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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

W  sobotę 1 lutego 2014 roku w 
sali sportowej Zespołu Szkół 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie odbył się VIII Gminny 
Turniej Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
w Halowej Piłce NoŜnej. Do rozgrywek 
przystąpiło sześć druŜyn 
reprezentujących: OSP Kowale 
Pańskie, OSP Kawęczyn, OSP SkarŜyn, 

OSP Milejów, OSP Głuchów oraz OSP 
Będziechów. Mecze sędziował Mariusz 
Purczyński - trener GKS „Orzeł” 
Kawęczyn. Ostatecznie najlepszą 
druŜyną okazał się OSP Kawęczyn 
pokonując wszystkie zespoły, które 
brały udział w turnieju. Królem 
strzelców został Jakub Galas z Kowali 
Pańskich zdobywając 13 goli. 

Wszystkie druŜyny otrzymały puchary i 
dyplomy, natomiast trzy najlepsze 
druŜyny dodatkowo pamiątkowe 
medale. Narody wręczali Jarosław 
Pasik, Jan Adamczyk oraz Marcin 
Mazurek. Organizatorzy zapraszają za 
rok na kolejną edycję turnieju. 

 
Ciąg dalszy na str.5  

Warsztaty strategiczne w ramach pracy nad „Strategią 
Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014 – 2020”  

Gmina Kawęczyn opracowywuje pod 
merytorycznym wsparciem 
Dolnośląskiego Centrum Rozwoju 
Lokalnego z Wrocławia dokument pn. 
„Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn 
na lata 2014 – 2020”. W ramach 
realizacji projektu przewidziano 
organizację spotkań ze społecznością 
lokalną, tzw. warsztatów 
strategicznych, mających na celu 
uspołecznienie procesu tworzenia 
„Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn”.  
Pierwsze z planowanych pięciu 
warsztatów strategicznych odbyło się w 
dniu 7 stycznia 2014 r. w „Karczmie 
Pod Kasztanami” w Kowalach 
Pańskich. Udział w warsztatach wzięli 
reprezentanci wszystkich aktywnych na 
terenie Gminy środowisk m.in. 
przedstawiciele stowarzyszeń, 
dyrektorzy szkół, radni gminy, sołtysi, 
przedstawicieli samorządu, lokalni 
przedsiębiorcy oraz lokalne media. 
Warsztat ten poświęcony był bardzo 
istotnym, z punktu widzenia rozwoju 
strategii elementom – przede wszystkim 
określeniu mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagroŜeń dla Gminy Kawęczyn 
(analizy SWOT) oraz przedstawieniu 
istoty planowania strategicznego. 
Kolejne warsztaty ze społecznością 
lokalną odbyły się w dniu 28 stycznia 
2014 r. w Zajeździe „Zapiecek” w 

miejscowości Rzymsko. Celem drugich 
warsztatów było określeniem wizji i  
misji przyświecającej rozwojowi 
gminy. NajbliŜsze tym razem juŜ trzecie 
spotkanie odbędzie się 14 lutego 2014 
r. o godz. 12:00 w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Młodzianowie, 
Młodzianów nr 25. W ramach 
konsultacji wypracowywane będą cele 
strategiczne i operacyjne oraz 
zaplanowane przedsięwzięcia w ramach 
wdraŜania nowej koncepcji rozwoju 
Gminy. Z kolei ostatnie dwa spotkania 

w miesiącach marzec i kwiecień będą 
opierały się głównie na podsumowaniu 
efektów prac. Dolnośląskie Centrum 
Rozwoju Lokalnego z Wrocławia 
zaprezentuje ostateczną wersję wizji i 
misji oraz celów strategicznych, celów 
operacyjnych i planowane 
przedsięwzięcia na sesji Rady Gminy 
Kawęczyn. 
Dziękujemy za uczestnictwo w 
warsztatach i zachęcamy Państwa do 
brania udziału w kolejnych pracach nad 
Strategią Rozwoju Gminy Kawęczyn. 

W pierwszych warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób 

Kawęczyn powalczy o tytuł mistrza powiatu 
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 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
tel. 632885910, fax 632885940 

e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ dostępny jest w 

placówkach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn oraz w 
Urzędzie Gminy i na stronie internetowej 

www.kaweczyn.pl 
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 INFORMACJA 
Urząd Gminy Kawęczyn 

będzie nieczynny 
20 czerwca 2014 r.  

(tj. piątek)  
(za świąteczną sobotę  

3 maja 2014 r.) 

O d wielu juŜ lat w 
kalendarz uroczystości 

szkolnych na stałe wpisany 
jest Dzień Babci i Dziadka. 
W Szkole Podstawowej w 
SkarŜynie do przygotowania 

uroczystości włączani są 
wszyscy uczniowie wraz z 
nauczycielami i szkolnym 
personelem. Tak równieŜ 
było i w tym roku. Dnia 22 

stycznia 2014 roku babcie i 
dziadków zaproszono na 
uroczystość do straŜnicy 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
w SkarŜynie. Mili goście 
licznie stawili się na 

uroczystość i nieomal  
wszystkie przygotowane 
miejsca zostały zajęte. 
Uczniowie klas I-VI oraz 
dzieci z oddziałów 

przedszkolnych przedstawiły 
piękną część artystyczną dla 
swoich, bardzo licznie 
przybyłych babć i dziadziów 
oraz pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej w 
Liskowie.  Wspaniała 
publiczność podziwiała i 
gromko oklaskiwała swoje 
ukochane wnuki, które 
pięknie recytowały wiersze, 

radośnie śpiewały piosenki i 
tańczyły. Dodatkową atrakcją 
były własnoręcznie 
wykonane przez uczniów 
upominki ze słodką 
niespodzianką, której 
sponsorem była Rada 
Rodziców. Babcie i 
dziadkowie nie Ŝałowali 
pochwał dla swoich wnuków, 
a wszyscy nauczyciele 
zgodnie orzekli, Ŝe 
dziadkowie są  najmilszymi 
odbiorcami sztuki dziecięcej. 
W dalszej części uroczystości 
mili goście zostali podjęci 
słodkim poczęstunkiem, 
przygotowanym przez mamy. 
Kochanym babciom i drogim 
dziadkom jeszcze raz 
Ŝyczymy samych pięknych 
chwil w Ŝyciu i tego, aby 
zawsze byli dumni ze swych 
wnuków.  

