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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

Dwie osoby z terenu gminy Kawęczyn wyróŜniono 
podczas Spotkania Noworocznego organizowanego 
w dniu  18 stycznia 2013 roku przez Starostę Powia-
tu Tureckiego i Burmistrza Miasta Turek. Pan Jaro-
sław Pasik otrzymał Złoty Herb Powiatu Tureckiego 
i tytuł Człowieka Powiatu Tureckiego A.D. 2012. Pa-
ni Alina Bartosik decyzją turkowskiego oddziału 
Klubu Ekologicznego została wyróŜniona tytułem 
„Człowiek zatroskany o środowisko”. 
W uroczystości noworocznej udział brali czołowi lokal-
ni politycy, biznesmeni i przedstawiciele najwaŜniej-
szych instytucji z terenu powiatu. Spotkanie noworocz-
ne uświetnili swoją obecnością takŜe m.in.: poseł Tade-
usz Tomaszewski, senator Ireneusz Niewiarowski, wo-
jewoda wielkopolski Piotr Florek i marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego Marek Woźniak.  
.  

cd. str. 3 

URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE 
I 

GKS „ORZEŁ” KAWĘCZYN 
 

serdecznie zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Kawęczyn na: 

X Mistrzostwa Gminy Kawęczyn  
w tenisie stołowym  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Początek zawodów: 9:00 w dniu 09.03.2013r. (sobota) 
Hala sportowa przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie 

Obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia. 
Zapisy i podział na kategorie wiekowe tuż przed turniejem. 

Ludzie powiatu tureckiego z gminy Kawęczyn 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kawęczyn 
W związku z reorganizacją Komendy Powiatowej Policji w Turku od dnia  
15 listopada 2012 roku teren Państwa gminy jest obsługiwany przez Ko-
misariat Policji w Dobrej. 
W poprzednich numerach „Kawęczyniaka” podawaliśmy numery kontak-
towe do funkcjonariuszy Zespołu Prewencji w Kawęczynie: Budynek 
„Agronomówki” Kawęczyn 39/3. 

Informujemy, Ŝe nr tel. 63 288 50 21 będzie aktywny tylko do 28 lutego 2013. 
Od 01 marca 2013 w/w numer będzie nieaktywny. 
Ponadto  
z Dzielnicowym – asp. szt. Pawłem Strzelczykiem 
i z Policjantem – st. sierŜ. Damianem Pędziwiatrem 
moŜna kontaktować się pod nr tel. 512 530 301.  
Wcześniej podawany numer do sieci komórkowej jest nieaktualny. 
Wszelkie zgłoszenia dotyczące przestępstw, wykroczeń oraz interwencji 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 

 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
tel. (63)2885910, fax (63)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 
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  

I N F O R M A C J A 
Od dnia 06 stycznia 2013 roku trwa kampania sprawozdawcza w jednostkach 
OSP na terenie gminy. 
Druhowie podsumowują swoją działalność za okres od 01.01.2012 r. do 
31.12.2012 r. 
Na dzień 28.01.2013 r. zebrania sprawozdawcze odbyły się w sześciu jednost-
kach OSP tj. Marianów, śdzary, SkarŜyn, Kawęczyn, Tokary i Milejów. 
W zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy Kawęczyn, Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn oraz członkowie Prezydium ZOG ZOSP RP w Kawęczynie. 
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S P R O S T O W A N I E 
W ostatnim numerze  „Kawęczyniaka” nr 1/13 (322) - wydanie styczniowe na stronie 1 w arty-
kule pt. „Rada Gminy Kawęczyn uchwaliła budŜet na 2013 rok” podaliśmy nazwisko księdza 
Romana Kowszewicza – wicedziekana dekanatu dobrskiego, proboszcza parafii pw. Siedmiu 
Boleści NMP w Kowalach Pańskich, jako prowadzącego mszę świętą w intencji samorządu i 
mieszkańców gminy Kawęczyn.  
Serdecznie PRZEPRASZAMY księdza Antoniego Janickiego – proboszcza parafii pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Tokarach oraz księdza Piotra Bamberskiego – proboszcza parafii pw. 
św. Katarzyny w Przespolewie za pominięcie ich nazwisk w w/w artykule. Ksiądz Antoni Janic-
ki i Ksiądz Piotr Bamberski takŜe uczestniczyli w przewodniczeniu mszy świętej w intencji sa-
morządu i mieszkańców gminy Kawęczyn. Wszyscy trzej Proboszczowie brali teŜ udział w spo-
tkaniu opłatkowym z radnymi, sołtysami i zaproszonymi gośćmi.        
            Przepraszamy 
             REDAKCJA 

Starosta turecki docenił działania Jaro-
sława Pasika w środowisku ochotnicze-
go poŜarnictwa. Znamiennym jest, Ŝe 
Jarosław Pasik sam jako junior zaczynał 
w II połowie lat 90-tych XX wieku w 
MłodzieŜowej DruŜynie PoŜarniczej.  
Jarosław Pasik zainicjował powstanie 
druŜyny seniorskiej OSP-CTIF, w której 
szeregach występował. DruŜyna we 
wrześniu 2004 roku brała udział w 
Ogólnopolskich Zawodach Sportowo 
PoŜarniczych OSP-CTIF, zajmując VIII 
miejsce na 26 druŜyn startujących. Te 
osiągnięcia przyczyniły się do zdobycia 
przez niego wysokiej pozycji w środo-
wisku lokalnym,  co poskutkowało wy-
borem go, w dniu 27.04.2011 roku pod-
czas X Zjazdu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Kawęczynie, na Prezesa 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kawęczynie. Następnie w dniu 
22.10.2011 r. wybrano go Wicepreze-
sem Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Turku. Pasmo sukcesów 
jednak na tym się nie zakończyło, czego 
przykładem moŜe być zdobycie Mi-
strzostwa Polski przez chłopięcą Mło-
dzieŜową DruŜynę PoŜarniczą OSP Głu-
chów na zawodach rozgrywanych we-
dług regulaminu CTIF w dniach  01-
02.09.2012 r. w Opolu.  Kolejnym suk-
cesem było zajęcie I miejsca przez mę-
ską druŜynę OSP Głuchów i III miejsca 
przez Ŝeńska druŜynę OSP Głuchów 
podczas Ogólnopolskich Zawodów 
Sportowo PoŜarniczych CTIF w dniach 
7-9.09.2012 r. w Białej Podlaskiej. Jaro-
sław Pasik odbierając nagrodę dzięko-
wał wszystkim wspierającym jego dzia-
łania. 

