuk nie Ŝyje), trzech 
prawnuków i jednej prawnuczki oraz praprawnuczki. Razem, z męŜem prowa-
dziła wzorowo gospodarstwo rolne, które następnie przekazała synowi Józefowi. 
Ostatnio zamieszkiwała w Tokarach Drugich w gospodarstwie rolnym przy 
wnuczce Malwinie i Synowej Teresie Marciniak. 
 Pogrzeb śp. Stanisławy Marciniak odbył się w dniu 10 stycznia 2011r. w 
Kościele Parafialnym w Tokarach. W ostatniej drodze zmarłej towarzyszyła ro-
dzina, znajomi i przedstawiciele Samorządu Gminy Kawęczyn.                    
Rodzinie i Bliskim zmarłej śp. Stanisławy Marciniak składamy wyrazy szczerego 
współczucia.                                                                                                   TK 

Przyjdź do Punktu 
 Konsultacyjnego ! 

Jeśli masz problem z alkoholem, utraciłeś kontrolę picia, 
bliska Ci osoba, moŜe pracodawca, zwracał na to uwagę – 

przyjd ź! 
To szansa dla Ciebie, moŜesz sobie pomóc, dowiesz się jak to zrobić. 
Jeśli jesteś Ŝoną, matką, dzieckiem, rodziną, z otoczenia, w którym Ŝyjesz z 
osobą uzaleŜnioną   - przyjdź! 
Dowiesz się, Ŝe moŜesz wpłynąć na to by osoba dla Ciebie waŜna przestała 
pić. 
Nie czekaj na całkowitą korozję zdrowia i Ŝycia rodzinnego – proces ten 
moŜna zatrzymać! 
PUNKT KONSULTACYJNY  dla osób uzaleŜnionych i członków ich ro-
dzin w budynku Ośrodka Zdrowia  w Kowalach Pańskich gm. Kawęczyn 
Czynny w kaŜdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godź.16 - 18 

Porad udziela terapeuta uzaleŜnień: 
Bogumiła Paprocka – Pleśnierowicz   - tel. kom. 792075092. 
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Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kowalach Pańskich  
 

Zaprasza na  

Bal Karnawałowy  
 
26.02.2011 godzina 20:00 OSP Kowale Pańskie 
Oprawa muzyczna „Akmuz” 

 
Cena biletu: 
120zł od pary 
 
W cenie oferujemy: 
-cztery ciepłe posiłki, zimne zakąski, 
-kawa, herbata bez ograniczeń, 
-ciasto 
 
Liczne atrakcje: 
- loteria fantowa, 
-czekoladowy walczyk, 
 
Rezerwacja: 
Wioletta Tylka – 665 246 880 
Wioletta Michalak – 661 439 882 
Iwona Górska – 607 142 805 

 W związku z kończącą się  czteroletnią 
kadencją sołtysów i rad sołeckich, Ra-
da Gminy Kawęczyn podjęła w dniu 17 
grudnia 2010 roku uchwałę  Nr II-
I/8/2010 w sprawie zarządzenia  wybo-
rów sołtysów i rad sołeckich w Gminie 
Kawęczyn. Wybory zostały zaplanowa-
ne na okres  od 5.01.2011 r.  do 28-
.02.2011 r. Terminy zebrań w poszcze-
gólnych sołectwach, zostały uzgodnio-
ne z sołtysami i radami sołeckimi. 
Do 31 stycznia 2011 roku. odbyło się 
jedenaście zebrań w następujących so-
łectwach: Nowy Świat (10 stycznia 
2011 r.), Ciemień (11 stycznia 2011), 
Siedliska (13 stycznia 2011r.) Chocim 
(14 stycznia 2011 r.) Będziechów ( 17 
stycznia 2011 r. ) Marianów Kolonia 
(19 stycznia 2011 r.), Stanisława ( 20 
stycznia 2011 r.), Wojciechów (24 

