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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

 

Powozili i skakali na kawęczyńskim hipodromie 
Kawęczyn ponownie gościł  wspaniałe 
konie, jeźdźców i woźniców. Ogółem 
w zawodach wzięło udział 33 
zawodników i 54 konie. Dopisała 
takŜe publiczność, która przez 
dziewięć godzin śledziła ich 
zmagania. Wśród startujących była  
silna ekipa reprezentująca Gminę 
Kawęczyn.  Najlepiej wypadł Filip 
Grudziński, który zajął  trzecie 
miejsce w powoŜeniu parą kuców. 
AndŜęlika Buchali  na Columbusie ze 
stajni w śdŜarach zajęła czwarte 
miejsce w dwufazowym konkursie 
skoków L. Takie samo miejsce zajął 
Stanisław Urbaniak w powoŜeniu 
parą kuców.  W  zaprezentował się 
równieŜ Mirosław Grudziński - 
właściciel stajni w śdŜarach. 
Szczegóły i wyniki na str. 17 i 18  Mirosław Grudzi ński zaprezentował poza konkursem powoŜenie czwórką 

koni 

 

Rada Gminy Kawęczyn obradowała w Marianowie. 
Jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy absolutorium za 
wykonanie ubiegłorocznego budŜetu. Podzielono 
nadwyŜkę  budŜetową w  793.099,93 zł. Radni 
podziękowali za  pracę dotychczasowemu sołtysowi 
Marianowa oraz pogratulowali i  złoŜyli Ŝyczenia jego 
następczyni.                            Szczegóły na str.18  

Udzielili absolutorium  
i rozdysponowali nadwyŜkę 

Sukcesem zakończył się udział  druŜyn poŜarniczych 
z Gminy Kawęczyn w III Powiatowych Zawodach 
CTIF, które odbyły się w Kaczkach Ś rednich. 

Relacja na stronie 3 

W Kowlach Pańskich - Kolonii, odbyło się spotkanie 
członków Gminnego Koła Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Kawęczynie. Jego tematem 
była aktywizacja ich środowiska. Gościem 
kawęczyńskich seniorów był Senator RP Ireneusz 
Niewiarowski.                 Szczegóły na str. 2 

 Sprawnie przebiegły wybory do Parlamentu 
Europejskiego w Gminie Kawęczyn. Frekwencja 
wyniosła 16,28%. Największą wykazali się 
mieszkańcy Stanisławy 36,11%, a najmniejszą 
Czachulca Nowego  3,33%. W gminie wybory 
wygrało PiS 41,67% przed PSL 20,28 i PO 14,94. 

Wyniki wyborów na stronach 13-15  

Sołtysi z Gminy Kawęczyn odwiedzili Gogolin w 
województwie opolskim i Strumień w województwie 
śląskim, gdzie zapoznali się z  realizacją  Programu 
Odnowy Wsi i funduszu sołeckiego.           Czytaj na str2 
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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.) 

W restauracji w Kowalach 
Pańskich odbyło się spotkanie 
członków Gminnego Koła 
Związku Emerytów i Rencistów 
w Kawęczynie . Kilkudziesięciu 
u c z e s t n i k ó w  p o w i t a ł a 
przewodnicząca Helena Piaścik. 
Wśród   nich byli: Senator RP 
Ireneusz Niewiarowski, Jan 
Nowaka – W ójt Gminy 
Kawęczyn, ks. Antoni Janicki – 
Proboszcz Parafii Tokary, Piotr 
Gebler – Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn, Henryk 
Binkowski – Prezes Gminnego 
K o ł a  T o w a r z y s t w a 
Samorządowego,  Jarosław Król  
– Prezes Kawęczyńskiego 
Towarzystwa Rozwoju i Arleta 
Biegańska - Dyrektor Zespołu 
Szkół w Kawęczynie 
Wójt Nowak powiedział, Ŝe 
inspiracją do organizacji tego   
spotkania był biuletyn pt. 
„Mi ędzy nami seniorami ”, 
wyda ny pr ze z K rajo we 

Stowarzyszenie Sołtysów przy 
współudziale T owarzystwa 
Samorządowego w ramach 
R ząd o w e g o  P r o g r a m u 
Aktywizacji Społecznej Osób 
S tars zy ch.  Dlat ego t eŜ 
z a p r o s z o n o  s e n a t o r a 
Niewiarowskiego, który był 

inicjatorem powstania tego 
opracowania. Wójt Nowak 
wyraził przekonanie, Ŝe senator 
wskaŜe kierunki działań i 
pomysły, które uaktywnią 
seniorów z terenu gminy 
Kawęczyn.  
S e n a t o r N i e w i a r o w sk i 

stwierdził, Ŝe społeczeństwo 
polskie starzeje się. Niemniej 
Ŝyjemy coraz dłuŜej i coraz 
dłuŜej chcemy być aktywni. 
Mówił o sposobach aktywizacji 
osób starszych na przykładzie 
grup seniorskich z Dąbia, Koła, 
Tuliszkowa i Turku. Senator 
zwrócił uwagę na działania 
rządu na rzecz osób starszych. 
Arleta Biegańska – Dyrektor 
Zespołu Szkół w Kawęczynie 
przypomniała, Ŝe równieŜ w 
Gminie Kawęczyn czyni się 
wiele dla uaktyw nienia 
seniorów. Odbyły się juŜ cztery 
edycje projektu „ Aktywna 
jesień” realizowanego przez 
K a w ę c z yń s k i e  F o r u m 
Rodziców. Uczestniczący w 
nich brali udział między innymi 
w wycieczce do Krakowa, 
wyjazdach do teatru, kina, 
muzeum oraz na krytą pływalnię 
w Turku.  

Przy współpracy Urzędu 
Gminy w Kawęczynie oraz 
wielk iego zaangaŜowania 
Prezesa Gminnego Koła 
W i e l k o p o l s k i e g o 
Stowarzyszenia Sołtysów w 
Kawęczynie Jacka Pawlaka 
w dniu 9 maja 2014 r. 
zorganizowany został wyjazd 
so łt y só w,  ra dnych  i 
członków rad so łeckich 
Gminy Kawęczyn  do dwóch 
zap rzyjaźn ionych  gmin :  
Gogolin w województwie 
opolskim i Strumień w 
wo jewództ wie śl ąsk im . 
Główne załoŜenia wyjazdu 
zakładały pozyskanie wiedzy 
oraz analizę inwestycji we 
wspomnianych gminach w 
ramach Programu Odnowy 
Obszarów Wiejskich oraz 

funduszu sołeckiego, do 
którego przystępuje równieŜ 
nasza gmina.  
Gminy Gogolin i Strumień to 
obszary, w których Program 
O d n o wy  O b s z a r ó w 

Wiejskich realizowany jest w 
p e ł n y m  w y m i a r z e 
inwest ycy jnym.  Środk i 
pozyskane w ramach 
projektu inwestowane są w 
dziesięciu sołectwach gminy 

Gogo lin  o raz sześciu 
sołectwach gminy Strumień. 
D o  n a j waŜ n i e j s zy ch 
projektów zaliczyć moŜna 
obszary: kultury, edukacji, 
ś r o d o w i s k a  o r a z 
infrastruktury.  Wielkie 
zaangaŜowanie i  wiedza 
koordynatorów programu  
dają ogromne moŜliwości 
rozwoju nie tylko gmin 
Gogolin i Strumień, ale 
równieŜ obszarów z małym 
zapleczem inwestycyjnym.  

Jacek Pawlak 
Prezes Gminnego Koła  

Wielkopolskiego  
Stowarzyszenia Sołtysów  

w Kawęczynie  

Sołtysi w Strumieniu i Gogolinie 

Sołtysi przed Urzędem Miejskim w Strumieniu 

Seniorzy o aktywności 

Goście spotkania seniorów. Od lewej: ks. Antoni Janicki, 
senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Jarosław Król i  
radny, a zarazem komendant gminny OSP Stanisław 
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W  dniu 25 maja 2014 r. 
na stadionie 

lekkoatletycznym Zespołu 
Szkół Rolniczych CKP w 
Kaczkach Średnich - Gmina 
Turek, odbyły się III 
Powiatowe Zawody Sportowo
-PoŜarnicze wg. 

Międzynarodowego 
Rgulaminu CTIF. W 
zawodach udział wzięło 15 
druŜyn z terenu powiatu 
tureckiego, w tym osiem 
Ŝeńskich  i  siedem męskich. 
Zawody rozegrane zostały w 
dwóch konkurencjach, 
ćwiczenie bojowe i sztafeta 
poŜarnicza z przeszkodami. 
Uroczystego otwarcia 
zawodów dokonał st. bryg. 
Leonard Soja - Komendant 
Powiatowy Państwowej 

StraŜy PoŜarnej w Turku. 
Gminę Kawęczyn 
reprezentowały dwie druŜyny 
dziewcząt  t j. MDP śdzary, 
która zajęła pierwsze miejsce 
i MDP SkarŜyn, która 
uplasowała się na drugim 
miejscu. W grupie chłopców 

wystąpiły dwie druŜyny. 
MDP Głuchów I zajęła 
pierwsze miejsce, a MDP 
Głuchów II piąte.  
Podczas ceremonii 
zamknięcia Powiatowych 
Zawodów MłodzieŜowych 
DruŜyn PoŜarniczych, 
gratulacje, dyplomy, medale i 
upominki wręczyli: Starosta 
Turecki Zbigniew Bartosik, 
Komendant Powiatowy PSP 
st. bryg. Leonard Soja, dh 
Grzegorz Ciesielski - Prezes 

Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP oraz 
Karol Mikołajczyk - Wójt 
Gminy Turek. 
Zawody współorganizowali: 
Komenda Powiatowa 
Państwowej StraŜy PoŜarnej 

w Turku, Oddział Powiatowy 
ZOSP RP  w Turku, Oddział 
Gminny ZOSP RP w Turku, 
Starostwo Powiatowe i Gmina 
Turek. 