Klub Ekologiczny docenił działania Ali-
ny Bartosik, nauczycielki Gimnazjum 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawę-
czynie na gruncie przyrodniczym. Wy-
róŜnienie jest uwieńczeniem piętnasto-
letniej pracy nad badaniem populacji 
bociana białego i czarnego.  Bocian bia-
ły jest dla naszej gminy ptakiem herbo-
wym od roku 1998. Pani Alina Bartosik 
zaszczepiła wśród uczniów gimnazjum i 
mieszkańców gminy Kawęczyn zamiło-
wanie do przyrody i do tego przyjazne-
go ludziom stworzenia. Prowadzi dzia-
łalność społeczną pochłaniającą  wiele 

czasu, popularyzuje tematy naukowe, 
propaguje ochronę przyrody. Jak twier-
dził organizator ruchu ochrony przyrody 
w Polsce prof. Władysław Szafer 
„prawdziwe poznanie przyrody kraju 
rodzinnego prowadzi do jego umiłowa-
nia, a miłość ziemi ojczystej jest funda-
mentem patriotyzmu.” Pani Alina Barto-
sik jest więc swego rodzaju „adwokatem 
w dziedzinie przyrody” na terenie naszej 
„Małej Ojczyzny”. 
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i 
Ŝyczymy dalszych sukcesów zawodo-
wych i prywatnych.                            IK 

Ludzie powiatu tureckiego z gminy Kawęczyn 



Urząd Gminy Tokary odda w antepryzę 
na wykończenie budowy domu gmin-
nego dla Urzędu Gminy i pobudowanie 
zabudowań gospodarczych w sumie 
15.000 zł. Wszelkich informacji udzie-
la się na Ŝądanie. Ofertę proszę składać 
do Urzędu Gminy Tokary poczta Do-
bra k. Turek do dnia 10 września  -  
1928 roku.  

Rada Gminna na posiedzeniu w dniu 
30 VIII jednogłośnie postanowił zobo-
wiązać radnych: Franciszka Nowaka i 
Walentego Kurzawę oraz wójta gminy 
pana Radzińskiego, do kupna stu drze-
wek owocowych i zasadzenia ich przy 
drodze gminnej, prowadzącej od Do-
brej i do Potworowa. Sadzenie drzewek 
ma nastąpić jesienią roku bieŜącego.  

W dniu 17 wrzesień 1928 roku odbyło 
się posiedzenie Wydziału Powiatowego 
pod przewodnictwem starosty Leopol-
da Borysławskiego, przy udziale pięciu 
członków Wydziału. Załatwiono 11 
spraw, a wśród nich zatwierdzono sta-
tut dla kasy gminnej poŜyczkowo-
oszczędnościowej gminy Tokary. 

Udzielenie zapomogi StraŜy Ognio-
wej w SkarŜynie i zwolnienie dwóch 
par koni od pełnienia podwodów ja-
ko zadeklarowane przez właścicieli 
do poŜarów. 
Rada gminna, biorąc pod uwagę nie-
zbędne wydatki przy załoŜeniu StraŜy 
PoŜarnej w SkarŜynie, postanowiła 
wydać jednorazową zapomogę w su-
mie 50 (pięćdziesięciu) złotych z fun-
duszu budŜetowego na nieprzewidziane 
wydatki. 

W sprawie zwolnienia dwóch par koni 
od podwód postanowiono wniosku te-
go nie uwzględniać, gdyŜ niema jesz-
cze sikawek i do poŜarów jeszcze nie 
wyjeŜdŜa.  

W tych dniach zostaną uruchomione 
jeszcze trzy nowe kasy gminne poŜycz-
kowo-oszczędnościowe w gminach: 
Tokary, Biernacice i Piętno. Po po-
wstaniu tych kas zaistnieje w powiecie 
18 kas na dziewiętnaści gmin wiej-
skich. Tylko w gminie Malanów nie 
będzie kasy. 

Gospodarz ze wsi Mikulice Antoni Pa-
sik zameldował policji, Ŝe 27 lipca w 
godzinach wieczornych Mateusz Ro-
siak z Orzepowa zabrał mu z pola 28  
kraczek Ŝyta i przeniósł na swoje grun-
ta. Wszczęte dochodzenie potwierdziły 
słuszność zarzutu Pasika i  skradzione 
Ŝyto otrzymał z powrotem. Do zabrania 
cudzej własności Rosiaka skłoniły na-
stępujące okoliczności: Rosiak 70-
cioletni starzec oŜenił się z młodą nie-
wiastą i z małŜeństwa tego dochowali 
się kilkorga drobnych dzieci. PoniewaŜ 
2 ½ morgów ziemi nie wystarczyły na 
pokrycie wydatków związanych z 
utrzymaniem rodziny, Rosiak zabrał 
bogatemu gospodarzowi Pasikowi kil-
ka snopków Ŝyta wiedząc, Ŝe nie zrobi 
mu tym krzywdy pienięŜnej, a Ŝonie i 
dzieciom swoim zabezpieczy na pe-
wien czas utrzymanie. 
Na rozprawie sądowej oskarŜony Ro-
siak przyznał się do winy z całą szcze-
rością wskazując przyczyny jakie kie-
rowały nim przy popełnianiu po raz 
pierwszy kradzieŜy. Sąd Pokoju w Tur-
ku wyrokiem z dnia 18 b.m. skazał go 
na 1 miesiąc więzienia w zawieszeniu 
wykonania kary na przeciąg dwóch lat.  