stycznia 2011 r.) Marcjanów (27 stycz-
nia 2011 r.) śdŜary (28 stycznia 2011 
r.) i Młodzianów (31 stycznia 2011 r.).  
NajwyŜszą frekwencję odnotowano w 
sołectwie  Stanisława - 52,5 proc., a 
najniŜszą  w sołectwie śdŜary - 10,20 
proc. Średnia frekwencja wyniosła  
23,75 proc. 
W trzech sołectwach dokonano zmian 
na stanowisku sołtysa. W Stanisławie 
sołtys zrezygnował z kandydowania, a 
w Będziechowie i Młodzianowie elek-
torat dokonał zmian. Nowymi sołtysa-
mi zostali: Kamila Andrzejak – sołec-
two Stanisława, Andrzej Janik – sołec-
two Będziechów, Krystyna Brzychcy – 
sołectwo Młodzianów. 
Podczas zebrań zostały  przedstawione 
projekty statutów sołectw, które zaopi-
niowano pozytywnie. 

Wybory sołtysów i rad sołeckich    

Urząd Gminy 
 Kawęczyn 

 
62-704 Kawęczyn 

 
Centrala Urzędu tel. 
 063 288 59 10, 
 063 200 50 14 
FAX 
063 288 59 40 
E-mail 
ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
Strona internetowa 
www.kaweczyn.pl 

czynny w dni robocze 
Od 7.30 do 15.30 
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Choć kartki w kalendarzu w dniu 21 i 
22 stycznia nie są oznaczone kolorem 
czerwonym, to jednak kaŜdy, mały i 
duŜy, pamięta, Ŝe w tych dwóch dniach 
obchodzony jest w Polsce Dzień Babci 
i Dzień Dziadka. 
Nie zapomnieli o tym święcie ucznio-
wie klas I-III Szkoły Podstawowej w 
Kowalach Pańskich i pod okiem swo-
ich pań wychowawczyń przygotowali 
okolicznościową akademię dla ukocha-
nych babć i dziadków. 21 stycznia na 
godzinę 9.00 tłumnie przybyli dziadko-

wie naszych najmłodszych uczniów. 
Wysłuchali wierszy i piosenek, podzi-
wiali pięknie przygotowane tańce, 
otrzymali od wnuków laurki, a póź-
niej udali się na słodki poczęstunek 
przygotowany przez mamusie.  
Rozmowom nie było końca, bo Dzień 
Babci i Dziadka stał się okazją do 
bardzo miłego spotkania towarzyskie-
go. Dziękując za przybycie, wszyst-
kim Babciom i Dziadkom Ŝyczymy 
duŜo zdrowia i tradycyjnych 100 lat ! 

 U babci jest słodko,  

świat pachnie szarlotką… 

Widownia sali sportowej kawęczyń-
skiego Zespołu Szkół zapełniła się 
uczniami, nauczycielami oraz miesz-
kańcami gminy, którzy przybyli na to 
szczególne wydarzenie artystyczne. 
Uczniowie przygotowali przedstawie-
nie jasełkowe pod kierunkiem: Izabeli 
Tomczyk - nauczycielki religii i 
Krzysztofa Jesionka - nauczyciela mu-
zyki. Jasełka łączyły w sobie tradycje i 
nowoczesność. Odtwórcy ról starali się 
zwrócić uwagę publiczności na naj-

istotniejsze problemy ludzi. 
Po przedstawieniu jasełkowym, pu-
bliczność zaproszono na koncert. 
Uczniowie prezentowali tradycyjne 
polskie kolędy i pastorałki oraz piosen-
ki świąteczne. Dzieci prześcigały się w 
pomysłach na ciekawą interpretacje 
wykonywanego przez siebie utworu. 
Na scenie pojawiły się aniołowie, pa-
stuszkowie, Mikołaje i ŚnieŜynki. Nie 
zabrakło równieŜ niekonwencjonal-
nych rekwizytów takich jak: taczki, 

deskorolki i 
ł y Ŝw o r o l k i . 
Uczniowie Ze-
społu Szkół 
p r ezen to wa l i 
takŜe swoje 
umiejętnością 
gry na instru-
mentach. Za-
równo jasełko-
wych aktorów, 
jak i wykonaw-
ców piosenek, 
n a g r o d z o n o 
gromkimi i w 
pełni zasłuŜo-
nymi brawami. 
Po widowisku, 

zaproszono wszystkich do obejrzenia 
wystawy boŜonarodzeniowych szopek, 
które wykonali uczniowie. Wszystkie 
pomysłowe, piękne i kolorowe. Było 
wśród nich szereg, w których projek-
tanci zastosowali ruchome elementy, 
podświetlenia i motywy dźwiękowe. 
Uczestniczy imprezy opuszczali szkołę 
zachwyceni jej poziomem i rozma-
chem. 