Sukces młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych z Gminy Kawęczyn 

MDP Głuchów na najwyŜszym stopniu podium 

Dziewczęta ze śdŜar wywalczyły pierwsze miejsce 

 

OSP Skarzyn na drugim miejscu 

W  dniu 24 kwietnia 2014 roku na 
terenie Gminy Kawęczyn 

przeprowadzono czynności kontrolno-
rozpoznawcze w gospodarstwach 
indywidualnych, w ramach akcji 
„POSESJA”.  
W trakcie przeprowadzonych 
czynności, w których udział wzięli  
straŜacy z Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Turku, 
funkcjonariusze Policji z Komisariatu 

w Dobrej oraz  druhowie z 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, 
skontrolowano 29 gospodarstw rolnych, 
w których dokonano oględzin 50 
obiektów. Były to: stodoły, budynki 
inwentarskie i gospodarcze, punkty 
wymiany gazu propan-butan w butlach, 
garaŜe. Stwierdzono ogółem trzydzieści  
usterek. Stwierdzone usterki w 
budynkach gospodarczo-inwentarskich 
dotyczą głównie instalacji elektrycznej 

i osprzętu, t j.: prowizoryczne 
podłączenia, brak kloszy osłonowych 
na lampach oświetleniowych, instalacja 
elektryczna pokryta kurzem i 
pajęczyną. W kontrolowanych 
punktach wymiany gazu najczęściej 
pojawiał się brak podręcznego sprzętu 
gaśniczego, jak równieŜ brak instrukcji 
powstania na wypadek poŜaru oraz 
znaków informacyjno-ostrzegawczych. 

Akcja „Posesja” - skontrolowano 29 gospodarstw 



 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Działo się to w Tokarach dnia 31 grudnia tysiąc osiemset czterdziestego roku o godzinie czwartey po południu. Stawił się Wojciech 
Walczak liczący lat dwadzieścia trzy włościanin, wyrobnik zamieszkały w Okręglicy. W obecności Mateusza Gralki liczącego lat 
czterdzieści gospodarza i Antoniego Lipiczaka gospodarza liczącego lat czterdzieści dwa gospodarza obydwóch włościan 
zamieszkałych w Okręglicy i okazał nam dziecię płci męskiej, które się urodziło w Okręglicy dnia dwunastego grudnia tysiąc 
osiemset czterdziestego roku o godzinie dziesiątey wieczór z małŜonki Maryanny z Tuziaków liczącey lat dwadzieścia. Dziecięciu 
temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Tomasz, a rodzicami iego chrzestnemi byli Maciej 
Sobczyński włościanin słuŜący i Antonina Gralak. Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany został, przez mnie Komendarza 
podpisany, gdyŜ stawaiący i świadkowie pisać nie umieyą. 

††† 
Działo się to w Tokarach dnia dziewiątego stycznia tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku o godzinie dwunastej w 
południe, Stawił się Piotr Suwarczak komornik włościanin liczący lat trzydzieści siedem zamieszkały w Milejowie.  W obecności 
Jakuba Chudzika liczącego lat trzydzieści cztery komornika i Jana Sakłuckiego liczącego lat trzydzieści sześć gospodarza, 
obydwóch włościan zamieszkałych w Milejowie i okazał nam dziecię płci Ŝeńskiej, które się urodziło w Milejowie dnia ósmego 
stycznia roku bieŜącego o godzinie jedenastej przed południem z iego małŜonki Maryanny z Rykowskich liczącej lat trzydzieści 
osiem. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Józefa, a rodzicami iego chrzestnemi 
byli wyŜej wspomniany Jakub Chudzik i Maryanna Łukasiewiczowa. Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany został przez 
mnie Komendarza podpisany, gdyŜ stawaiący i świadkowie pisać nie umieyą. 

††† 
Działo się to w Tokarach dnia osiemnastego stycznia tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku o godzinie pierwszej po 
południu. Stawił się Andrzej Przybylak liczący lat trzydzieści cztery komornik włościanin zamieszkały w Kawęczynie.  W obecności 
Jana Binkoskiego liczącego lat dwadzieścia osiem komornika i Mateusza Pawlaka liczącego lat pięćdziesiąt gospodarza, obydwóch 
włościan gospodarzy zamieszkałych w Kawęczynie i okazał nam dziecię płci Ŝeńskiej, które się urodziło w Kawęczynie dnia 
szesnastego stycznia roku bieŜącego o godzinie drugiej po południu z iego małŜonki Doroty z Langów liczącej lat trzydzieści ieden. 
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Agnieszka, a rodzicami iego chrzestnemi byli 
wyŜej wspomniany Jan Binkoski i Franciszka Maciaszczyk. Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany został przez mnie 
Komendarza podpisany, gdyŜ stawaiący i świadkowie pisać nie umieyą. 

*Zachowano oryginalną pisownię. 

Z akt parafii św. Andrzeja Apostoła w Tokarach 

Dnia 27-go października 1931 r. w 
jednej z wiosek połoŜonej w gminie 
Tokary , odbywało  się  zebranie 
gospodarzy w przedmiocie scalenia 
gruntów. Chodziło o to, aŜeby rolnicy 
mieli  swoją własność w jednym 
miejscu, a nie w kawałkach tak jak 
dotychczas to  by ło . 
Zdawałoby się, Ŝe wspólny 
interes wszystkich, mający 
na celu tylko dobro ogółu 
d o p r o w a d z i  s z y b k o  d o  
jednomyślności. Tymczasem wieśniacy 
kierując się konserwatyzmem, całkiem 
z danej kwestii nie uzasadnionym, 
zrzekli się połączenia gruntów w jedną 
całość,  a wypowiedziel i się  za 
pozostawieniem ich działek w róŜnych 
miejscach i odległości tak jak to było 
dotychczas. JednakŜe znalazł się wśród 
zebranych  gospodarz Kazim ierz 
Skórka,  który przeciwstawił się 
zacofańcom i w gorących słowach 
zachęcał do wprowadzenia zalecanego 

przez władze z iemsk ie scalenia 
gruntów. To oczywiście nie odniosło 
skutku, ale w kaŜdym bądź razie co do 
powziętej uchwały nasunęło myśl  
krytycznie. I zdawałoby się, Ŝe sprawa 
została zakończona tak jak Ŝyczyła 
sobie tego większość. 

Niestety niektórzy z pośród wieśniaków 
postanowili po zebraniu rozprawić się 
ze Skórką, gdy będzie powracać  
wieczorem do domu. Kiedy więc 
n ieszczęsny  śmiałek szedł sobie 
spokojnie drogą rozwaŜając swój 
występ publiczny, nieznani ludzie 
pobili go silnie po głowie i plecach, 
poczem rozbiegli się w róŜne strony. Z 
pośród napastników Skórka poznał 
jedynie niejakiego Stefana Ciapę, lat 15 
mającego, który miał tyle odwagi, Ŝe 
gałęzią uderzył człowieka powaŜnego i 

starego wiekiem. Wyrostka  tego 
p rawdopodobn ie namó wi l i  do 
niegodnego czynu ludzie starsi, którzy 
wstydzili się brać udział w hańbiącej 
bójce. Skórka wniósł  skargę do Sądu 
Grodzk iego w T urku przeciwko 
róŜnym osobnikom, a w tej liczbie i 

Ciapie, Ŝądając ukarania 
ich za pobicie. Wina 
jednak na przewodzie 
sądowym ust alona 

została tylko Stefana Ciapy, który 
wyrokiem z dnia 25 lutego br. Skazany 
został na 20 zł grzywny i na zapłacenie 
opłaty sądowej. 
Ciapa dotychczas karany nie był i 
p rzyznał się  do  powyŜ sze go 
przestępst wa, skutkiem czego, ze 
względu na jego młodociane lata i niski 
poziom umysłowy, zastosowane zostały 
daleko idące okoliczności łagodzące 
przy wymiarze kary. 
*Echo Turku nr 9 z 2 marca 1932 roku. 
*Zachowano oryginalną pisownię. 

Stronę  opracował (art.) 

Pobity przez zacofańców 
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Sołtys i Rada Sołecka wsi Młodzianów 
w dniu 25.05.2014 r. zorganizowali 
piknik z okazji Dnia Dziecka 
sfinansowany przez Gminę 
Kawęczyn. Był on okazją do spotkania 
się wszystkich mieszkańców wsi i  
okolic zarówno dzieci, jak i dorosłych 
oraz spędzenia miło czasu. Dla dzieci 
zostały przygotowano gry i zabawy np.: 
bieg z piłeczką na rakietce, 
przeciąganie liny, kozłowanie piłki itp. 
KaŜdy biorący udział w konkursie 
otrzymał nagrodę. Po zakończeniu 
konkursów zostało rozpalone ognisko, 
przy którym kaŜdy mógł samodzielnie 
usmaŜyć kiełbaskę.  Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich przygotowały 
frytki oraz słodki poczęstunek dla 
zebranych mieszkańców. Czas umilała 

muzyka oraz rozmowy. Zostaliśmy 
odwiedzeni przez włodarza naszej 
gminy wójta Jana Nowaka wraz z 

małŜonką. Na koniec nie mogło 
zabraknąć napojów oraz lodów na 
ochłodę.  