Mateusz Rosiak ucieszony wyrozu-
miałością władzy sądowej wrócił w 
otoczeniu rodziny do swojej zagro-
dy aby w drodze pracy uczciwej 
starać się o utrzymanie dla najbliŜ-

szych mu osób. 
M. C  

Uruchomieni Kasy gminnej poŜycz-
kowo-oszczędnościowej w gminie 
Tokary 
W dniu 26 września 1928 roku została 
uruchomiona nowa kasa gminna po-
Ŝyczkowo-oszczędnościowa w gminie 
Tokary. Z chwilą uruchomienia tej ka-
sy, zaistniało ich juŜ w powiecie ogó-
łem 16. Kasy gminne przynoszą drob-
nemu rolnictwu powaŜne ułatwienia 
kredytowe i przyczyniają się w znacz-
nym stopniu do obniŜenia stopy pro-
centowej poŜyczek na wsi. W kasie 
tokarskiej na początek w dniu jej 
otwarcia, które nastąpiło w obecności i 
pod kierownictwem inspektora samo-
rządowego pana Glądały, wydano 26 
poŜyczek, a mianowicie 3 po 200 zł, 17 
po 100 zł i 6 po 50 zł. Zgłoszeń po po-
Ŝyczki było 95 na ogólną sumę około 
trzydziestu tysięcy, wobec czego Za-
rząd Kasy wystąpił do Państwowego 
Banku Rolnego o udzielenie 20-tu ty-
sięcy złotych poŜyczki krótkotermino-
wej. 
Skład Zarządu Kasy stanowią: prezes 
pan Stanisław Felisiak ze wsi Podko-
wa, skarbnik pan Wawrzyniec Serafiń-
ski z Tokar I, członek-rachmistrz se-
kretarz gminny pan Wacław Janecki. 

Zginęła ksiąŜeczka wojskowa wydana 
na imię Feliksa Gołdyki rocznik 1899 z 
gminy Tokary, wydana  przez P.K.U. 
Kalisz 
 

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

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Zapomoga dla straŜy 

Trzy nowe kasy 

Dom gminny w Tokarach  

KradzieŜ Ŝyta 

 

donosiło w 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 

 

Statut gminnej kasy 

Sadzenie drzewek 

Zaginęła ksiąŜeczka 

Uruchomienie tokarskiej kasy  
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Dla babci  
i dziadka 

We wszystkich oddziałach przedszkol-
nych prowadzonych w ramach progra-
mu „Przedszkolaki na start” odbyły się 
spotkania dzieci z babciami i dziadka-
mi. Dzieci nie tylko zaprezentowały 
atrakcyjne programy artystyczne, ale 
równieŜ obdarowały swoich gości wła-
snoręcznie wykonanymi upominkami. 
Wzruszeni babcie i dziadkowie podzi-
wiali umiejętności śpiewania, tańcze-
nia i recytacji przedszkolaków. Mieli 
moŜliwość przekonania się jak eduka-
cja przedszkolna korzystnie wpływa na 
rozwój dzieci.   
Projekt „Przedszkolaki na start” reali-
zowany jest w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki „Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniej-
szenie nierówności w stopniu upo-
wszechniania edukacji przedszkolnej” 
i  współfinansowany jest ze środków 
unijnych.  

AB 

Program realizowany był przez panią 
Aleksandrę Bartczak nauczycielkę Gim-
nazjum oraz pana Dawida Bachorczyka 
studenta z Krakowa, którzy przygotowy-
wali się do prowadzenia zajęć na specjal-
nym szkoleniu w dniach  30 listopada -  
2 grudnia 2012 r. w Jachrance (k/
Zegrza).  
ZałoŜeniem programu „Na własne kon-
to” jest zmniejszenie dysproporcji w zna-
jomości narzędzi finansowych i przedsię-
biorczych pomiędzy młodzieŜą miejską, 
a młodzieŜą pochodzącą z terenów wiej-
skich. Zajęcia miały na celu wyposaŜenie 
młodzieŜy w narzędzia umoŜliwiające 
lepszy start w dorosłym Ŝyciu.  Dla 
uczniów w ramach programu odbyły się 
równieŜ dwa wyjazdy: do banku Spół-
dzielczego w Malanowie i do przedsię-
biorstwa lokalnego EKO-GAB w Kowa-
lach Pańskich.  Wszyscy uczestnicy byli 
zadowoleni i bardzo dobrze się bawili.  
Uczestnicy dziękują za umoŜliwienie 
atrakcyjnego spędzenia czasu.  

Kawęczyńscy gimnazjaliści na własne konto 
W dniach 14-18.01.2013r. 21 uczniów z Gimnazjum im. MSC w Ka-
węczynie uczestniczyło w zajęciach z zakresu ekonomii i przedsię-
biorczości. Zajęcia realizowane były w ramach programu „Na wła-
sne konto”, który jest finansowany przez Europejski Fundusz Wsi 
Polskiej oraz Narodowy Bank Polski.  

