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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

 

 

Ŝyczy 
Samorząd Gminy  

Kawęczyn 

Gminy Kawęczyn, Brudzew i Dobra podpi-
sały porozumienie, dotyczące wspólnej reali-
zacji projektu edukacyjnego ,,Ty teŜ  potra- 
fisz. Dzięki temu blisko dwa tysiące uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z tych 
trzech gmin  skorzysta z dodatkowych zajęć 
i wyjazdów studyjnych, mających na celu 
podniesienie poziomu ich wiedzy oraz zwięk-
szenie motywacji do nauki i pracy. Gminy 
na ten cel pozyskały z funduszy europejskich 
blisko 2,8 mln zł. Do gminy Kawęczyn trafi 
732.000 złotych. W projekcie  udział weźmie 
około 562 uczniów ze wszystkich szkół na 
terenie gminy Kawęczyn. 

Edukacyjne porozumienie trzech gmin 

Szczegóły str.2 Umowę podpisuje wójt Jan Nowak 
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XXXIX Sesja Rady Gminy Kawęczyn 
odbyła się w straŜnicy Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Głuchowie. Otwiera-
jąc ją przewodniczący Edward Micha-
lak podziękował gospodarzom za przy-
jęcie radnych pod swój dach. Radni 
dokonali zmian w planie dochodów i 
wydatków z budŜetu gminy na 2010 
rok, przedstawionych przez Rafała 
Woźniaka – Skarbnika Gminy. Podjęto 
uchwałę w sprawie określenia wyma-
gań, jakie powinien spełniać przedsię-
biorca, ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na świadczenia usług w zakre-

sie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz 
opróŜniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy Kawęczyn.  Dotych-
czas, wymogi takie określał Wójt Gmi-
ny w drodze rozporządzenia. Przepisy 
się zmieniły i teraz decyzję w tej spra-
wie podejmuje Rada Gminy. Na koniec 
jednogłośnie, nie wyraŜono zgody na 
wyodrębnienie środków funduszu so-
łeckiego w budŜecie na 2011 rok. De-
cyzję poprzedziły konsultacje z sołtysa-
mi i szczegółowe analizy i dyskusje 

podczas posiedzenia komisji. Uznano, 
Ŝe gminę nie jest jeszcze stać na to, aby 
rezygnować z większej inwestycji i 
dzielić ją na drobne. Wójt Jan Nowak 
powiedział, Ŝe decyzja o wprowadzeniu 
funduszy sołeckich zostaje odłoŜona na 
rok. 
W przerwie, zaproszono radnych, sołty-
sów i innych gości sesji do obejrzenia 
wystawy pokazującej dorobek Ochotni-
czej StraŜy PoŜarnej w Głuchowie.  
Było tym wiele pucharów i dyplomów 
w tym te z najwaŜniejszych imprez 
szczebla krajowego i międzynarodowe-
go.  
Drugą część obrad prowadził Tadeusz 
Krupiński – wiceprzewodniczący Rady 
Gminy. Wójt Jan Nowak przedstawił 
sprawozdanie ze swojej działalności w 
okresie międzysesyjnym. Odpowiedział 
teŜ na zapytania, wnioski i interpelacje. 
Dotyczyły głównie złego stanu dróg 
powiatowych. Obiecał, Ŝe wszystkie 
zostaną przekazane władzom powiatu 
tureckiego, wraz z przygotowanym 
przez Urząd Gminy raportem o ich sta-
nie. Po zamknięciu sesji, radny Ryszard 
Jaśkiewicz zaprosił, do odbycia jednej z 
kolejnych sesji w straŜnicy OSP śdŜa-
ry.                                                   (art.)    

 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
tel. (063)2885910, fax (063)2885940 
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ dostępny jest w placów-
kach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn oraz w Urzędzie 

Gminy i na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl 
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W spólny projekt przygotowany 
dla trzech gmin powiatu turec-

kiego, jest wynikiem ich coraz dyna-
miczniejszej współpracy. Jan Nowak – 
wójt gminy Kawęczyn powiedział, Ŝe 
zakończyła się rywalizacja pomiędzy 
gminami. 
– Teraz nie mówimy o konkurencji – 
mówił – tylko o partnerstwie.  
Projekt trzech gmin był jednym z 
ośmiuset zgłoszonych do konkursu w 
ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki.  Zyskał wysoką ocenę i za-
jął na liście rankingowej dwudzieste 
miejsce. BudŜet tego przedsięwzięcia 
wynosi 2.792.021 zł.  W projekcie 
uczestniczyło będzie blisko dwa tysiące 
uczniów z dziesięciu szkół w tym sze-
ściu podstawowych i dwóch gimnazjal-
nych.  Celem projektu jest wyrównanie 
szans edukacyjnych uczniów i zmniej-
szenie dysproporcji w ich osiągnięciach 
edukacyjnych. Realizowany będzie w 
okresie od 2 sierpnia 2010 roku do 30 
czerwca 2012 roku. Prowadzone będą 

zajęcia: dydaktyczno wychowawcze z 
języka polskiego i matematyki, specja-
listyczne z logopedą i psychologiem, 
korekcyjno ruchowe oraz ukierunkowa-
ne. Te ostatnie to między innymi z za-
kresu: języków obcych i informatyki. 
Zaplanowano równieŜ szereg wyjazdów 
studyjnych np. do: ośrodka TVP w Po-
znaniu, teatrów w Poznaniu i Kaliszu, 
Kopalni Soli w Kłodawie, muzeów itp. 
Łącznie odbędzie się ponad 25 tys. go-
dzin zajęć oraz 65 wyjazdów. Samorzą-
dy stworzyły warunki i fundusze. Wła-
ściwa i efektywna realizacja projektu, 
zaleŜeć będzie od dyrektorów szkól, 
nauczycieli, rodziców i samych 
uczniów. 
Do podpisania umowy przez Jana No-
waka – wójta gminy Kawęczyn, An-
drzeja Piątkowskiego – burmistrza gmi-
ny Dobra i Cezarego Krasowskiego – 
wójta gminy Brudzew, doszło w trakcie 
posiedzenia Rady Miejskiej w Dobrej. 
Podczas posesyjnej konferencji praso-
wej, wójtowie i burmistrz udzielili bar-

dziej szczegółowych informacji.  Naj-
więcej, bo 783 uczniów, uczestniczyło 
będzie w projekcie z gminy Brudzew. Z 
gminy Dobra 602, a z gminy Kawęczyn 
562. Brudzew na ten cel otrzyma 741 
tys. zł, Kawęczyn 732 tys. zł, a Dobra 
724 tys. zł. Pozostałe pieniądze prze-
znaczone zostały na obsługę projektu. 
Partnerzy mają nadzieję, Ŝe nie będzie 
to ostatnie wspólne przedsięwzięcie.  
Jak powiedział wójt Jan Nowak - gmina 
Kawęczyn realizowała pięć podobnych 
projektów w latach 2005-2006, ale o 
znacznie mniejszych rozmiarach. Ich 
budŜety były kilkudziesięciotysięczne.  
Mówiono teŜ o konieczność nagłośnie-
nia tego przedsięwzięcia i zmobilizo-
wania do współpracy rodziców i 
uczniów. Zapewniono, Ŝe będą dowozy 
uczniów zamieszkujących poza miej-
scowością, w której znajduje się szkoła, 
a zajęcia jak zapewniano, będą bardzo 
atrakcyjne.  

