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Druk: Unicorn T&T 

  1050. rocznica Chrztu Polski zo-
stała zaakcentowana przez Samo-
rząd Gminy Kawęczyn podczas 
uroczystej sesji Rady Gminy. Ob-
chody miały miejsce 13 kwietnia 
2016 r. w sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół im. Marii Skłodow-
skiej - Curie w Kawęczynie. Ta 
podniosła chwila rozpoczęła się 
wspólnym odśpiewaniem hymnu 
państwowego, po czym Piotr Ge-
bler – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Kawęczyn dokonał otwarcia 
uroczystej sesji. Następnie powitał 
zaproszonych gości, wśród któ-
rych znaleźli się m.in. dr Włodzi-
mierz Łęcki – senator RP V ka-
dencji, były wojewoda poznański 
oraz dr Jerzy Łojko – regionalista, 

pracownik naukowy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Koninie. 
Obecnością swoją zaszczycili 
takŜe: Ireneusz Niewiarowski – 
senator RP I, VII i VIII kadencji, 
Maciej Kozik - dyrektor Wielko-
polskiego Ośrodka Kształcenia i 
Studiów Samorządowych w Po-
znaniu,  

cd. str. 3 
Wręczenie podziękowań za  

wygłoszone prelekcje. 

Od lewej: Jan Nowak - Wójt Gminy 

Kawęczyn, Ireneusz Niewiarowski - 

Prezes WSS , BoŜena Tylak -

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Kawę-

czynie, Zdzisław Czapla - były Bur-

mistrz Miasta Turku, Piotr Gebler -

Przewodniczący Rady Gminy  

Kawęczyn 

Uroczysta Sesja Rady Gminy Kawęczyn 
 połączona z 1050. rocznicą Chrztu Polski 

Wręczenie 

 podziękowań  

za wygłoszone  

wykłady. 

Od lewej: Jan 

Nowak - Wójt 

Gminy Kawę-

czyn, Włodzi-

mierz Łęcki - 

były Wojewoda 

Poznański (1990-

1998) i Senator 

RP, Jerzy Łojko - 

pracownik na-

ukowy Miejskiej 

Biblioteki Pu-

blicznej w Koni-

nie, Piotr Gebler 

- Przewodniczą-

cy Rady Gminy  

Kawęczyn 
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ppłk Marcin Pietrzak – Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Koninie, 
w imieniu Ryszarda Bartosika -  po-
sła na Sejm RP udział wziął Filip 
Nowakowski, byli równieŜ obecni  
ins. Waldemar Wilczewski – Ko-
mendant Powiatowy Policji w Turku 
oraz bryg. Roberta Bącała – p.o. Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Turku. Nie zabra-
kło przedstawicieli samorządu po-
wiatowego i reprezentantów gmin 
ościennych. Licznie zgromadzili się 
teŜ sołtysi, radni minionych kadencji 
Gminy Kawęczyn, pracownicy 
Urzędu Gminy w Kawęczynie oraz 
gminnych jednostek organizacyj-
nych, nauczyciele, uczniowie                  
i mieszkańcy gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy Kawę-
czyn wygłosił przemówienie oko-
licznościowe. Myślą przewodnią je-
go wypowiedzi była dewiza: Bóg, 
Honor, Ojczyzna. Wystąpienie miało 
charakter refleksji nad wpływem  
1050 lat historii na polskie społe-
czeństwo. Słowa poety Władysława 
Bełzy ujęte w wierszu pt.: „Kto ty 
jesteś” wyrecytowane przez Toma-
sza Ziółkowskiego ucznia gimna-
zjum w Kawęczynie spuentowały 
wypowiedź Przewodniczącego. 
Następnym punktem sesji był wy-
kład dr Jerzego Łojko  zatytułowany 
„1050 lat chrześcijaństwa w Polsce – 
trudne stulecia”. Znamienity Mówca 
odniósł się do 1050-lecia chrześci-
jaństwa na ziemiach polskich oraz 
do 1050-lecia państwowości pol-
skiej. Wyjaśnił, Ŝe Chrzest Polski 
wywołał pewną zmianę, która spo-
wodowała, Ŝe państwo gnieźnieńskie 
stworzyło podwaliny, struktury i ka-
drę, która nim zarządzała. Zmienił 
się stosunek do sąsiadów – braćmi 
bliźnimi stali się chrześcijanie, jak 
równieŜ ludy pogańskie, słowiańskie 
i inne.  
WaŜniejsze miejsca związane z po-
czątkami państwa polskiego przed-
stawił dr Włodzimierz Łęcki. Pod-
czas wystąpienia mówił on, Ŝe 
Chrzest Polski był aktem historycz-
nym; przyjmuje się, Ŝe tak naprawdę 

był to chrzest ówczesnego władcy 
państwa gnieźnieńskiego. Doktor 
wyjaśnił, iŜ prawdopodobnie chrzest 
miał miejsce w Bratysbonie – mie-
ście na południu Europy, w silnym 
ośrodku chrześcijaństwa lub teŜ w 
Magdeburgu w Niemczech, gdzie 
istniało biskupstwo, które rościło 
sobie prawa do zwierzchnictwa nad 
terenami zamieszkanymi przez Sło-
wian. Następnie przybliŜył słucha-
czom miejsca w Polsce, gdzie znaj-
dowały się pierwsze chrzcielnice. 
Opowiadał o początkach chrześci-
jaństwa w Polsce w odniesieniu do 
takich miejscowości jak: Gniezno, 
Poznań, Lednica, Giecz, Grzybowo 
czy Kruszwica. 
W dalszej części sesji głos zabrali 
zaproszeni goście: Ireneusz Niewia-
rowski – senator RP I, VII i VIII ka-
dencji, Zdzisław Czapla – burmistrz 
Miasta Turku IV, V i VI kadencji 
oraz BoŜena Tylak – wicedyrektor 
Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej 
– Curie w Kawęczynie. 
Kulminacyjnym punktem porządku 
obrad uroczystej sesji Rady Gminy 
było podjęcie uchwały o jubileuszu 
1050. rocznicy Chrztu Polski. W 
uzasadnieniu do uchwały czytamy, 
Ŝe wraz z przybyciem pierwszych 
misjonarzy rozpoczął się  proces 
przejmowania zachodnich wzorców 
politycznych i kulturowych –
 struktury politycznej i administra-
cyjnej państwa, systemu prawnego, 
obyczajów, pisma, łaciny jako języ-
ka urzędowego. 
Dalsza część spotkania była okazją 
do podziękowań za wygłoszone refe-
raty i prelekcje. Jan Nowak – Wójt 
Gminy Kawęczyn wraz z Piotrem 
Geblerem – Przewodniczącym Rady 
Gminy Kawęczyn wyrazili uznanie 
wręczając upominki w postaci ksią-
Ŝek pt. „966 Chrzest Polski” na ręce 
dr Jerzego Łojko, dr Włodzimierza 
Łęckiego, Ireneusza Niewiarowskie-
go, Zdzisława Czapli oraz BoŜeny 
Tylak. W dowód wdzięczności za 
współorganizację uroczystej sesji  
listy i upominki otrzymali: Arleta 
Biegańska – dyrektor Zespołu Szkół 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Kawę-
czynie oraz nauczyciele Alina Barto-
sik i Krzysztof Jesionek. Nie zabra-
kło podziękowań dla uczniów szkół 
z terenu gminy, którzy brali udział w 
konkursie plastycznym na logo ob-
chodów 1050. rocznicy Chrztu Pol-
ski. Listy gratulacyjne i upominki 
otrzymali: Małgorzata Bednarkie-
wicz – zwycięŜczyni konkursu, 
Klaudia CzyŜak, Sebastian Perliński, 
Patrycja Piąstka, Paulina Przystań-
ska i Igor Ptasiński. 
Po podziękowaniach przyszła pora 
na część artystyczną przygotowaną 
przez uczniów Zespołu Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Kawę-
czynie w osobach: Martyny Bekala-
rek, Katarzyny Oleszczyk, Adrianny 
Dewickiej, Weroniki Osickiej, Nata-
lii Jasiak i Wiktorii Staniewskiej. 
Zabrzmiały uroczyste pieśni,                
a wśród nich „Gdzie chrzest tam na-
dzieja” oraz „Bogurodzica”. Po wy-
stąpieniu uczniowie zostali uhonoro-
wani skromnymi upominkami. Na 
sesji nie zabrakło teŜ samego Miesz-
ka I i jego Ŝony Dobrawy, którzy z 
uwagą słuchali wykładów, prelekcji  
i występów. W rolę Mieszka wcielił 
się Michał Kowalczyk, a rolę Dobra-
wy odegrała Martyna Błaszczyk - 
oboje z gimnazjum w Kawęczynie. 
Po zakończeniu uroczystości goście 
mogli skosztować dwóch tortów, 
których kształty odwzorowywały 
obecne granice państwa polskiego 
oraz te w 966 r. Przybyli mieli moŜ-
liwość dokonania wpisu w pamiąt-
kowej księdze. 
   Iwona Krajewska 