Grupa gimnazjalistów biorących udział w projekcie z Aleksandrą Bartczak—
nauczycielką i Dawidem Bachorczykim—studentem z Krakowa. 

Podczas wizyty w EKO-GAB 
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W drugi dzień świąt BoŜego Narodzenia 
zmarła Helena Jankiewicz najstarsza 
mieszkanka gminy Kawęczyn i powiatu 
tureckiego. Pani Helena doŜyła 105 lat i 
dwóch miesięcy. 
Helena Zduniak urodziła się 23 październi-
ka 1907 roku w Kościelnej Wsi pod Kali-
szem. We wrześniu 1932 roku wyszła za 
mąŜ za Stanisława Jankiewicza i osiadła z 
nim w Gozdowie gmina Tokary, obecnie 
gmina Kawęczyn. Urodziła córkę i dwóch 
synów. MąŜ w 1939 roku powołany został 
do obrony ojczyzny i juŜ nigdy do domu nie 
wrócił. Dostał się do obozu jenieckiego w 
Niemczech, a po wojnie osiadł we Francji. Zmarł tam w 1974 
roku. Na pani Helenie spoczęło wychowanie i utrzymanie dzieci 

oraz prowadzenie gospodarstwa rolnego. Dopie-
ro w 1999 roku mając 92 lata przekazała je wnu-
kowi Rafałowi Jankiewiczowi. Sama od wielu 
juŜ lat mieszkała w Turku u syna Mirosława, 
jedynego Ŝyjącego jeszcze z trojga dzieci, choć 
zameldowana była nadal w Gozdowie. 
Pani Helena została pochowana  29 grudnia na 
cmentarzu w Milejowie. W mszy świętej odpra-
wionej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w 
Tokarach przez ks. Antoniego Janickiego 
uczestniczyli bliscy i znajomi zmarłej. Przybyła 
teŜ z wieńcem delegacja władz gminy Kawę-
czyn w osobach: Jan Nowak – wójt gminy, Sta-
nisław Urbaniak – wiceprzewodniczący Rady 

Gminy i Teresa Kęska – kierownik Urzędy Stanu Cywilnego. 
(art) 
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Poziomo 
3 na dnie zbiornika, naczynia 
6 jest nim Tusk i Palikot 
8 duŜa na morzu 
9 otwór wiertniczy 
10 dekoracyjny układ otwo-
rów 
12 gatunek wierzby 
13 małŜa 
15 krasnoludek 
16 tytuł filmu z A. Dymszą 
20 z kodem 62-704 
23 serial z Lubiczami 
26 prostokąt o równych bo-
kach 
30 ryba z łososiowatych 
31 ptaki z Wysp Kanaryjskich 
32 nakazu lub zakazu 
33 rodzaj węgla 
34 rosyjskie auto 
Pionowo 
1 w sołectwie śdŜary 
2 diagramy 
4 „Kolega” Stanisławy 
5 szczególny wykres 
7 największy delfin 
10 skrót Argininy 
11 wieś w gminie Dobra 
12 niewiadoma 
14 cięŜka praca lub delfin 
17 rodzaj fryzury 
18 PKO 
19 do proszenia i do podania 
21 za jedynką sześć to milion 
22 muśnięcie siatki piłką 
24 imię męskie 
25 na bramkę lub na wiwat 
27 blaszane przy studni 
28 złota przepaska na głowie 
29 lassa 
                     Autor : mol 

Rozwiązanie KrzyŜówki, którym jest hasło utworzone z liter oznaczonych cyframi  
pisanymi kursywą, moŜna przesłać lub dostarczyć do sekretariatu urzędu gminy do 
dnia 20.02.  br., z dopiskiem KrzyŜówka.  Spośród otrzymanych  rozwiązań zostaną 
wylosowane nagrody  do odebrania w sekretariacie urzędu. O wynikach losowania 
poinformujemy. 

Krzy Ŝówka  

Zmarła najstarsza mieszkanka gminy Kawęczyn 
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Uroczyste przekazanie samochodów 
i innego sprzętu poŜarniczego jed-
nostkom Ochotniczej StraŜy PoŜar-
nej z terenu województwa wielko-
polskiego, nastąpiło na placu Mię-
dzynarodowych Targów Poznań-
skich. Sprzęt ten za  blisko 14 mi-
lionów złotych, kupiony został 
przez województwo wielkopolskie i 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych. Lekki samochód marki ford 
tranzit otrzymała OSP w Głucho-
wie. Dzięki staraniom prezesa Jaro-
sława Pasika, zamiast pięcioosobo-
wego pojazdu z metalowym stela-
Ŝem na sprzęt z tyłu, jednostka do-
stała przerobiony, dziewięcioosobo-
wy bus dostosowany do potrzeb 
druŜyn sportowo-poŜarniczych.     

W uroczystości odbioru samochodu 
wziął udział ks. Antoni Janicki – 
powiatowy kapelan straŜaków i st. 
bryg. Leonard Soja – komendant 

powiatowy PSP. 
Zdaniem głuchowskich straŜaków, 
samochód stanowi swoistą nagrodę 
za lata cięŜkiej pracy, jakie wkłada-

no w treningi i przygotowania do 
zawodów, które owocowały wyso-
kimi lokatami. Samochód będzie 
szczególnie przydatny przez pierw-

szą połowę 2013 roku. Wówczas to 
czekają straŜaków wyjazdy trenin-
gowe przygotowujące druŜyny do 
Olimpiady StraŜackiej we Francji. 
Najbardziej z Forda cieszą się trene-
rzy młodzieŜowych druŜyn, ponie-
waŜ to oni mieli największy pro-
blem ze zorganizowaniem transpor-
tu dla wszystkich zawodników.  
Na koniec uroczystości ks. bp Grze-
gorz Balcerek pobłogosławił opłat-
ki, którymi dzielono się i składano 
sobie Ŝyczenia. Następnie udano się 
na noworoczny poczęstunek. 