 
(art) 

Edukacyjne porozumienie trzech gmin 

Sesja w Głuchowie 



marzec 2010                                          KAWĘCZYNIAK                                                            3 

 

MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom 
W  dniu 06.03.2010 r. w Szkole 

Podstawowej w Galewie odbyły 
się XII powiatowe eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej 
"MŁODZIEś ZAPOBIEGA POśA-
ROM" powiatu tureckiego. Turniej ma 
na celu popularyzowanie wśród dzieci i 
młodzieŜy wiedzy na temat ochrony 
przeciwpoŜarowej, ochrony ludności, 
ekologii i ratownictwa, w szczególności 
postępowania na wypadek poŜaru, a 
takŜe wiedzy dotyczącej organizacji 
ochrony przeciwpoŜarowej oraz historii 
i tradycji ruchu straŜackiego. W turnie-
ju wzięło udział trzydziestu ośmiu 
uczniów ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalych. Gmi-
nę Kawęczyn reprezentowali: Jakub 
Kasprzak ze Szkoły Podstawowej w 
Kawęczynie i Piotr Łakomy ze Szkoły 
Podstawowej w SkarŜynie oraz Dorota 
Urbaniak i Kinga Grzybowska z Zespo-
łu Szkół w Kowalach Pańskich. Towa-
rzyszyli im opiekunowie: Mirosława 
Piekarska ze Szkoły Podstawowej w 
Kawęczynie i Anna Wodzińska z Gim-
nazjum w Kowalach Pańskich. Oddział 
Gminny ZOSP RP w Kawęczynie re-
prezentowała druhna Kamila Walczak – 
członek Komisji ds. MłodzieŜy przy 
Zarządzie Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej w Kawęczynie. Nad 

prawidłowym przebiegiem turnieju czu-
wała komisja w składzie: Arkadiusz 
Janaszkiewicz – przewodniczący, Mar-
cin Dzieran – sekretarz oraz Mirosław 
Sekura, Jan Bartosik, Henryk Święto-
chowski, Zbigniew Gradecki - członko-
wie. 
Turniej składał się z dwóch etapów. W 
pierwszym wszyscy uczestnicy odpo-
wiadali pisemnie na czterdzieści pięć 
pytań testowych i pięć opisowych. Do 
drugiego etapu zakwalifikowało się po 
pięciu zawodników z grupy pierwszej i 
drugiej oraz czterech z grupy szkół po-
nadgimnazjalnych. 
W wyniku rozgrywek finałowych kolej-
ność zajętych miejsc przedstawia się 
następująco: 
I grupa wiekowa (szkoły podstawo-
we) 
1. Ksymena Krawczyk - Szkoła Podsta-
wowa w Kaczkach Średnich 37 pkt.  
2. . Patryk Przybył - Szkoła Podstawo-
wa w Kotwasicach 36 pkt. 
3. Mateusz Pieśkiewicz - Szkoła Pod-
stawowa nr l w Turku 35 pkt. 
4. Milena Marciniak - Szkoła Podsta-
wowa w Tamowej 34 pkt. 
5. Bartosz Jaskuła - Szkoła Podstawo-
wa Koźmin filia Krwony 33 pkt. 
II grupa wiekowa (gimnazja) 
1.Ewelina Wojtkowiak - Gimnazjum w 
Malanowie 44 pkt. 

2. BłaŜej Walkowski - Gimnazjum w 
Brudzewie 43 pkt. 
3. Mateusz Kubiak - Gimnazjum nr l w 
Turku 42 pkt. 
4. Karina Druszcz - Gimnazjum w 
Grzymiszewie 39 pkt. 
5. Daria Wągiel -Gimnazjum w Mala-
nowie 38 pkt. 
III grupa wiekowa (szkoły ponadgim-
nazjalne) 
1. Agnieszka Szafarz - ZSO w Turku 
42 pkt 
2. Marcin Bartosik - ZSO w Turku 40 
pkt. (z Kowali Pańskich) 
3. Jarosław Kamiński -ZSO w Turku 36 
pkt. 
4. Mateusz Bartosik - ZSO w Turku 33 
pkt. (z Kowali Pańskich) 
Do eliminacji szczebla wojewódzkiego 
zakwalifikowali się uczniowie, którzy 
zajęli pierwsze miejsce w kaŜdej grupie 
wiekowej. Nagrody rzeczowe oraz dy-
plomy wszystkim uczestnikom elimina-
cji wręczyli: Krzysztof Kolenda –
wicestarosta powiatu tureckiego, Ceza-
ry Krasowski – wójt gminy Brudzew 
oraz Zbigniew Gradecki – prezes Od-
działu Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Turku. Opiekunom wręczono dyplo-
my i podziękowano za poświęcenie i 
trud włoŜony w przygotowanie uczest-
ników do turnieju. 

RED 

Misterium M ęki Pańskiej w  kościele  parafialnym w Tokarach 

W  niedzielę 21 marca uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Tokarach wystawili w 

tokarskim kościele parafialnym Misterium Męki 
Pańskiej. Inscenizacja przed sumą o godzinie 
11.30 była swoistym zwiastunem, rozpoczynają-
cych się w parafii wielkopostnych rekolekcji. 
Szczególnie dramatycznie ukazano scenę ukrzy-
Ŝowania. Uczniowie grający rolę łotrów Gisma-
sa i Distasa oraz Jezusa przeszli przez tokarską 
świątynię niosąc na swoich ramionach patibu-
lum - poprzeczną belkę krzyŜa - którą następnie 
przybito do stojącego w prezbiterium pionowe-
go stipes, czyli belki dłuŜszej. Stukot młotków 
na niejednym ze słuchaczy wywołał dreszcz 
emocji. Na wielu twarzach pojawiły się łzy 
wzruszenia. W sumie przez czterdzieści pięć 
minut obecni w kościele parafianie mogli brać 
udział w poruszającym wydarzeniu, które przy-
bliŜyło im fakty opisywane w Ewangelii. 