Dzień babci i dziadka w SkarŜynie 

Babcie i dziadkowie licznie odpowiedzieli  na 
zaproszenie wnuków. 

Prowadząca uroczystość -p.o. dyrektora szkoły Beata 
Ryśkiewicz serdecznie powitała miłych gości. 

Dzieci przygotowały dla dziadków okolicznościowy występ artystyczny. 
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W  Zespole Szkół im. 
Marii Skłodowskiej - 

Curie w Kawęczynie odbyło 
się dnia 15 stycznia 2014 r. 
spotkanie noworoczne 
seniorów, wzięło w nim udział 
ok. 60 osób. Organizatorami 
byli członkowie Koła 
Polskiego Związku Emerytów 
i Rencistów.  
Na początku spotkania 
seniorzy podzielili się 
opłatkiem i złoŜyli sobie 
noworoczne Ŝyczenia. Tadeusz 
Kustosz umilał czas swoją grą 

na akordeonie, która 
zachwyciła zgromadzonych 
gości. 
W spotkaniu noworocznym 
seniorów wzięli udział m.in.: 
Jadwiga Walewska – 
reprezentantka Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, Jan 
Nowak – Wójt Gminy 
Kawęczyn, Halina Zasiadczyk 
– Prezes Koła Polskiego 
Związku Emerytów i 
Rencistów w Turku, Arleta 
Biegańska -  Dyrektor Zespołu 

Szkół im. Marii Skłodowskiej 
– Curie, Jarosław Król – lekarz 
rodzinny, ks. Antoni Janicki – 
proboszcz parafii św. Andrzeja 
Apostoła w Tokarach 
Pierwszych oraz Henryk 
Binkowski – Prezes Zarządu 
Koła Gminnego Towarzystwa 
Samorządowego w 
Kawęczynie.   
Do aktywnie działającego 
kawęczyńskiego koła naleŜą 
obecnie 42 osoby. Seniorzy 
jeŜdŜą na róŜnego rodzaju 
wycieczki, uczestniczą w 
projekcie „Aktywna jesień 4” - 
jest on realizowany przez 
„Kawęczyńskie Forum 
Rodziców”. Projekt 

finansowany jest z 
Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu - 
ma na celu zachęcić seniorów 
w środowisku wiejskim do 
aktywnego spędzania czasu 
oraz zwrócenie uwagi 
młodego pokolenia na 
potrzeby osób starszych.  
W ramach projektu seniorzy 
wyjechali na wycieczkę do 
Krakowa – Oświęcimia – 
Wadowic, byli w teatrze w 
Kaliszu, w grocie solnej w 
Turku, uczestniczyli w 
spotkaniach z Lechem 
Lamentem, brali udział w 
zajęciach gimnastycznych oraz 
rajdach rowerowych.  

Na zdjęciu od lewej: Mirosława Matczak – Wiceprezes 
Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Kawęczynie,  Jan Nowak – Wójt Gminy 
Kawęczynie,  lekarz rodzinny Jarosław Król – Prezes 
Kawęczyńskiego Towarzystwa Rozwoju, Halina 
Zasiadczyk – Prezes Koła Polskiego Związku Emerytów 
i Rencistów w Turku 

Na zdjęciu od lewej: Halina Zasiadczyk – Prezes Koła 
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Turku,  
Jadwiga Walewska – reprezentant Powiatowego 
Zwi ązku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych,  Helena Piaścik – członek Zarządu Koła 
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w 
Kawęczynie, Arleta Biegańska -  Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie i 
ks. Antoni Janicki – proboszcz parafii  św. Andrzeja 
Apostoła w Tokarach Pierwszych.  

Uczestnicy spotkania odmówili modlitwę i zaśpiewali kolędę. 

Noworoczne spotkanie seniorów z Gminy Kawęczyn 

Rozwiązanie KrzyŜówki  
Rozwiązaniem krzyŜówki z noworocznego numeru 
„Kawęczyniaka” jest hasło: „WITAMY NOWY ROK”.  
Wyłoniono trzech zwycięzców w drodze losowania 
spośród trzech odpowiedzi. Nagrody ksiąŜkowe 
ufundowane przez Pana Edwarda Krawczyka - 
Towarzystwo Ubezpieczeń i  Reasekuracji „WARTA” 
S.A. Przedsiębiorstwo w Turku,  za prawidłowe 
rozwiązanie krzyŜówki otrzymują: 
• Pani Barbara Kaczmarek, zamieszkała Nowy 

Świat 
• Pan Tomasz Kalinowski, zamieszkały Kawęczyn 
• Pani Halina Majda, zamieszkała Kawęczyn. 
Nagrody do odbioru w sekretariacie  Urzędu Gminy w 
Kawęczynie, pokój nr 1. 