W dniu 29.04.2016 r.  
w  StraŜnicy OSP w Kowalach 
Pańskich-Kolonii  odbyła się 
XVIII Sesja Rady Gminy            

Kawęczyn podczas której m.in. 
powierzono Beacie Ryśkiewicz  

pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w SkarŜynie  
oraz  podjęto kilka uchwał. 
Relacja z sesji ukaŜe się  

w kolejnym nr „Kawęczyniaka”. 
Iwona Krajewska  
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XI ZJAZD ODZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W  KAWĘCZYNIE 

         W dniu 12 kwietnia 2016 roku 
w sali OSP Marianów odbył się XI 
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Kawęczynie, który był podsu-
mowaniem działalności zarządu w 
kadencji 2011-2016. Zjazd przyjął 
program zarządu na  kadencję 2016-
2021. 
W czasie zjazdu wybrano nowy 22-
osobowy zarząd i 5-osobową komi-
sję rewizyjną, których składy przed-
stawiają się następująco: 
 

ZARZĄD ODDZIAŁU  
GMINNEGO ZOSP RP  
W KAWĘCZYNIE  

NA KADENCJĘ 2016-2021 
1. Prezes - Jarosław Pasik 
2. Wiceprezes – Grzegorz Dzikow-
ski 
3. Wiceprezes – Marcin Mazurek 
4. Komendant Gminny – Michał 
Chachuła 
5. Sekretarz/Skarbnik – Monika Jat-
czak 
Członkowie Prezydium: 
1. Kazimierz Antczak 
2. Krzysztof  Dytwiński 
3. ks. Antoni Janicki 
4. Piotr Szalewski      
5. Wiesław Tomczak                                                                       
6. Piotr Ziółkowski 
Członkowie Zarządu: 
1. Bolesław Chojnacki 
2. Tomasz Chojnacki 

3. Marcin Heresztyn 
4. Andrzej Jaworski 
5. Jarosław Król 
6. Rafał Leśniak 
7. Artur Łakomy 
8. Bogumił Marciniak 
9. Jan Nowak 
10. Andrzej Piątkowski 
11. Andrzej Serafiński 

 
KOMISJA REWIZYJNA ZOG 
ZOSP RP W KAWĘCZYNIE 

1. Przewodniczący – Jarosław Bin-
kowski 
2. Wiceprzewodniczący – Karol  

Rygas 
3. Sekretarz – Łukasz Mila 
Członkowie: 
1. Jerzy Brzeziński 
2. Bogumił Laskowski 
 

RZEDSTAWICIELE   
DO ZOP ZOSP RP 

1. Prezes Zarządu – Jarosław Pasik 
2. Wiceprezes Zarządu – Grzegorz 
Dzikowski 
 

DELEGACI  NA ZJAZD 
 ODDZIAŁU POWIATOWEGO  

ZOSP RP W TURKU 
1. Ks. Antoni Janicki 
2. Grzegorz Dzikowski 
3. Jarosław Pasik 
4. Michał Chachuła 

 

 

Jan Tomczyk 

Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn            

i Jarosław Pasik - Prezes ZOG ZOSP RP 

w Kawęczynie wręczają podziękowanie 

Leonardowi Soi - byłemu Komendantowi 

Powiatowemu PSP w Turku 

Od lewej: R. Jaśkiewicz, H. Antczak, J. Adamczyk, P. Gebler, J. Pasik 
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Miło jest nam poinformować, 

 Ŝe XVIII Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody  

oraz  

XIII Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w PowoŜeniu Zaprzęgami Konnymi  

połączone z XVIII Powiatowym Przeglądem Orkiestr Dętych  

odbędą się 29.05.2016 r. (tj. niedziela) 

w Kawęczynie na boisku i placu przy Urzędzie Gminy. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 
 
 
Urząd Gminy w Kawęczynie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu Gminy Kawęczyn 
na I Gminny Dzień Dziecka. Impreza odbędzie się 29 maja 2016 r. (tj. niedziela) o godzinie    
16:00 na „Orliku” w Kawęczynie. W programie między innymi: zawody 1001 gra, turniej 
gier oraz konkurencji ruchowych dla dzieci, pokaz Mistrzów Świata ( MDP – CTIF Głuchów), 
wspólny aerobik dla dzieci i rodziców oraz wiele innych atrakcji. 

Serdecznie Zapraszamy! 
 