4                                                         KAWĘCZYNIAK                                          marzec 2010 

 

Sukces Zespołu Teatralnego ze SkarŜyna 
W dniu 27 lutego 2010 roku zespół teatralny ,,Łabędzie” ze Szkoły Podstawowej w SkarŜynie zaprezentował w Miejsko
-Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej przedstawienie teatralne pt. ,,Chłop i diabeł” w ramach 32. Konfrontacji Teatrów 
Dziecięcych. Na scenie wystąpiło trzynaście zespołów. Komisja artystyczna w składzie: Marian Glinkowski- reŜyser 
teatralny z Łodzi, Maria Witczak- instruktor teatralny, Krystian Weber- instruktor ds. muzyki, po obejrzeniu przedsta-
wień przyznała jedną z dwóch nagród głównych zespołowi z naszej szkoły. Dodatkowym wyróŜnieniem była główna 
nagroda aktorska dla ucznia Amadeusza Dzikowskiego. Zespół ,,Łabędzie” został zaproszony do zaprezentowania się na 
Scenie Amatora Teatru ,,Feniks” w Koninie oraz wytypowany na I Wielkopolskie Spotkania Teatralne ,,Próby”. Nad 
przygotowaniem przedstawienia, doborem repertuaru, obsadą aktorską, scenografią czuwały panie: Barbara Gronostaj, 
AndŜelika Dzikowska, Milena Mąka. 

Aktorzy ze SkarŜyna podczas przedstawienia i w trakcie odbierania nagrody 

Zawody Konne -  Kawęczyn 2010 
 
Organizatorzy: Urząd Gminy w Kawęczynie oraz Wielkopolski Związek 

Hodowców Koni w Poznaniu zapraszają na: 

XII REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH  
PRZEZ PRZESZKODY 

 
oraz 

 
VII OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY KAW ĘCZYN 

W POWOśENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI  
 
Tegoroczne zawody odbędą się w dniu 30 maja 2010r. w Kawęczynie.              

W programie zawodów konnych przewiduje się m.in. konkursy w skokach 
klasy „LL”, „L”, „P”, „N”, konkursy w powo Ŝeniu zaprzęgami jednokonnymi 
i parokonnymi, a takŜe aukcję koni. Organizatorzy przygotowują takŜe sze-
reg atrakcji dla uświetnienia tegorocznych zawodów. 
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W e wtorek 2 marca 2010 r. odby-
ło się Walne Zebranie Sprawoz-

dawczo-Wyborcze Stowarzyszenia 
„Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwo-
ju”. Zebranie otworzył i przywitał 
przybyłych Prezes Zarządu Jarosław 
Król. Zebraniu przewodniczyła Pani 
Arleta Biegańska. Komisja Rewizyjna 
złoŜyła sprawozdanie za 2009 r. i 
przedstawiła wniosek o udzielenie ab-
s o l u t o r i u m   Z a r zą d o w i .                             
W głosowaniu jawnym jednogłośnie 
udzielono absolutorium Zarządowi za 
2009 r. Następnie                 w głoso-
waniu tajnym przeprowadzono wybory 
władz Stowarzyszenia ”Kawęczyńskie 

Towarzystwo Rozwoju” na kadencję 
2010-2014. 
Wybrane składy przedstawiają się na-
stępująco: 
Z a r z ą d  S t o w a r z y s z e n i a 
„Kaw ęczyńskie Towarzystwo Roz-
woju” 
1.Prezes- Jarosław Król 
2.Wiceprezes – Henryk Binkowski 
3.Sekretarz – Halina Ambroziak Jusz-
czak 
4.Skarbnik – Karol Michalak 
5.Członek Zarządu – Barbara Osiewała 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia  
„Kaw ęczyńskie Towarzystwo Roz-
woju”  

1.Przewodniczący – Józef Gebler 
2.Członek – Aleksandra Jasnowska 
3.Członek- Małgorzata Grzybowska 
Sąd KoleŜeński Stowarzyszenia 
”Kaw ęczyńskie Towarzystwo Roz-
woju” 
1.Członek – Tomasz Musiałowski 
2.Członek – Teresa Chudzik 
3.Członek - Alina Bartosik 
Po wyborach przedstawiono plan dzia-
łania Zarządu na 2010 r. 
Na zakończenie Komisja Uchwał i  
Wniosków przedstawiła projekty 
uchwał, które zostały przyjęte jedno-
głośnie. 

 OSP Głuchów IV w Powiatowym  Turnieju 
Piłki Halowej StraŜaków Ochotników. 

W dniu 27.02.2010 roku na hali sporto-
wej przy Gimnazjum w Przykonie od-
był się IV Powiatowy turniej piłkarski 
dla straŜaków ochotników. Organizato-
rami Turnieju byli: Zarząd  Powiatowy 
ZOSP RP  wspólnie z ZG ZOSP RP w 
Przykonie. W Turnieju wzięło udział 
dziewięć druŜyn Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych z terenu Powiatu Tureckie-
go. Rywalizowano w trzech grupach, z 

których zwycięzcy wyszli z grupy. W 
półfinale zmierzyły się druŜyny: OSP 
Wyszyna , OSP Galew oraz   OSP 
Skęczniew. Ostatecznie I miejsce zaję-
ło OSP  Skęczniew, II miejsce OSP 
Galew, III miejsce OSP Wyszyna. Jed-
nostka  OSP Głuchów reprezentująca  
Gminę Kawęczyn w końcowej klasyfi-
kacji uplasowała się na miejscu IV tuŜ 
za podium rozgrywek. Skład DruŜyny 

OSP Głuchów  był następujący: Jaro-
sław Pasik- bramkarz , Piotr Pasik – 
kapitan druŜyny, Adrian Kwinciak, 
Mirosław ChorąŜy, Sebastian Kwin-
ciak, Zbigniew Walaszczyk, Mariusz 
Wypych, Mateusz Dewicki, Łukasz 
Antczak. 

