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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

 

 

Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!    
Mieszkańcy Gminy Kawęczyn!Mieszkańcy Gminy Kawęczyn!Mieszkańcy Gminy Kawęczyn!Mieszkańcy Gminy Kawęczyn!    

    
Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa, Ŝe rok 2012 będzie dla mieszkańców Tokar wyjątkowy ze względu na Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa, Ŝe rok 2012 będzie dla mieszkańców Tokar wyjątkowy ze względu na Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa, Ŝe rok 2012 będzie dla mieszkańców Tokar wyjątkowy ze względu na Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa, Ŝe rok 2012 będzie dla mieszkańców Tokar wyjątkowy ze względu na 
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Komitet Obchodów Jubileuszu 
650-lecia Tokar 

B oŜe Narodzenie to jeden z nielicznych momentów, kie-
dy ludzie wyciszają się, są skłonni do refleksji. TuŜ 

przed świętami na placach miast, miasteczek i wsi zapala się 
kolorowe światełka i ustawia piękne choinki. Z głośników 
płyną słowa kolęd i pastorałek. Ulice i ogrody toną w dekora-
cjach. Rodzice wybierają wspaniałe prezenty, natomiast dzie-
ci piszą listy do świętego Mikołaja. Święta BoŜego Narodze-
nia są równieŜ okazją do zorganizowania róŜnorodnych kon-
kursów, które cieszą się zazwyczaj duŜym zainteresowaniem. 
Tak było teŜ w przypadku konkursu na projekt kartki boŜo-
narodzeniowej, który został ogłoszony przez Towarzystwo 

Samorządowe w Koninie. Organizatorzy otrzymali 35 prac. 
Jury konkursowe miało nie lada zadanie, albowiem kartki 
boŜonarodzeniowe były bardzo oryginalne. Po długich obra-
dach zdecydowano, Ŝe I miejsce przyznane zostanie Katarzy-
nie Kasprzak, uczennicy III klasy Gimnazjum im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie. Prace Kasi 
zachwyciły nie tylko 
swą funkcyjnością i 
oryginalnością, ale rów-
nieŜ   róŜnorodnością 
wykorzystanych tech-
nik. 

Sukces Kasi Kasprzak 
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Praca z dziećmi i młodzieŜą w 
przeciągu ostatnich lat pozwala zauwa-
Ŝyć pogłębiający się wzrost liczby na-
stolatków wchodzących w konflikt z 
prawem. Przyczyny tego zjawiska są 
róŜnorodne. Najistotniejszą wydaje się 
brak właściwych wzorców i autoryte-
tów wynikający między innymi z roz-
luźnienia więzi rodzinnych, a takŜe sze-
roko pojętych uwarunkowań społecz-
nych. 

Jednym ze sposobów przeciw-
działania tej sytuacji jest profilaktyka, 
polegająca m. in. na świadomym towa-
rzyszeniu człowiekowi w jego rozwoju, 
zapobieganiu zagroŜeniom i kształceniu 
umiejętności właściwego reagowania 
na zło. To od nas, osób dorosłych 
(rodziców, nauczycieli i całego społe-

czeństwa) zaleŜy czy zło, przemoc i 
uzaleŜnienia nie staną się powszechnie 
akceptowane, nie zakorzenią się w śro-
dowisku. 
 W związku z powyŜszym w 
czwartek, 26 stycznia 2012r. głos w 
sprawie wszelkiego rodzaju zagroŜeń 
czyhających na młodego człowieka 
oraz skutków łamania prawa zabrała 
pani sędzia Anna Maria Wesołowska, 
która spotkała się z dyrektorami, na-
uczycielami i pedagogami z okolicz-
nych szkół. Podczas pobytu w Zespole 
Szkół im. MSC w Kawęczynie znana z 
popularnego programu telewizyjnego 
Sędzia spotkała się równieŜ z uczniami. 
Pani Sędzia mówiła o przestępstwach 
najczęściej popełnianych przez młodo-
cianych, o ich przyczynach oraz konse-