(art.) 

Osobowy bus dla OSP Głuchów 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Głuchowie otrzymała lekki samochód 
marki Ford. SłuŜył będzie do transportu druhów na zawody sporto-
wo poŜarnicze, obozy i treningi. Jego odbiór nastąpił podczas uro-
czystości w Poznaniu. Samochód poświęcony został przez księdza 
biskupa Grzegorza Balcerka. 

Głuchowska delegacja na tle nowego samochodu 

Kluczyki do busa z rąk wojewody Florka odbiera komendant Kwinciak 

Informujemy, Ŝe za pośrednic-
twem st ron y inte rne towe j 
www.eturek.tv   działa Telewizja 
Informacyjna TV Turek. Telewi-
zja relacjonuje najwaŜniejsze w 
powiecie tureckim wydarzenia.  
Porusza sprawy istotne dla miesz-
kańców Gminy Kawęczyn. Zapra-
szamy do odwiedzania strony. 
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W dniu 10 stycznia 2013 
roku odbyła się w Szkole 
Podstawowej w Tokarach 
noworoczna zabawa choin-
kowa. To coroczne wydarze-
nie jest mile widziane przez 
uczniów i ich rodziców. Ze-

branych przywitała pani dy-
rektor Ewa Wojtczak, która 
zaprosiła wszystkich do 
wspólnej zabawy. DJ MAU-
RO zadbał o super muzykę 
oraz róŜnorodne zabawy i 
konkursy.  

W trakcie zabawy Samorząd 
Uczniowski przeprowadził 
loterię fantową. KaŜdy los 
był wygrany, a wśród uczest-
ników loterii na koniec roz-
losowano dodatkowe nagro-
dy. Szczęśliwcami okazali 

się: Dominik Okoński z kla-
sy I, który otrzymał komplet 
ksiąŜek oraz Mateusz Wal-
czak z klasy IV i Kacper 
Warszewski z oddziału 
przedszkolnego - piłki.  
W trakcie krótkiej przerwy 
dzieci zostały zaproszone na 
poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.  

W 
 dniu 26 stycznia 2013 
roku o godzinie 16:00, 
odbyło się w straŜnicy 
OSP w Milejowie Wal-

ne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie 
otworzył Jan Jasiak - prezes OSP Mile-
jów i poprosił o wprowadzenie sztan-
daru. Następnie wszyscy odśpiewali 
hymn narodowy. Ksiądz kapelan Anto-
ni Janicki udzielił uczestnikom Walne-
go Zebrania błogosławieństwa. Prezes 
Jasiak powitał druhów, druhny a takŜe 
gości, którzy przybyli do Milejowa, a 
wśród nich: 
Jarosława Pasika – prezesa ZOG ZOSP 
RP w Kawęczynie i wiceprezesa ZOP 
ZOSP RP w Turku, Piotra Pieśkiewi-
cza – przedstawiciela PSP w Turku, 
Janusza Wojciechowskiego – byłego 
prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stra-
Ŝy PoŜarnych w Koninie, Jana Adam-
czyka – wiceprezesa ZOG ZOSP w 
Kawęczynie, Jana Nowaka – wójta 
gminy Kawęczyn a jednocześnie preze-
sa honorowego OSP w Milejowie, Ta-
deusza Krupińskiego – przewodniczą-
cego Rady Gminy w Kawęczynie, Sta-
nisława Urbaniaka – komendanta 
gminnego Ochotniczych StraŜy PoŜar-

nej w Kawęczynie, Henryka Antczaka 
– członka ZOG ZOSP RP w Kawęczy-
nie, ks. Antoniego Janickiego – kapela-
na ZOG ZOSP RP w Kawęczynie i 
ZOP ZOSP RP w Turku 
Na przewodniczącego zebrania wybra-
no druha Jarosława Króla. Protokólan-
tem został Marcin Mazurek. Następnie 
dokonano wyboru komisji uchwał i 
wniosków. Powołano ją w składzie: 
Michał Adamus, Krzysztof Kowalczyk,  
i Krzysztof Kwaśniewski. Po wyborze 
komisji przystąpiono do odczytania 
sprawozdania finansowego za rok 201-
2. Odczytał je Krzysztof Tomczyk – 
skarbnik OSP w Milejowie. 
Komisja rewizyjna pracowała w skła-
dzie: Bogumił Laskowski, Tomasz Ty-
rakowski i Sławomir Marciniak. Spra-
wozdanie przeczytał jej przewodniczą-
cy Bogumił Laskowski. 
Plan działalności na rok 2013 odczytał 
ks. kapelan Antoni Janicki. WaŜnym 
punktem dla jednostki z Milejowa w 
2013 r. będzie zorganizowanie kolej-
nych Gminnych Zawodów Sportowo – 
PoŜarniczych, które odbędą się właśnie 
w Milejowie. Plan finansowy na rok 
2013 odczytał Krzysztof Tomczyk – 