DruŜyna Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Głuchowie z wójtem Nowakiem 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia 
„Kaw ęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” 



O d czego wywodzi się nazwa tej 
wsi? Jednoznacznie trudno do-

ciec. Być moŜe pochodzi od wschod-
niosłowiańskiego szczepu siewierzan. 
Bardziej prawdopodobne, Ŝe nazwa ta 
wzięła się od starosłowiańskiego sło-
wa siewior lub siewierz, oznaczające-
go północną stronę świata. Niewyklu-
czone jest teŜ, Ŝe załoŜycielami wsi 
był ktoś z rodu Siewierskich herbu 
ogończa. Na to jed-
nak nie znalazłem 
jak na razie po-
twierdzenia, ponie-
waŜ najstarszy dokument na jaki trafi-
łem, pochodzi z XVI wieku. Istniały 
wówczas dwie miejscowości o tej sa-
mej nazwie połoŜone obok siebie: Sie-
wieruszki Major – czyli DuŜe i Sie-
wieruszki Minor, czyli Małe. Choć 
wsie naleŜały do parafii Tokary, to na 
początku XVI wieku z dziesięciny z 
łanów dworskich, oddawano jednego 
roku do Tokar, a drugiego do Skęcz-
niewa.  Według regestu poborów po-
wiatu sieradzkiego, Siewieruszki 
Wielkie miały w 1553 roku trzy łany 
(54 ha), a w 1576 roku 4,5 łana (81 
ha). Siewieruszki Małe miały w 1553 
roku 3,5 łana (63 ha), a w 1576 roku 
pięć łanów (90 ha).  Z 1624 roku po-
chodzi pierwszy wpis w księdze ziem-
skiej kaliskiej. Dotyczy Walentego 
Kaczkowskiego (dziedzica Kaczek 
Pośrednich) i jego małŜonki Barbary z 
Czackich, którzy sprzedali Siewierusz-
ki Małe za osiem tysięcy dukatów Ja-
kubowi Kielczewskiemu i jego Ŝonie 
Mariannie z Sienna Sulimowskiej. 
Przy podpisaniu dokumentu, państwu 
Kaczkowskim towarzyszył Adam 
Czacki brat pani Barbary. Wskazywa-
łoby to na to, Ŝe Siewieruszki Male 
stanowiły jej posag i wcześniej naleŜa-
ły do Czackich. W 1643 nowy właści-
ciel Jakub Kielczewski juŜ nie Ŝył.  
Najwyraźniej miał jakieś zobowiąza-
nia (długi?), które w imieniu wdowy 
skwitował Marcjan Kwiatkowski. W 
1663 właścicielami Siewieruszek 
Wielkich byli synowie Katarzyny z 
Pogorzeli. Pierwszy to Stanisław Po-
gorzelski herbu czele (jego postać wy-

stępuje w Potopie Henryka Sienkiewi-
cza) pochodzący z jej pierwszego 
związku z Janem Pogorzelskim, a dru-
gi to Baltazar Lubomęski  z małŜeń-
stwa ze Stanisławem Lubomęskim. 
Zaaprobowali oni danie w zastaw Sie-
wieruszek Wielkich małŜonkom Wła-
dysławowi Helmichtowi i Florentynie 
ze Skrzypińskich. W 1685 roku Maciej 
syn Adama Czackiego i jego Ŝona 

Marjanna Szczawińska, wydzierŜawili 
od małŜonków Boguckich na trzy lata 
Siewieruszki Małe. Wówczas to córki 
Anny Boguskiej: Anna Drozdowska i 
Anna Boguska z pierwszego małŜeń-
stwa oraz Konstancja i Marjanna Ró-
Ŝyckie z drugiego małŜeństwa, zobo-
wiązały się wypłacać mu prowizję od 
sumy 3.000 dukatów z dziedziczonych 
po matce części Siewieruszek.  W 16-
92 roku dziedzicem Siewieruszek Ma-
łych został Tomasz Kwiatkowski.  Ku-

pił je wraz z Kotlinami za 13.000 du-
katów od Władysława Boguckiego 
syna Samuela dziedzica Siewieruszek 
Wielkich. W 1698 Bogucki odkupił z 
powrotem Siewieruszki Małe od 
Kwiatkowskiego, który nie uiścił w 
terminie pełnej naleŜności za tą wieś. 
Kolejny dokument pochodzi juŜ z 
XVIII wieku. W 1758 roku Wawrzy-
niec na Zabłociach Zabłocki, dziedzic 

części wsi Siewieruszki 
Wielkie i Siewieruszki 
Małe, nowonarodzonej 
córce swojej Marjannie 

Zabłockiej córce Eleonory z Ostem-
bergów zapisał 20 dukatów węgier-
skich. W 1763 roku Maciej Zabłocki 
dziedzic Siewieruszek Małych, wojski 
sieradzki, jedną trzecią tych dóbr za-
stawił małŜonkom Walentynowi śe-
romskiemu synowi Józefa i Marjannie 
Nieradzkiej za 22.000 zł.  W tym sa-
mym roku: Brygida Zabłocka córka 
Macieja Zabłockiego i Barbary Ko-
walskiej, Ŝona Walentego śeromskie-
go oraz Walenty Jaxa śeromski 
(komornik sieradzki graniczny) syn 
Józefa i Marii Nieradzkiej, zobowiąza-
li się na połowie dóbr zapisać 6000 
dukatów na poczet posagu, Brygidzie 
Zabłockiej córce Macieja, dziedzica 
wsi Skarzyn i Siewieruszki. W 1766 
roku dziedzicem obu Siewieruszek był 
nadal Maciej Zabłocki. Skwitował go 
wówczas sumą 1200 dukatów Woj-
ciech Małachowski syn Jana Mała-
chowskiego i Doroty Potockiej.  Woj-
ciech Małachowski oŜenił się z Mar-
cjanną Zabłocką córką Macieja i otrzy-
mał w posagu Siewieruszki Małe. 
Swojej Ŝonie zapisał 15.000 dukatów. 
W 1788 roku Józef Bogdański syn 
Marcina urodzony około 1764 roku 
odstąpił od kontraktu zastawnego 
względem dóbr Siewieruszki, które 
sprzedał Wawrzyńcowi Zabłockiemu.  
Józef Bogdański był męŜem ElŜbiety 
Zabłockiej. PrzeŜył ją. Umarł na su-
choty 24 lutego 1828 roku. W 1791 
roku Maciej Zabłocki wojski sieradzki 
syna Jana Zabłockiego i Heleny Potoc-
kiej dziedzic Siewieruszek Wielkich i 
Mowiecie   sieradzkim, dobra te  