kwencjach. Uświadomiła słuchaczom, 
Ŝe często niepozorne przewinienie, nie-
przemyślane zachowanie moŜe zmienić 
Ŝycie wielu ludzi w dramat, moŜe spo-
wodować, Ŝe młody człowiek stanie 
przed sądem w charakterze osoby 
oskarŜonej. W dalszej części wystąpie-
nia pani Anna Maria Wesołowska za-
prezentowała swą ksiąŜkę.         . 
„Bezpieczeństwo młodzieŜy” to porad-
nik prawny, w którym moŜna znaleźć 
informacje o przepisach prawa oraz 
krótkie relacje z autentycznych spraw 
toczących się przed sądem. KsiąŜka ta 
moŜe być znakomitym środkiem dy-
daktycznym wykorzystywanym na lek-
cjach wychowawczych oraz inspiracją 
do wzajemnej wymiany poglądów, do 
zwrócenia uwagi na drugiego człowie-
ka. Jeśli choć kilka osób, po przeczyta-
niu tej publikacji lub po przeprowadzo-
nej z wykorzystaniem felietonów w niej 
zamieszczonych lekcji wychowawczej, 
zmieni swoje zachowanie – to będzie 
ogromny sukces. Na takim właśnie suk-
cesie nam zaleŜy. 

Wójt  
 Gminy  Kawęczyn 

p r z y j m u j e   
interesantów 

w  kaŜdy  poniedziałek 
 

od  godziny  900 – 1300 

 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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 Urząd Gminy  Kawęczyn 
 
Centrala tel.  063 288 59 10,  
                       063 288 50 14 
FAX  063 288 59 40 
E-mail 
ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kawęczynie powiało Temidą 

Ogłoszenie drobne  

Oddamy w dobre ręce miłego, 
 sześcioletniego pieska. 
Kontakt: 603795616 



 
 

    Styczeń 
Polskie bociany przebywają na zimowiskach w Afryce Środkowo - Wschodniej i Południowej. Spotykają się tam ze swy-
mi ,, kuzynami” z rodziny bocianowatych np. bocianem czarnym, bocianem białobrzuchym, bocianem białoszyim i Ŝabiru 
afrykańskim. 

§  Bocianie prawo 
Bocian symbolizuje wędrówkę, dobrą wróŜbę, płodność, urodzaj, macierzyństwo, wierność małŜeńską, a takŜe mądrość, 
czujność, długowieczność i zmartwychwstanie. Rzymianie wierzyli, Ŝe młode bociany utrzymują stare, niezdolne do samo-
dzielnego zdobywania poŜywienia. Do tej pory znajduje to wyraz w tzw. bocianim prawie (łac. lex ciconaria), zobowiązu-
jącym dzieci do utrzymywania starych rodziców.  

Sylwia Przybylak i Nikola Ruszkowska 
 
Źródło: ,,Bociany i boćki” Z. Jakubiec, P. Szymoński  pod red. R. Guziaka. i publikacje PTPP ,, pro Natura” oraz bocianopedia. 
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W auli Poznańskiej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. 
Karłowicza w Poznaniu odbyła się uro-
czystość odznaczenia KrzyŜami Zasłu-
gi, Medalami za Długoletnią SłuŜbę 
oraz Medalami Komisji Edukacji Naro-
dowej wielkopolskich nauczycieli 
i pracowników oświaty. W uroczysto-
ści uczestniczyli przewodniczący i 
przedstawiciele związków zawodo-
wych działających na terenie woj. wiel-
kopolskiego. Niezwykły klimat uroczy-
stości zapewniły utwory J.S. Bacha i F. 
Chopina w wykonaniu utalentowanych 
uczniów Poznańskiej Ogólnokształcą-
cej Szkoły Muzycznej. 
W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej 
odznaczenia wręczyli: Wicewojewoda - 
Przemysław Pacia oraz ElŜbieta Wal-
kowiak - Wielkopolski Kurator Oświa-
ty. W swoim wystąpieniu Pani Kurator 
złoŜyła gratulacje odznaczonym. śy-
czyła teŜ nauczycielom aktywnego i 
twórczego podejścia do realizacji cie-
kawych p lanów dydaktycznych.  
Pan Wicewojewoda złoŜył wszystkim 
odznaczonym gratulacje i podziękowa-
nia za wzorową i ofiarną pracę na rzecz 
polskiej oświaty. 
Z naszej Gminy odznaczenia otrzymali: 
Brązowy KrzyŜ Zasługi – pani Barbara 
Walaszczyk – SP im. S. J. SkarŜyńskie-