(art.) 

Jasełka, kolędy i szopki w kawęczyńskim Zespole Szkół 
W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie, odbyła się 
na początku stycznia boŜonarodzeniowa impreza. Obejrzano przestawienie 
jasełkowe, wystawę boŜonarodzeniowych szopek i wysłuchano koncertu 
kolęd i świątecznych piosenek. 
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INFORMACJA 
 

W związku z oszczędnościami w projekcie pn. „Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy 

dla mieszkańców Gminy Kawęczyn”, istnieje moŜliwość utworzenia kolejnej grupy szko-

leniowej dla  „Kursu Małego Biznesu” oraz „Kursu Komputerowego” dlatego teŜ prze-

dłuŜony został termin  rekrutacji .  

W kursach mogą wziąć udział: 

• osoby pełnoletnie do 34 roku Ŝycia 

• rolnicy 

• bezrobotni ( równieŜ nie zarejestrowani w PUP ) 

• zatrudnieni 

• osoby uczące się 

 Zapewniamy fachową kadrę trenerów, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty o 

ukończeniu. 

 

Informacje: Urząd Gminy w Kawęczynie (Punkt Informacyjny)  

tel: 288 59 34 lub 288 59 21 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

  I  n   f  o  r   m  a  c j  a 
       

Informuje  się , Ŝe   zgodnie  z ustawą  z  dnia  4  marca  2010 r. w okresie  od  01 kwietnia 2011 r. do  
30 czerwca  2011 r. na terytorium  Rzeczypospolitej  Polski  przeprowadzony  zostanie Narodowy  Spis  
Powszechny  ludności  i  mieszkań, który ma  na celu zebranie danych o stanie i charakterystyce  demo-
graficznej ludności  oraz  zasobach  mieszkaniowych. Spis  zostanie  wykonany  przez  rachmistrzów  
spisowych  z uŜyciem formularza  elektronicznego przy  wykorzystaniu  terminali hand-held  lub  teŜ 
za pośrednictwem  łączy  telefonicznych. Obowiązek udzielenia  odpowiedzi  przez  respondenta  na 
zadawane pytania  wynika  z w/w  Ustawy  o Narodowym  Spisie  Powszechnym.   
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 I N F O R M A C J A 
 
Uprzejmie informujemy, Ŝe  w  Urzędzie Gminy w Kawęczynie funkcjonują bezpośrednie nu-

mery telefonów.  Aby uniknąć oczekiwania na połączenie, prosimy  korzystać z telefonów bez-

pośrednich. 

 