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Siewieruszki Wielkie i Małe 

Łada - herb Zabłockich 
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scedował na Andrzeja i Ignacego Za-
błockich, synów swoich i Barbary Ko-
walskiej córki Maksymiliana Kowal-
skiego i Teresy Bojanowskiej. 
Na początku XIX wieku Siewieruszki 
Wielkie i małe naleŜały do gminy ko-
wale Pańskie w powiecie tureckim i 
parafii Tokary. Dzieliło je od Turku 10 
- 12 wiorst (wiorsta 1077 m). W 1827 
roku, Siewieruszki Wielkie zamieszki-
wało w trzynastu domach 95 miesz-
kańców. W drugiej połowie wieku 
ilość mieszkańców zmalała. W sied-
miu domach mieszkały juŜ tylko 54 
osoby.  Siewieruszki Małe wieś i kolo-
nia miały szesnaście domów i 95 
mieszkańców. W folwarku były trzy 
domy i 28 mieszkańców. Z obszaru 
wsi wyodrębniono wieś Wojciechów. 
W 1879 roku folwark Siewieruszki 
Małe miał 222 morgi (124 ha). Grunty 
orne stanowiły 201 mórg (100 ha), łąki 
7 mórg (4 ha), Były teŜ dwie morgi 
zagajników ( ponad jeden hektar) oraz 
dwanaście mórg nieuŜytków (6,7 ha). 
Budynków murowanych było w fol-
warku cztery, a drewnianych siedem.  
Wcześniej w skład dóbr Siewieruszki 
wchodziły: wieś Siewieruszki Małe z 
dwudziestoma gospodarstwami i 64 
morgami (36 ha), kolonia Siewieruszki 
Wielkie z ośmioma gospodarstwami i 
182 morgami (101 ha), kolonia Sie-
wieruszki Małe z ośmioma gospodar-
stwami i 98 morgami ziemi (55 ha), 
Wojciechów z 34 gospodarstwami i 
320 morgami (179 ha), Rudunki z 27 
gospodarstwami i 109 morgami grun-
tów (61 ha), Nowy Świat z 24 gospo-
darstwami i 276 morgami (154,5 ha), 
Siewieruszki Wielkie z ośmioma go-
spodarstwami o 79 morgami (44 ha), 
Maryanowo z 26 gospodarstwami i 
458 morgami (256 ha). 
W archiwach zachowały się dokumen-
ty, dotyczące granic między dobrami 
Kawęczyn – Potworów i Siewieruszki 
Wielkie z lat 1437-1778.  Nie mając 
do nich dostępu, nie jestem w stanie 
powiedzieć, w jakim dokumencie i 
którego roku pojawiają się tam Sie-
wieruszki. NaleŜy teŜ dodać, Ŝe w Sie-
wieruszkach Małych urodził się Jan 
Andrzej Nowak – wójt gminy Kawę-
czyn.    

Andrzej R. Tyczyno         

Działo się w osadzie Przespolewie 17 lutego/1 marca 1890 roku o godzinie 10 
rano. Stawił się Ludwik Sobkowski rolnik zamieszkały we wsi Marcjanowie, 28 
lat, w obecności świadków Tomasza Karbowskiego, 38 lat i Jana Ćwiklińskie-
go, 43 lata, rolników zamieszkałych we wsi Marcjanowie i okazał Nam dziecię 
płci męskiej, stwierdzając, Ŝe jest ono urodzone we wsi Marcjanów 15/27 lute-
go tego roku o godzinie 8 wieczorem z jego prawowitej małŜonki, Józefy z do-
mu BaŜant, 25 lat. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dzisiaj odprawionym 
nadano imię: Kazimierz, a jego rodzicami chrzestnymi byli Karol Sobkowski i 
Kamila BaŜant. Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany, z powodu ich 
niepiśmienności, przez Nas tylko podpisany.  
Ksiądz Kolczyński Administrator Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego  

Dziedzic KoŜuchowski 
Pisząc o Kawęczynie, wspomniałem o Józefie Bonawenturze KoŜuchowskim 
właścicielu tutejszego majątku. Ostatnio natrafiłem na jego akt zgonu, któ-
ry poniŜej cytuję.  
Działo się to we wsi Tokarach dnia piętnastego marca tysiąc osiemset pięćdzie-
siątego szóstego roku o godzinie jedenastej. Stawili się Paweł Woźniak włodarz 
lat trzydzieści trzy tudzieŜ Jan Przybyła Sołtys lat sześćdziesiąt liczący obydwaj 
we wsi Kawęczynie zamieszkali i poświadczyli Ŝe dnia dwunastego bieŜącego 
miesiąca i roku o godzinie piątej rano zmarł Józef KoŜuchowski Dziedzic Dóbr 
Kawęczyna zamieszkały w Kawęczynie urodzony w Golinie Powiecie Koniń-
skim z Antoniego i Agnieszki z Skrzypińskich małŜonków KoŜuchowskich lat 
sześćdziesiąt dwa mający. Zostawiwszy po sobie owdowiałą zonę Pelagię z Kur-
natowskich. Po przekonaniu się na oczy o zejściu KoŜuchowskiego Akt ten sta-
wającym przeczytany przez nas i podpisany został 
X Cieśliński  Tomasz 
Józef  Bonawentura KoŜuchowski to wybitna postać. Urodził się w 1794 roku w 
Golinie. W dniu 5 stycznia 1810 roku, wstąpił  do Korpusu Kadetów w Kaliszu. 
Ukończył Szkołę Aplikacyjną, a od 16 października 1812 roku był podporuczni-
kiem w sztabie generała Maletskiego. Odbył kampanię napoleońską 1812 roku, 
brał udział w bitwach pod Smoleńskiem i MoŜajskiem (Borodino). Pod Małoja-
rosławcem dostał się 24 września 1812 roku do niewoli rosyjskiej, w której 
przebywał do 14 kwietnia 1814 roku. W dniu 21 stycznia 1815 roku wszedł do 
korpusu artylerii pieszej jako podporucznik. Od 13 kwietnia 1819 roku był w 
drugiej kompanii lekkiej a.p. ,a od 21 maja 1820 roku jako porucznik. Dnia 8 
grudnia 1820 roku został przydzielony do 2 kompanii pozycyjnej a. p., a 17 
sierpnia 1829 roku do 3 kompanii lekkiej artylerii pieszej. W dniu 6 listopada 
1830 roku otrzymał stopień kapitana 2 klasy, był adiutantem gen. Redla. W dniu 
24 maja 1830 roku otrzymał znak honorowy za piętnaście lat nieskazitelnej słuŜ-
by oficerskiej. W powstaniu listopadowym był kapitanem 2 klasy i adiutantem 
polowym (generała Redla), następnie od 6 lutego 1831 roku kapitanem 1 klasy 
w 8 komp. lekkiej art. p. Jako dowódca 6 kompanii lekko pieszej, w korpusie 
generała Umińskiego, brał udział w bitwie o Warszawę 6 września 1831. W dniu 
15 września 1831 roku otrzymał złoty krzyŜ Virtuti Militari (IV klasy) #2620. Z 
generałem Maciejem Rybińskim i głównymi siłami polskimi, przyszedł dnia 5 
października 1831 roku do Prus, pod Świebodzinem. Po powrocie z emigracji 
oŜenił się w 1839 z Pelagią Kurnatowską (h. Łodzia), córką Jana i Eleonory (z d. 
Unrug) małŜonków Kurnatowskich z Brudzewa. 
Był właścicielem majątku Kawęczyn. Zmarł w tej wsi jak zapisano w powyŜej 
cytowanym akcie. 