Obecny teren gminy Kawęczyn, 
wchodził w 1912 roku w skład czterech 
gmin: Kowale Pańskie, Tokary, SkarŜyn 
i Strzałków. Siedziba gminy SkarŜyn, 
mieściła się wówczas w Czachulcu 
Starym. Oprócz gminy Strzałków, która 
obsługiwana była przez pocztę w 
Cekowie, pozostałe trzy obsługiwała 
poczta w Dobrej. 
Gminę Kowale Pańskie zamieszkiwały 
6072 osoby. Tym samym była czwartą 
najliczniej zamieszkałą po gminach: 
Niemysłów, Niewiesz i Ostrów Warcki. 
MęŜczyzn Ŝyło tutaj 3015, a kobiet 
3057. Stałych mieszkańców było tutaj 
5550, a czasowych 122. Wśród nich było 
34 cudzoziemców. Religijnie była to 
gmina zdecydowanie rzymskokatolicka. 
Do tej wiary przyznawało się 6006 osób. 
Mieszkało tutaj takŜe 50 ewangelików, 
bez wątpienia głównie w Czachulcu 
Nowym oraz 16 wyznania poza 
chrześcijańskiego, zapewne śydów. 
Gmina SkarŜyn była najmniejszą w 
powiecie tureckim. Miała zaledwie 3176 
mieszkańców. Wśród nich było 1580 
męŜczyzn i 1596 kobiet. Mieszkańców 
stałych było 2780, a czasowych 387. 
Mieszkało tutaj takŜe 11 cudzoziemców. 
Katolików było tutaj 2595, a 
ewangelików 565, co wskazuje na liczną 
populację niemieckich osadników. Było 
teŜ 17 wyznawców religii poza 
chrześcijańskich. 
Tokary były gminą średniej wielkości z 
4950 m ieszkańcami.  MęŜczyzn 
mieszkało 2473, a pań 2477. Stałych 
mieszkańców było 4536, a czasowych 
414. Podobnie jak w gminie Skarzyn 
m i e s zk a ło  t ut aj  j e den a st u 
o bc ok r a jo wc ó w.  W ięk s zoś ć 
mieszkańców (4888) było katolikami. 
Było teŜ 51 ewangelików i 19 śydów. 
Do  gminy  Strzałków naleŜał 
Będziechów. Przed ut worzen iem 
powiatu tureckiego, kiedy teren ten 
obejmowała gmina Warta, Będziechów 
wraz z gminą Strzałków naleŜał do 
powiatu kaliskiego. Gmina ta liczyła 
5313 mieszkańców, z czego 2629 
męŜczyzn i 2680 kobiet. Stałych 
mieszkańców było 4915, a niestałych 

389. Mieszkało tutaj jedenast u 
cudzoziemców. Większość 4424 osób 
była katolikami. Było teŜ 849 
ewangelików i 40 osób wyznań poza 
chrześcijańskich. 
Przez teren dzisiejszej gminy Kawęczyn 
wiodły cztery drogi drugiego rzędu, 
które dziś nazwalibyśmy wojewódzkimi. 
Pierwsza z Malanowa przez Kowale 
Pańskie do Dobrej, druga z Kalisza przez 
Zakrzym i Kawęczyn do Dobrej, trzecia 
z Koźminka do Dobrej przez Tokary i 
czwarta z Błaszek do Dobrej przez 
Głuchów. 
Teren ten naleŜał do parafii: Kowale 
Pańskie, Głuchów, Tokary, Przespolew, 
Dobra i Goszczanów. Parafia św. 
Macieja w Głuchowie liczyła 790 dusz. 
Kościół drewniany trzeciej klasy 
zbudował w 1759 roku Tomasz 
Gałczyński. Na cmentarzu była stojąca 
do dziś, murowana kaplica św. 
Kunegundy. Do parafii naleŜały wsie: 
Borek Głuchowski, Głuchów i 
Wilczków. 
W parafii Siedmiu Boleści Matki BoŜej 

w Kowalach Pańskich było 1350 
wiernych. Murowany kościół trzeciej 
klasy wzniósł Antoni Czarnecki. Do 
parafii naleŜały wsie: Ciemień, Cegielnia 
Dzierzbocka, Dziewiątka, Kowale 
Pańskie, Leśnictwo, Pakuła Muchtów, 
Marianów, Siedliska, Wola Kowalska, 
ZastruŜe. Odpust obchodzony był 16 
lipca w Matki Boskiej Szkaplerznej. 
Istniało tutaj bractwo tej patronki.  
Do parafii Dobra z terenu obecnej gminy 
Kawęczyn naleŜały wsie: Ciemień, 
Cegielnia Kawecka, Dzierzbotki, 
Marcinów, Orzepów i część ZastruŜa. 
Sama parafia Matki Boskiej liczyła 2800 
parafian. Kościół murowany wzniesiony 
został przez parafian. W Dobrej był teŜ 
wówczas drewniany kościół św. Barbary 
ufundowany w 1750 roku przez 
Eufrazynę Mączyńską, kasztelankę 
Śpicimierską. Odpusty były trzy: 8 
wrześn ia w dn iu Narodzen ia 
Najświętszej Maryi Panny, drugiego 
październ ika w Matk i Bosk iej 
RóŜańcowej i czwartego grudnia w św. 
Barbary. 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Teren Gminy Kawęczyn w zaborze rosyjskim  

Teren obecnej gminy 
Kawęczyn na mapie  

z początku XX wieku. 
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Parafia św. Andrzeja Apostoła w 
Tokarach liczyła 2200 dusz. Fundatorką 
kościoła trzeciej klasy wzniesionego w 
1861 roku była Kazimiera Sulimierska. 
Do parafii naleŜały wsie: Gozdów, 
KrzyŜówka, Kawęczyn, Myszkowice, 
Mile jów, Mar ianów,  Marianów, 
Okręglica, Pacht, Podarek, Siewieruszki 
Wielkie, Siewieruszki Małe, Tokary, 
kolonia Tokary, Wojciechów, śdŜary. 
Odpust obchodzony był 30 listopada. 
Przy paraf ii  działa ło Bract wo 
Najświętszej Maryi Panny.  
Do parafi i  św. Katarzyny w 
Przespolewie z terenu dzisiejszej gminy 
Kawęczyn naleŜały wsie: Będziechów, 