Dzień Dziecka w Młodzianowie 

D nia 22 maja 2014 
r.  przy leśnym akwenie 

wodnym niedaleko ŚDS 
Młodzianów, odbyła się 
majówka. Było to moŜliwe 
dzięki uprzejmości tutejszego 
mieszkańca pana Zdzisława 
Spychały, który udostępnił 
swój teren prywatny oraz 

pomógł przy organizacji 
pikniku. Była to impreza 
rekreacyjna dla uczestników 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w 
Młodzianowie. 
Imprezę rozpoczęliśmy od 
jednej z pysznych atrakcji, a 
mianowicie słodkich 
droŜdŜówek przygotowanych 
przez uczestników podczas 
zajęć kulinarnych. Następnie 
wspólnie śpiewaliśmy 

piknikowe piosenki, a do 
taktów przygrywał na 
akordeonie jeden z 
podopieczsnych. Podczas 
majówki przewidziane były 

równieŜ inne atrakcje, w tym: 
ognisko i pieczenie kiełbasek, 
konkursy z nagrodami, spacer 
po lesie oraz zwiedzanie 
dawnego cmentarza 
Ŝydowskiego.  
Pogoda dopisała i wręcz 
zagrzewała „Ŝarem z nieba” 
uczestników podczas 
ciekawych i zabawnych 
konkurencji m.in.: na 
najpiękniejszy rysunek 
otaczającej nas przyrody oraz 

najpiękniejszy bukiet z 
leśnych darów natury. 
Imprezę uatrakcyjnił spacer 
po lesie, podczas którego 
zobaczyć moŜna było 

pozostałości po cmentarzu 
Ŝydowskim. Po spacerze 
kaŜdy mógł się posilić 
kiełbaską pieczoną w 
ognisku, a jury składające się 
z uczestników majówki 
wybrało najlepszy 
konkursowy rysunek i bukiet. 

Po zadowolonych 
uśmiechniętych twarzach 
moŜna wnioskować, Ŝe kaŜdy 
znalazł na majówce coś 
atrakcyjnego i ciekawego  dla 
siebie. Dla osób 
niepełnosprawnych to wielka 
radość móc wziąć udział w 
imprezach plenerowych oraz 
aktywnie spędzić czas. 
Organizator: Środowiskowy 
Dom Samopomocy w 
Młodzianowie serdecznie 
dziękuje panu Zdzisławowi 
Spychale, który przyczynił się 
do organizacji majówki dla 
naszych uczestników. 

Majówka w lesie 

Podczas leśnej majówki 

Przy ognisku pieczono kiełbaski 

Konkurs przeciągania liny 



REGULAMIN 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

prowadzonego przez ZUK „EKO-GAB” s.c. z siedzibą 
Kowale Pańskie—Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn 

Lokalizacja Punktu: Psary ul. Komunalna, 62-731 Przykona 
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.  

§ 2 
PSZOK czynny jest w środy oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 16.00 (z wyłączeniem dni które przypadają na dzień 
ustawowo wolny od pracy).  
W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK moŜe być okresowo wstrzymane. O wstrzymaniu 
przyjmowania odpadów prowadzący PSZOK poinformuje z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem poprzez 
zamieszczenie informacji na wjeździe do PSZOK oraz na stronie internetowej – www.ekogab.pl, www.bip.kaweczyn.pl  

§ 3 
PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie.  
PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, t j. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwa 
domowe, oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych które ze względu na swój charakter lub skład są podobne 
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  
PSZOK przyjmuje odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy Kawęczyn.  
PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:  
o Szkło opakowaniowe,  
o Tworzywa sztuczne,  

o Papier i tektura,  

o Metale,  

o Opakowania wielomateriałowe,  
o ZuŜyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny – kompletny tzn. bez wymontowanych silników, zasilaczy, spręŜarek itp.  

o ZuŜyte baterie i akumulatory,  
o Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym tj. meble, materace, wózki dziecięce 
itp.  
o ZuŜyte opony – pochodzące z pojazdów uŜytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, 
motocykli, rowerów, itp.  
o Odpady zielone – pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych t j. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z 
wyłączeniem: ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycięcia drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać 
zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemi, kamieni), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po 
spaleniu.  
o Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów tj. gruz ceglany i betonowy, materiały ceramiczne, 
drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem: materiałów izolacyjnych (styropianu budowlanego, pianek) oraz 
odpadów zawierających substancje niebezpieczne np. papy, eternitu, azbestu, smoły, asfaltu itp.  
o Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  
PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umoŜliwiający ich selektywne 
odebranie.  
PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umoŜliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w 
procesie kompostowania t j. nie mogą być w stanie rozkładu, zgnite czy sfermentowane.  
PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie przez właścicieli 
gospodarstw domowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót. 

 § 4 
Prowadzący PSZOK jest zobowiązany zweryfikować dostarczone odpady uwzględniając:  
o kryterium selektywnej zbiórki zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu,  
o kryterium jakościowego i ilościowego odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym.  
Odpady przyjęte do PSZOK zostają zwaŜone na legalizowanej wadze znajdującej się na wyposaŜeniu PSZOK.  
Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności:  
o odpadów zebranych nieselektywnie,  
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o odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,  
o odpadów niebędących odpadami komunalnymi, t j. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie 
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,  

o odpadów zielonych, które z uwagi na skład lub stan, nie nadają się do kompostowania,  
o odpadów opon pochodzących z działalności rolniczej, przemysłowej,  

o szyb oraz części samochodowych,  

o szkła zbrojonego i hartowanego,  
o styropianu,  

o papy, eternitu, azbestu,  
o odpadów nieoznaczonych, bez moŜliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet w przypadku odpadów 
niebezpiecznych).  
W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego 
zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.  

§ 5 
Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego 
toŜsamość.  
Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument potwierdzający dostarczenie 
odpadów, zawierający w szczególności:  
o imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,  
o adres nieruchomości z której pochodzą odpady,  

o rodzaj dostarczonych odpadów,  

o datę dostarczenia odpadów,  
o klauzulę: „Oświadczam, Ŝe dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby 
zamieszkujące wskazane wyŜej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa domowego”  
o własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.  

§ 6 
Dostarczający odpady moŜe wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK 
oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.  
Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK naleŜy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz 
stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.  

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej,  
Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w 
zakresie miejsca złoŜenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK oraz zachowania wymogów 
bezpieczeństwa.  
Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz uŜywania źródeł otwartego ognia.  

§ 7 
Wszelkich informacji o pracy PSZOK moŜna uzyskać:  
o u osoby prowadzącej PSZOK,  
o pod numerem telefonu 63 288 72 69.  
KaŜda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w Ŝycie.  

Wójt  Gminy  Kaw ęczyn 
p r z y j m u j e  interesantów  

w  kaŜdy  poniedziałek w  godzinach 900 – 1300 

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. 

ŚwieŜe informacje z gminy Kawęczyn i całego powiatu 
tureckiego znajdziecie na stronie  www.tvwielkopolska.pl 

Telewizja dobrych wiadomości!  
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Urząd Gminy Kawęczyn 
 

62-704 Kawęczyn 
Centrala Urzędu tel.  63 288 59 10, 
 63 288 50 14 
FAX  63 288 59 40 
E-mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
Strona internetowa www.kaweczyn.pl 

czynny w dni robocze 
Od 7.30 do 15.30  

Oddział przedszkolny przy Zespole 
Szklół im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Kawęczynie był organizatorem 
tegorocznego XIV Gminnego 
Przeglądu Twórczości Dziecięcej. 
Odpowiedzialną za przygotowanie 
imprezy była  Beata Pabisiak – 
nauczyciel oddziału przedszkolnego. 
Udział w niej wzięło 92 dzieci w wieku 
5-6 lat z oddziałów przedszkolnych 
szkół podstawowych w Tokarach, 
SkarŜynie i Kawęczynie oraz 
Gminnego Przedszkola z Kowali 
Pańskich.  
Przez dwie godziny przedszkolaki 
prezentowały swoje umiejętności 
recytatorskie, wokalne i taneczne. To 
właśnie taniec królował na scenie. 
Widzowie podziwiali profesjonalnie 
przygotowane układy taneczne, 
wykonywane do znanych i popularnych 
melodii. Wysoki poziom mali artyści 
pokazali równieŜ w deklamacjach 
znanych wierszy dziecięcych i 
piosenkach. Rodzice oraz 

wychowawczynie zadbali o ciekawe, 
kolorowe kostiumy i rekwizyty, co 
wzmocniło doznania artystyczne. W 
komisji artystycznej zasiadły: Beata 
Ryśkiewicz– Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w SkarŜynie, Ewa 
Wojtczak – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tokarach, Dorota 
Młynarska – Dyrektor Przedszkola 
Gminnego w Kowalach Pańskich oraz 

Arleta Biegańska – Dyrektor Zespołu 
Szkół w Kawęczynie i BoŜena Tylak – 
Wicedyrektor Zespołu Szkół w 
Kawęczynie. Uznano, Ŝe wszystkie 
dzieci były wspaniałe i nagrodzono je 
dyplomami i podziękowaniami dla 
wychowawczyń z poszczególnych 
oddziałów. Wiosenna przygodę z 
tańcem i piosenką zakończono 
poczęstunkiem.  

Artystyczny przegląd przedszkolaków 

Uczestnicy Gminnego Przeglądu Twórczości Dziecięcej 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 
NA STANOWISKO URZĘDNICZE: 

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: unijnych i krajowych, obsługi 
funduszu sołeckiego i współpracy w zakresie partnerstwa lokalnego 

Komisja rekrutacyjna informuje, Ŝe w wyniku zakończenia procedury naboru na wyŜej wymienione 
stanowisko została wybrana : 

ElŜbieta Tomczak zamieszkała w Marianowie 
Uzasadnienie: 
Pani E. Tomczak w najwyŜszym stopniu spełnia wymagania kwalifikacyjne wynikające z ogłoszenia o 
naborze na to stanowisko oraz podczas rekrutacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyŜszą liczbę 
punktów. 

                                               Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 
                                                  Jan Nowak 

OGŁOSZENIE 
Zarząd  

Ochotnicze j StraŜy PoŜarnej  
 w Kawęczynie  

wydzierŜawi pomieszczenie w remizie 
OSP o powierzchni 50 m 2  na dogodnych 
warunkach.  