1. Centrala   Urzędu Gminy  tel.  063  2885-910  lub  2885-014 
2. Punkt informacyjny – Ewa Frątczak – tel. 063 2885-934 
3. Sekretariat  - Iwona Serafińska - pokój nr 1, tel.  063 2885-911 
4. Wójt Gminy  - Jan Nowak - pokój nr 2, tel.  063 2885-002  i  2885-912 
5. Sekretarz Gminy  - Zenon Tomczyk - pokój nr 3, tel.  063 2885-350  i  2885-913 
6. Podatki  - Tomasz Musiałowski, Jolanta Krucka (wz. Malwina Chojnacka) - pokój nr 4, tel.  063 
2885-914 
7. Kasa  - Mariola Urbańczyk - pokój nr 5, tel.  063 2885-915 
8. Skarbnik Gminy  - Rafał  Woźniak - pokój nr 6, tel.  063 2885-916 
9. Księgowość  - Danuta Danielewska, GraŜyna Heresztyn - pokój nr 7, tel.  063 2885-917 
10. Urząd Stanu Cywilnego  - Teresa Kęska - pokój nr 8, tel.  063 2885-918 
11. Ewidencja ludności i dowody osobiste   - BoŜena Macudzińska - pokój nr 9,  tel.  063 2885-919 
12. Drogownictwo i informatyka  - Marek Olek - pokój nr 10,  tel.  063 2885-920 
13. Pozyskiwanie funduszy, zamówienia publiczne i promocja gminy – Ewelina Buda – pokój nr 
11, tel. 063 2885-921 
14. Infrastruktura techniczna  - Maria Siwerska - pokój nr 12, tel.  063 2885-922 
15. Wojsko, obrona cywilna, ochrona p.poŜ. i obsługa  bezrobotnych -  Jan Tomczyk - pokój nr 
13, tel.  063 2885-923 
16. Gospodarka gruntami   - Zofia Osiborska  oraz   Rolnictwo, leśnictwo i statystyka   - Urszula 
Begiert - pokój nr 14,  tel. 063 2885-924 
17. Gminny Zespół Obsługi Oświaty   - Kierownik - Jerzy Jacek, Główna księgowa -Maria Bazela 
- pokój nr 15,  tel. 063 2885-925 
18. Planowanie przestrzenne i rozwój gospodarczy   - Halina Ambroziak-Juszczak (wz. Agniesz-
ka Stefanowska) – pokój nr 17, tel. 063 2885-927 
19. GOPS – Świadczenia Rodzinne, Zasiłki Alimentacyjne - Justyna Goślińska-Kończak, Karoli-
na Osiborska - pokój nr 18, tel.  063 2885-928 
20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Emilia Skurka, Aldona Szprync, - pokój nr 19,   tel. 063 
2885-929 
21. Kierownik GOPS   - Jolanta Krawczyk - pokój nr 20, tel.  063 2885-930 
22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (księgowość) – Małgorzata Michalak – pokój 21, tel. 06-
3 2885-931 
23. Rada Gminy i ochrona środowiska   - Agnieszka Sasiak - pokój nr 22,  tel.  063 2885-932 
24. Palacz co - pracownik gospodarczy, kierowcy  - tel.  063 2885-935 
25. ODR Kościelec - Jadwiga Świerczyńska - pokój nr 4 - tel. 063 2885-933 
26. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie - Prezes - pokój nr 3, tel. 063 2885-350 
i Sekretarz - pokój nr 9, tel. 063 2885-919 
Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" - Sekretarz - pokój nr 17, tel. 063 2885-
927 
FAX    Urzędu Gminy  tel.  063 2885-940 
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I N F O R M A C J A 
 

