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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

 

Z A P R A S Z A M Y 

7 - 8   l i p c a   2012 r. 
Boisko Sportowe w Tokarach Pierwszych 

Wójt Gminy Kawęczyn i Zarząd Gminnego Klubu Sportowego "Orzeł" Kawęczyn  
serdecznie zapraszają na oddanie boiska sportowego  

oraz  
15-lecie powstania Klubu Sportowego połączone z Obchodem Jubileuszu 650-lecia Tokar 

 
7 lipca 2012r. 
1. Rozpoczęcie uroczystości - godz.16.30 
2.Mecz "Orzeł" Kawęczyn Oldboy - Medyk Konin (kobiety)- godz.17.00 
3.Powitanie zaproszonych gości-godz.18.00 
4.Przedstawienie historii klubu 
5.Wręczenie odznaczeń i podziękowań 
6.Wystąpienia zaproszonych gości 
7.Zwiedzanie boiska sportowego i budynku socjalnego 
 
8 lipca 2012r. 
 VIII Gminny Turniej Piłki NoŜnej - godz.13.00 
   - rozgrywki w grupach 
   - półfinały i finały 
   - wręczenie pucharów i dyplomów 
   - zakończenie turnieju 
W trakcie uroczystości oferujemy; grochówkę, zimne napoje, słodycze, gry i zabawy, zwiedzanie stoisk wy-
stawowych. 

Organizatorzy 

Oddział Gminny Związku OSP RP  
w Kawęczynie 

oraz Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kawęczynie 
serdecznie zapraszają na 

XL Gminne Zawody Sportowo-PoŜarnicze 
Zawody odbędą się 15 lipca 2012 r . o godz. 1400 

w Kawęczynie (plac obok Urzędu Gminy) 
Organizatorzy 
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 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
tel. (63)2885910, fax (63)2885940 

e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ dostępny jest w placów-
kach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn oraz w Urzędzie 

Gminy i na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl 

K
A

W
Ę

C
Z

Y
N

IA
K

 

Zgodnie z działalnością statutową Tu-
recka Izba Gospodarcza wspiera roz-
wój przedsiębiorczości poprzez tworze-
nie warunków dla prowadzenia przez 
członków Izby działalności gospodar-
czej. W celu zwiększenia siły przetar-
gowej przedsiębiorców zrzeszonych w 
TIG wobec dostawców Turecka Izba 
Gospodarcza powołała do Ŝycia projekt 
własny pn. "Grupy Zakupowe", dające 
moŜliwo ść prowadzenia systemu 
wspólnych zakupów. Cel jest jasny - 
jak najtaniej kupić, aby potem z odpo-
wiednim zyskiem sprzedać. Niestety, 
drobny, pojedynczy przedsiębiorca nie 
ma na tyle silnej pozycji przetargowej, 
aby uzyskać takie ceny zakupu, jak 
duŜy odbiorca. Aby zwiększyć swą siłę 
negocjacyjną, członkowie Tureckiej 
Izby Gospodarczej zdecydowali się na 
w s p ó l n e  d z i a i a ł a n i e  
w Grupach Zakupowych. Dzięki temu, 
wszyscy zainteresowani ofertą wspól-
nych zakupów otrzymują bardzo ko-
rzystne warunki, zaś podkreślenia wy-
maga fakt, iŜ największe korzyści od-

czuwają mikro i mali przedsiębiorcy.  
Uzyskiwane korzyści nie zaw-

sze mają wymiar 
wyłącznie finan-
sowy. Bardzo 
waŜny jest takŜe 
aspekt posprze-
daŜowy, w tym 
m.in. jakość ob-
sługi, elastyczne 
podejście do 
oczekiwań klien-
ta czy chociaŜby 
oszczędność cza-
su przeznaczone-
go na negocjacje. 
Wspólne zakupy 
dają na tej płasz-
czyźnie moŜliwość wywierania więk-
szego nacisku na dostawców. 

Wszystkich Przedsiębiorców 
serdecznie zapraszamy do biura Tu-
reckiej Izby Gospodarczej na ul. Ka-
liskiej 47 w Turku, gdzie moŜecie 
Państwo bliŜej zapoznać się z warun-
kami korzystania z Grup Zakupo-

wych TIG. Przypominamy, iŜ mogą 
Państwo wstępować w struktury da-

nej grupy zakupowej zarówno jako 
Odbiorca, ale równieŜ Dostawca as-
ortymentu/ usługi. W grupie siła! 

 
Anna Goszczyk 

Koordynator Grup Zakupowych  
Tureckiej Izby Gospodarczej 

GRUPY ZAKUPOWE = RAZEM MO śEMY WI ĘCEJ ! 