Tel. kontaktowy: 695-900-998 



Edmund Bartosik 
††† 

Jadwiga Bekalarek 

Zgony 
W kaŜdy  

poniedziałek  
w godzinach  

od 7.30 do 8.30  
Przewodniczący 

Rady  
Gminy Kawęczyn  

Piotr Gebler 
pełni dyŜur   
w siedzibie  

Urzędu Gminy  
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Uczestn ikami Konkursu 
Wiedzy o Gminie Kawęczyn 
byli uczniowie klas IV - VI 
szkó ł podst awowych  i 
gimnazjal iści, zwycięzcy 
elim inacji szkolnych, z 
p lacówek  oświatowych 
Gminy Kawęczyn. W sumie 
23  uc zn ió w w t ym 
jedenaścio ro  ze szkó ł 
podstawowych oraz cztery 
gimnazjalistki z Kowali 
Pańskich – Kolonii i ośmioro 
gimnazjalistów z Kawęczyna.   
Konkurs otworzył Jan Nowak 
- Wójt Gminy Kawęczyn. 
Uczestnicy pisali przez 30 
minut test (o róŜnym stopniu 
t r udnośc i  dl a s zkó ł 
podstawowych i gimnazjów) 
przygotowany przez Piotra 
Geblera - Przewodniczącego 
Rady Gminy Kawęczyn.  
Po napisaniu testu uczniowie 
otrzymali poczęstunek, a 
komisja w składzie: Jan 
Nowak - Wójt Gminy 
Kawęczyn, Piotr Gebler - 
Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn, Arleta Biegańska - 
Dyrektor Zespołu Szkół w 
Kawęczynie, Anna Milewska 
Inglot - nauczyciel historii w 
kawęczyńskim gimnazjum, 

sprawdziła testy.  Pomagały 
im w tym: Małgorzata 
Jaworska - nauczyciel historii 
w Szkołach Podstawowych w 
Tokarach i SkarŜynie oraz 
Anna Wodzińska - nauczyciel 
wychowania fizycznego w 
Zespole Szkół w Kowalach 
Pańskich. Na koniec wszyscy 
uc z n i o wie  o t rzym a l i 
pamią t kowe dyp lomy , 
natomiast  trzech najlepszych 
z kaŜdej grupy wiekowych, 
otrzymało w nagrodę ciekawe 
ksiąŜki. Trzy  p ierwsze 

miejsca w kategorii szkół 
podstawowych zajęły: 
1.  Natalia Jasiak ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Tokarach, 
2. Agata Chojnacka ze Szkoły 
Podstawowej w Kowalach 

Pańskich, 
3. Natalia Jasiak ze Szkoły 
Podstawowej im. pułk. pil. St. 
SkarŜyńskiego. 
W  k at e go r i i  s z k ó ł 
gimnazjalnych najlepszymi 
były: 
1.  Dominika Urbaniak - 
Gimnazjum w Kowalach 
Pańskich,  
2. Weron ika Górska - 
Gimnazjum w Kowalach 
Pańskich,  
3. Weronika Kolasińska - 
Gimnazjum w Kawęczynie. 

Pamiątkowe podziękowania i 
up om ink i  k s ią Ŝk o we 
o t r z y m a l i  r ó wn i eŜ 
nauczyciele przygotowujący 
uczniów do tego konkursu: 
Ewa Grzybek,  Barbara 
Glap ińska,  Małgo rzat a 
Jaworska, Anna Milewska 
Inglot, Anna Wodzińska. Za 
op iekę  nad konkursem 
podziękowanie i upominek 
otrzymała pani dyrektor 
Arleta Biegańska. 
Podsumowując, wójt Jan 
Nowak podziękował za 
przygotowan ie konkursu 
pan iom Biegańsk iej i 
Milewskiej Inglot,  za udział 
uczn iom, a t akŜe ich 
opiekunom. Poinformował 
teŜ, Ŝe uczniowie wykazali 
duŜą wiedzą, szczególnie 
laureaci, między którymi była 
minimalna róŜnica punktów. 
Dowodem na to by ła 
konieczność przeprowadzenia 
przez komisję dogrywki 
pomiędzy  p ierwszym i 
drugim miejscem w szkołach 
podstawowych. Nauczyciel, 
który przygotował konkurs 
po dz ięko wa ł wó jt o wi 
N o w a k o w i  o r a z 
przewodniczącemu Geblerowi 
za wieloletni patronat nad 
konkursem i przeznaczenie 
odpowiednich środków na 
właściwą jego organizację.  

AMI 

Konkurs Wiedzy o Gminie Kawęczyn 
W dniu 29 Maja 2014r. w Zespole Szkół im. MSC w 
Kawęczynie juŜ po raz XIV odbył się  Finał Konkursu 
Wiedzy o Gminie Kawęczyn, który stał na wysokim 
poziomie. Wśród uczniów szkół podstawowych 
największą wiedzą wykazała się  Natalia Jasiak ze SP w 
Tokarach, a wśród gimnazjalistów Dominika Urbaniak 
z Gimnazjum w Kowlach Pańskich - Kolonii . 

Laureaci konkursu z członkami komisji  konkursowej 
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♥♥♥ 
Marzena Owczarek 

Tomasz Sobczak 
♥♥♥ 

Śluby 
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Redakcja  
Kawęczyniaka  
nie odpowiada  

za treść ogłoszeń 

 

I N F O R M A C J A 
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iŜ w dniu 20 maja 2014 roku została podpisana umowa na wykonanie usług w 
zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn z 
firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Umowa z wspomnianą  
firmą została zawarta na okres 18 miesięcy t j. od 1.07.2014 roku do 31.12.2015 roku.  
Firmą świadczącą w/w usługi będzie:  
Zakład Usług Komunalnych  EKO - GAB S. C. z siedzibą w Kowalach Pańskich Kolonii  11a, 62-704 Kawęczyn.  
Zgodnie z zawartą umową wspomniana firma będzie bezpłatnie wyposaŜała nieruchomości w pojemniki w ramach 
indywidualnych umów uŜyczenia. Bezpłatnie będą takŜe rozdawane worki na odpady segregowane.  
W związku z powyŜszym od dnia 1.06.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. będą dostarczane właścicielom nieruchomości 
pojemniki, worki na odpady segregowane, harmonogramy i Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.  
W ramach świadczonych usług firma udostępni mieszkańcom gminy korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (zw. PSZOK), który znajduje się:  
w m.  Psary, ul. Komunalna 8, 62-730 Przykona ( przy Biogazowni) 
Godziny otwarcia oraz zakres przyjmowanych odpadów będzie zawarty w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów.  
Zakres czasowy dostarczania pojemników, worków, harmonogramu i regulaminu: 

 
Ponadto informujemy, iŜ harmonogramy i regulamin PSZOK, dostępne będą na stronach internetowych: 
►Urzędu Gminy – www.bip.kaweczyn.pl zakładka Odpady Komunalne, 
►Wykonawcy     -  www.ekogab.pl  
Przypominamy, iŜ naleŜy oddawać odpady firmie zgodnie z harmonogramem (czyli szkło oddajemy raz na kwartał, a nie 
co dwa miesiące!) oraz  wystawiać odpady zgodnie z zapisami w harmonogramie. Dodatkowe worki będzie moŜna 
otrzymać u kierowcy zbierającego odpady segregowane, na PSZOK- u oraz w siedzibie Wykonawcy.   

Działanie Data realizacji 
Harmonogram na okres 6 miesięcy t j. 

01.07.2014 - 31.12.2014 
01.06.2014 – 30.06.2014 

  
Harmonogram na okres 12 miesięcy t j. 

01.01.2015 - 31.12.2015 
01.12.2014 - 31.12.2014 

  

Pojemniki, worki i regulamin Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

01.06.2014 – 30.06.2014 
  

Rozwiązanie KrzyŜówki  
Rozwiązaniem krzyŜówki z  numeru 5/14 „Kawęczyniaka” jest hasło: „DZIESIĘĆ LAT POLSKI W UE”.  
Wyłoniono jednego zwycięzcę w drodze losowania spośród pięciu odpowiedzi. Nagrodę ksiąŜkową 
ufundowaną przez Urząd Gminy w Kawęczynie,   za prawidłowe rozwiązanie krzyŜówki otrzymuje: 

Pani Marta Majda zam. Marcjanów 
Nagroda do odbioru w sekretariacie  Urzędu Gminy w Kawęczynie, pokój nr 1. 

OGŁOSZENIE 
Sprzedam ziemię 4,43 ha 
klasa III i VI. Więcej 
informacji pod nr telefonu:  
603-128-689 Danuta 
Urzędowska, Głuchów.  
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Wielkopolski Oddział Regionalny 

Biuro Powiatowe ARiMR w Turku 

K U R E N D A 
 

Szanowni Państwo! 
W związku z przekazaniem projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do zatwierdzenia 
przez Komisję Europejską oraz mając na uwadze, jak waŜne jest poinformowanie i przygotowanie 
potencjalnych beneficjentów do jak najefektywniejszego wykorzystania środków przekazywanych przez Unię 
Europejską na obszary wiejskie w nowym okresie programowania, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęła decyzję o przeprowadzeniu działań informacyjno
-promocyjnych w zakresie wyŜej wymienionego programu wśród zainteresowanych osób. 
W nawiązaniu do powyŜszego Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku 
we współpracy z Urzędem Gminy w Kawęczynie, organizuje spotkanie w zakresie projektu PROW 2014-2020 
dla rolników z terenu Gminy Kawęczyn, w dniu 10-06-2014 r. o godzinie 930  w Remizie OSP w Marianowie, 
na które serdecznie zapraszamy. 
 
Proszę o szybkie przekazywanie niniejszej informacji, celem dotarcia jej do jak najszerszego grona osób 
zainteresowanych. 