skarbnik. Mówił on, Ŝe jednostka bę-
dzie chciała kupić wóz bojowy z więk-
szą liczbą miejsc, minimum sześć.  
Jednym z najwaŜniejszych punktów 
zebrania było powołanie dwóch no-
wych członków Zarządu. Na skutek 
rezygnacji Marcina Jasiaka – dotych-
czasowego naczelnika, Zarząd powołał 
druha Rafała Leśniaka, który otrzymał 
100% głosów. Nowym sekretarzem 
został Marcin Mazurek, który zastąpił 
na tej funkcji Kamilę Walczak. Nowy 
zarząd otrzymał absolutorium. Przyjęto 
plan działalności na rok 2013. 
Następnie wystąpili goście. Dziękowali 
za zaproszenie, gratulowali wyboru 
nowych członków Zarządu widząc w 
nich potencjał i Ŝyczyli wytrwałości dla 
zarządu jak i całej jednostki w dalszym 
działaniu. Przewodniczący komisji 
uchwał i wniosków Michał Adamus 
przeczytał wyniki pracy komisji. Ze-
branie zakończył Prezes OSP w Mile-
jowie dziękując dr Jarosławowi Królo-
wi za sprawne przeprowadzenie zebra-
nia i zaprosił wszystkich obecnych na 
uroczystą kolację przygotowaną przez 
druhny z Milejowa. 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Milejowie 

Zabawa choinkowa w Tokarach 



Wójt  Gminy   
Kawęczyn 

p r z y j m u j e   
interesantów 

w  kaŜdy  
 poniedziałek 
w  godzinach   

900 – 1300 
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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. 

D nia 12 stycznia 2013 roku od-
był się IX Gminny Turniej 
Piłki Siatkowej. Jego organi-

zatorami byli jak co roku: Urząd Gmi-
ny w Kawęczynie, GKS „Orzeł” Kawę-
czyn i Zespół Szkół im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Kawęczynie. Za-
wody otworzył Jan Nowak – Wójt 
Gminy Kawęczyn. Powitał zawodni-
ków, kibiców i Ŝyczył dobrej zabawy i 
niezapomnianych wraŜeń. 
Do udziału w Turnieju zgłosiło się 
sześć druŜyn: „Młodzi” Kowale Pań-
skie, Głuchów, Jaroma TEAM, Maria-
nów, Kawęczyn Gimnazjum, Kowale 
Pańskie Seniorzy. 
Marcin Mazurek – opiekun obiektów 
sportowych, odczytał kapitanom regu-
lamin turnieju. Następnie przy asyście 
sędziego głównego Józefa Kamińskie-
go dokonano losowania. Zespoły po-
dzielono na dwie grupy. 
Grupa I: Głuchów, Marianów, Kawę-
czyn Gimnazjum 
Grupa II: Kowale Pańskie „Młodzi”, 
Jaroma TEAM, Kowale Pańskie Senio-
rzy 
W grupach uzyskano następujące wyni-
ki: 
Głuchów – Marianów 2:0 
Jaroma TEAM – Kowale Pańskie 
„Młodzi” 1:2 
Kawęczyn Gimnazjum – Głuchów 0:2 
Kowale Pańskie Seniorzy – Jaroma 
TEAM 0:2 
Marianów – Kawęczyn Gimnazjum 2:0 
Kowale Pańskie „Młodzi” – Kowale 

Pańskie Seniorzy 2:0 
Następnie grano o miejsca: 
mecz o miejsce V  
Kawęczyn Gimnazjum – Kowale Pań-
skie Seniorzy 2:0 (15:13, 15:7) 
mecz o miejsce III  
Marianów – Jaroma TEAM 1:2 (13:20, 
21:18, 10:15) 
WIELKI FINAŁ 
Głuchów – Kowale Pańskie „Młodzi” 
1:2 (20:18, 17:20, 6:15) 
Zwycięska druŜyna z Kowali grała w 

składzie: Kuba Darul, Hubert Przybyła, 
Norbert Przybyła, Robert Niestarta, 
Kamil Kolenda, Kamil Gibasiewicz, 
Mateusz Jacek. 
KaŜda druŜyna otrzymała pamiątkowe 
dyplomy, zespoły z miejsc 4-6 otrzy-
mały statuetki, a trzy najlepsze pucha-
ry. Fundatorami nagród byli: Urząd 
Gminy w Kawęczynie i GKS „Orzeł” 
Kawęczyn. Nagrody wręczyli Jan No-
wak – Wójt Gminy Kawęczyn i Zarząd 
Orła Kawęczyn. 

IX Gminny Turniej Piłki Siatkowej 

Kowale Pańskie ponownie najlepsze! 

Zwycięska druŜyna „Młodzi” Kowale Pańskie 

Urząd Gminy w Ka-
węczynie informuje, 
Ŝe obiekt sportowy 
typu "Moje boisko 
Orlik 2012" jest 
NIECZYNNY do od-
wołania z powodu 
złych warunków po-
godowych. 
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Urząd Gminy w Kawęczynie informuje mieszkańców gminy  
o wprowadzonych od 1 stycznia 2013  roku  

zmianach w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
Zmiany te przedstawiają się następująco: 
1. wprowadzono moŜliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu (dot. 
zarówno meldunku na pobyt stały jak i czasowy); 
2.   wprowadzono moŜliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika; 
3.  odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wy-
kształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania ksiąŜeczki wojskowej; 
4.     zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA - 
stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy; 
5.     zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów; 
6. zlikwidowano obowiązek właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do 
weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników; 
7.       wydłuŜono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni 
oraz zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego; 
8.       wydłuŜono okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w 
ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy. 