go w SkarŜynie, Złoty Medal za Długo-
letnią SłuŜbę – pani Wiesława Wysoc-
ka - ZS im. MSC w Kawęczynie, 
Srebrny Medal za Długoletnią SłuŜbę – 
Pani Beata Pabisiak - ZS im. MSC w 
Kawęczynie i pani Dorota Młynarska – 
Przedszkole Gminne w Kowalach Pań-

skich, Brązowy Medal za Długoletnią 
SłuŜbę – pani Ilona Frącala - ZS im. 
MSC w Kawęczynie, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej – pani Renata 
Piontkowska i pani Małgorzata 
Chrzuszcz – SP im. JP II w Tokarach. 

Odznaczeni nauczyciele z gminy Kawęczyn 

Na zdjęciu od lewej: I. Frącala, W. Wysocka, B. Pabisiak, D. Młynarska, R. 
Piontkowska, M. Chrzuszcz. 

„Bociany i boćki” 



 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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W tej rubryce prezentujemy czy-
telnikom doniesienia z powiato-
wego tygodnika „Echo Tureckie” 
wydawanego w latach 1924-
1939.Informacje publikowane  w 
„Kaw ęczyniaku”  traktuj ą o wyda-
rzeniach z terenu dzisiejszej gminy 
Kawęczyn. 

Sprawozdanie kasowe Komitetu Ob-
chodów  i Zbiórki na Dar Narodowy w 
dniu 3 maja 1925 roku w Powiecie Tu-
reckim 
Kowale Pańskie 34,16 
Malanów 7,50 
Piekary 33,70 
SkarŜyn 11,00 
Tokary 28,50 
Ostrów Warcki 25 
Dobra 146,64 
Uniejów 250,80 
Turek 622,99  

Mieszkaniec wsi Kaszew gm. Tokary 
Franciszek Piekarski zagubił ksiąŜkę 
wojskową wydaną przez PKU Kalisz . 

Na wakujące stanowisko sekretarza do 
gminy SkarŜyn został przeniesiony se-
kretarz gminy Biernacice Ligwiński 
Jan.  

Bonikowski Władysław gm. Tokary 
rocznik 1896 zgubił ksiąŜeczkę woj-
skową. 

W Kowalach Pańskich Święto Sadze-
nia Drzewek, odbyło się w dniu 14 
listopada. Jakkolwiek Dozór Szkolny 
nie miał funduszu przeznaczonego 
na zakup drzewek, jednak przy do-
brej chęci, a zwłaszcza staraniem 
miejscowego księdza proboszcza 
otrzymaliśmy 240 drzewek. Drzewka 
te zasadzono na alei wiodącej na 
cmentarz grzebalny. 
Tę piękną uroczystość szkolną rozpo-