Z wyrazami szacunku 
              Tadeusz Gebler 
Kierownik Biura Powiatowego  

  ARiMR w Turku 

Wójt Gminy Kaw ęczyn  
Informuje 

 
Od dnia 16 czerwca 2014 roku do dnia 15 lipca 2014 roku moŜna składać DEKLARACJE – 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE „BUDO WA PRZYDOMO WEJ  BIO LO GICZNEJ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓ W” w ramach planowanej inwestycji polegającej na BUDOWIE 
PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 
KAWĘCZYN. Przedsięwzięcie będzie realizowane po uzyskaniu przez gminę zewnętrznego, 
preferencyjnego wsparcia finansowego.  
Według wstępnych szacunków, koszt budowy jednej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków 
będzie wynosił  ok. 12 – 18  tys. zł (w zaleŜności od liczby osób).  
Podstawowe warunki udziału w programie: 
1.Posiadanie prawa własności na nieruchomość, na której zostanie wybudowana przydomowa 
oczyszczalnia. 
2. Odpowiednie warunki geologiczne umoŜliw iające wybudowanie oczyszczalni. 
3. Nieruchomość nie znajduje się w zasięgu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  
4. Udział finansowy  mieszkańca to 20% kosztów całkowitych.  
5. Brak zaległości z tytułu danin publicznych. 
Szczegółowe informacje zawarte są w deklaracji, którą moŜna pobrać ze strony internet owej 
www.bip.kaweczyn.pl / zakładka Informacje środowiskowe, w Urzędzie Gminy na Punkcie 
Informacyjnym oraz w pokoju nr 22. Ponadto dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy w 
pokoju numer 22 lub pod numerem telefonu 63 288 59 32 (zastępstwo -  63 288 59 27). 
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  W dniu 30 maja 2014 r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Tokarach Pierwszych, dzieci 
i młodzieŜ z terenu Gminy Kawęczyn 
wzięły udział w XI Gminnym 
Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem 
z nami”. Festiwal zorganizowały panie: 
Małgorzata Chrzuszcz i Renata 
Piontkowska. 
Otwarcia festiwalu dokonała Ewa 
Wojtczak dyrektor szkoły, która 
powitała gości: Jana Nowaka - Wójta 
Gminy Kawęczyn, Piotra Geblera - 
Przewodniczącego Rady Gminy, Beatę 
Ryśkiewicz - Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. płk pil. St. J. 
SkarŜyńskiego w SkarŜynie oraz 
opiekunów wykonawców. Występy 
oceniało jury w składzie: Henryk 
Binkowski - przewodniczący, Marzena 
Świderska i Henryk Kaźmierczak.   
Festiwal był okazją do wysłuchania 
występów wokalnych 16 
wykonawców, którzy zaprezentowali 
wspaniałe piosenki, które  publiczność  
nagrodziła gromkimi brawami.  
Po przesłuchaniach konkursowych 
przyznano nagrody w następujących 
kategoriach: 
KATEGORIA KLAS I – III: 
1. Oliwia Człapa - Zespół Szkół w 
Kowalach Pańskich (opiekun: Beata 
Gibasiewicz); 
2. Sylwia Walczak - Zespół Szkół im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie (opiekun: Mirosława 
Piekarska); 
3. Amanda Dzikowska– Szkoła 
Podstawowa im. płk pil. St. J. 
SkarŜyńskiego w SkarŜynie (opiekun: 
Krzysztof Jesionek); 
KATEGORIA KLAS IV – VI: 
1. Katarzyna Oleszczyk - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Tokarach Pierwszych (opiekun: Renata 
Piontkowska); 
2. Zuzanna Raźniak – Zespół Szkół w 
Kowalach Pańskich (opiekun: Agata 
Wierzbicka); 
3. Nikola Chojnacka - Zespół Szkół im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie (opiekun: Krzysztof 
Jesionek); 
WyróŜnienie: Patrycja Kłodzińska- 
Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. 
SkarŜyńskiego w SkarŜynie (opiekun: 
Krzysztof Jesionek); 
KATEGORIA KLAS - 
GIMNAZJUM: 

1. Martyna Bekalarek- Zespół Szkół 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie (opiekun: Krzysztof 
Jesionek); 
2. Kacper Przysło– Zespół Szkół im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie (opiekun: Krzysztof 
Jesionek); 
3. Daria Gierosz – Zespół Szkół w 
Kowalach Pańskich (opiekun: Agata 
Wierzbicka) 
Laureaci pierwszych miejsc w kaŜdej 
kategorii otrzymali statuetki „Złota 
Nutka”. Zwycięzcom w 

poszczególnych kategoriach wręczono 
atrakcyjne nagrody. Jedną z nich była 
moŜliwość zaprezentowania się 
szerszej publiczności na Stadionie 
1000-lecia w Turku podczas  Miejsko-
Powiatowego Dnia Dziecka i Rodziny. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
festiwalu, w tym sponsorom: Gminie 
Kawęczyn, Gminnej Komisji 
Profilaktyki ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Radzie 
Rodziców przy Szkole Podstawowej w 
Tokarach Pierwszych. 

Śpiewaj razem z nami 

Wykonawcy z jurorami, opiekunami i  organizatorami festiwalu 

 
Urząd Gminy w Kawęczynie 

informuje, Ŝe wpis do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) nie podlega Ŝadnym opłatom!  
W związku z tym, zwraca się uwagę na brak związku czynności rejestracji 
działalności gospodarczej w CEIDG z wpisem do innego rodzaju rejestru 
podmiotów gospodarczych, prowadzonego przez firmy prywatne, którego 
dokonanie uzaleŜnia się od wniesienia określonej opłaty.  
Na rynku pojawia się wiele ofert „firm prowadzących rejestry”, które -
wykorzystując fakt, Ŝe rejestracja w CEIDG jest jawna - kierują do nowych 
przedsiębiorców korespondencję równieŜ z wypełnionym drukiem przelewu 
opłaty na rachunek bankowy oferenta, przy czym treść korespondencji moŜe 
wprowadzać niektórych podatników w błąd. Pisma te posiadają szatę graficzną 
wzorowaną na oficjalnych pismach urzędowych. Nazwy firm i powoływanych 
rejestrów są łudząco podobne do nazw właściwych organów zajmujących się 
rejestracją działalności gospodarczej. Treść tych pism jest tak skonstruowana, 
aby podatnicy byli przekonani, Ŝe dokonanie opłaty jest wymogiem 
ustawowym.  
Tymczasem przekazanie takim firmom ewentualnych opłat jest 
dobrowolną decyzją przedsiębiorcy.  
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) nie podlega Ŝadnym opłatom!  
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  WYNIKI WYBORÓ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.  

FREKWENCJA W OBWODACH GŁOSOWANIA  

Nr obwodu Nazwa obwodu Liczba uprawnionych do głosowania Liczba głosujących % 

1 Kawęczyn 945 155 16,40 

2 Tokary Pierwsze 1. 302 166 12,75 

3 SkarŜyn 532 80 15,04 

4 Kowale Pańskie- Kolonia 1.436 285 19,85 

  Ogółem: 4.215 686 16,28 

FREKWENCJA WYBORCZA W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWO ŚCIACH  

Lp  Nazwa miejscowości Liczba uprawnionych do głosowania Liczba głosujących % 

1 Będziechów 223 23 10,31 

2 Chocim 154 7 4,55 

3 Ciemień 223 50 22,42 

4 Dzierzbotki 120 13 10,83 

5 Dziewiątka 134 25 18,66 

6 Głuchów 341 41 12,02 

7 Kawęczyn 428 91 21,26 

8 Kowale Pańskie 146 25 17,12 

9 Kowale Pańskie- Kolonia 382 94 24,61 

10 Leśnictwo 172 27 15,70 

11 Marcinów 112 18 16,07 

12 Marcjanów 147 16 10,88 

13 Marianów 138 16 11,60 

14 Marianów- Kolonia 122 28 22,95 

15 Milej ów 237 49 20,68 

16 Młodzianów 52 4 7,69 

17 Nowy Czachulec 31 1 3,33 

18 Nowy Świat 66 3 4,5 

19 Okręglica 39 10 25,65 

20 Siedliska 62 13 20,97 

21 SkarŜyn 126 28 22,22 

22 Stanisława 36 13 36,11 

23 Tokary Pierwsze 155 26 16,78 

24 Tokary Drugie 67 7 10,45 

25 Wojciechów 191 30 15,71 

26 śdŜary 309 26 8,42 

  Ogółem: 4.213  +2 osoby spoza obwodów 684 + 2 osoby spoza 
obwodu 

16,33 



 

14                                                           KAWĘCZYNIAK                                       czerwiec 2014             

Wyniki Głosowania w wyborach do Sejmu w dniu 25 maja 2014r. 
Nr 
list  

Nazwisko i imię , 
komitet wyborczy 

Obwód 
Głosowania Nr 
1 w 
Kawęczynie 

Obwód 
Głosowania   Nr 
2 w Tokarach 
Pierwszych 

Obwód 
Głosowania     
Nr 3 w 
SkarŜynie 

Obwód Głosowania      
Nr 4 w Kowalach 
Pańskich- Kolonii  

Ogółem: 

    Głosó
w 
waŜny
ch 

% Głosów 
waŜnyc
h 

% Głosó
w 
waŜny
ch 

% Głosów 
waŜnyc
h 

% Głosów 
waŜnyc
h 

% 

1 KW Solidarna Polska: 
Dera Andrzej Mikołaj 
Tomczak Witold 
Stanisław 
Pietrzykowska- Ćwiek 
GraŜyna 
Jędrecka Jolanta Janina 
Dobosz Małgorzata 
Agnieszka 
Masłowski Arkadiusz 

5 
2 
1 
  
  
2 
  

3,52 3 
1 
1 
1 

2 3 
2 
  
  
  
  
1 

3,75 7 
2 
1 
1 
  
1 
1 
  
1 

2,65 18 2,83 

2 KW Ruch Narodowy: 
Jóźwiak Bartosz 
Witzberg Maciej 
Wiśniewski Maciej 
Tomaszewska 
Agnieszka 

0 0 1 
1 

0,67 2 
1 
  
1 

2,5 5 
3 
1 
  
1 

1,89 8 1,26 

3 KW Sojusz Lewicy 
Demokratycznej: 
Łybacka Krystyna 
Maria 
Szczepański Wiesław 
Andrzej 
Kretkowska Katarzyna 
Maria 
Tomaszewski Tadeusz 
Kaczmarek- Leki 
Vanessa Małgorzata 
Ajchler Romuald 
Kazimierz 
Aleksandrzak Leszek 
Grzegorz 

17 
  
11 
  
  
2 
  
2 
1 
  
  
1 

11,97 19 
  
7 
1 
  
3 
  
  
  
  
  
8 

12,67 4 
  
3 
  
  
  
  
  