Od 1 lutego 2013r. przyjmowane będą wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej.  
     JuŜ od początku 2012 r. terminy, w których przyjmo-
wane są wnioski o zwrot akcyzy kształtują się następują-
co:  
     I termin  od 1 lutego do 28 lutego, wówczas załączyć 
naleŜy faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędo-
wego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia do 31 
stycznia. 
     II termin  od 1 sierpnia do 31 sierpnia wraz z faktura-
mi VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej za okres od 1 lutego do 31 lipca.  
     W 2013r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej wynosi 0,95zł za 1 litr oleju napędowe-
go. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 
oraz powierzchni uŜytków rolnych będących w posiada-
niu lub współposiadaniu producenta rolnego.  
     Zapraszamy do składania wypełnionych wniosków   w 
Urzędzie Gminy w Kawęczynie (pok. Nr 4) w terminie 
do 28 lutego 2013r. 
Druki wniosku moŜna pobrać  w punkcie informacyjnym 
w Urzędzie Gminy Kawęczyn zakładce aktualności oraz 
w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kawęczy. 
Ponadto w celu usprawnienia procesu przyjmowania 
wniosków prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobi-
stego, numeru konta bankowego, na który ma zostać 
przekazany zwrot podatku akcyzowego, aktualnego 
nakazu podatkowego oraz innych dokumentów po-
twierdzających uŜytkowanie gruntów rolnych.  

Narada sołtysów 
 

W dniu 22 stycznia 2013r. odbyła się narada sołtysów 
Gminy Kawęczyn. W naradzie uczestniczyli Jan No-
wak-Wójt Gminy i Tadeusz Krupiński Przewodniczą-
cy Rady Gminy oraz przedstawiciele Policji: Bogdan 
Kaczorowski-Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Turku, Roman Marczyński -Rzecznik Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Turku, Janusz Sze-
lągowski-Komendant Komisariatu Policji w Dobrej i 
Paweł Strzelczyk -Dzielnicowy. Tematem narady by-
ło omówienie spraw dotyczących zmian organizacyj-
nych w policji, przystąpienia do funduszu sołeckiego 
i realizacji uchwał Rady Gminy wynikających z usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
 
 

  

I N F O R M A C J A 
 

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, Ŝe   

deklaracje   o   wysokości   opłaty   za 

 gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przyjmowane będą w pokojach :  

Nr 5 (parter) – Mariola Urbańczyk  

Nr 22(piętro) - Agnieszka Sasiak  

w godz. od  8.00  -  15.00 

Wnioski o zwrot akcyzy 
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Kwiaciarnia AGA Agnieszka Marcinkow-
ska Kawęczyn 39 c (obok stacji paliw) ofe-
ruje: kwiaty ci ęte, doniczkowe, sztuczne; 
wiązanki okolicznościowe, bukiety ślubne; 
wiązanki pogrzebowe i wieńce; kompozy-
cje 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.  Zapraszam od 
wtorku do soboty w godz. od. 9.00 do 
17.00. 

Redakcja Kawęczyniaka nie odpowiada  
za treść ogłoszeń 

Terapia dla rodzin i osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych 
 W lutym  2013 roku w Kowalach Pańskich (budynek starego ośrodka zdrowia) w trybie stałym po-
wstaną: 

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE DLA RODZIN 
dwa razy w miesiącu w kaŜdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 14.00 

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB UZALE śNIONYCH 
raz w tygodniu co tydzień w kaŜdy wtorek miesiąca od godz. 15.30 

MITYNG GRUPY AA  
raz w tygodniu co tydzień w kaŜdy czwartek od godz. 17.00 

MITYNG OTWARTY  
w kaŜdy pierwszy czwartek miesiąca (dla wszystkich) 

Pierwsze spotkanie dla Rodzin w dniu 25 lutego 2013r. od godz. 14.00 
Pierwsza GRUPA WSPARCIA w dniu 26 lutego 2013r. od godz. 15.30 
Pierwszy MITYNG GRUPY AA w dniu 28 lutego 2013r. od godz. 17.00 

I N F O R M A C J A 
Gmina Kawęczyn informuje, iŜ podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona będzie akcja dofinansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest. Środki na finansowanie zadania, pochodzić  będą z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  BudŜetu Gminy  oraz  BudŜetu Po-
wiatu .   
Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontaŜem, transportem  
i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  
Dofinansowanie obejmować będzie równieŜ eternit juŜ zdemontowany! 
Informacje nt. terminów składania wniosków zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu,  na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w lokalnej prasie.   
Do Mieszkańców Gminy takŜe zostaną wystosowane odpowiednie kurendy.  
Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jest szkodliwy dla zdrowia – włókna 
azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko powaŜnych chorób 
układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane 
od września 1998 roku.  
Usuwania wyrobów zawierających azbest moŜe dokonywać tylko specjalistyczna firma, która posiada sto-
sowne uprawnienia, odpowiedni sprzęt oraz przeszkolonych pracowników.  

a.s. 

Zaproszenie 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Kawęczyn do 
kibicowania naszej druŜynie samo-
rządowców podczas udziału w XIV 
Mistrzostwach Samorządowców Po-
wiatu Tureckiego w Halowej Piłce 
NoŜnej, które odbędą się w sobotę 9 
lutego 2013 r. w Sali sportowej w 
Malanowie. Początek turnieju o go-
dzinie 9.00. Organizatorem mi-
strzostw jest Starostwo Powiatowe w 
Turku wraz z Międzyszkolnym 
Ośrodkiem Sportowym. 



 Orzeł i Oldboy w malanowskiej lidze 
Dwie druŜyny z gminy Kawęczyn uczestniczą w rozgrywkach I Halowej Ligi Piłki No Ŝ-
nej w Malanowie. Są to Orzeł Kawęczyn i Oldboy Kawęczyn.  Dla piłkarzy „Orła” jest 
to jedna z form przygotowań do rozgrywek rundy wiosennej A-klasy. 