Młodzianów, Marcjanów, Nowy Świat, 
SkarŜyn. Parafia liczyła 2850 dusz. 
Odpusty obchodzone tutaj były na św. 
Katarzyny w dniu 25 listopada i 1 
wrześn ia w dn iu Pocieszen ia 
Najświętszej Marii Panny. Kościół 
posiadał obraz Matki Boskiej łaskami 
słynący. 
Do parafii św. Marcina Biskupa w 
Goszczanowie naleŜały: Chocim oraz 
Lipicze Olendry i Lipicze G zwane teŜ 
Alfonsowem, wchodzące obecnie w 
skład śdŜar. Murowany kościół trzeciej 
klasy wzniesiony w 1666 roku, 
ufundował Adam Poniatowski. Odpust 
obchodzony był 2 października w 

Najświętszej Maryi Panny RóŜańcowej. 
W ó wc z a s  t o  o dp r a w i a n o 
czterdziestogodzinne naboŜeństwo przez 
trzy dni. Przy parafii działało Bractwo 
Maryi Boskiej RóŜańcowej. 
W Kawęczynie miał siedzibę Sąd 
Okręgowy, do którego naleŜały gminy: 
Dobra, Kowale Pańskie, Strzałków, 
Tokary. Gmina SkarŜyn podlegała pod 
sąd w Turku. W Kawęczynie była teŜ 
jednoklasowa szkoła wiejska, tzw. 
ogólna. Uczęszczali do niej zarówno 
chłopcy jak i dziewczęta. RównieŜ w 
Tokarach była wiejska jednoklasówka 
koedukacyjna. 
Jednym z bardziej znanych mieszkańców 
tego terenu był Jan Zaborowski z 
Chocimia, hodowca koni. Podczas 
wystawy w 1905 roku w Sieradzu, jego 
konie zdobyły medal srebrny i dwa 
brązowe. Dwa brązowe medale zdobył 
równieŜ na wystawie w Kole, w 1908 
roku. W Chocimiu była teŜ gorzelnia 
Henryka Iwańczyka, załoŜona w 1850 
roku.  W  sezon ie 1909 /1910 
wyprodukowano tutaj 22646 wiader 
(rosyjska miara objętości) spirytusu.  
Stanowiło to 835.592 litry. Kolejnym 
wybitnym mieszkańcem tego terenu był 
Lech Zaborowski, właściciel ziemski z 
Głuchowa, który stworzył i finansował 
ochronkę dla dzieci miejscowych 
chłopów. Dzięki temu miały one dozór i 
opiekę, kiedy ich rodzice zajęci byli 
pracą w polu. Trzeba tutaj dodać, Ŝe w 
powiecie tureckim były wówczas (1912 
rok) jeszcze tylko dwie ochronki: 
parafialna w Liskowie i finansowana 
przez rodzinę Puławskich w Chylinie. 

Andrzej R. Tyczyno Mapa z początku XIX wieku  

cd. ze str. 1 
Wyniki i klasyfikacja ko ńcowa 

Faza grupowa 
1. Kowale Pańskie – Będziechów 12:4 
2. Kawęczyn – SkarŜyn 2:1 
3. Będziechów – Głuchów 2:4 
4. SkarŜyn – Milejów 10:3 
5. Kowale Pańskie – Głuchów 6:3 
6. Kawęczyn – Milejów 8:3 

Mecz o 5 miejsce 
Będziechów – Milejów 1:6 

Mecz o 3 miejsce 
SkarŜyn – Głuchów 3:3 rzuty karne 3:2 

Mecz o 1 miejsce 
Kawęczyn – Kowale Pańskie 11:1 

Kawęczyn powalczy  
o tytuł mistrza powiatu 
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G mina Kawęczyn otrzymała 
dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 
w ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionie 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej. 

Celem projektu jest poprawa 
warunków funkcjonowania istniejących 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz przygotowanie ich 
do świadczenia wysokiej jakości usług 
na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, 
w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych 
obowiązkowym wychowaniem 
przedszkolnym. 

Projekt „Kawęczyńskim 
przedszkolakom” realizowany będzie w 
trybie systemowym od stycznia 2014 r. 
do 30.12.2014 r. i obejmuje głównie 

działania w zakresie modernizacji 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w Kawęczynie, 
SkarŜynie i Tokarach. Zakres wsparcia 
udzielanego w ramach projektu 
systemowego obejmuje organizację 
placu zabaw w tym: zakup wyposaŜenia 
i montaŜ oraz wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni placu wraz z ogrodzeniem, 

dostosowanie pomieszczeń w tym: 
dostosowanie toalet do potrzeb dzieci 
oraz modernizacja toalet dla personelu 
oraz zakup wyposaŜenia w tym m.in.: 
wyposaŜenia do utrzymania czystości w 
pomieszczeniach, doposaŜenie kuchni, 
zakup mebli, zabawek i pomocy 
dydaktycznych oraz wyposaŜenie 
zapewniające bezpieczne warunki 
opieki nad dziećmi jak i sprzęt  ICT. 
Wartość dofinansowania wyniesie    
207. 880,00 zł. 