1 

5 17 
  
9 
1 
  
2 
  
3 
  
  
1 
1 

6,44 57 8,96 

4 KW Prawo i 
Sprawiedliwość:  
Czarnecki Ryszard 
Henryk 
Dziuba Tadeusz Antoni 
Rogacki Adam 
Maksym 
Dera-Szymańska 
Karolina Teresa 
Hinc Sławomir Michał 
Wichniewicz Maria 
Joanna 
Sowa Marek Jan 
Sobota Halina Teresa 
Jemielity Ewa Anna 
Masiel Jan Tadeusz 

64 
  
46 
4 
11 
2 
  
  
  
  
1 

45,07 34 
  
22 
4 
1 
2 
  
  
2 
1 
  
1 
1 

22,67 26 
  
15 
3 
4 
1 
  
  
1 
  
2 

32,5 141 
  
107 
13 
10 
3 
  
3 
  
  
3 
  
2 

53,41 265 41,67 
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 5 KW Europa Plus Twój 
Ruch: 
Siwiec Marek Maciej 
Łukomska-PyŜalska Izabella 
Dorota 
Kłosowski Krzysztof 
Banaś Paulina Ewa 
Kosińska Monika 

0 
  
  
  
  

0 8 
  
7 
1 
  

5,33 4 
  
2 
1 
  
  
1 

5 6 
  
3 
1 
  
1 
  
1  

2,27 18 2,83 

6 KW Polska Razem: 
Lipiński Dariusz Tadeusz 
Frankiewicz Joanna Dorota 
Piechowiak Grzegorz 
Bręczewska AndŜelika 
StrzyŜewski Rafał 

3 
2 
1 

2,11 2 
1 
  
  
  
1 

1,33 0 0 4 
2 
1 
1 

1,52 9 1,42 

7 KW Nowa Prawica: 
Kopacz Zygmunt Bolesław 
Adamczak Michał Marek 
śupańska- Adamiak Janina 
Rybarczyk Tomasz 
Kuraszkiewicz Joanna 
Małgorzata 
Indrzejczak Dawid 
Wawrzyniak Piotr Bogusław 
CzyŜ Natalia Maria 

6 
3 
  
  
  
  
  
  
1 
2 

4,23 11 
5 
2 
  
1 
  
  
2 
  
1 

7,33 7 
5 
  
1 
1 

8,75 13 
6 
  
  
  
1 
  
2 
1 
3 

4,92 37 5,82 

8 KW Platforma 
Obywatelska: 
Kozłowska- Rajewicz 
Agnieszka 
Szejnfeld Adam Stanisław 
Woźniak Marek 
Waszak Małgorzata 
Wodzińska Marzena Renata 
Stuligrosz Michał 

23 
  
3 
  
  
18 
  
1 
1 

16,20 32 
  
6 
  
7 
12 
4 
3 

21,33 11 
  
3 
  
3 
4 
1 

13,75 29 
  
10 
  
10 
5 
2 
2 
  

10,98 95 14,94 

9 KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe: 
Grzyb Andrzej Marian 
MoŜdŜanowska AndŜelika 
Anna 
Grzeszczak Eugeniusz 
Tomasz 
Jankowiak Wojciech 
Szalczyk Zofia Barbara 
Kubiak Andrzej 
Chojnacka AndŜelika Helena 
Baumgart Marek Piotr 

24 
  
9 
1 
  
6 
  
5 
1 
  
1 
1 

16,90 40 
  
13 
1 
  
17 
  
5 
2 
2 
    

26,67 23 
  
11 
2 
  
6 
  
3 
  
  
1  
  

28,75 42 
  
18 
2 
  
12 
  
3 
2 
2 
1 
2 

15,91 129 20,28 

  Razem głosów waŜnych 142 100 150 100 80 100 264 100 636 100 

Urząd Gminy w Kawęczynie  
informuje  

     „Moje boisko - ORLIK 2012” w Kawęczynie 
Godziny otwarcia ; Wtorek - Piątek 14:00 - 22:00 Sobota 15:00 - 20:00 

         Niedziela (tylko wcześniejsze rezerwacje telefoniczne grup zorganizowanych) 
Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów): Marcin Mazurek 663 - 934 - 446 
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Konkurs nr.1 – klasy LL ( Towarzyski) z trafieniem w normę czasu 
M-ce Zawodnik Koń Klub 

1 Marta Narolska Atos KJ Janowice 

2 Sandra Nowaczyk Arsen   

3 Magdalena Murawska Czadis TM KJ Zagórów 

4 Mirosław Gradecki Apollo KJ Zagórów 

5 Jarosław Bukowski Haggar KJ Kaja Ceków 

Ogółem startów-17, ukończyło - 15 

Konkurs nr.2 – klasy L - dwufazowy 
M-ce Zawodnik Koń Klub 

1 Mieszko Dąbrowski Falstaf-L BM Kobylin 

2 Mateusz Leszczyński Nowita ŁKJ 

3 Wiktor Szała Asconia KJ Agro-Handel Śrem 

4 AndŜelika Buchali Columbus KJ HEEA śdŜary 

5 Waldemar Rogowski Casalina KJ HEEA śdŜary 

Ogółem startów-30,drugą fazę ukończyło - 16 

Konkurs nr.3 – klasy P - zwykły 
M-ce Zawodnik Koń Klub 

1 Mieszko Dąbrowski Efron BM Kobylin 

2 Piotr Nawrocki Jamayka KJ Olmet- OstSped 

3 Łukasz Krajewski Aberant KJ Agro-Handel Śrem 

4 Mieszko Dąbrowski Ollino BM Kobylin 

5 Michał Rynowiecki Siroko KJ Olmet- OstSped 

Ogółem startów-30, ukończyło - 28 

Konkurs nr.4 – klasy N – dokładności z rozgrywką 

M-ce Zawodnik Koń Klub 

1 Leszek Gramza Cortas-L KJ Agro-Handel Śrem 

2 Szymon Stasiak Hubertus KJ Olmet- OstSped 

3 Leszek Gramza Colina-L KJ Agro-Handel Śrem 

4 Mieszko Dąbrowski Efron BM Kobylin 

5 Szymon Stasiak Bila KJ Olmet- OstSped 

Ogółem startów-25, w rozgrywce – 14 (ukończyło 12) 

Dnia 01.06.2014 r. w Kawęczynie odbyły XVI Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody i XI O twarte 
Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w PowoŜeniu Zaprzęgami Konnymi. Organizatorami zawodów byli  Związek 
Hodowców Koni Wielkopolskich w Poznaniu oraz Urząd Gminy w Kawęczynie. Przybyłych zawodników i gości 
powitał Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn wraz ze Zbigniewem Bartosikiem – Starostą Tureckim. Rywalizacja 
zaprzęgów konnych wywołała wielki zachwyt i  aplauz widowni, która licznie zgromadziła się na trybunach, aby 
dopingować zawodników. Zawody konne zostały połączone z obchodami Dnia Dziecka. Z tej okazji  Urząd Gminy 
w Kawęczynie i Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie zorganizowali rodzinny blok konkursowy 
z nagrodami, przygotowany przez Ilonę  Froncalę , Mirosławę  Piekarską, Aleksandrę  Bartczak i Mariusza 
Bednarka. Podczas imprezy przybyli goście odwiedzali równieŜ stoiska promocyjne, podziwiając osiągnięcia 
gminy i szkół. Ogółem w zawodach wzięło udział 33 zawodników i 54 konie. W sumie odbyły się 102 przejazdy. 

XVI Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody  
XI Otwarte Mistrzostwa Gminy Kaw ęczyn w PowoŜeniu Zaprzęgami Konnymi 

W konkursach skoków dwoje jeźdźców  Klub 
Jeździecki HEEA ze śdŜar reprezentowało 
Gminę Kwęczyn. AndŜelika Buchali na koniu 
Columbus zajęła czwarte miejsce w 
konkursie dwufazowym klasy L, a jej kolega 
klubowy Waldemar Rogowski na Cesalinie, 
zajął w tej samej kasie piąte miejsce. 

Jeźdźcy i konie mieli  do pokonania wiele 
trudnych przeszkód. 

Panie radziły sobie równie dobrze jak 
męŜczyźni. 

Najlepsi otrzymywali nagrody i medale. 
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DUśE KONIE – SINGLE  
m-ce Nazwisko Koń Pkt. 