I GMINNY DZIEŃ DZIECKA 
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 KĄCIK PRAWNY 

 
 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu 
osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (m.in. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku Ŝycia 
zostało więcej niŜ 30 dni) lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie 
dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba posiadająca pełną zdolność do czyn-
ności prawnych, obowiązana do posiadania dowodu osobistego moŜe złoŜyć wniosek nie wcześniej niŜ 30 dni przed 
datą 18 urodzin. 
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub 
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest jej obecność przy składaniu wniosku, wy-
jątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku Ŝycia. 
ZłoŜenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złoŜenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnio-
nego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza. Wniosek z danymi osoby ubiegającej się o wyda-
nie dowodu osobistego moŜe być równieŜ wydrukowany przez pracownika przyjmującego wniosek i wymaga tylko 
złoŜenia podpisu wnioskodawcy. 
Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych dopuszcza moŜliwość złoŜenia wniosku o wydanie dowodu osobi-
stego w siedzibie organu dowolnej gminy (tj.w innej gminie niŜ gmina miejsca zameldowania) pod warunkiem,  
Ŝe równieŜ w tej gminie nastąpi odbiór dowodu osobistego (np. studenci, osoby pracujące i zamieszkujące poza 
miejscem stałego zameldowania). 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP, moŜe równieŜ być wnoszony do organu dowolnej gminy. 
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną na 
jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od 
wierzchołka głowy do górnej części barków, tak ,aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy 
i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost 
z otwartymi oczami  i nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia 
powinna być wykonana nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed dniem złoŜenia wniosku. 
ToŜsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłoŜonego przez wnio-
skodawcę dotychczasowego dowodu osobistego, waŜnego dokumentu paszportowego lub na podstawie danych za-
wartych w dostępnych rejestrach publicznych. 
Organ gminy przyjmując wniosek, sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi        
w rejestrach centralnych prowadzonych w formie elektronicznej: Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w rejestrze 
PESEL. W przypadku niezgodności danych moŜe, w celu ich wyjaśnienia, Ŝądać od wnioskodawcy skróconego odpi-
su aktu urodzenia  albo skróconego odpisu aktu małŜeństwa. 
Osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utra-
ta. 
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku Ŝycia, jest waŜny przez okres 5 lat od daty wydania do-
wodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok Ŝycia, jest waŜny przez okres 10 lat od daty 
wydania dowodu osobistego.  
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złoŜony wniosek. 
Nowe dowody osobiste nie zawierają adresu zameldowania i podpisu wnioskodawcy. 
Osoby posiadające dotychczasowe, waŜne dowody osobiste legitymują się nimi do czasu utraty ich waŜności. 
Informujemy posiadaczy dowodów osobistych,  Ŝe w 2016 roku  upływają terminy waŜności dowodów osobi-
stych wydanych w 2006 roku lub – w przypadku osób małoletnich - wydanych w 2011 r. 
Okres oczekiwania na wyrobienie dowodu osobistego – 1 miesiąc od daty złoŜenia wniosku. 
 
W Urzędzie Gminy w Kawęczynie sprawy dowodów osobistych prowadzone są w pokoju nr 8, tel. 63 2885918.  

                                                                     

                                Teresa  Kęska 
 

Wydanie dowodu osobistego 
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Wójt Gminy Kawęczyn informuje, 
iŜ w dniach – od 4  kwietnia do  31 
sierpnia 2016 roku moŜna składać 
wnioski w sprawie usunięcia azbe-
stu w ramach programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z 
terenu powiatu tureckiego w roku 
2016. Środki na finansowanie zada-
nia pochodzą z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej   w 
Poznaniu,  BudŜetu Gminy  oraz  
BudŜetu Powiatu .   
Wnioski mogą składać: 
• osoby fizyczne, nie będące 

przedsiębiorcami, 
• rolnicy, 
• gminy oraz jednostki organi-

zacyjne powiatu i gmin, 
• parafie posiadające nierucho-

mość na terenie powiatu turec-
kiego. 

 
Z pomocy mogą korzystać rolnicy w 
przypadku, gdy wniosek dotyczy 
demontaŜu wyrobów zawierających 
azbest z budynków związanych z 

produkcją rolną w ramach pomocy 
de minimis. Udzielenie takiej pomo-
cy nastąpi na podstawie pisemnej 
umowy zawartej  między powiatem,               
a wnioskodawcą.  
Dofinansowanie obejmuje 100% 
kosztów związanych z demontaŜem, 
transportem i utylizacją pokryć da-
chowych, a takŜe z transportem 
i utylizacją wyrobów zawierających 
azbest zalegających na terenach po-
sesji.  
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem 
pomocy powinny: 
• złoŜyć wniosek do Urzędu 

Gminy, 
• posiadać tytuł prawny do 

obiektu zlokalizowanego na 
terenie gminy, 

• w przypadku demontaŜu azbe-
stu z pokryć dachowych nale-
Ŝy przedłoŜyć potwierdzenie 
zgłoszenia (lub uzyskać po-
zwolenie na budowę, jeśli cha-
rakter wykonywanych robót 
tego wymaga) od Starosty Tu-
reckiego, jako organu admini-
stracji architektoniczno-

budowlanej, 
• oświadczenie o wielkości po-

mocy de minimis otrzymanej 
w roku, w którym ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat budŜe-
towych albo oświadczenie                    
o nieotrzymaniu takiej pomo-
cy w tym okresie – jeśli doty-
czy.  

 

Wnioski wraz z załącznikami na-
leŜy składać w Urzędzie Gminy 
Kawęczyn w punkcie informacyj-
nym lub w pok. nr 14. 

Wnioski moŜna pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Gminy w Ka-
węczynie  www.bip.kaweczyn.pl 
zakładka Gospodarka Odpadami  
oraz w Urzędzie Gminy w punkcie 
informacyjnym lub w pok. nr 14. 
 
Dodatkowe informacje moŜna uzy-
skać w Urzędzie Gminy w pokoju 
numer 14 lub pod numerem telefonu 
63 288 59 24.  

Agnieszka Sasiak 

I N F O R M A C J A  

Od 1 lipca 2016 roku zmienią się stawki opłat za od-
biór odpadów komunalnych. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłat:   
  - 8,50  zł miesięcznie od osoby zamieszkującej i se-
gregującej odpady,   

  - 17,00 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej, ale 
niesegregującej odpady. 

2.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn 
liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstały-
mi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za odbiór 
odpadów (Tabela nr 1). 
PowyŜsze zgodne jest z uchwałą  Nr XVI/101/2016 Rady 
Gminy Kawęczyn  z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie 
wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki ta-
kiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik   o określonej 
pojemności (Dz. U.W.W  z dnia 24 marca 2016 roku).  
Termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami  

(Tabela nr 1) 

 
komunalnymi pozostaje bez zmian (tj. opłaty naleŜy wno-
sić do 10 dnia kaŜdego miesiąca, za miesiąc poprzedni,  
w którym odebrano odpady ). 
Zmiana stawki opłat nie powoduje konieczności składa-
nia nowych deklaracji. Do kaŜdego mieszkańca, firmy i 
instytucji w maju/czerwcu 2016 zostanie dostarczona in-
formacja o wysokości miesięcznych opłat. 
Nową deklarację naleŜy złoŜyć tylko w przypadku zmia-
ny stanu osobowego w nieruchomości lub zmiany ilości 
pojemników przeliczeniowych. 
                                                                Agnieszka Sasiak 

INFORMACJA 
Pojemność 
pojemnika 

Zbiórka odpadów w 
sposób selektywny 

(odpady segregowa-
ne ) 

Zbiórka odpadów w 
sposób nieselektywny 

(odpady zmieszane) 

120 l 13,50 zł 22,00 zł 
240 l 26,00 zł 40,00 zł 
1100 l 115,00 zł 170,00 zł 
2500 l 270 ,00 zł 389,00 zł 
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 Informacja dla rodziców dzieci, które w roku szkolnym 
 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w SkarŜynie uczciła Jubileusz 
1050. rocznicy Chrztu Polski 

Jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜar-
nej w SkarŜynie wzięła udział w 
ogólnopolskiej akcji upamiętnienia 
1050. rocznicy Chrztu Polski, zorga-
nizowanej przez Związek Podhalan i 
Związek Ochotniczych StraŜy Po-
Ŝarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
W dniu 14.04.2016 r. o godzinie  
20.00 na placu przy straŜnicy w 
SkarŜynie odbyło się spotkanie, na 
które przybyli: członkowie Zarządu 
OSP, druhowie, MłodzieŜowa Dru-
Ŝyna PoŜarnicza dziewcząt, ćwiczą-
ca według regulaminu CTIF oraz 
zaproszeni goście. Wydarzenie to 
uświetnił swoją obecnością ks. Piotr 
Bamberski – proboszcz parafii pw. 
św. Katarzyny i Matki BoŜej Pocie-
szenia w Przespolewie.  Kazimierz 
Antczak – prezes Zarządu powitał 
wszystkich zebranych i przybliŜył 
tematykę spotkania. O godzinie       
20.20 prezes uruchomił straŜacką 

syrenę, która brzmiała przez 30 se-
kund. Z inicjatywy proboszcza od-
mówiono modlitwę, a następnie roz-
palono ognisko, przy którym rozma-
wiano o znaczeniu owego historycz-
nego wydarzenia, a takŜe o spra-
wach bieŜących. StraŜacy zadbali 
równieŜ o poczęstunek. Nad ogni-

skiem pieczono kiełbaski oraz ka-
szankę. Bez wątpienia była to atrak-
cyjna oraz interesująca lekcja histo-
rii, przychylnie przyjęta przez mło-
dzieŜ, straŜaków i gości. 

    

Sylwester Dzikowski 

Ustawa  z dnia 29 grudnia 
2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) 
wprowadza zasadnicze zamiany w 
regulacjach ustawowych dotyczą-
cych wychowania przedszkolnego 
oraz obowiązku szkolnego. Dzieci 
sześcioletnie od września 2016 r. 
zostają objęte obowiązkiem przed-
szkolnym lub jeŜeli ich rodzice tak 
zadecydują, mogą wziąć udział        
w postępowaniu rekrutacyjnym do  
I klasy szkoły podstawowej. Sze-
ściolatki mogą rozpocząć naukę w 
klasie I szkoły podstawowej, jeŜeli 
odbyły roczne przygotowanie lub w 
przypadku jego braku - posiadają 
opinię z poradni psychologiczno-
pedagogicznej potwierdzającą goto-
wość dziecka do podjęcia nauki. 

W wyniku ustawowych 
zmian dotyczących  wieku objęcia 
dzieci obowiązkiem szkolnym do     
I klasy szkoły podstawowej trafi 
znacznie mniej dzieci. Na terenie 
Gminy Kawęczyn powstanie jeden 
oddział klasy I szkoły podstawowej 
umiejscowiony w Zespole Szkół im. 
Marii Skłodowskiej- Curie w Kawę-
czynie. Do tego oddziału będą przy-
jęte dzieci zamieszkałe zarówno w 
obwodzie Szkoły Podstawowej im. 
MSC w Kawęczynie, jak i w obwo-
dach pozostałych szkół podstawo-
wych. Dzieci sześcioletnie mogą 
być przyjęte do tej klasy niezaleŜnie 
od miejsca zamieszkania. Dzieci 
zamieszkałe na terenie Gminy Ka-
węczyn w obwodach innych szkół 
będą miały zapewniony bezpłatny 
dowóz i opiekę jeŜeli odległość od 
miejsca zamieszkania do szkoły 

przekracza 3 km, poniewaŜ  w okre-
sie przejściowym rejonizacja nie 
obowiązuje. 
 

Arleta Biegańska 

 

INFORMACJA 
 

Urząd Gminy w Kawęczynie        
informuje, Ŝe termin płatności II 
raty  podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego upływa  

dn. 16 maja br.  
NaleŜność moŜna uiścić na rachu-
nek bankowy UG  w Kawęczynie              

o numerze: 
  52 8557 0009 0400 0101 2004 0007           
lub u sołtysa danego sołectwa.  

 

Tomasz Musiałowski 

Ks. Piotr Bamberski wraz z MłodzieŜową DruŜyną PoŜarniczą 
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„ KaŜdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, 

 trzeba na nią zasługiwać pokonując 

stojące na jej drodze przeszkody,  

tylko miłość matki ma się 

 bez zdobywania i bez zasług.” 

 H. Auerbach 

Drogie Mamy! 
W tym pięknym dniu, jakim jest  Dzień Matki 

pragniemy złoŜyć wszystkim Mamom najserdeczniejsze Ŝyczenia 
 zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu chwil 

 wypełnionych radością i optymizmem. 
Matka jest nauczycielem Ŝycia, kształtującym dorosłych obywateli. 
To ona przekazuje najwaŜniejsze wartości, wpaja szacunek do ludzi. 

Pragniemy zatem wyrazić swój podziw 
za trud i poświecenie włoŜone w wychowanie dzieci 

oraz heroizm w pokonywaniu codziennych  trudów dla dobra Waszych pociech. 
śyczymy, aby w Waszym Ŝyciu nie zabrakło nigdy słów miłości i wdzięczności, 

a uśmiech dzieci towarzyszył Wam kaŜdego dnia. 
 Z wyrazami szacunku 

                               /-/ Piotr Gebler                                                                                /-/ Jan Nowak 

                  Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn                                              Wójt Gminy Kawęczyn 
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KĄCIK HISTORYCZNY 

Kowale Pańskie. Parafia w 1608 r. 

 

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  

Przeszłość wielu wsi gminy nie do-
czekała się jeszcze omówienia na 
łamach Kawęczyniaka. Jedną z nich 
są Kowale Pańskie zaliczane do naj-
większych miejscowości gminy. 
Przyczyn tego stanu rzeczy nie na-
leŜy doszukiwać się w opieszałości 
redakcji. Wynika to przede wszyst-
kim ze słabego rozpoznania zacho-
wanych materiałów archiwalnych. 
 Dziejami tej wsi interesowali 
się S. oraz M. Zajączkowscy, którzy 
opublikowali zwięzłe hasło w swo-
ich materiałach do słownika histo-
ryczno-geograficznego ziem łęczyc-
kiej i sieradzkiej w średniowieczu 
(do 1400 r.) 
 W okresie przedrozbiorowym 
Kowale Pańskie leŜały w woje-
wództwie i powiecie sieradzkim. 
Mająca tu swoją siedzibę parafia 
rzymsko-katolicka przynaleŜała do 
archidiecezji gnieźnieńskiej, archi-
diakonatu gnieźnieńskiego i deka-
natu konińskiego. Wioska była po-
siadłością szlachecką. Te istotne 
informacje wyznaczają sposób po-
szukiwań archiwalnych i określają 
miejsca archiwów, w których po-
winniśmy odnaleźć podstawowe 
materiały historyczne zawierające 
informacje o dziejach tej miejsco-
wości. Będzie to zatem Archiwum 
Archidiecezjalne w Gnieźnie, gdzie 
są przechowywane akta wizytacji 
kanonicznych dawnego archidiako-
natu gnieźnieńskiego i stanowiące-
go jego terytorialnie wyodrębnioną 