Bardzo słabo spisuje się narybek „Orła” Kaw ęczyn w 
rozgrywkach juniorskich Konińskiego Okręgowego 
związku piłki noŜnej. Młodzi piłkarze występujący w 
grupie  juniorów starszych A1-A2 przegrali wszystkie 
dziewięć spotkań i   ostatnie,  miejsce w tabeli.. 
MłodzieŜ  „Orła” wypadła poniŜej oczekiwań. Nie dość, Ŝe 
przegrała wszystkie mecze, to na dodatek kilka z nich było 
bardzo dotkliwych. Najbardziej pogrom na własnym boisku 
z LKS Ślesin 1:8. Piłkarze  zdołali strzelić zaledwie trzy 
gole (Hagardowi Strzałkowo, LKS-owi Ślesin i Tulisi Tu-
liszków) tracąc 38. 
I kolejka 2012-09-01 
Kosynier Strzałkowo - ORZEŁ Kaw ęczyn  3:0V 
II kolejka 2012-09-04 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Sokół Kleczew 0:4 
III kolejka 2012-09-08 
Sparta Konin - ORZEŁ Kaw ęczyn  5:0 
IV kolejka 2012-09-16 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Hagard Strzałkowo 1:2 
V kolejka 2012-09-23 
Polonia Golina - ORZEŁ Kaw ęczyn 6:0 
VI kolejka 2012-09-30 
ORZEŁ Kaw ęczyn - LKS Ślesin 1:8 
VII kolejka 2012-10-06 
Tulisia Tuliszków - ORZEŁ Kaw ęczyn 2:1 
VIII kolejka 2012-10-14 
ORZEŁ Kaw ęczyn - StraŜak Licheń Stary 0:3 
IX kolejka 2012-10-20 
Zjednoczeni Rychwał  - ORZEŁ Kaw ęczyn 5:0 

Piłkarze „Orła” Kawęczyn oficjalnie 
wznowili treningi 28 stycznia 2013 
roku. Niemniej część piłkarzy juŜ 
wcześniej rozpoczęła przygotowania 
do rundy wiosennej rozgrywek A-
klasy, uczestnicząc w rozgrywkach I 
Halowej Ligi Piłki NoŜnej w Malano-
wie. Przystąpiło do niej siedemnaście 
druŜyn podzielonych na trzy grupy. 
Zarówno „Orzeł” jak i drugi reprezen-
tujący naszą gminę zespół „Oldboy” 

Kawęczyn trafiły do grupy „A”. Ry-
walizują w niej z: KS Malanów, PKS 
„Orzeł” Dziadowice, Stowarzysze-
niem Cisew i „Olimpikiem” Czachu-
lec. 
Występujący w roli jednego z fawory-
tów rozgrywek „Orzeł Kawęczyn” 
uległ druŜynie gospodarzy KS Mala-
nów 4:2. Bramki dla naszej druŜyny 
zdobyli Grzegorz Majda i Jakub Ga-
las.  

Za to swoją grą zachwycili kawęczyń-
scy oldboje gromiąc Stowarzyszenie 
Cisew 7:2. Bramki dla naszego zespo-
łu strzelili: Rafał Raszewski - 3, Mar-
cin Raszewski, Karol Michalak, Kry-
stian Krawczyk. 
Ich młodsi koledzy z „Orła” nie byli 
juŜ tak skuteczni. Wygrali co prawda z 
cisewianami, ale tylko 5:3. Bramki 
zdobyli: Grzegorz Majda - 2, Dominik 
Filipczak - 2, Jakub Galas.        (art.)             

P ierwszy trening Orła Kawęczyn w 2013 roku, roz-
począł się 28 stycznia o godzinie 20.00 w hali 
sportowej w Liskowie. Kolejny trening odbył się 1 

lutego w sali sportowej Zespołu Szkół w Kawęczynie. 
Trener Mariusz Purczyński zapowiedział, Ŝe przez pierw-
sze dwa tygodnie piłkarze będą trenować na salach. Póź-

niej (jeŜeli pogoda 
na to pozwoli), roz-
poczną zajęcia na 
powietrzu. Treningi 
odbywają się w kaŜ-
dy wtorek i piątek. 
Podczas przygoto-
wania do rundy wio-
sennej zaplanowano 
cztery sparingi. 
Działacze klubu 
zakontraktowali juŜ 
trzy. Na jeden  mar-
cowy termin szukają 
odpowiedniego spa-
ringpartnera. Miej-
sca rozegrania me-
czów nie są (poza jednym) jeszcze znane. Decyzje w za-
leŜności od pogody i stanu boisk zapadną przed spotka-
niami. 
Terminarz sparingów 
24.02.2013  - Zieloni Koźminek - kaliska klasa okręgo-
wa. Mecz rozegrany zostanie w Uniejowie. 
03.03.2013 - Wicher Dobra - konińska klasa okręgowa,  
10.03.2013  - przeciwnik poszukiwany,  
17.03 - GKS Goszczanów – sieradzka B-klasa. 
Zgodnie z zapowiedziami, druŜynę „orła” powinien po 
zimowej przerwie wzmocnić na boisku  trener Purczyń-
ski,  dotąd w Zielonych  Koźminek. Tym samym lutowy 
mecz będzie najprawdopodobniej poŜegnalnym ze starym 
klubem.                                                             (art.)   

Cztery sparingi przed 
rundą wiosenną 

Juniorzy starsi  
bez punktu 

Mariusz Purczyński 

Wyniki spotkań oraz inne aktualności  
z działalności GKS Orzeł Kawęczyn 

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