karne 
Czas 

1. Adam Graczyk Capone 0 67,18 

2. Andrzej Głodny Nemo 0 68,07 

3. Marcin Klinkiewicz Gomera 0 71,17 

4. Roman Oblizajek Donia 0 88,50 

5. Mirosław Wojtczak Norbi 3 68,67 

6. Stefan Markiewicz Wiktoria 3 73,03 

7. Dariusz Wróbel Lena 3 74,66 

8. Ryszard Kozajda As 3 77,00 

9. Bartek Nowicki Atlantyd
a 

3 83,74 

10. Zbigniew 
Nowakowski 

Atos 6 59,99 

11. Dariusz Przepióra Grand 6 71,78 

12. Konstancja 
Klinkiewicz 

Mecenas 6 83,21 

13. Roman Gronowalski Alonso 6 85,80 

14. Henryk Jankowski Basta 6 85,87 

15. Dariusz Raczyński Koralik 9 62,35 

16. Mateusz Głodny Pamela 9 67,75 

17. Mariusz Pęcherzewski Blanco 9 68,32 

18. Robert Krysztoforski Alaska 9 100,19 

19. Łukasz Stefaniak Wersus 12 95,01 

20. Bartosz Stelmaszyk Marisa 15 68,51 

KUCE – SINGLE 

m-
ce 

Nazwisko Koń Pkt. 
karn
e 

Czas 

1. Zbigniew Nowakowski Tobi 0 56,89 

2. Stefan Markiewicz Iskra 0 58,82 

3. Roman Oblizajek Niagara 0 71,03 

4. Roman Oblizajek Stug 3 65,93 

5. Filip Grudziński Koko 9 86,95 

6. Stanisław Urbaniak Telimena 9 87,41 

KUCE – PARY 
m
-
ce 

Nazwisko Konie Pkt. 
kar
ne 

Czas 

1. Stefan Markiewicz Iskra, 
Maraton 

0 57,23 

2. Zbigniew Nowakowski Nitro, 
Felicia 

0 58,51 

3. Filip Grudziński Koko, 
Stefania 

0 77,03 

4. Stanisław Urbaniak Twix, 
Telimena 

0 77,71 

5. Roman Oblizajek Zora, 
Niagara 

6 75,40 

DUśE KONIE – PARY 
m-ce Nazwisko Konie Pkt. karne czas 

1. Stanisław Markiewicz Wiktoria, Warka 0 72,56 

2. Marcin Kinkiewicz Gomera, Mecenas 0 77,24 

3. Mirosław Wojtczak Norbi, Sorento 3 70,11 

4. Mariusz Pęcherzewski Blanco, Harnaś 3 71,83 

5. Dariusz Przepióra Grand, Niels 3 75,64 

6. Adam Graczyk Capone, Calineczka 3 79,96 

7. Andrzej Głodny Narnia, Doda 3 81,40 

8. Bartosz Stelmaszyk Estera, Merisa 3 81,85 

9. Radosław Badowski Szaman, Lotos 3 88,08 

10. Roman Oblizajek Donia, Kalifornia 3 89,61 

11. Dariusz Wróbel Lena, Latina 3 95,14 

12. Zbigniew Nowakowski Atos, Azalia 6 80,56 

13. Mirosław Grudziński Czostka, Czubajka 9 68,34 

14. Roman Gronowalski Hałas, Alonso 9 101,35 

15. Mirosław Grudziński Latyna, Rosena 12 72,14 

16. Czesław Augustyniak Gwiazda, Batman 13 116,19 

W konkursach powoŜenia Gminę Kawęczyn reprezentował  
Mirosław Grudzi ński ze śd Ŝar z wnukiem Filipem. Tym 
razem to Filip był lepszy, zajmując  trzecie miejsce w 
powoŜeniu parą kuców i piąte w powoŜeniu jednym kucem.  
Dziadek zajął odległe miejsce w powoŜeniu parą koni, co 
tłumaczył słabszym dniem. Kolejny reprezentant naszej 
gminy Stanisław Urbaniak był czwarty w parach kuców i  
szósty  w singlach.  

Telimena Stanisława Urbaniaka 
była tego dnia bardzo pobudzona. 

Fi lip wygrał tego dnia nieformalną 
rywalizację z  dziadkiem. 
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W  o dp o wi e dz i  n a 
zap roszen ie W iesława 
Tomczaka – prezesa OSP 
Marianów, majowa sesja 
Rady Gminy Kawęczyn  
zorganizowana  została w 
t amt e j s z e j  re m i z i e. 
Głównym tematem obrad 
było przyjęcie sprawozdania 
z wykonania budŜetu za 
2013 rok i udzielen ie 
Wójtowi Gminy Kawęczyn 
abso lutor ium.  Skarbn ik 
Gminy Kawęczyn  Edyta 
Balcerzak  przedstawiła, 
sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznego budŜetu. 
Omówiła osiągnięte przez 
gm i nę  do c h o dy  i  
zrealizowane wydatki. Pani 
skarbnik przedłoŜyła teŜ 
informację o stanie mienia 
k o m un a l n e g o .  J e j 
wypowiedź uzupełnił wójt 
Jan Nowak między innymi o 
informacje dotyczące stanu 
bezrobocia. Mówił teŜ o 
pogłębiającym się n iŜu 
demograficznym. Później 
p r zy s z e d ł  c z a s  na 
wysłuchanie dwóch opinii 
R e g i o n a l n e j  I z by 
Obrachunkowej, komisji  
stałych rady gminy, komisji 
oraz komisji stałych rady 
gminy. Radni  jednogłośnie 
udzielili wójtowi gminy 
abso l ut o r ium,  za co 
podziękował Jan Nowak. 
Powiedział, Ŝe 2013 był 
dobrym rokiem, w którym 
udało się zrealizować 
zaplanowane inwestycje. 
Wójtowi i pani skarbnik 
radni podziękowali za 
zrealizowanie budŜetu i 
wręczy li  im  buk iet y 
kwiatów.  
Po przerwie zajęto się 
po dzi a łem  na dwyŜk i 
budŜetowej w wysokości 
7 9 3 . 09 9 ,9 3  z ł ,  co 
prezentujemy w tabeli. Rada 
stwierdziła wygaśnięcie z 
dn iem 7  marca 2014 
m a n da t u  T a d e u s z a 

Krup ińskiego,  zmarłego 
radnego. W punkcie wolne 
wn ioski, wó jt Nowak 
odczytał list z Ŝyczeniami 
d l a  k a wę c z yń s k i c h 
samorządowców z okazji 24 
r o c z n i c y  w y bo r ó w 

samorządowych od Senatora 
R P  I r e n e u s z a 
N i e w i a r o w s k i e g o . 
P o in fo rmował t eŜ  o 
ogłoszeniu konkursu na 
wakujące po śmierci Zenona 
Tomczyka stanowisko 

sekretarza gminy. Radny 
Józef Raszewski pytał, co 
dalej z n iszczejącym 
budynkiem byłego Urzędu 
Gm iny  w Ko wal ach 
Pańskich - Kolonii. Wójt 
wyjaśnił mu, Ŝe jest on 
własnością Skarbu Państwa i 
rozporządza nim Starostwo 
Powiatowe o szczegóły 
obiecał się dopytać. Prezes 
W i e s ł a w  T o m c z a k 
zasygnalizował problem  
niedziałających lampach 
drogowych w pobliŜu 
miejscowej remizy. Radni i 
wójt oficjalnie podziękowali 
dotychczasowemu sołtysowi 
Mar ianowa Jackowsk i 
Pawlakowi za wieloletnią 
dz ia ła lność ,  a  j e go 
n a s tęp c zy n i B e a c i e 
Heresztyn złoŜyli Ŝyczenia 
wszelkiej pomyślności w 
pełnieniu tej funkcji.  

Rada podzieliła nadwyŜkę budŜetową 

Podziękowano dotychczasowemu sołtysowi 
Marianowa, pogratulowano nowej pani sołtys, której 
Ŝyczono wszelkie j pomyślności w nowej roli . 



Wyniki spotkań oraz inne aktualności  
z działalności GKS Orzeł Kawęczyn 

 moŜna ś ledzić na stronie internetowej 
 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 
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Pierwsze miejsce zajęła 
sekcja Orlik-śak podczas 
ostatniego turnie ju grupy 7, 
który odbył się  31.05.2014 
roku na kompleksie boisk 
„Orlik 2012” w 
Kawęczynie. Nasi młodzi 
adepci piłkarscy okazali się 
mało gościnni, wygrywając 
trzy mecze i jeden 
remisując.   
Do turnieju przystąpiło pięć 
druŜyn: GKS „Grom” 
Malanów, MKS 1921 Tur 
Turek I, MKS Tur Turek 
1921 II, Tulisia Tuliszków i 
Orzeł Kawęczyn. Na zawody 
nie dojechała Kasztelania III 
Brudzew.  
Kawęczyńskich orlików 
trzeba pochwalić za wolę 
walki i bardzo ambitną grę. 
KaŜdy zagrał na miarę 
swoich moŜliwości i 
przyczynił się do 
ostatecznego zwycięstwa w 
całym, kończącym sezon 
2013/2014 turnieju. 
Młodzi piłkarze dostarczyli 
kibicom, którzy t łumnie 
zjawili się na „Orliku” w 
Kawęczynie i głośnio 
dopingowali druŜynę „Orła”, 
wielu pozytywnych emocji. 
Niech ten wynik będzie 
dobrym prognostykiem przed 
kolejnym sezonem, który 
rozpocznie się we wrześniu. 
Wyniki s potkań GKS 

„Orzeł” Kaw ęczyn i gole 
strzelone przez naszych 
piłkarzy podczas ostatniego 
turnie ju w tym sezonie, 
Orzeł Kawęczyn - Tulisia 
T uliszków 1:1 ( Jakub 
Czelusta) 
Orzeł Kawęczyn – MKS Tur 
1921 II Turek 2:1 (Filip 
Dusza, Kacper Wróbel) 
Orzeł Kawęczyn - Grom 
Malanów 3:1 (Filip Dusza x 
2, Kacper Perliński) 
Orzeł Kawęczyn - MKS Tur 
1921 II Turek 1:0 (Szymon 
Kasprzak 
 

Tabela Orli śak gr. 7  w sezonie 2013/2014  
Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 

1 MKS Tur 1921 Turek I 40 94 113:34 
2 Grom Malanów 40 76 81:38 
3 Kasztelania Brudzew III 40 64 70:59 
4 Tulisia Tuliszków 40 38 55:97 

5 Orzeł Kawęczyn 40 32 30:66 

6 MKS Tur 1921 Turek II 20 7 9:68 

Orlik - śak KOZPN grupa 7  
Wyniki pozostałych meczów  

w rundzie wiosennej  
sezonu 2013/2014 

druŜyny Orzeł Kawęczyn 
Tulisia Tuliszków - ORZEŁ Kaw ęczyn  1:0 
MKS Tur Turek I - ORZEŁ Kaw ęczyn  2:0 
MKS Tur Turek II  - ORZEŁ Kaw ęczyn  0:0 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Kasztelania Brudzew III 0:2 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Grom Malanów 0:3 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Tulisia Tuliszków 1:1 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Warta Kramsk 14:00 
MKS Tur 1926 Turek II -  ORZEŁ Kaw ęczyn  2:1 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Kasztelania Brudzew III 3:3 
ORZEŁ Kaw ęczyn - Grom Malanów 1:1 
Tulisia Tuliszków - ORZEŁ Kaw ęczyn  0:0 
ORZEŁ Kaw ęczyn - MKS Tur Turek I  0:3 
MKS Tur Turek II  - ORZEŁ Kaw ęczyn  0:1 
Kasztelania Brudzew III - ORZEŁ Kaw ęczyn  2:0 
ORZEŁ Kaw ęczyn  - Grom Malanów 0:4 
Tulisia Tuliszków - ORZEŁ Kaw ęczyn  0:0 
ORZEŁ Kaw ęczyn  - MKS Tur Turek I 0:3 
MKS Tur Turek II - ORZEŁ Kaw ęczyn  1:2 
ORZEŁ Kaw ęczyn  - Kasztelania Brudzew III 1:1 
ORZEŁ Kaw ęczyn  - Grom Malanów 1:1 

Wygrana Orlik śaków na turnieju w Kawęczynie 

DruŜyna GKS „Orzeł” Kaw ęczyn z Janem Nowakiem – Wójtem Gminy  Kawęczyn, 
Edwardem Krawczykiem – Prezesem GKS „Orzeł” Kawęczyn i  Marcinem 
Mazurkiem – animatorem sportu  

Orzeł Kawęczyn w meczu z Osiekiem Wielkim 



Orzeł pewnie  trzyma się środka tabeli 
W ostatnich pięciu spotkaniach Orzeł odnotował na swym koncie osiem punktów, dwukrotnie 
zwycięŜając, dwukrotnie remisując i raz przegrywając. Tym samym utrzymał się w środku 
tabeli, nie mając szans zarówno na wysokie lokaty, jak i  spadek.  