częto naboŜeństwem. Szkoda tylko, Ŝe 
nikt z rodziców dzieci nie uczestniczył 
w tej pięknej uroczystości, tłumacząc 
się wyjazdem na targ do Dobrej. Bez-
pośrednio z kościoła przemaszerowano 
na miejsce sadzenia drzew. Pogoda 
była piękna, miło było widzieć kolum-
nę kołyszących się głów dziecięcych, 
ponad któremi, wznosiły się dumne 
brzózki, u dołu wsparte na barkach 
dzielnych zuchów, a u góry strojone w 
barwne wstęgi. Gdzie tylko okiem rzu-
cić, wszędzie rozpromienione twarze 
dziatwy, dziarsko uwijającej się po ale-
i, wszędzie radość i zadowolenie, 
śmiech i gwary. „Ja zasadziłem pięć, a 
ty ile, ja trzy. Ja wykopałem cztery doł-
ki , a nasz pan zasadził dwa drzewka” 
itp. Szczęk mieniących się w słońcu 
szpadli dodawał dziwnego uroku  temu 
orszakowi. Niebawem po obu stronach 
alei w niewielkich odstępach ukazywa-
ły się drzewka, naokoło których dziew-
częta starannie usypywały „miednice”. 
Po odbytym sadzeniu drzew, dzieci nie 
okazywały chęci pójścia do domu, 
więc się bawiły w trzeciaka, w wojsko 
itp. Dopiero wtedy, kiedy dzwon ko-
ścielny oznajmił południe, wszystkie 
dzieci z księdzem i nauczycielem udały 
się do kościoła na Anioł Pański. 
Po modlitwie dzieci zadowolone, Ŝe i 
one spełniły obowiązek dobrego oby-
watela Polaka, poŜegnały się i poszły 
do domu. Obecnie w godzinach wol-
nych od zajęć szkolnych dzieci robią 
wszystko, byle tylko drzewko nie 
umarło przez zimę. Te drzewka mają 
podobno taką własność, Ŝe czują 
wszystko, a przede wszystkiem ból. 
Jeden z wiarusów skarŜył mi się, Ŝe z 
jego drzewka krew leciała. Nie Ŝyczy-
łbym nikomu ściągnąć na siebie gnie-
wu młodych ogrodników, o co bardzo 
łatwo, jeŜeli się idzie zbyt blisko 
drzew. 

A. Ślązak   

 Józef Jurczyński z gminy Tokary 
rocznik 1898 zgubił kartę zdemobili-
zowania.  

Koła Ligi Obrony Powietrznej Państwa 
zebrały: 
Dobra 160 zł 
Tokary 32,50 
Kowale Pańskie 22,27  
Piekary 91,63  

W dniu 20 stycznia roku bieŜącego 
patrol policyjna z posterunku Jeziorsko 
dowiedziała się we wsi Lipicze Olen-
dry gm. Tokary, Ŝe Marjanna Błasz-
czyk stanu wolnego lat 30 powiła w 
nocy w dniu 13 na 14-go stycznia r.b. 
dziecko którego niema w mieszkaniu, 
nie zostało pogrzebane ani teŜ nie zo-
stało nikomu oddane celem pielęgno-
wania. 
Wobec powyŜszego doniesienia ko-
mendant Posterunku przodownik pan 
Furmnakiewicz, udał się do mieszkania 
nadmienionej zapytując ją gdzie ma 
swoje nowonarodzone dziecko. Błasz-
czyk wstała z łóŜka i wyjęła z szafy 
zawiniątko, w którem było nieŜywe 
dziecko płci Ŝeńskiej. Błaszczyk zapy-
tana dlaczego tak długo trzyma trupa w 
domu podała na swoje usprawiedliwie-
nie Ŝe mieszka sama, jest chorą z po-
wodu czego nie ma sposobności pocho-
wania swego dziecięcia. 
PoniewaŜ opinja publiczna wskazuje 
matkę nieślubnego dziecka jako mor-
derczynię przeto w powyŜszym kierun-
ku prowadzi wspomniany komendant 
posterunku dochodzenie powiadamia-
jąc o tem władze sądowe. 

W.F. 

donosiło w 1925/1926 

Zbiórka na Dar Narodowy 

Zgubił ksiąŜeczkę wojskową 

Zgubił ksiąŜeczkę wojskową 

 

Czy znów dzieciobójstwo? 