 Andrzej R. Tyczyno  

 

Z przespolewskich ksiąg  
parafialnych 
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Z inicjatywy Gminnej Komisji ds Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, odbyło się w dniu 1 
marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w 
Kawęczynie, szkolenie dla właścicieli 
punktów sprzedaŜy i sprzedawców na-
pojów alkoholowych. Obejmowało ono  
skutecznego przestrzegania postano-
wień ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Szkolenie jest częścią działań podej-
mowanych przez Gminną Komisję ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, na rzecz ograni-
czania dostępu osób nieletnich do sub-

stancji psychoaktywnych. Ma na celu 
pomóc właścicielom   sprzedaŜy i 
sprzedawcom w egzekwowaniu zakazu 
sprzedaŜy i podawania napojów alko-
holowych osobom nieletnim. Jest to 
jeden z  warunków korzystania z ze-
zwoleń na sprzedaŜ alkoholu. ZaleŜy 
nam na przestrzeganiu prawa w tym 
zakresie w naszej gminie. W szkoleniu 
wzięli udział właściciele i sprzedawcy 
napojów alkoholowych oraz członko-
wie komisji, łącznie dwadzieścia trzy 
osoby. Zajęcia były prowadzone przez 
Annę Lewandowską, która posiada 
rekomendację Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Warszawie. Uczestnicy szkole-
nia otrzymali zaświadczenia o jego 
ukończeniu. 
W tym samym dniu członkowie  Gmin-
nej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
uczestniczyli w szkoleniu komisji, w 
zakresie kierowania osób naduŜywają-
cych alkohol na przymusowe leczenie 
w zakładzie lecznictwa odwykowego 
orzekane przez sąd. Szkolenie przepro-
w ad zi ła  Bo gu mi ła  P ap ro ck a-
Pleśnierowicz - terapeuta uzaleŜnień.                                                                                 

T.K. 

Szkolenie właścicieli i sprzedawców 
sklepów z napojami alkoholowymi 

W  dniu 18 marca 2010 r. w Ze-
spole Szkół w Kowalach Pań-

skich odbyło się Zebranie Sprawoz-
dawczo - Wyborcze Oddziału ZNP w 
Kawęczynie. Na zebranie przybyło 
czterdziestu jeden członków związku z 
naszej gminy. Przybyli takŜe zaprosze-
ni goście: Wojciech Adaszewski - pre-
zes Zarządu Okręgu ZNP w Koninie i 
ElŜbieta Kaczmarek, Jan Nowak - wójt 
Gminy Kawęczyn, Henryk Binkowski - 
zastępca wójta oraz dyrektorzy szkół: 
Iwona Sobińska z Kowali Pańskich i 
Ewa Wojtczak z Tokar. Na przewodni-
czącą zebrania wybrano Arletę Biegań-
ską - dyrektora Zespołu Szkół w Kawę-
czynie, która sprawnie przeprowadziła 
spotkanie. 
Julia Kucharska - prezes Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Kawęczynie, przedstawiła sprawozda-
nia z działalności związku w latach 
2006-2010. Podziękowała za aktywną 
pracę zarządowi związku i wszystkim 
członkom, którzy uczestniczyli w refe-
rendum strajkowym i strajkach ostrze-
gawczych oraz popierali akcje propo-
nowane przez związek. Szczególnie 
ciepło i serdecznie podziękowała wła-
dzom samorządowym naszej gminy, 
które zawsze, na miarę swoich moŜli-
wości, realizują prośby i postulaty fi-
nansowe nauczycieli i pracowników 

oświaty. ZłoŜyła takŜe podziękowanie 
władzom związkowym w Koninie i w 
Turku. Zebrani udzielili prezesowi ab-
solutorium. Słowa uznania dla prezes 
Julii Kucharskiej za jej pracę, wyraził 
prezes Okręgu w Koninie Wojciech 
Adaszewski. 
W dalszej części zebrania przystąpiono 
do wyboru prezesa związku, członków 
zarządu, komisji rewizyjnej i delega-

tów na konferencję związkową do Tur-
ku. Jedynym kandydatem na prezesa 
ZNP była pani Julia Kucharska, której 
po raz kolejny powierzono funkcję pre-
zesa, którą sprawuje juŜ od szesnastu 
lat. Nowo wybranej prezes serdeczne 
gratulacje złoŜył Wójt i jego zastępca, 
oraz koleŜanki i koledzy związkowcy. 
   

JA 

Wybory w  Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Gratulacje Julii Kucharskiej zło Ŝyli wójt i jego zastępca 
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W dniu 28 lutego 2010r.w Hali 
Sportowej przy Szkole Podstawo-
wej w Przykonie odbył się Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta 
Gminy Przykona.  
W turnieju wzięło udział sześć dru-
Ŝyn z gmin: Turek, Dobra, 
Brudzew, Kawęczyn, Malanów        
i Przykona. Gminę Kawęczyn re-
prezentowała druŜyna w składzie: 
Damian Gidelski, Marcin Mazurek, 
Mariusz Mazurek, Przemysław Ru-
tecki, Marcin Skurka, Paweł Wą-
giel i Przemysław Wągiel. W kla-
syfikacji końcowej pierwsze miej-
sce zajęła druŜyna z Gminy Mala-
nów, drugie - Gmina Turek, trzecie 
Gmina Dobra, czwarte miejsce 
Gmina Kawęczyn, piąte Gmina 
Przykona i szóste Gmina Brudzew.            