część dekanatu konińskiego. Część 
tych materiałów po 1815 r., kiedy 
po Kongresie Wiedeńskim korygo-
wano granice trzech zaborów oraz 
archidiecezji gnieźnieńskiej i diece-
zji kujawskiej (powstałej diecezji 
kujawsko-kaliskiej), z Gniezna 
przekazano do Włocławka – w tym 
wizytacje interesującego nas deka-
natu. Archiwum Główne Akt Daw-
nych posiada księgi ziemskie i 
grodzkie powiatu sieradzkiego oraz 
tzw. sumariusze, czyli księgi po-
mocniczne. Tu równieŜ spoczęły 
rejestry poborowe zawierające wy-
kazy róŜnorakich podatków 
(łanowe, podymne, pogłówne, itp.). 
Archiwalia parafialne – wraz z akta-
mi metrykalnymi - znajdują się we 
Włocławku. Te nieco nudne wywo-
dy są konieczne, aby PT. Czytelnicy 
wiedzieli jak zabrać się do poszuki-
wań źródeł historycznych. 
Pierwsza pisana i zachowana infor-
macja o wsi pochodzi z roku 1286 
[Kodeks Dyplomatyczny Wielko-
polski I, nr 562]. Właśnie ten doku-
ment wyjaśnia sprawę genezy 
dwóch wsi Kowale Pańskie i Kowa-
le KsięŜe, powstałych w wyniku 
podziału własnościowego wsi Ko-
wale. 
Jeden z najstarszych opisów uposa-
Ŝenia parafii w Kowalach Pańskich 
zachował się w księdze uposaŜeń 
archidiecezji gnieźnieńskiej, spisa-
nej na początku XVI stulecia przez 
metropolitę gnieźnieńskiego i pry-

masa polskiego Jana Łaskiego. 
Obraz przygotowania parafii do peł-
nienia SłuŜby BoŜej wśród wier-
nych ze wsi Kowale [Pańskie] i Sie-
dliska podaje najstarsza zachowana 
wizytacja archidiakonatu gnieźnień-
skiego i dekanatu konińskiego daw-
nej diecezji gnieźnieńskiej. Patro-
nem, któremu przysługiwały wszel-
kie obowiązki i prawa z tego tytułu 
był tutejszy dziedzic, a zarazem ple-
ban w pobliskich Tokarach 
(archidiecezja gnieźnieńska, archi-
diakonat kaliski i dekanat Staw), 
niejaki Mateusz z Chlewa. Obo-
wiązki plebana pełnił Maciej Wit       
z Uniejowa. 
 Wizytator, archidiakon Win-
centy a Seve opisał stan wyposaŜe-
nia świątyni – czyli jego przygoto-
wanie do pełnienia SłuŜby BoŜej        
i posług sakramentalnych. Szczegó-
łowo wymieniono naczynia, sprzę-
ty, księgi liturgiczne i inne przed-
mioty. Wspomniano takŜe o zabu-
dowaniach: plebanii i szkole, w któ-
rej nauczał rektor Wojciech z Szad-
ka (miasto w Sieradzkiem). Wspie-
rał go kantor (nauczyciel śpiewu), 
niejaki Wit z Uniejowa. Rektora 
szkoły opłacał pleban dając mu 
rocznie 4 fl. Finansami parafii wraz 
z plebanem zarządzali dwaj witrycy 
Wawrzyniec Pedo oraz Jakub Men-
dla. 
 

Jerzy Łojko 
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Rodziny z 
grupy 
„Wolontariatu 

rodzinnego” spotkały się w piątek 8 
kwietnia 2016 r. w załoŜonym przez 
siebie „Rodzinnym ogródku Ma-
rysieńki”. W trakcie wiosennych 
prac porządkowych usunięto okrywę 
z roślin, przycięto róŜe oraz pozo-
stałe krzewy, wykonano opryski za-
pobiegawcze ekologicznymi prepa-
ratami, usunięto zachwaszczenie. 
Rośliny zostały nawoŜone oraz obfi-
cie podlane przez deszcz. W trakcie 
minionej zimy brakowało okrywy 
śnieŜnej, mimo to rośliny dobrze 
przezimowały. RóŜe „Maria Curie”, 

„Chopin” i wielko-
kwiatowe są w do-
brej kondycji, gorzej 
mają się miniaturo-
we. Mamy nadzieję 
na obfite kwitnienie 
posadzonych jesie-
nią kwiatów i krze-
wów.  

 
     

       Arleta Biegańska 

Koordynator projektu 

 
 
  

 

Przy wielkanocnym stole 

„Maria Curie” i „Chopin” mają się dobrze! 

23 marca 2016 r. odbyło 
się  Śniadanie Wielkanocne dla 
uczestników Środowiskowego Do-
mu Samopomocy i zaproszonych 
gości. Na uroczystość przybyli: Jan 
Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, 
Piotr Gebler – Przewodniczący Ra-
dy Gminy Kawęczyn, BoŜena Ma-
cudzińska – Sekretarz Gminy Kawę-
czyn, Jolanta Krawczyk – Kierow-
nik GOPS w Kawęczynie, Krystyna 
Brzychcy – Radna Gminy Kawę-
czyn oraz rodzice naszych uczestni-
ków. Teresa Michalska - Kierownik 

ŚDS złoŜyła wszystkim Ŝyczenia i 
zaprosiła do wspólnego posiłku. Na-
stępnie podopieczni zaprezentowali 
wiersze o tematyce Świąt Wielka-
nocnych, które wprowadziły słucha-
czy w przedświąteczną atmosferę. 
W imieniu władz samorządowych 
głos zabrał –Jan Nowak, który ser-
decznie podziękował za zaprosze-
nie, wyraził swą radość ze wspólne-
go spotkania, przekazał Ŝyczenia 
wielkanocne i wręczył słodkie upo-
minki.  

 

Na pięknie udekorowanych 
stołach pojawiły się: tradycyjny Ŝu-
rek z białą kiełbaską, kiełbasa na 
ciepło z zasmaŜaną cebulką, trzy 
rodzaje sałatek, jajka w sosie jogur-
towym oraz wędliny polane sosem 
czosnkowym. Nie zabrakło równieŜ 
świątecznych słodkości takich jak: 
babki, mazurki i jabłecznik, którymi 
raczyli się biesiadujący przy herba-
cie i kawie. Poczęstunek umilała 
nastrojowa muzyka i prowadzone 
rozmowy.  

Kultywowanie tradycji, 
św i ą t e c z n e  p r z yg o t owan i a 
(wykonanie ozdób wielkanocnych), 
wspólne przyrządzanie potraw i de-
korowanie stołów zakończone uro-
czystym Śniadaniem stanowią do-
skonały element terapii. Uczestnicy 
nabywają umiejętności, które mogą 
wykorzystać w codziennym Ŝyciu. 
Dla wielu podopiecznych  jest 
to  jedyna okazja do przeŜywa-
nia  prawdziwych Świąt Wielkanoc-
nych. 