Rusza projekt  
„Kaw ęczyńskim przedszkolakom” 

I N F O R M A C J A 
Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Kawęczyn, posiadaczy dowodów osobistych, Ŝe w 2014 
roku upływaj ą terminy waŜności dowodów osobistych wydanych w 2004 roku lub w przypadku 
osób małoletnich wydanych w 2009 roku. 
Prosimy o sprawdzenie swoich dowodów osobistych i zgłaszanie się na minimum jeden miesiąc przed 
upływem terminu waŜności dowodu osobistego z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego. 
Do wypełnionego wniosku naleŜy dołączyć dwie jednakowe, aktualne fotografie o wymiarach 35 na 
45 mm, z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy. Ponadto osoby, które zawarły związek 
małŜeński w okresie od poprzednio złoŜonego wniosku o wydanie dowodu osobistego, zobowiązane 
są dołączyć odpis skrócony aktu małŜeństwa – jeś li był sporządzony poza USC Kawęczyn.  
Wniosek o wydanie dowodu osobistego osoba pełnoletnia składa osobiście. 
Termin oczekiwania na dowód osobisty – jeden miesiąc od dnia złoŜenia wniosku. Nie pobiera się opłaty 
za wydanie dowodu osobistego.  
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, jeŜeli osoba ta zwróciła się o 
wydanie dowodu osobistego z takim terminem waŜności, dowód osobisty wydany osobie, która nie 
ukończyła 
18 roku Ŝycia waŜny jest 5 lat od daty jego wydania.  
W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – dowód zostaje uniewaŜniony po 
upływie trzech miesięcy od daty dokonanej zmiany. 
Ustawowym obowiązkiem obywatela polskiego po ukończeniu 18 roku Ŝycia jest posiadanie 
waŜnego dowodu osobistego. 
Sprawy dowodów osobistych prowadzi pani BoŜena Macudzińska, pokój nr 9, tel. 63 2885919. 

              
                

NARODOWE SIŁY REZERWOWE   
Trwa nabór do NSR.  

Na chętnych oczekujemy w siedzibie  
Wojskowej Komendy Uzupełnień  
 przy ul. Hurtowej 1. w Koninie 

NIE ZWLEKAJ - ILO ŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.  
Informacje w sprawie Narodowych Sił Rezerwowych mo Ŝna 

uzyska ć pod numerami:  
63 245-48-92 lub 63 242 95 10  
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W kaŜdy poniedziałek  
w godzinach  

od 7.30 do 8.30  
Przewodniczący Rady  

Gminy Kawęczyn  
Piotr Gebler 

pełni dyŜur  w siedzibie  
Urzędu Gminy  

pokój nr 16. 

Wójt  Gminy  
Kawęczyn 
p r z y j m u j e   
interesantów  

w  kaŜdy  poniedziałek w  
godzinach 900 – 1300 

Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu 30 
grudnia br. została podjęta przez Radę 
Gminy Uchwała nr XXVII/207 /2013 w 
sprawie zmiany uchwały nr XXVII/ 
146/2012 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 
20 grudnia 2012 roku w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zgodnie z 
zapisami w/w uchwały zmianie ulega 
termin wnoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Opłaty te z dniem  1 
lutego 2014 roku naleŜy wnosić do 10 
dnia kaŜdego miesiąca, za miesiąc 
poprzedni  w którym odebrano odpady. 
Terminy przedstawia umieszczona obok 
tabela. Opłaty za miesiąc styczeń 
naleŜy dokonywać do dnia 20 stycznia 

Rok  2014 
Miesiąc Termin wnoszenia 

opłat 

Luty 10 marzec 2014 

Marzec 10 kwiecień 2014 

Kwiecień 10 maj 2014 

Maj 10 czerwiec 2014 

Czerwiec 10 lipiec 2014 

Lipiec 10 sierpień 2014 

Sierpień 10 wrzesień 2014 

Wrzesień 10 październik 2014 

Październik 10 listopad 2014 

Listopad 10 grudzień 2014 

Grudzień 10 styczeń 2015 

Uwaga  !!! 
Zmiana terminu dokonywania  opłat  

za gospodarowanie odpadami 

ZAKOŃCZENIE 6-LETNIEGO PROJEKTU 
 „Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-

zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” 
W miesiącu grudniu 2013 roku nastąpiło oficjalne zakończenie 
projektu „Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na 
terenie gmin Powiatu Tureckiego”, w którym Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kawęczynie uczestniczył od sześciu lat. W 

projekcie brały udział wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu Tureckiego. 
Realizacja w/w projektu to setki godzin wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń zawodowych, warsztatów 
psychologicznych i ponad cztery mln zł środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wkładu własnego ośmiu partnerskich ośrodków pomocy 
społecznej z Powiatu Tureckiego. Beneficjentami projektu „Wystarczy chcieć-…” były osoby korzystające z pomocy 
społecznej. Uczestnicy wzięli udział w szeregu róŜnego rodzaju kursów, m.in.; Kurs gastronomiczny, kurs 
florystyczny, kurs kosmetyczny, kurs pracownika budowlanego, kurs opiekuna dziennego dzieci do lat trzech, 
pracownika magazynów i hurtowni, kurs obsługi kasy fiskalnej i urządzeń biurowych. Po uzyskaniu zaświadczeń o 
ukończeniu kursu uczestnicy podnieśli swoje szanse w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy. 
Głównymi celami wieloletniego projektu były: wzrost aktywności społecznej i zawodowej, podniesienie kwalifikacji 
zawodowych i wzmocnienie wiary we własne moŜliwości. Z kaŜdym kolejnym rokiem zwiększała się liczba osób 
uczestniczących w kursach i tak, z terenu gminy Kawęczyn, w roku 2008 wzięły udział cztery osoby, w roku 2009 - 
osiem osób, w 2010 r. -11 os., 2011r.-12 os., 2012 r.-15 os., w roku 2013 r.-19 os.W gminie Kawęczyn w realizacje 
projektu zaangaŜowane były: Jolanta Krawczyk- kierownik GOPS, Małgorzata Guźniczak - pracownik socjalny i 
Małgorzata Michalak - główna księgowa. 
Niewątpliwie realizacja sześciu edycji projektu w pozytywny sposób wpłynie na rozwój zawodowy uczestników i 
poszerzenie swoich moŜliwości na rynku pracy. Przystąpienie do udziału w projekcie wymagało od podopiecznych 
duŜego zaangaŜowania, mobilizacji i dyscypliny, ale moŜna być pewnym, Ŝe wysiłki te zaprocentują rozwojem 
zawodowym beneficjentów i będą dowodem na opłacalność sześcioletnich wysiłków ośmiu partnerskich ośrodków 
pomocy społecznej w powiecie tureckim. 
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KaŜdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy uŜywany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT  
• w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. naleŜy 
złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza 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 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., 
• w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. naleŜy 
złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza 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 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2014 r.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha uŜytków rolnych 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:  
• 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złoŜenia wniosku w pierwszym terminie 
• 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złoŜenia wniosku w drugim terminie 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Urząd Gminy  
w Kawęczynie 

 informuje  
wszystkich mieszkańców 
gminy, iŜ opłatę za odbiór 
odpadów komunalnych 
moŜna dokonać za pomocą 
d owo d ów wp ła t y  w 
Oddziale  BS Kawęczyn.  