Turniej piłki siatkowej w Przykonie 

DruŜyna siatkarzy z Gminy Kawęczyn z  Janem Nowakiem Wójtem Gminy  

VIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
Dnia 13 marca 2010 r. w Sali Sporto-
wej przy Zespole Szkół im. M. Skło-
dowskiej – Curie w Kawęczynie odbył 
się VIII Gminny Turniej Tenisa Stoło-
wego. Turniej otwarty został przez 
Wójta Gminy Kawęczyn – Jana Nowa-
ka oraz Prezesa LZS „Orzeł” Kawę-
czyn – Edwarda Krawczyka.  
W rozgrywkach udział wzięło ponad 
50 zawodniczek i zawodników 
Po pięciogodzinnych zmaganiach wy-
łoniono zwycięzców, a klasyfikacja 
końcowa przedstawia się następująco: 
Dziewczyny/kobiety 
1. Paulina Grabowska  
2. Sylwia Pawlak 
3. Katarzyna Kasprzak 
Szkoły podstawowe – chłopcy 
1. Krystian Jenerowicz  
2. Michał Jenerowicz  
3. Rafał Raszewski  
Szkoły gimnazjalne – chłopcy 
1. Oskar Korycki  
2. Michał Kuras 
3. Damian Gidelski 
MęŜczyźni 
1. Marek Olek  
2. Grzegorz Majda    
        

Krzysztof Darul  
W trakcie Turnieju wyróŜniono naj-
młodszego i najstarszego uczestnika. 
Zostali nimi Bartłomiej Grabowski z 
Kawęczyna lat 6 i Adam Chojecki z 

Kowali Pańskich lat 61. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni pucharami oraz dy-
plomami ufundowanymi przez LZS 
„Orzeł” Kawęczyn oraz Urząd Gminy 
w Kawęczynie.  



Urząd Gminy 
 Kawęczyn 
62-704 Kawęczyn 

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

czynny w dni robocze 
Od 7.30 do 15.30 

  

 Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Zgony 
Anna Kaczmarek 
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KOMUNIKAT 
Wójt     Gminy     Kawęczyn 

lub  Zastępca  Wójta  Gminy  Ka-
węczyn                   

p r z y j m u j ą   
interesantów 

w  kaŜdy  poniedziałek 
od  godziny  900 – 1300 

 W dniach 17 i 18  marca 2010 r. na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się 
zebrania Gminnej Spółki Wodnej. W zebraniach udział wzięli Kierownik Po-
wiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku Pan Wacław Pawłowski, pra-
cownik Urzędu Gminy w Kawęczynie Maria Siwerska i w części zebrań 
uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Krupiński. Tema-
tem zebrań było sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej za rok 2009, opra-
cowanie planu robót na poszczególnych obiektach na rok 2010 oraz podjęcie 
uchwał odnośnie wysokości składki. Wysokość składek z 1 hektara przelicze-
niowego na 2010 r. w poszczególnych obiektach przedstawia tabela. 
 

Zebrania sprawozdawcze 
Gminnej Spółki Wodnej 

Nazwa obiektu Wysokość składki 

Kowale Pańskie-Ciemień 18,00 zł 

Leśnictwo 18,00 zł 

Siedliska 18,00 zł 

Dzierzbotki 18,00 zł 

Tokary 18,00 zł 

Głuchów-łąki 50,00 zł 

Marianów – Wojciechów 19,00 zł 

Marcinów 15,00 zł 

SkarŜyn 15,00 zł 

Szkolenie bhp  
dla pracodawców 

 

W dniu 5 marca 2010 r. w sali narad Urzędu Gminy w Ka-
węczynie odbyło się bezpłatne szkolenie bhp dla 14 osób 
będących pracodawcami. Szkolenie przeprowadzone zosta-
ło przez Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr 
Pana Eugeniusza Przybyły. Tematyka szkolenia obejmowa-
ła między innym zagadnienia z zakresu bhp, prawa pracy, 
p. poŜ.  KaŜdy z uczestników szkolenia otrzymał zaświad-
czenie o ukończeniu kursu, jak równieŜ materiały szkole-
niowe. 
Wójt Gminy Kaw ęczyn informuje, Ŝe w przypadku 
większego zainteresowania ze strony lokalnych przed-
siębiorców szkolenie to zostanie powtórnie zorganizo-
wane.  

Rozwiązanie  
 
Rozwiązaniem krzyŜówki z po-
przedniego numeru 
„Kawęczyniaka” jest hasło: „Adam 
Małysz”. Zwycięzcę wyłoniono w 
drodze losowania. Nagrodę ksiąŜ-
kową za prawidłowe rozwiązanie 
otrzymuje Pani Karina Gawron 
zam. Kawęczyn 44 a. 



marzec 2010                                         KAWĘCZYNIAK                                                          11   

 LUBISZ ŚPIEWAĆ, GRASZ NA INSTRUMENCIE   MUZYCZNYM  
ZGŁO Ś SIĘ ! 

 
W związku z reaktywowaniem działalności Zespołu Ludowego „Sami Swoi”  

z a p r a s z a m y młodzieŜ szkolną, osoby dorosłe , które lubią śpiewać,  
grają na instrumencie muzycznym do zgłoszenia się do zespołu. 

Zgłoszenia przyjmuje pani Teresa Kęska, Urząd Gminy w Kawęczynie 
 pokój nr 8 

  Ogłoszenie 
 

Szanowni Absolwenci, Nauczyciele i Rodzice uczniów  
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach 

 
Dyrektor i Rada Pedagogiczna zwraca się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu wystawy 

poświęconej naszej Szkole. Ekspozycja zostanie zaprezentowana w dniu 1 września 2010r. 
z okazji oddania nowego budynku szkoły. 

Prosimy o wypoŜyczenie nam zdjęć i pamiątek (z krótkim opisem) związanych ze Szko-
łą w Tokarach.  
Wszelkie materiały moŜna przedkładać w  bibliotece Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Tokarach lub drogą elektroniczną na adres bibliotekatokary@wp.pl                                  
 do dnia 15 czerwca 2010r.  
Informacje dotyczące uroczystości oddania nowej szkoły prezentowane będą na stronie inter-
netowej: www.sptokary.pl  

 

                                                         Za pomoc z góry dziękujemy  

OGŁOSZENIE 
 

W związku z planowanymi obchodami jubileuszu   

Szkoły Podstawowej w SkarŜynie  
prosimy wszystkie osoby posiadające pamiątki osobiste, rodzinne oraz inne istotne informacje 

związane ze szkołą  o kontakt z dyrektorem szkoły  lub sekretariatem  
  pod numerem  telefonu 63 288-68-03, 63 289-24-55  lub osobiście . 

                                                                 
 Za wszelką pomoc dziękujemy. 

Przekazane materiały zobowiązujemy się zwrócić właścicielom. 