 

Kinga Wypiór-Błaszczyk 

Uczestnicy Wielkanocnego Śniadania 

Prace porządkowe w „Rodzinnym ogródku Marysieńki” 
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Z wizytą ekologiczną w Gminie Kawęczyn 

Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych 
CKP w Kaczkach Średnich wraz z 
nauczycielami przedmiotów przy-
rodniczych oraz uczniami szkół 
gimnazjalnych i średnich w dniu 
21.04.2016 roku zorganizowali po-
wiatową sesję ekologiczną z okazji 
Dnia Ziemi. Uczestnicy przyrodni-
czego spotkania zwiedzili Stadninę 
Koni Huculskich „Skarbiec” w Mło-
dzianowie, a takŜe podziwiali raj 
kolorowych karpi Koi w Chocimiu. 
Kolejnym punktem programu była 
wizyta w Zespole Szkół im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Kawęczy-
nie. Przybyłych powitała dyrektor 
Arleta Biegańska, która opowiedzia-
ła o szkole oraz związku Gminy Ka-
węczyn z bocianami. Zachęciła do 
odwiedzin i odkrywania walorów 
naszego terenu. Alina Bartosik – 
nauczyciel Zespołu Szkół przygoto-
wała dla gości prezentację i w nie-
zwykle ciekawy sposób opowiedzia-

ła o wieloletniej przygodzie z bocia-
nami. MłodzieŜ dzięki prelekcji do-
wiedziała się jak wygląda 
„wędrowne Ŝycie tych sympatycz-
nych i urokliwych ptaków”. Na-
uczycielka mówiła o zrealizowa-
nych projektach, podejmowanych 
badaniach, odniesionych sukcesach. 
„Bocianie smaczki” czyli ciekawost-
ki, które wie-
lokrotnie po-
jawiały się w 
wystąpieniu, 
wzbudziły 
szczególne 
zaintereso-
wanie wi-
dzów. Na 
zakończenie 
uczestnicy 
otrzymali 
informacyjne 
broszurki o 

„kawęczyńskich boćkach”, z kolei 
Arlecie Biegańskiej i Alinie Barto-
sik wręczono podziękowania za 
uświetnienie obchodów Dnia Ziemi. 
 

                    

 Paulina Woźniak 

Akcja POSESJA po raz XXV 

W dniu 1 kwietnia 2016 roku na te-
renie Gminy Kawęczyn po raz 25 
przeprowadzono czynności kontrol-
no-rozpoznawcze w indywidualnych 
gospodarstwach w ramach akcji 
„POSESJA”. Funkcjonariusze PSP, 
policji oraz straŜacy OSP skontrolo-
wali 35 gospodarstw rolnych, w tym 
5 punktów wymiany gazu propan-
butan w butlach. Do najczęściej po-

wtarzających się nieprawidłowości 
naleŜą: brak lub zbyt rzadkie czysz-
czenie przewodów kominowych, 
niewłaściwe ustawianie stogów, 
składowanie materiałów palnych 
przy granicy działki, zły stan insta-
lacji elektrycznej, brak przeglądów 
gaśnic i nieprawidłowe miejsca ich 
usytuowania, brak instrukcji postę-
powania na wypadek poŜaru z wy-

kazem telefonów alarmowych przy 
punktach sprzedaŜy gazu, niewłaści-
we usytuowanie punktów sprzedaŜy 
gazu względem budynków. 
Ponadto skontrolowano 23 hydranty 
p.poŜ. z czego 5 było niesprawnych. 

 

Jan Tomczyk 

 

Wykład Aliny Bartosik na temat „Kawęczyńskich boćków” 



 

MAJ  2016                                                KAWĘCZYNIAK                                                     13  

 

 
 

 

Urząd Gminy w Kawęczynie  
informuje,  Ŝe obiekt sportowy 

         „Moje Boisko – Orlik 2012”  

w Kawęczynie 

 będzie czynny od 05.04.2016 r.  

w godzinach: 

Poniedziałek nieczynne 

Wtorek - Piątek 15:00 – 21:00 

Sobota 13:00 – 18:00 
 

Niedziela (wcześniejsze rezerwacje 

telefoniczne grup  

zorganizowanych) 
 

Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów):  

Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 

 

Urząd Gminy w Kawęczynie 

informuje, iŜ od 11 kwietnia  2016 r. 

 udzielana jest pomoc w wypełnianiu 

 wniosków o przyznanie  

płatności bezpośrednich  

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 15:00, pokój nr 16. 

Informacja U S C  
w Kawęczynie 

Zgony 

                    Krystyna  Frątczak 
  † † † † †  † † † † †   
  Cecylia Rusek 
† † † † †  † † † † †  

W dniu 06.04.2016 r. zmarła Cecylia Rusek zam. w Dzierzbotkach. Jak mało 
kto doczekała sędziwego wieku, bowiem w dniu 25.12.2015 r. obchodziła 
setną rocznicę urodzin.  
Cecylia Rusek z domu Karbowa urodziła się 25.12.1915 r. w Potworowie. 
Dzieciństwo spędzała w Siedliskach. Miała 6 sióstr i 6 braci. W bardzo mło-
dym wieku straciła matkę i przejęła po niej obowiązki domowe. W dniu 
07.08.1935 r. wyszła za mąŜ i zamieszkała w Dzierzbotkach, gdzie wraz z 
męŜem prowadziła gospodarstwo rolne. Ze związku małŜeńskiego urodziły 
się cztery córki i jeden syn, który zmarł wkrótce po urodzeniu. MąŜ Pani 
Cecylii zmarł 14 grudnia 1984 r. Pani Cecylia doczekała się 9 wnucząt, 19 
prawnucząt i 8 praprawnucząt.  

INFORMACJA 
 

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje,  
iŜ na stronie bip.kaweczyn.pl 

w zakładce „Druki do pobrania” 
 udostępnione zostały druki wniosków  
stosowanych w tutejszym urzędzie 
 w wersji pdf i edytowalnej. 

 

Wójt  Gminy Kawęczyn 
Jan Nowak 

p r z y j m u j e  interesantów  
w  kaŜdy  poniedziałek  

w  godzinach 900 – 1300   oraz 1530 -1700  
po wcześniejszym umówieniu się  

na spotkanie. 

W kaŜdy poniedziałek  

w godzinach od 7:30 do 8:30  

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 

Piotr Gebler  

pełni dyŜury w siedzibie   

Urzędu Gminy w Kawęczynie, pokój nr 16. 