Sekretarz gminy SkarŜyn 

Zbiórka na LOPP 

Święto Sadzenia Drzewek 

Zgubił kart ę 

Opracował Andrzej R. Tyczyno 
 
*W wi ększości publikowanych w tej 
rubryce tekstów, zachowano  orygi-
nalną pisownię.   
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DOBRE RODZICIELSTWO 
W ramach projektu "Przedszkolaki na start " za-
trudniono psychologa, którego zadaniem jest przy-
gotowanie i przeprowadzenie warsztatów psycho-
logicznych dla rodziców. Warsztaty prowadzi Pani 
Renata Kopczyk. 
Program warsztatów obejmuje metody doskonale-
nia umiejętności wychowawczych rodziców i 
opiera się na wykorzystaniu aktywności własnej 
rodziców i ich pełnego zaangaŜowania. Celem 
warsztatów jest pokazanie rodzicom praktycznych 
umiejętności budowania prawidłowych relacji z 
dziećmi a w efekcie podniesienie kompetencji ro-
dzicielskich. Warsztaty skierowane są do rodzi-
ców maluchów, które uczęszczają do otwartych w 
ramach projektu oddziałów przedszkolnych. Od-
były się juŜ cztery warsztaty. Pierwszy odbył się 
w listopadzie 2011 r. a jego tematem była stymu-
lacja rozwoju małego dziecka. Temat drugiego 
warsztatu, zrealizowanego w grudniu 2011 r., to "Jak bajka rozwija małe dzieci". Trzeci warsztat, zrealizowany takŜe w 
grudniu, poruszał zagadnienie wzmacniania więzi uczuciowej z rodziną w czasie oczekiwania na święta BoŜego Naro-
dzenia. Czwarty warsztat na temat dobrego rodzicielstwa zrealizowano 21 stycznia 2012 r. Podczas tego spotkania rodzi-
ce otrzymali gadŜety promocyjne: teczki, notesy, długopisy oraz czapeczki dla maluchów.  

 
 

Projekt „Przedszkolaki na start”  
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 
 

D zień 21 grudnia 2011r. w Zespole 
Szkół im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Kawęczynie był dniem wolnym 
od zajęć dydaktycznych. W tym dniu 
uczniowie i nauczyciele szkoły podsta-
wowej oraz gimnazjum zorganizowali 
Dzień Promocji Talentów. Do przygoto-
wania w/w dnia zobowiązane są szkoły, 
które posiadają honorowy tytuł Szkoły 
Odkrywców Talentów. WyróŜnienie 
nadawane przez MEN w roku szkolnym 
2010/2011 otrzymały zarówno szkoła 
podstawowa jak i gimnazjum. Warto 
zaznaczyć, Ŝe aktualnie w powiecie tu-
reckim tytuł ten posiada tylko siedem 
szkół. 
W Dniu Promocji Talentów uczniowie 
zaprezentowali swoje umiejętności wo-

kalno – taneczne, plastyczne, teatralne 
oraz naukowo – techniczne. Zaprezento-
wano np. efekty prac w ramach projektu 
edukacyjnego pt. „Szopki boŜonarodze-
niowe”. W ramach tego projektu przygo-
towano 33 szopki, które zachwyciły swo-
ją oryginalnością i wykorzystaniem wie-
dzy z zakresu fizyki. W przedświąteczną 
środę odbył się równieŜ XI Konkurs Ko-
lędy Polskiej i Angielskiej Piosenki Bo-
Ŝonarodzeniowej. Okazało się, Ŝe mamy 
wielu utalentowanych muzyków i tance-
rzy. Dzień Promocji Talentów był rów-
nieŜ znakomitą okazją do pokazania szer-
szej publiczności swych uzdolnień pla-
stycznych. W ramach licznych konkur-
sów artystycznych uczniowie wykonali 
przepiękne choinki, karty boŜonarodze-