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje mieszkańców gminy – osoby zobowiązane do posiadania 
dowodu osobistego, Ŝe w przypadku zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobi-
stym t.j.: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania czy 
PESEL naleŜy w ustawowym terminie do 14 dni  od dnia otrzymania ostatecznej decyzji admi-
nistracyjnej lub od daty sporządzenia aktu małŜeństwa lub od daty zdarzenia (np. zmiany miejsca 
zameldowania)  złoŜyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. 
Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku będzie uniewaŜnienie dotychczas posiadane-
go dowodu osobistego po upływie 3 miesięcy od okoliczności, o których mowa wyŜej. 
P o n a d t o: 
- osoba, która utraciła lub uszkodziła dowód osobisty winna niezwłocznie zgłosić ten fakt w urzę-
dzie gminy i wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego. Utracony lub uszkodzony dowód 
osobisty zostaje uniewaŜniony w dniu zgłoszenia faktu, 
- osoba, której dowód osobisty traci waŜność w związku z upływem terminu waŜności  dowodu 
(w dniu upływu terminu waŜności dowód osobisty zostaje uniewaŜniony) winna złoŜyć wniosek 
o wydanie nowego dowodu osobistego nie później niŜ na 30 dni przed upływem terminu waŜno-
ści dowodu, 
- osoba, która nie posiada waŜnego dowodu osobistego (np. dotyczy to osób, które posiadają do-
wody ksiąŜeczkowe) winna niezwłocznie zgłosić się do urzędu gminy z wnioskiem o wydanie 
dowodu osobistego. 
Ustawowym obowiązkiem obywatela polskiego po ukończeniu 18 roku Ŝycia jest posiadanie 
waŜnego dowodu osobistego. 
Procedury składania wniosku o wydanie dowodu osobistego  i odbiór dowodu osobistego: 
1) Osoba pełnoletnia składa wniosek o wydanie dowodu osobistego, jak równieŜ odbiera dowód 
osobisty – osobiście. 
Do wniosku, oprócz dwóch jednakowych, aktualnych, fotografii o wymiarach 35 na 45 mm, z wi-
docznym lewym uchem, bez nakrycia i głowy i bez okular z ciemnymi szkłami, dołącza odpis 
skrócony aktu urodzenia,  małŜonkowie – odpis skrócony aktu małŜeństwa ( jeŜeli był sporządza-
ny poza USC Kawęczyn ).  
2) Osoby małoletnie: 
- w przypadku osób małoletnich  do lat 13-tu  - wniosek składają obydwoje rodzice lub opiekuno-
wie prawni, dołączając oprócz dwóch fotografii  małoletniego (wymogi jak powyŜej), jego odpis 
skrócony aktu urodzenia. Wymagana jest obecność małoletniego powyŜej 5-tego roku Ŝycia. Do-
wód osobisty małoletniego odbiera jeden z rodziców  lub opiekunów.  
- w przypadku osób małoletnich powyŜej 13-tego roku Ŝycia – wniosek składa jeden z rodziców 
lub opiekunów prawnych oraz małoletni, dołączając dokumenty jak powyŜej. Dowód osobisty 
odbiera rodzic lub małoletni.  
Dowód osobisty wydany osobie pełnoletniej waŜny jest 10 lat od daty wydania, dowód osobisty 
wydany osobie po ukończeniu 65 roku Ŝycia  waŜny jest na czas nieoznaczony, a dowód osobisty 
wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku Ŝycia  waŜny jest 5 lat od daty jego wydania ( jeśli 
nie mają miejsca sytuacje, o których mowa na wstępie niniejszej informacji). 
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru do-
wodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich 
uniewaŜniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384). 



Turniej miał rangę Halowych Mi-
strzostw Okręgu Konińskiego. LZS 
Orzeł Kawęczyn, wysłał na  turniej  
następujących piłkarzy: Przemysława 
Ruteckiego, Dawida Warszewskiego, 
Damiana Gidelskiego,  Bartka Adamu-
sa, Marcina Skurkę, Łukasza Dzikow-
skiego, Dariusza Wojciechowskiego, 
Jarosława Walasza, Patryka Kaczmar-
ka, Michała Kurasa, Przemysława 
Szczecińskiego, Pawła Wągiela. Z po-
wodu nieobecności Dominika Tom-
czyka - podstawowego bramkarza ze-
społu juniorów – zastąpił z konieczno-
ści Paweł Wągiel – piłkarz z pola. 
Zespół Juniorów trafił do grupy C z 
druŜynami: Sparty Konin, GKS Som-
polno i Victorii Wrześni. Orzeł na in-

augurację zmierzył się z wrzesińską 
druŜyną. Po zaciętym meczu,  nasza 
druŜyna zremisowała 1:1. Bramkę zdo-
był Jarosław Walasz, asystował Da-
mian Gidelski. W drugim spotkaniu 
Orzeł rywalizował ze Spartą Konin. Tą 
rywalizację przegrał 0:3. Na zakończe-
nie rozgrywek grupowych nasi junio-
rzy pokonali GKS Sompolno 3:2. 
Bramki dla Orła zdobyli: Damian Gi-
delski, Marcin Skurka i Przemysław 
Rutecki. W kolejnej fazie nasi juniorzy 
trafili na rówieśników reprezentują-
cych LKS Ślesin - gospodarzy turnie-
ju. Mecz zakończył się poraŜką kawę-
czyńskiego zespołu 1:3. Bramkę dla 
Orła zdobył Patryk Kaczmarek. Na 
zakończenie turnieju w meczu o ósme 

miejsce, nasi juniorzy pokonali Nałęcz 
Babiak 3:1. Bramki zdobyli Damian 
Gidelski – dwie i Patryk Kaczmarek. 