PoŜegnano Cecylię Rusek, najstarszą mieszkankę 
 Gminy Kawęczyn 

100-latka została pochowana w dniu 9 kwietnia 2016 r. na cmentarzu w Kowalach Pańskich. W Mszy św. pogrzebowej odpra-
wionej w kościele parafialnym pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Kowalach Pańskich przez ks. Romana Kow-
szewicza uczestniczyli bliscy i znajomi zmarłej, a takŜe delegacja reprezentująca Samorząd Gminy Kawęczyn w osobach: Piotr 
Gebler – Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn i Iwona Krajewska – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ka-
węczynie.                                                                                                                                                               Iwona Krajewska 
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„Orzeł” rozpoczął rundę wiosenną 

Tulisia Tuliszków - GKS „Orzeł” 

Kawęczyn 2:0 
„Orzeł” Kawęczyn podczas inaugu-
racyjnej rundy wiosennej przegrał w 
Tuliszkowie 2-0. 
Skład:D.Tomczyk - P. Przybylak - 
Ł. Antczak - W. Jasiak - D. Gidelski 
- T. Janaszczyk - K. Perliński - J. 
Galas - J. Walasz - G. Majda - P. 
Kaczmarek 
Zmiany: K. Świderski => D. Gidel-
ski, T. Kasierski => K.P erliński,  
K. Grzelak => J. Galas 
N. Pantachowicz => Ł. Antczak 
Ponadto w kadrze: Ł. Łukaszewski, 
M. Lejman 
Orzeł przystąpił do tego meczu w 
optymalnym składzie. Trener Ma-
riusz Purczyński zaufał jedenastce, 
która wystąpiła w ostatnim sparingu. 
Mecz od początku był bardzo wy-
równany. Niestety w 30 minucie to 
gospodarze objęli prowadzenie. 
Nasz zespół stracił bramkę dość pe-
chowo, bo po stałym fragmencie 
gry. Mimo strzelonej bramki mecz 
nadal był wyrównany, dominowała 
walka w środku pola. Po przerwie 
lekką przewagę osiągnęła Tulisia, 
jednak Orzeł skutecznie się bronił. 
W końcówce nasza druŜyna rozpo-
częła pogoń za wynikiem, spychając 
gospodarzy do defensywy. Mimo to 
nie było wielu okazji do bramki. 
Najlepszą miał K. Grzelak po poda-
niu do T. Kasierskiego, jednak 
obrońca w ostatnim momencie wy-
bił piłkę spod nóg naszego zawodni-
ka. W 90 minucie, kiedy Orzeł rzu-
cił wszystkie siły do ataku rywale 
przeprowadzili szybką kontrę i pod-
wyŜszyli na 2-0. 
GKS „Orzeł” Kawęczyn – Nałęcz 

Babiak 3:1 

„Orzeł” Kawęczyn w meczu 13 ko-
lejki rozgrywek konińskiej A-klasy 
pokonał na własnym boisku Nałęcz 
Babiak 3-1.Bramki dla Orła zdobyli: 
P. Kaczmarek, G. Majda, T . Kasier-
ski 
Skład:D.Tomczyk-Ł,Antczak-

M . C h o j n a c k i - K . Św i d e r s k i -
J .Walasz -K.Grze l ak - J .Ga las -
P .Kaczma r ek -T . J a n a s z c z yk -
K.Perliński-G.Majda 
Zmiany: T. Kasierski => P. Kacz-
marek, N. Pantachowicz => J. Wa-
lasz, D. Szczeciński => D. Tomczyk 
Rezerwowi: Ł. Łukaszewski, M. 
Purczyński 
Orzeł po poraŜce w pierwszej wio-
sennej kolejce w Tuliszkowie, aby 
nie stracić kontaktu z czołówką, mu-
siał pokonać Nałęcz Babiak. Nasz 
zespół przystąpił do tego meczu z 
kilkoma zmianami, zabrakło 
(pauzującego za kartki) P. Przybyla-
ka, a takŜe W. Jasiaka i D. Gidel-
skiego. Ich miejsce zajęli: M. Choj-
nacki, K. Grzelak oraz K. Świderski. 
Mecz rozpoczął się od przewagi na-
szego zespołu, jednak to goście jako 
pierwsi zdobyli bramkę. Strata piłki 
naszego obrońcy, dogranie piłki na 
5 metr przed naszą bramką i strzał z 
bliskiej odległości zawodnika Nałe-
czy, nie dały szans naszemu bram-
karzowi. Dziesięć minut później 
Orzeł wyrównał po wzorowej kon-
trze. Goście wykonywali rzut roŜny, 
piłkę wybitą przez obrońców przejął 
G. Majda, który zagrał prostopadle 
do K. Grzelaka. Zawodnik ten 
wbiegł w pole karne, dograł do         
P. Kaczmarka, a ten strzałem z 
pierwszej piłki wyrównał stan me-
czu. W samej końcówce pierwszej 
połowy świetną indywidualną akcję 
skrzydłem przeprowadził K. Świ-
derski, który dośrodkował na głowę 
G. Majdy, poprzez to uzyskaliśmy 
wynik 2-1. Po przerwie przez pierw-
sze 10 minut Orzeł przycisnął rywali 
do głębokiej defensywy. Nasz ze-
spół miał trzy doskonałe okazje, za-
brakło jednak skuteczności. W 60 
minucie powinno być 3-1, ale rzutu 
karnego nie wykorzystał P. Kaczma-
rek. W 86 minucie rywali pogrąŜył 
T. Kasierski, który pojawił się na 
boisku w drugiej połowie. Nasz za-
wodnik przeprowadził indywidualną 

akcję i strzałem z dystansu pokonał 
bramkarza z Babiaka. W końcówce 
meczu szansę od trenera M. Pur-
czyńskiego otrzymał  rezerwowy 
bramkarz D. Szczeciński, który w 
ostatniej minucie popisał się dosko-
nałą interwencją w sytuacji „sam na 
sam”. 
Górnik Wierzbinek – GKS „Orzeł” 

Kawęczyn 4:0 

„Orzeł” Kawęczyn w niedzielne po-
południe przegrał na wyjeździe              
w Wierzbinku z miejscowym Górni-
kiem 4-0. 
Skład:D.Tomczyk-M.Chojnacki-
J.Galas-K.Świderski-P.Przybylak-
T.Janaszczyk-M.Lejman-J.Walasz-
G.Majda-Z.Walaszczyk-K.Perliński 
Z m i a -
ny:N.Pantachowicz=>M.Lejman 
 D. Szczeciński =>D. Tomczyk 
Rezerwowi:D.Gidelski,Ł.Górski 
Przed meczem wiadomo było, Ŝe 
Gónik Wierzbinek nie jest zespo-
łem, z którym Orłowi gra się do-
brze. W ostatnich sezonach udawało 
nam się co najwyŜej zremisować te 
pojedynki, a jesienią przegraliśmy, 
aŜ 5-0. Wobec braków kluczowych 
zawodników, szczególnie w linii 
obrony, czyli W. Jasiaka i Ł. Ant-
czaka równieŜ i przed tym meczem 
byliśmy pełni obaw. Dodatkowo z 
róŜnych przyczyn w kadrze zabrakło 
K. Grzelaka, P. Kaczmarka oraz        
T. Kasierskiego. Eksperymentalne 
ustawienie w obronie spowodowało, 
Ŝe gra w defensywie tego dnia stała 
na bardzo niskim poziomie. Do 
przerwy gospodarze prowadzili 3-0. 
Po przerwie dorzucili tylko jedną 
bramkę.  
Wynik mógłby być znacznie wyŜ-
szy, gdyby nie nasi bramkarze         
D. Tomczyk oraz w końcówce         
D. Szczeciński. 