niowe oraz ozdoby choinkowe. Na uwa-
gę zasługuje fakt, Ŝe najpiękniejsza za-
bawka świąteczna wykonana techniką 
origami przygotowywana była juŜ od 
września. 
BoŜe Narodzenie to czas szczególny, 
pełen magii i rodzinnego ciepła. To czas, 
kiedy wszyscy się uspokajają, na chwilę 
zapominają o obowiązkach i problemach. 
Święta te skłaniają nas do wewnętrznej 
odnowy. Do refleksji skłonili nas rów-
nieŜ uczniowie, którzy w ten grudniowy 
dzień zaprezentowali przedstawienie pt. 
„Klasowe jasełka”. Młodzi aktorzy zo-
stali nagrodzeni gromkimi brawami. 
Po Jasełkach głos zabrała pani dyrektor 
Arleta Biegańska, która wręczyła zwy-
cięzcom poszczególnych konkursów pa-
miątkowe dyplomy i słodkie upominki, 
natomiast wszystkim zgromadzonym  
Ŝyczyła spokoju, radości i ciepła domo-
wego ogniska. 

Dzień Promocji Talentów 
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
  

Zwrot podatku akcyzowego 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 
informuje:  

KaŜdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy uŜywany do produkcji rolnej  
powinien zbierać faktury VAT  
• w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. naleŜy złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, w zaleŜności od miejsca połoŜenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 
2012 r., 
w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. naleŜy złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, w zaleŜności od miejsca połoŜenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 
81,70 zł * ilość ha uŜytków rolnych  
Pieniądze wypłacane będą w terminach:  
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złoŜenia wniosku w pierwszym terminie 
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złoŜenia wniosku w drugim terminie 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Z  okazji święta Babci i Dziadka dzieci z wszystkich oddzia-
łów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu 

„Przedszkolaki na start” zaprosiły swoich dziadków i babcie na 
przedstawienia, podczas których recytowały wiersze i śpiewały 
piosenki. Przedszkolaki przygotowywały się do tych uroczysto-
ści od kilku tygodni. Z zapałem wykonywały zaproszenia 
i upominki dla swoich dziadków, oraz uczyły się swoich ról. Na 
spotkanie przybyło wielu seniorów, do niektórych dzieci nawet 
wszyscy czworo. Maluchy czuły się prawdziwymi gospodarza-
mi, zapraszając starszych do stolików. Uwieńczeniem tych 
wspaniałych chwil są fotografie...  

Dzień Babci i Dziadka w 
oddziałach przedszkolnych 

XVI  Sesja Rady Gminy Kawęczyn odbyła się w Zespo-
le Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie. 
Podczas sesji radni  dokonali zmiany w planie docho-
dów i wydatków w  budŜecie gminy na 2012 rok. Pozy-
tywnie zaopiniowali uchwałę w sprawie określenia 
kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 

dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej 
stworzonego przez organizacje pozarządowe.  
Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej z budŜetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckie-
go na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i 
unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Dokonano  
zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodocią-
gów i Kanalizacji. Zmieniono takŜe uchwałę               
Nr  XIII/79/2011 w sprawie poboru inkasa podatku rol-
nego, leśnego i od nieruchomości oraz wyznaczenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  
W sesji uczestniczył Łukasz Walczak- przedstawiciel 
firmy zajmującej się sprzedaŜą systemów solarnych   . 
Pan Walczak wyjaśnił zasadę działania kolektorów sło-
necznych.  Przedstawił moŜliwości pozyskania  dofi-
nansowania  z NFOŚ i GW  na montaŜ kolektorów sło-
necznych. 

Red.  

Sesja Rady Gminy 
Kawęczyn 
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KRZY śÓWKA NOWOROCZNA Z HASŁEM 
 

 
 
 
 
 