(art.) 
Klasyfikacja końcowa turnieju 
 
1. Avans Górnik Konin 
2. SKP Słupca 
3. Victoria Września 
4. Sparta Konin 
5. Sparta Barłogi 
6. Warta Pyzdry 
7. LKS Ślesin 
8. Orzeł Kawęczyn 
9. Nałęcz Babiak 
10. GKS Sompolno 
11. Kasztelania Brudzew 
12. Polonus Kazimierz Biskupi.  

 

Turniej Juniorów Młodszych w Ślesinie  

Rada Gminy uchwaliła w budŜecie 
gminy na 2011 rok, niebagatelną kwo-
tę 723.750 złotych na ogólnie pojęte 
zadania z zakresu kultury fizycznej.  
Na sport i rekreację zaplanowano kwo-
tę 87..600 złotych. Są to pieniądze 
przeznaczone przede wszystkim na 
tegoroczne dotacje dla stowarzyszeń.  
W tym  dla  Orła Kawęczyn. Na reali-
zacje zadań z tego zakresu ma zostać 
wydane 76.000 zł, co stanowi wzrost 
w stosunku do 2010 roku o 10,15 pro-
cent. Pozostałe 11.000 zł, przeznaczo-
no na organizację festynu sportowego, 
promującego kulturę fizyczną.  
Na ,,Budowę lokalnych centrów rekre-
acyjnych na terenie Gminy Kawęc-
zyn’’, czyli placów zabaw przy pla-
cówkach oświatowych, zaplanowano 

593.000 zł. Na imprezy o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym wydanych 
zostanie 43.150 zł. Będą to coroczne 
zawody konne w skokach przez prze-
szkody i mistrzostwa gminy w powo-
Ŝeniu zaprzęgami konnymi. Kwotę 
trzech tysięcy złotych, przeznaczono 
na udział głuchowskich straŜaków w 
międzynarodowych zawodach sikawek 
konnych. 

(art.)   

Wyniki spotkań oraz inne aktual-
ności z działalności LZS Orzeł Ka-
węczyn moŜna śledzić na stronie 
internetowej  
www.orzelkaweczyn.futbolowo.

W dniu 15 stycznia 2011 roku w Ślesinie odbyły się IV Halowe Mistrzostwa Juniorów 
Młodszych (rocznik 1994 i młodsi) o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. W 
turnieju brało udział dwanaście  druŜyn z Konińskiego OZPN, a wśród nich młodzieŜ 
Orła Kaw ęczy, którzy zajęli ósme miejsce.  

W dniu 5 lutego 2011 r.  
odbędzie się kolejna edycja  

turnieju siatkarskiego  
organizowanego przez  
LZS Orzeł Kawęczyn 

Serdecznie zapraszamy  
widzów do dopingowania uczestniczą-

cych w turnieju dru Ŝyn 

 

Pieniądze na sport Najlepsi  
z najlepszych 

Prezentujemy jedenastkę rundy je-
siennej sezonu 2010/2011 wybraną w 
głosowaniu przez kibiców i sympaty-
ków Orła Kawęczyn.  
Bramkarz: Konrad Grzelak 
Obrońcy: Łukasz Antczak (Bolo), 
Łukasz Antczak (Antek),  Jakub 
Galas, Kasper Skotarek 
Pomocnicy: Piotr Pasik, Marcin Ja-
niak, Jakub Dudek, Zbigniew Wa-
laszczyk 
Napastnicy: Grzegorz Majda, Miko-
łaj Jasiak 

W Zespole Szkół w Kowalach Pań-
skich, odbyły się eliminacje Mistrzo-
stwa Powiatu Tureckiego w Unihoke-
ja Chłopców. Reprezentanci Gimna-
zjum w Kowalach Pańskich pokonali 
swoich rówieśników ze Słodkowa 9:3 
dla. Tym samym zajęli pierwsze miej-
sce w grupie i zagrają w turnieju fina-
łowym Mistrzostw. Opiekunem dru-
Ŝyny jest Anna Wodzińska – nauczy-
cielka wychowania fizycznego.  

Zwycięstwo 
unihokeistów 