 Urząd  Gminy  Kawęczyn 
Centrala tel.  63 288 59 10, 63 288 50 14 

FAX  63 288 59 40 
E-mail   ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

 
  UBEZPIECZENIA 
 

 
• KOMUNIKACYJNE 
• MAJĄTKOWE 
• ROLNE 
• PODRÓśY ZAGRAZNICZNYCH 
• śYCIOWE - INDYWIDUALNE I GRUPOWE 
 

WARTA – HDI 
Edward Krawczyk 

Tel. kom. 600-454-882 
Ciemień 52  62-704 Kawęczyn,  ul. Kaliska 35  62-700 

Turek 
 

GENERALI, PROAMA, TUW i inne 
Krzysztof Krawczyk 

Tel. kom. 661-809-358 
Ciemień 52  62-704 Kawęczyn 

Informujemy, Ŝe za 
poś rednictwem strony 
i n t e r n e t o w e j 
www.eturek.tv   działa 
Telewizja Informacyjna 
TV Turek.  Te lewizja 
relacjonuje najwaŜniejsze  
w powiecie tureckim 
wydarzenia. Porusza teŜ 
spra wy is t otne  dla 
m ieszk ań có w Gmi n y 
Kawęczyn.  
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WÓJT   GMINY   KAW ĘCZYN 
podaje  do  publicznej  wiadomości,  iŜ  w   dniu   25 lutego  2014 r. o  godz. 10-tej   

w  Urzędzie  Gminy  w   Kawęczynie   (sala nr 16)   odbędzie   się 
D R U G I   P R Z E T A R G   U S T N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y 

/ ogłoszony  I  przetarg  -  14  listopada  2013 r.  /   
na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Będziechów  

oznaczonej       nr  geodezyjnym  235/3 o  powierzchni  2495 m²,  
dla  której  jest prowadzona księga wieczysta nr  KN1T/00031805/8   
w  Sądzie Rejonowym    w  Turku  Wydział  Ks iąg  Wieczystych . 

Na terenie działki gruntu istnieje moŜliwość uzyskania warunków zabudowy dla budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub dla zabudowy siedliskowej rolniczej. 
    Cena wywoławcza nieruchomości  gruntowej niezabudowanej wynosi: 19.000,00  zł. 
słownie  / dziewiętnaście tysięcy złotych  00/100 / plus podatek VAT w wysokosci 23 % od 
ceny osiągniętej w przetargu. 
    Przedmiotowa nieruchomość  gruntowa  nie jest  obciąŜona prawami  rzeczowymi  i  nie  ma  
przeszkód  prawnych   w   rozporządzaniu  nią. 
     Do  przetargu  mogą  przystąpić  osoby  fizyczne. Pełnomocnik  działający  w  przetargu  w  
imieniu  mocodawcy  winien  legitymować  się  pełnomocnictwem  w  formie  aktu  
notarialnego.   Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu w    
wysokości    10% ceny wywoławczej tj.  1. 900,00  zł. słownie :  / jeden tysiąc dziewięćset 
złotych  00/100  w  terminie  do  dnia  18.02.2014  r. przelewem  na  konto  Rejonowy  Bank  
Spółdzielczy  w  Malanowie  nr    45  8557  0009  0400  0101  2004  0036  przy  czym  wpłata  
wadium  nie  powoduje  naliczenia  odsetek  od  zdeponowanej  kwoty.  Wadium  zwraca  się  
niezwłocznie,  jednak  nie  później  niŜ  przed  upływem  3 dni  od  dnia  odwołania  lub  
zamknięc ia  przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  
się  na  poczet  ceny  nabycia  nieruchomości gruntowej.   JeŜeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości gruntowej  nie  przystąpi  bez usprawiedliwienia  do  zawarcia  umowy  w  
miejscu  i  w  terminie  podanych   w zawiadomieniu organizator przetargu moŜe odstąpić od 
zawarcia umowy       wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi. Uczestnik  przetargu  
(pełnomocnik)  zobowiązany  jest  przedłoŜyć  komisji  przetargowej  dowód  wpłaty  wadium,  
dowód  toŜsamości.  
   Cena nieruchomości  osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niŜ do 
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. 
     Opłaty  notarialne  i  sądowe  związane  z  zawarciem  umowy  w  formie  aktu notarialnego  
w  całości  ponosi  nabywca  nieruchomości gruntowej.  
       Wójt  zastrzega  sobie  prawo  do odwołania  przetargu  z  waŜnych powodów, 
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.  
         Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości  / D.U. z  2004 r. Nr 207 poz. 2108  ze  zm. /. 
      Ogłoszenie o przetargu wraz  z regulaminem umieszczone  zostało na stronie  internetowej  
Urzędu  Gminy  w   Kawęczynie:  www.bip.kaweczyn.pl , na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie.  
      Szczegółowych informacji o w/w  nieruchomości gruntowej moŜna uzyskać w  
Urzędzie  Gminy  w   Kawęczynie,  pokój  nr  14,  tel.:  63 288 59 24.  