 

Efektowny początek wiosny 
Od pokonania 2:1 lidera A-klasowych rozgrywek, druŜynę KS Konin, rozpoczęli 
wiosenne występy piłkarze Orła Kaw ęczyn. Z powodu modernizacji boiska w Toka-
rach, mecz odbył się na stadionie w Dobrej. Obie bramki dla naszej druŜyny strzelił 
Mikołaj Jasiak. 

Pod nieobecność Grzegorza 
Majdy, funkcję kapitana 
druŜyny, trener Janusz Mo-
drzejewski powierzył   Łu-
k aszo w i  An tc zak o w i 
(Bolo).  Lepszego rozpoczę-
cia spotkania nie moŜna by-
ło sobie wymarzyć,  juŜ w 
pierwszej minucie Mikołaj 
Jasiak przelobował bramka-
rza, a piłka wylądowała w 
siatce. Goście  zaskoczeni 
byli takim obrotem sprawy. 
Jednak szybko się otrząsnęli 
i zabrali się do odrabiania 
strat. Szczególnie groźne 
akcje stwarzali po dośrodko-
waniach. Z wrzutkami ra-
dzili sobie na ogół obrońcy. 
Zadanie ułatwiali im koniń-
scy piłkarze, którzy strzelali 
niecelnie. Tym samym Kon-
rad Grzelak strzegący bram-
ki Orła miał ułatwione zada-
nie. 
Orzeł szukał szansy na zdo-
bycie kolejnego gola w 
strzałach z dystansu. Próbo-
wali Jakub Dudek oraz Piotr 
Pasik, niestety nieskutecz-
nie. Wykorzystali to prze-
ciwnicy wyrównując w trzy-

dziestej minucie. Ten gol 
uskrzydlił gości. Chwilę 
później mogli prowadzić, 
ale strzał sprzed pola karne-
go trafił w słupek. 
Druga połowa rozpoczęła 
się od ataków gości, którzy 
chcieli jak najszybciej strze-
lić drugą bramkę. Mieli do 
tego okazję, ale po inter-
wencji Grzelaka piłka odbiła 
się od słupka. Orzeł w dal-
szym ciągu szukał 
okazji w kontrach. Po 
zamieszaniu w polu 
karnym, stuprocento-
wej sytuacji sam na 
sam z konińskim 
bramkarzem nie wy-
korzystał Wojciech 
Jasiak. Czego nie 
udało się Wojtkowi, 
zrealizował Marcin 
Jasiak. W kilka minut 
później soczyście 
strzelił, a piłka przele-
ciała obok próbujące-
go bezradnie interwe-
niować bramkarza 
gości i było 2:1. 
Piłkarze z Konina 
rzucili się do strzele-

nia bramki pozwalającej 
wywieźć choć jeden punkt. 
Dobrze swoje zadania de-
fensywne realizowała obro-
na oraz bramkarz Orła. Go-
ście mieli sytuacje na wy-
równanie, ale nie byli ich w 
stanie wykorzystać. Na nic 
okazała się teŜ ,,pomoc’’ 
sędziego, który w końcówce 
meczu podyktował trzy rzu-
ty wolne przed polem kar-

nym druŜyny Orła. śaden z 
nich nie znalazł drogi do 
bramki. DruŜyna z Konina 
poniosła  pierwszą poraŜkę 
w tym sezonie. Kibice cie-
szą się tym spektakularnym 
zwycięstwem kawęczyń-
skiej druŜyny i czekają na 
więcej. Trener Modrzejew-
ski zapewnia, Ŝe będą wal-
czyli do końca, by nie za-
wieść kibiców.          (art) 

Tabela  A klasy  

         Nazwa zespołu              Mecze  pkt.   Bramki    Z      R       P 

1.Polonia Golina 
2. KS Konin 
3. Błękitni Mąkolno 
4. Warta Krzymów 
5. Polanin Strzałkowo  
6. Orzeł Kawęczyn  
7. Orzeł Grzegorzew 
8. Błękitni Helenów 
9. Hetman Orchowo 
10. Lech Kozarzewek  
11. Wilki Wilczyn 
12. StraŜak Licheń Stary 
13. Baszta Wyszyna 
14. Orły Huta Łukomska 
14. Warta Kramsk 
16. Teleszyna Przykona 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
16
17
16
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

45 
42 
36 
34 
34 
31 
24 
23 
21 
18 
15 
14 
14 
13 
13 

9 

71:18 
48-19 
52-27 
52-25 
41-21 
37:24 
24:23 
30:34 
31:36 
29:31 
25:30 
24:35 
19:49 
39:64 
26:76 
31:67 

15 
13 
11 
10 
10 
9 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 

0 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2
1
1 
0 

2 
1 
3 
3 
3 
4 
6 
8 
7 
9 
10 
11 
11 
12 
12 
14 

Najlepsi z najlepszych 
Najdłu Ŝej w tym sezonie, przebywał na boisku pomocnik 
Piotr Pasik 1637 minut. Kilkadziesiąt minut mniej bo 1555 
grał  Jakub Dudek - pomocnik. Wojciech  Jasiak i Grzegorz 
Majda przebywali na murawie 1530 minut. Na czele tabeli 
najlepszych strzelców znajduje się Grzegorz Majda z 18 go-
lami. Na drugim miejscu jest Szymon Woźniak -8, a na trze-
cim Mikołaj Jasiak po - 7 goli, Przemysław Kurzawa 3.  
 
NajwyŜej oceniani piłkarze Orła to: 
1. Grzegorz Majda - 9,10 
2. Jakub Dudek - 8,37 
3. Konrad Grzelak - 8,33 

Wyniki spotkań oraz inne aktualności z działalności LZS 
Orzeł Kawęczyn moŜna śledzić na stronie internetowej 
 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

 Wyniki siedemnastej  kolejki    

Warta Krzymów 5:1 Orły Huta Łukom. 

Hetman Orchowo - Orzeł Grzegorzew 

Polonia Golina 5:2 Teleszyna Przyk. 

Baszta Wyszyna 1:1 StraŜak Licheń 

Orzeł Kawęczyn 2:1 KS Konin 

Wilki Wilczyn 6:0 Warta Kramsk 

Błękitni M ąkolno 4:2 Polanin Strzałkowo 

Błękitni Helenów 2:1 Lech Kozarzewek 

W kolejnych meczach Orzeł  zmierzy się z War-
tą Kramsk, Polaninem Strzałkowo, Lechem Ko-
zarzewek, Błękitnymi Helenów i Błękitnymi M ą-
kolno. Relacje w następnym wydaniu Kawęczy-
niaka.   