Orzeł Kawęczyn – Sparta 
Barłogi 2:2 

Po wysokim zwycięstwie w 
Babiaku wydawało się, Ŝe 
Or z eł  b ez p rob l emów 
zainkasuje trzy punkty w 
meczu na własnym stadionie ze 
Spartą Barłogi. JuŜ pierwsze 
minuty pokazały jednak, Ŝe nie 
będzie to łatwe zadanie. 
Rywale dłuŜej utrzymywali się 
przy piłce, a Orzeł liczył tylko 
na kontry. W około 30 minucie 
piłkę otrzymał Grzegorz Majda 
i w sytuacji sam na sam minął 
bramkarza i uderzył do pustej 
bramki. Po przerwie znów 
groźnie zaatakowali goście, 
j e d n a k  t o  O r z e ł 
pon ow ni e w ys z ed ł  na 
prowadzenie. Piłkę otrzymał 
Majda, i  dograł ją do 
Przemysława Kurzawy. Ten 
skierował „ futbolówkę” do 
pustej bramki. Po tym golu na 
boisku zrobiło się gorąco, gdyŜ 
goście domagali się spalonego 
przy tej bramce. Chwilę później 
za obraŜanie sędziego z ławki 
wyrzucony został trener Sparty. 
W ostatnich 15 minutach 
rywale ruszyli do odrabiania 
strat. W 80 minucie na murawę 
upadł zawodnik Sparty i sędzia 
odgwizdał „jedenastkę”, którą 
na bramkę zamienił piłkarz 
gości. W ostatnich minutach na 
boisku zrobiło się bardzo 
nerwowo, doszło do szarpaniny 
między zawodnikami obu 
druŜyn. Do końca meczu wynik 
się nie zmienił.. 
Kasztelania II Brudzew – 

Orzeł Kawęczyn 2:2 
Zawodnicy Orła od początku 
gry byli częściej przy piłce, 
czego efektem była zdobyta 
bramka juŜ w szóstej minucie. 
Po dośrodkowaniu piłki przez 
Damiana  Gidelskiego obrońca 
gospodarzy skierował piłkę do 
własnej bramki. W 20 minucie 
piłkarz przyjezdnych próbując 
wyjść na czystą pozycję do 
odda nia s t rz ału zost ał 
n ieprzepisowo zat rzymany 
przez Wojciecha Jasiaka, czego 
efektem była czerwona karta. 
Około 27 minuty sędzia 
główny, podyktował rzut karny 

dla gospodarzy po zagraniu 
ręką Jakuba Galasa, co 
gospodarze pewnie zamienili 
na bramkę. W drugiej minucie 
drugiej połowy będący przy 
piłce Grzegorz Majda został 
podcięty w polu karnym przez 
obrońcę Kasztelanii, w wyniku 
czego sędzia ponownie wskazał 
„wapno”, a sam poszkodowany  
wyprowadził nasz zespół na 
prowadzenie. Orzeł grając o 
jednego zawodnika mniej liczył 
na szybkie kontrataki. Po 
próbie wyjścia z kontrą  w 52. 
minucie, zawodnik gospodarzy 
wybiciem piłki ze środka 
boiska przeciął  podanie 
zmierzające do naszego 
napastnika. Piłka lecąca z 
wiatrem w kierunku naszej 
bramki nieszczęśliwie wpadła 
„ za kołnier z” nas z emu 
bramkarzowi. Wynik do końca 
spotkania nie uległ zmianie. 
 Orzeł Kawęczyn – Baszta 

Przedecz 5:3 
Orzeł Kawęczyn przystąpił do 
meczu z Basztą Przedecz bez 
kilku podstawowych graczy. W 
kadrze z powodu kartek i 
kontuzji zabrakło Galasa, 
Majdy, Jasiaka, Jacka i 
Górskiego. Wobec takich 
braków t r ene r Mariusz 
P urczyński  postawi ł na 
młodzieŜ. W składzie pojawiło 
się sześciu graczy poniŜej 20 
roku Ŝycia.  W trzeciej minucie 
kapitalnym strzałem z dystansu 
popisał się Dudek i mieliśmy 
1:0. Dziesięć minut później 
g oś c i e  w y r ó w n a l i  w 
zamieszaniu w polu karnym. W 
25 minucie rzut wolny sprzed 
pola karnego wykonywał 
Dudek i świetnym strzałem nad 
murem pokonał bramkarza 
Baszty. W 40 minucie było 3-1. 
Piłkę przejął Grzelak zagrał za 
plecy obrońców do Kaczmarka, 
a ten wykorzystując błąd 
b r a m k a r z a i  o b r oń c y 
podwyŜszył wynik spotkania. 
P ier ws za poło wa była 
znakomi ta w wykonaniu 
n a s z e g o  z e s p o ł u , 
prawdopodobnie najlepsza w 
tej rundzie. W drugiej połowie 
goście ruszyli do odrabiania 

strat i juŜ dziesięć minut po 
zmianie stron Baszta strzeliła 
na 3:2. W 75 minucie 
wydawało się, Ŝe jest juŜ po 
meczu kiedy to Chachuła z 
bliskiej odległości pokonał 
bramkarza gościu. Radość 
naszych graczy nie trwała zbyt 
długo, poniewaŜ gracze Baszty 
wznawiając grę od środka 
przeprowadzi li brawurową 
akcję lewym skrzydłem i 
pokonali naszego bramkarza. 
W 90 minucie formalności 
dopełnił Kaczmarek, który 
wyk or z yst ał  zn ak omi te 
dośrodkowanie Gidelskiego z 
rzutu wolnego i strzałem głową 
ustalił wynik na 5-3. 

Grom Malanów – Orzeł 
Kawęczyn 3:1.  

JuŜ w trzeciej minucie meczu 
Grom objął prowadzenie po 
błędzie obrony Orła. W 10 
minucie świetną piłkę otrzymał 
J. Dudek i w sytuacji sam na 
sam pokonał bramkarza 
gospodarzy. W 20 minucie 
piłkę w polu karnym ręką 
zagrał nasz obrońca i sędzia 
podyktował rzut karny. Na 
nasze szczęście zawodnik 
Gromu fatalnie przestrzelił z 
jedenastu met rów. W 30 
minu cie,  k at ast ro fa lnie 
zachował się w polu karnym 
nasz obrońca,  który w 
niewytłumaczalny sposób 
zagrał piłkę ręką za co otrzymał 
drugą Ŝółtą, a w konsekwencji 

czerwoną. Gospodarze tym 
razem wykorzystali rzut karny i 
mieliśmy 2-1. Po przerwie 
Orzeł zagrał bardzo dobrze 
stwarzając kilka dogodnych 
sytuacji do zdobycia gola, ale 
lecz brakowało szczęścia. W 88 
minucie gospodarze dobili 
zmęczonych zawodników Orła 
strzelając bramkę na 3:1. 

 Orzeł Kawęczyn - GKS 
Osiek Wielki 2:0 

Po pierwszej wyrównanej 
połowie z lekką przewagą 
zespołu gości, utrzymał się 
wynik bezbramkowy. P o 
przerwie układ sił na boisku 
u l e gł  z mi a ni e .  Or z e ł 
zdecydowanie ruszył na 
przeciwnika, jednak długo 
czekaliśmy na groźną okazję ze 
strony naszego zespołu. W 60 
minucie kibice zgromadzeni na 
boisku w Tokarach wreszcie 
mogli cieszyć się z bramki. 
Dośrodkowanie z rzutu roŜnego 
Dudka świetnym st rzałem 
głową wykorzystał Kurzawa. 
Po zdobytej bramce goście 
nieco się otworzyli chcąc 
wyrównać co stwarzało okazje 
do kontr. W 90 minucie znów 
zrobiło się ciekawie, gdyŜ ręką 
w polu karnym zagrał 
zawodnik z Osieka i arbiter 
podyktował rzut karny. Do 
piłki podszedł Jasiak i pewnym 
st rz ałem ustal i ł  wynik 
spotkania.  

Tabela A-klasy w sezonie 2013/2014  
Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 
1 Orzeł Grzegorzew 20 54 74:12 
2 Baszta Przedecz 20 36 55:38 
3 Nałęcz Babiak 20 34 41:39 
4 Grom Malanów 20 32 46:39 

5 Kasztelania II Brudzew 20 31 42:40 

6 Orzeł Kawęczyn 20 28 43:41 
7 GKS Osiek Wielki 20 25 24:39 
8 SRW Łuczywno 20 23 27:44 

9 LMKS Czarni Brzeźno 20 22 33:40 

10 Sparta Barłogi 20 18 32:48 

11 Teleszyna Przykona 20 16 37:59 

12 Górnik Wierzbinek 20 16 34:49 