 
Rozwiązanie KrzyŜówki, którym jest hasło utworzone z liter oznaczonych cyframi pisanymi kursywą, moŜna prze-
słać lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy do dnia 20. 02. 2012 roku, z dopiskiem „KrzyŜówka”.  Spośród 
otrzymanych  rozwiązań zostaną wylosowane dwie nagrody ksiąŜkowe do odebrania w sekretariacie urzędu. Fun-
datorem nagród jest pani Barbara Buda, właścicielka sklepu z odzieŜą uŜywaną w Kawęczynie. O wynikach loso-
wania poinformujemy. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Poziomo 
3. Święty ptak Egipcjan 
6. Lustrzane, fali  lub światła 
8. W lokalu wyborczym 
9.  Jego Ruch w sejmie 
10. Zawodowy, pracy 
12. W zodiaku 
13. Tekturowe pudełka 
15. Drugi syn biblijnego Judy 
16. „Strzela” z szampana 
20. Sąsiad Dobrej 
23. Myśliwska rasa psa 
26.  O podłoŜu z klejem 
30. Uparte zwierzęta 
31. Zapusty 
32. Dawka, porcja 
33. … Niokodema Dyzmy 
34. Zatopiony na dnie oceanu 
Pionowo 
1. Pod Koninem i u nas 
2. Miłośnik kina 
4. WyŜszy od  tenoru 
5. Sąsiad Stanisławy 
7. Największy z delfinów 
10. hekto w układzie Si 
11. Na recepcie „po równo” 
12. drzewo liściaste 
14. Dla ministra 
17. Pływa w rosole 
18. Na nim głowa 
19. Kończyny górne 
21. Orzeł przedni 
22. Jego arka 
24. Mała gałąź 
25. Część jednego z sołectw 
27. Choroba skóry 
28. Włochy 
29.  Jubileusz 650-lecia w 
2012r. 
                     Autor: mol 

Sprostowanie do artykułu z Kawęczyniaka nr 1/12 (310)  
pt. „Sesja budŜetowa odbyła się w Tokarach” 

 
Msza święta poprzedzająca ostatnią w 2011 r. sesję Rady Gminy Kawęczyn koncelebrowana była przez trzech księŜy 
proboszczów: Antoniego Janickiego z Tokar, Dariusza Horbińskiego z Głuchowa oraz Piotra Bamberskiego z Przespole-
wa. Najmocniej przepraszamy Ks. Dariusza Horbińskiego za pominięcie jego nazwiska w w/w artykule. 

          Redakcja 



W  Kawęczy-
nie odbył 

się IX Gminny Tur-
niej Tenisa Stoło-

wego, zorganizowany przez GKS 
„Orzeł” Kawęczyn. Wzięło w nim 
udział sześćdziesiąt zawodniczek i za-
wodników w sześciu kategoriach wie-
kowych. Turniej poprzedziły elimina-
cje w szkołach podstawowych i gimna-
zjach. Wyłonieni tam najlepsi ping-
pongiści przyjechali z nauczycielami i 
opiekunami do Kawęczyna, gdzie na 
sali sportowej Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie rywalizowali na 
czterech stołach z podziałem na chłop-
ców i dziewczęta. Z tego tłumu wyróŜ-
niali się reprezentanci Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Tokarach 
ubrani w jednolite stroje z logo szkoły.  
Organizatorzy turnieju, którymi byli: 
Gminny Klub Sportowy „Orzeł” Ka-
węczyn, Urząd Gminy w Kawęczynie i 
Zespół Szkół w Kawęczynie, zadbali 
nie tylko o sprawne przeprowadzenie 
zawodów na odpowiednim sprzęcie, 
ale takŜe o napoje dla spragnionych i 
ciastka dla zgłodniałych. 
W kategorii dziewcząt szkół podsta-
wowych do rywalizacji przystąpiło 
dwanaście zawodniczek.  Trzy pierw-
sze miejsca zajęły uczennice Szkoły 
Podstawowej w Tokarach: 
1. śaneta Adamiak - Tokary 
2. Sylwia Brzezińska - Tokary 
3. Nikola Leśniak - Tokary 
W kategorii chłopców ze szkół podsta-
wowych prym wiedli reprezentanci 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Jakuba SkarŜyńskiego w SkarŜynie: 
1. Mateusz Ścisłowicz – SkarŜyn 
2. Leszek Łakomicki – Skarzyn 
3. Jakub Dulas – Tokary 
Gimnazja z Kawęczyna i Kowali Pań-
skich wystawiły po pięcioro zawodni-
czek i zawodników. W kategorii 
dziewcząt trzy pierwsze miejsca zaję-
ły: 
1. Sylwia Pawlak – Kawęczyn 
2. AndŜelika Górska – Kowale Pań-
skie 