Kawęczyn,  dnia   17.01.2014  r. 
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Zestawienie  leśnictw  
nadzorujących   

lasy niepaństwowe   
od  1 stycznia 2014 roku  

według obrębów  
ewidencyjnych   

oraz    
obsługujących je leśniczych      

Leśnictwo   Linne 
Leśniczy Przemysław  Plichta   

tel. 604489601 
Wsie:  Chocim, Ciemień, Głuchów, Kawęczyn, 
Kowale  Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia,  
Marcinów, Marianów, Milejów, Okręglica, 
Siedliska, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, 
Wojciechów  i śdŜary. 

Leśnictwo    Cisew 
Leśniczy Jacek  Trocha 

tel. 604487923 
Wieś:  Będziechów,  Nowy  Czachulec , 
Dziewiątka, DzierŜbotki, Leśnictwo, Marcjanów, 
Marianów-Kolonia, Młodzianów, Nowy Świat, 
SkarŜyn  i  Stanisława. 

Nowo otwarty 
 skład opału  

Mirosław Oleszczyk, 
 Okręglica 6,  

62-704 Kawęczyn 
 węgiel brunatny 
 węgiel kamienny  

• kostka 
• orzech 
• miał 
• eko-groszek 

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuje, Ŝe rozpoczęła się XII edycja 
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest 
promocja zasad ochrony zdrowia i Ŝycia w gospodarstwach rolnych. 
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. 
Termin zgłaszania gospodarstw do konkursu upływa z dniem 14.03.2014 r. 
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje, moŜna 
uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Turku.  

 

Urząd Gminy  
w Kawęczynie  

informuje,  
Ŝe od dnia 3.12.2013 r. 
obiekt sportowy "Moje 
boisko - ORLIK 2012" w 
Kawęczynie jest 
nieczynny do odwołania z 
powodu złych warunków 
pogodowych. 
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M ieszkańcy Gminy Kawęczyn 
lubiący siatkówkę juŜ po raz 

dziesiąty mieli okazję  sprawdzić swoje  
umiejętności uczestnicząc w Turnieju 
Piłki Siatkowej. Ten odbył się dnia 25 
stycznia 2014 r. w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Kawęczynie. Do rywalizacji 
przystąpiło pięć druŜyn: Kowale 
Pańskie, Gwardia Team, DruŜyna 
Kaliego, Marianów - Kolonia oraz 
Sympatycy „Orła” Kawęczyn. Celem 
turnieju była przede wszystkim 
popularyzacja piłki siatkowej w 
środowisku wiejskim oraz 
rozpowszechnienie zdrowej i sportowej 
rywalizacji mieszkańców gminy 
Kawęczyn. Ten rodzaj sportu jest 
równieŜ doskonałą formą spędzania 
wolnego czasu i zrzesza sporą grupę 
osób w gminie. 
Zawody otworzyli: Edyta Balcerzak – 
Skarbnik Gminy Kawęczyn i Edward 
Krawczyk – Prezes GKS „Orzeł” 
Kawęczyn. Organizatorzy postanowili, 
Ŝe turniej będzie rozgrywany systemem 
„kaŜdy z kaŜdym”. Rywalizacja była 
bardzo zacięta, a poziom według opinii 
kibiców, był bardzo wysoki. ZwycięŜył, 
broniąc tytuł sprzed roku zespół Kowali 
Pańskich,. Drugie miejsce zajęła 
Gwardia Team, a trzecie DruŜyna 
Kaliego. Kolejną pozycję wywalczyli 
Sympatycy „Orła” Kawęczyn. Na 
ostatnim miejscu uplasował  się  
Marianów - Kolonia, który po trzech 
poraŜkach, swój ostatni mecz oddał 
walkowerem. Zwycięska druŜyna 
będzie reprezentowała Gminę 
Kawęczyn na zawodach powiatowych. 

PoniŜej prezentujemy szczegółowe 
wyniki rywalizacji: 
1.Marianów - Kolonia - Sympatycy 
Orła 0:2 (18:20,17:20) 
2. Gwardia - DruŜyna Kaliego 2:1 
(20:16, 17:20, 20:15)   
3. Kowale Pańskie - Sympatycy Orła 
Kawęczyn  2:0 (20:12, 20:16) 
4. Marianów - Kolonia - Gwardia 0:2 
(14:20, 9:20) 
5. Kowale Pańskie - DruŜyna Kaliego 
2:1 (20:15, 12:20, 15:12) 
6. Gwardia - Sympatycy Orła 
Kawęczyn 2:0 (20:18, 20:16) 
7. Kowale Pańskie - Gwardia 2:1 
(15:20, 20:9, 15:10) 
8. Marianów - Kolonia  - DruŜyna 
Kaliego 1:2 (14:20, 20:16, 9:15) 
9. Kowale – Marianów  - Kolonia 2:0 
(walkower) 
10. DruŜyna Kaliego - Sympatycy Orła  
Kawęczyn 2:0 ( 20:16, 20:14) 

Tabela 

1. Kowale Pańskie   4 10 8:2 
2. Gwardia  Team    4 9 7:3 
3. DruŜyna Kaliego        4 3 2:6 
4. Sympatycy Orła         4 3 2:6 
5. Marianów  - Kolonia  4 1 1:8 
Wszystkie zespoły otrzymały upominki 
w postaci dyplomów i pucharów. 
Natomiast trzy najlepsze druŜyny 
dodatkowo pamiątkowe medale. 
Zwycięski zespół grał w składzie: 
Kamil Gibasiewicz, Jakub Darul,  
Hubert Przybyła, Wiktor Szymanowski, 
Marcin Frontczak, Mateusz Jacek, 
Robert Niestrata. Organizatorzy 
serdecznie dziękują Arlecie Biegańskiej 
– Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie za 
udostępnienie sali sportowej, a takŜe 
Stanisławowi Biegańskiemu za pomoc 
w obsłudze technicznej turnieju. 
Organizatorami zawodów był Urząd 
Gminy w Kawęczynie oraz Gminny 
Klub Sportowy  „Orzeł” Kawęczyn. 