 

Konrad Grzelak 
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Puchar Starosty Tureckiego po raz kolejny w Gminie Kawęczyn  

W sobotę 2 kwietnia 2016 roku w 
Gminnej Hali Sportowej przy Ze-
spole Szkolno-Gimnazjalnym w 
Brudzewie odbyły się XVII Mi-
strzostwa Samorządowców Po-
wiatu Tureckiego w Halowej Piłce 
NoŜnej. 
Otwarcia imprezy dokonał Dariusz 
KałuŜny - Wicestarosta Turecki 
oraz Cezary Krasowski - Wójt Gmi-
ny Brudzew. 
W turnieju zmierzyli się urzędnicy, 
radni, sołtysi oraz dyrektorzy jedno-
stek organizacyjnych samorządów 
reprezentujący: Starostwo Powiato-
we w Turku oraz urzędy z Brudze-
wa, Dobrej, Kawęczyna, Przykony i 
Gminy Turek. 
W wyniku losowania zespoły zosta-
ły podzielone na dwie grupy. 
Wyniki spotkań grupowych Gminy 
Kawęczyn: 
Gmina Kawęczyn – Gmina Przy-
kona 6:0 
Gmina Kawęczyn – Gmina 
Brudzew 3:0 
Półfinały: 
Gmina Kawęczyn – Starostwo Po-
wiatowe w Turku 5:0 
Gmina Turek – Gmina Brudzew 0:1 
Mecz o miejsca V-VI 
Gmina Przykona – Gmina Dobra 
0:7 

Mecz o III miejsce: 
Gmina Turek – Starostwo Powiato-
we w Turku 1:2 
Finał: 
Gmina Kawęczyn – Gmina 
Brudzew 5:0 
Reprezentacja Gminy Kawęczyn 
grała w składzie: Sylwester Ka-
sprzak (bramkarz), Karol Michalak 
(kapitan), Tomasz Musiałowski, 
Marcin Mazurek, Sebastian Janiak, 
Łukasz Mila, Zdzisław Kowalczyk. 
Najlepsi zawodnicy to równieŜ re-
prezentanci naszej Gminy: bramka-
rzem mistrzostw został  Sylwester 
Kasprzak, a królem strzelców tur-

nieju - Sebastian Janiak. 
Na zakończenie sportowej rywaliza-
cji, organizator mistrzostw - Staro-
stwo Powiatowe w Turku uhonoro-
wało druŜyny pamiątkowymi meda-
lami, statuetkami i dyplomami. 
Puchar Starosty Tureckiego został 
uroczyście wręczony i przekazany 
na ręce Wójta Gminy Kawęczyn – 
Jana Nowaka. 

 

Marcin Mazurek 

Reprezentacja Gminy Kawęczyn podczas turnieju 



 

 
 

 
 
 
 

 Samorządowcy z Kawęczyna na Halowym Pucharze Polski w piłce noŜnej 

     W dniach 9 – 10 kwietnia 2016 
r. w Jarocinie (na hali sportowej 
kompleksu ,,Jarota”) odbył się III 
Puchar Polski Pracowników Samo-
rządowych w Halowej Piłce NoŜnej 
zorganizowany przez firmę Almar 
– Sport. Do turnieju przystąpiło 12 
druŜyn reprezentujących samorządy 
z całej Polski, a wśród nich z Gmi-
ny Kawęczyn. Zespoły zostały po-
dzielone na dwie grupy. Grupa A: 
Urząd Miasta Tuszyn, Gmina Sła-
wa, Gmina Nasielsk, Gmina Nada-
rzyn, Gmina Skrwilno, Gmina Ka-
węczyn. Grupa B: Gmina Tarnowo 
Podgórne, Powiat Rybnicki, Urząd 
Miasta Inowrocław, Gmina Na-
sielsk, Gmina Dopiewo, Urząd 
Miasta Zgorzelec. 
W pierwszym dniu turnieju zespoły 
rozegrały po 4 mecze grupowe. 
Wyniki Gminy Kawęczyn przedsta-
wiają się następująco: 
Gmina Kawęczyn – Gmina Skrwil-
no 1:1 
Gmina Kawęczyn – Gmina Na-
sielsk 1:1 
Gmina Kawęczyn – Gmina Nada-
rzyn 3:1 
Gmina Kawę-
czyn – Gmina 
Sława 1:1 
 W dru-
gim dniu tur-
nieju, kaŜdy z 
zespołów roze-
g r a ł  swó j 
ostatni mecz 
grupowy. Na-
stępnie najlep-
sze cztery ze-
społy z grup 
awansowa ł y 
do ćwierćfina-
łów. Pozostałe 
reprezentacje 
grały o miejsca 
jedenaste i 
d z i e w i ą t e . 
Gmina Kawę-
czyn swój 
ostatni mecz 

grupowy rozegrała z Urzędem Mia-
sta Tuszyn, wygrywając wysoko 
6:2 (nie jak błędnie podano w Nr 
16 „Echa Turku”) Z dorobkiem 9 
punktów uplasowała się na trzecim 
miejscu w grupie i awansowała do 
ćwierćfinału. Reprezentacja samo-
rządu Gminy Kawęczyn zmierzyła 
się z reprezentacją powiatu rybnic-
kiego. Przez dłuŜszy czas na tablicy 
świetlnej utrzymywał się wynik 
0:0. Na 30 sekund przed końcem 
zawodnicy z Rybnika strzelili 
bramkę i przechylili szalę zwycię-
stwa na swoją korzyść. 
Wyniki ćwierćfinałów:  
Gmina Nasielsk – Gmina Dopiewo 
0:1 
Gmina Sława – Urząd Miasta Ino-
wrocław 0:4 
Gmina Kawęczyn – Powiat Rybnic-
ki 0:1 
Gmina Nadarzyn – Gmina Nasielsk 
II 1:3. 
Wyniki półfinałów:  
Gmina Dopiewo – Powiat Rybniki 
0:1 
Urząd Miasta Inowrocław – Gmina 

Nasielsk II 3:1. 
Finał:  
Urząd Miasta Inowrocław – Powiat 
Rybnicki 4:0. 
 Samorządowcy z Kawęczyna 
ostatecznie zajęli 5 miejsce w III 
Pucharze Polski Pracowników Sa-
morządowych w Halowej Piłce 
NoŜnej. Wynik ten moŜna trakto-
wać jako sukces, zwaŜywszy na to, 
Ŝe był to pierwszy występ tej dru-
Ŝyny na arenie ogólnopolskiej. Re-
prezentacja grała w składzie: To-
masz Musiałowski (kapitan), Karol 
M i cha l ak ,  J a ro s ł aw  Pas i k 
(bramkarz), Zdzisław Kowalczyk, 
Łukasz Mila, Marcin Mazurek, Se-
bastian Janiak, Przemysław Przyby-
lak. Obecni na turnieju Wójt Gminy 
Kawęczyn Jan Nowak i Przewodni-
czący Rady Gminy Kawęczyn Piotr 
Gebler dzielnie dopingowali samo-
rządowców. DruŜyny swoją grą 
stworzyły świetne, sportowe wido-
wisko.  

 Marcin Mazurek 
 

I rząd od dołu, od lewej: Tomasz Musiałowski, Łukasz Mila, Sebastian Janiak, Marcin Mazurek,  

Przemysław Przybylak. 

II rząd, od lewej: Piotr Gebler, Jarosław Pasik, Zdzisław Kowalczyk, Jan Nowak, Karol Michalak. 