3. Martyna Kustosz – Kawęczyn 
W kategorii kobiet do lat trzydziestu 
zgłosiła się tylko Paulina Grabowska, 
która automatycznie zajęła pierwsze 
miejsce. Większe było zainteresowanie 
panów, których do rywalizacji przystą-
piło dziewięciu. Byli 
to głównie ucznio-
wie szkół ponadgim-
nazjalnych. Najlepsi 
z nich to: 
1. Zbigniew Matu-
siak 
2. Michał Kuras 
3. Martin Gawron 
W kategorii ponad 
trzydzieści lat do 
udziału nie zgłosiła 
się Ŝadna pani, a 
panów zaledwie 
trzech. Jednym z 
nich był Adam Cho-
jecki - weteran tenisa stołowego w po-
wiecie tureckim. Powiedział nam, Ŝe 
czynnie juŜ nie uprawia tego sportu, 
ale zawsze chętnie bierze udział w ka-
węczyńskim turnieju, który ma bar-
dziej rekreacyjny niŜ wyczynowy cha-
rakter. Startujący w tej kategorii zajęli 
następujące miejsca: 
1. Krzysztof Darul 
2. Adam Chojecki 
3. Jerzy Brzeziński 
Statuetki zwycięzcom oraz dyplomy i 
upominki wszystkim uczestnikom wrę-
czali: Tadeusz Krupiński – przewod-

niczący Rady Gminy w Kawęczynie i 
Edward Krawczyk – prezes GKS 
„Orzeł” Kawęczyn. Prezes pogratulo-
wał zwycięzcą i podziękował za udział 
pozostałym. Zaprosił jednocześnie na 
przyszłoroczny, dziesiąty jubileuszowy 

turniej. Powiedział, Ŝe postara się o 
jeszcze lepszą od tegorocznej  oprawę. 
Przewodniczący Krupiński powiedział, 
Ŝe wszyscy uczestnicy turnieju są jego 
zwycięzcami.  Podkreślił konieczność 
dbania o rozwój fizyczny dzieci i mło-
dzieŜy oraz zdrowy tryb Ŝycia osób 
dorosłych. Elementem tego są jego 
zdaniem imprezy sportowe organizo-
wane przez kawęczyński klub. Podzię-
kował jego działaczom i Ŝyczył rozwo-
ju takich form upowszechniania spor-
tu. 

(art.) 

IX Turniej Tenisa Stołowego 

Wyniki spotkań oraz inne aktualno-
ści z działalności LZS Orzeł Kawę-
czyn moŜna śledzić na stronie inter-
netowej 
www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

P o przerwie zimowej odbył się pierwszy trening piłkarzy „Orła” Kawęczyn 
na świeŜym powietrzu. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole 

Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, pojawiło się 16 zawodników. Pierw-
szą część treningu stanowił rozruch, oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe. Drugą 
część stanowiła gierka w której zespół juniorów wzmocniony o Konrada Grze-
laka zmierzył się z druŜyną seniorów. O jedną bramkę lepsi okazali się junio-
rzy. Decydującego gola zdobył Damian Gidelski. 
Trener Janusz Modrzejewski zwrócił się do zawodników druŜyny seniorów z 
prośbą, o dostarczenie terminarzu z zaznaczonymi meczami, w których z po-
wodów edukacyjnych lub zawodowych, nie będzie mógł wziąć udziału w spo-
tkaniach. Dzięki temu bez niespodzianek będzie mógł formować kadry meczo-
we.                                                                                                           (art.) 

Piłkarze wznowili treningi 

Przypominamy, Ŝe  w dniu 11 lutego 2012 roku o godzinie 
9.00 w Sali Sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie 
odbędzie się VIII turniej Piłki Siatkowej.   

Zwycięzcy kategorii seniorskiej po wręczeniu nagród 