Kowale Pańskie zwycięzcą gminnego turnieju 

Zwycięska druŜyna z Kowali Pańskich z organizatorami turnieju. 

Uczestnicy turnieju wraz z organizatorami. 



D opóki trzyma mróz juniorzy i 
orliki trenują w sali sportowej 

przy Zespole Szkół w Kawęczynie, a 
seniorzy wyjeŜdŜają na treningi do hali 
w Liskowie. Oprócz treningów pod 
dachem oraz kiedy aura pozwoli na 
otwartych boiskach, zaplanowano pięć 
meczów kontrolnych. Trzy z nich przy 

szt ucznym oświetlen iu rozegrane 
zostaną na pełnowymiarowym boisku 
o sztucznej nawierzchni w Sieradzu: 
- 9 lutego o godz. 17.00 z Pelikanem 
Nowy Karolew (kalska B-klasa) 
- 16 lutego o godz. 19.00 z Victorią 
Szadek (sieradzka A-klasa)  
- 23 lutego o godz. 17.00 z Orkanem 

Buczek (sieradzka liga okręgowa). 
W dniu 23 marca „Orzeł” zmierzy się 
na boisku w Brudzewie ze swoim A-
klasowym rywalem, czyli tamtejszą 
Kasztelan ią  I I.  W dn iach od 
pierwszego do trzeciego marca, 
planowany jest obóz sportowy w 
Głuchołazach województwo opolskie.                    

Rozpoczęli przygotowania do wiosny 
Piłkarze wszystkich sekcji  „O rła” Kawęczyn rozpoczęli  przygotowania do rundy wiosennej 
rozgrywek. Na razie zajęcia odbywają się pod dachem. W lutym i marcu zaplanowano cztery 
sparingi seniorów. Piłkarze wyjadą teŜ  na obóz sportowy w Głuchołazach. 

Dwie druŜyny z terenu gminy Kawęczyn biorą udział w 
rozgrywkach Halowej Piłki NoŜnej w Malanowie. 
Zakończyła się juŜ faza grupowa rozgrywek i druŜyny 
przystępują do rywalizacji play off. DruŜyna FC Kawęczyn 
złoŜona z piłkarzy GKS „Orzeł” Kawęczyn, dla których 
jest to jedna z form przygotowań do rundy wiosennej 
rozgrywek konińskiej A-klasy, grała w grupie A i wygrała 
wszystkie trzy mecze, awansując do dalszej fazy 
rozgrywek. 
Wyniki meczów grupa A 
KS Malanów – FC Kawęczyn 1:3 (bramki: Grzegorz 
Majda - 2 i Jakub Galas - 1) 
PKS Orzeł Dziadowice Folwark – FC Kawęczyn 3:5 
(Jakub Dudek – 3, Grzegorz Majda - 1, Bartek Jacek - 1) 
Oldboj Malanów – FC Kawęczyn 4:7 (Jakub Dudek – 4, 
Mateusz Lejman – 1, Przemysław Przybylak – 1, Grzegorz 

Majda – 1) 
W grupie D grał Marcinów Kajak Team, który wygrał 
jeden mecz i odpadł z dalszej rywalizacji. 
Wyniki meczów w grupie D 
Grom Malanów – Marcinów Kajak Team 9:2 (Piotr 
Piąstka – 2) 

AKS Kowale KsięŜe - Marcinów Kajak Team 1:12 (Piotr 
Piąstka – 3, Mateusz Morusiński – 3, Łukasz Kaczmarek – 
2, Dominik Kwiatkowski – 2, Marcin Antczak –1, Martin 
Kuras – 1) 
OSP Turek - Marcinów Kajak Team 3:0 
(Słodków - Marcinów Kajak Team 3:1 (Piotr Piąstka) 
Na trzecim miejscu w klasyfikacji strzelców jest Piotr 
Piąstka z FC Kawęczyn. O jedną bramkę mniej zdobył 
Piotr Piąstka z Marcinów Kajak Team z tym, Ŝe on w 
przeciwieństwie do Piotra, juŜ w tej edycji rozgrywek 
malanowskiej ligi gola nie zdobędzie. 

Kawęczyńskie druŜyny w rozgrywkach malanowskiej ligi halowej 

Tabela grupy A 
Miejsce DruŜyna Mecze Punkty Bramki 

1 FC Kawęczyn 3 9 15:8 

2 PKS Dziadowice 3 3 12:10 

3 Oldboj Malanów 3 3 12:15 

4 KS Malanów 3 3 9:15 

Tabela grupy D 

Miejsce DruŜyna Mecze Punkty Bramki 

1 Słodków 4 12 17:3 

2 OSP Turek 4 9 20:10 

3 Grom Malanów 4 6 16:15 

4 Marcinów Team 4 3 15:16 

5 Kowale KsięŜe 4 0 5:29 

 XI Mistrzostwa  
Gminy Kawęczyn  
w tenisie stołowym 

 
Początek zawodów: 9:30  

w dniu 22.02.2014r. (sobota) 
Hala sportowa przy  

Zespole Szkół  
im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Kawęczynie 
Obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia. 

Zapisy i podział na kategorie wiekowe  
w dniu turnieju. 

 Więcej szczegółów:  
Marcin Mazurek  tel. 663 – 934 – 446  

URZĄD GMINY W KAW ĘCZYNIE  
I 

GKS „ORZEŁ” KAW ĘCZYN 
 

serdecznie zapraszają   
mieszkańców Gminy Kawęczyn na: 