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ 
W MILEJOWIE 

 
SERDECZNIE ZAPRASZA 

29 lipca 2012r.  
 

na loterię fantową od godziny 16:00 
 

a od godziny 20:00 rozpocznie się   

ZABAWA ODPUSTOWA  
 

(mieszkańcy Milejowa mają wstęp wolny) 

Dnia 27 maja br. sołtysi i członkowie 
rad sołeckich a takŜe mieszkańcy z te-
renu Gminy Kawęczyn uczestniczyli  w 
XX  Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i 
Środowisk Wiejskich do  Sanktuarium 
Matki Boskiej Licheńskiej w Licheniu. 
Pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej 
Mszy Św. w Bazylice Licheńskiej 
przed Cudownym Obrazem Matki Bo-
Ŝej Licheńskiej. Eucharystii przewodni-
czył i homilię wygłosił ordynariusz 
diecezji włocławskiej bp Wiesław Mer-
ing, w której dziękował przedstawicie-
lom wsi za ich wkład w rozwój narodu 
polskiego. Po mszy uczestnicy Piel-
grzymki zwiedzili Sanktuarium Maryj-
ne w Licheniu. 
 A.S.  

Pielgrzymka 
do Lichenia 

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

w  kaŜdy  poniedziałek 
od  godziny  900 – 1300 



XX Sesja Rady Gminy Kawęczyn odby-
ła się w remizie OSP w Będziechowie. 
Sesję prowadził p. Tadeusz Krupiński - 
Przewodniczący Rady Gminy Kawę-
czyn.  Pan Sylwester Kasprzak radny z 
Kawęczyna  zwrócił się z wnioskiem do 
Komisji Rolnictwa o ujęcie w kadencyj-
nym planie dróg, drogi o długości 100 
m będącej łącznikiem między drogą 
powiatową Kowale Pańskie-Głuchów a 
placem przy Urzędzie. Radny Kazi-
mierz Michalak zainterpelował w spra-
wie wycinki dwóch drzew przy budyn-
ku gminnym w Tokarach.  
Na sesji obecny był Marek Jaworski z 
Terenowego Oddziału Zakładu Usług 
Wodnych w Turku, który odpowiadał 
na pytania obecnych dotyczące jakości i 
czystości wody dostarczanej mieszkań-
com gminy.  
Następnie Pani Edyta Balcerzak Skarb-
nik Gminy Kawęczyn przedstawiła 
sprawozdanie z wykonania  ubiegło-
rocznego budŜetu a takŜe informację o 
stanie mienia komunalnego  gminy Ka-
węczyn na koniec 2011 r. Nawiązując 
do wcześniej przedstawionego sprawoz-
dania Wójt Gminy Kawęczyn przedsta-
wił sprawozdanie z realizacji wykona-
nych planów inwestycyjnych w minio-
nym roku. Następnie Grzegorz Dzikow-
ski Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn przedstawił opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej w sprawie 

sprawozdania z wykonania budŜetu 
gminy za 2011r. Kolejną, pozytywną 
opinię, przedstawiły stałe Komisje Rady 
Gminy Kawęczyn. Po przedstawionych 
opiniach Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn otworzył dyskusję nad przed-
stawionym sprawozdaniem. W dyskusji 
nikt nie zabrał głosu. W związku z po-
wyŜszym radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za 2011r. oraz 
sprawozdania z wykonania budŜetu 
Gminy Kawęczyn za 2011r. 
Kolejnym punktem obrad był punkt do-
tyczący udzielenia  absolutorium Wójto-
wi Gminy. Zgodnie z procedurą w 
pierwszej kolejności Grzegorz Dzikow-
ski –wiceprzewodniczący Rady Gminy 
przedstawił opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy Kawęczyn w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójto-
wi Gminy z tytułu wykonania budŜetu 
za 2011rok. Następnie Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej - Ryszard Jaśkie-
wicz przedstawił Uchwałę Komisji  Re-
wizyjnej o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2011 r.  
Grzegorz Dzikowski - przewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowi-
ska, Zaopatrzenia i Usług przedstawił 
pozytywną opinię w sprawie udzielenie  
absolutorium dla Wójta Gminy wypra-
cowaną podczas wspólnego posiedzenia 

stałych Komisji Rady Gminy Kawę-
czyn. Ponownie Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn otworzył dyskusję, w 
której nikt nie zabrał głosu. W związku 
z tym zarządzono głosowanie podczas 
którego Radni jednomyślnie opowie-
dzieli się za udzieleniem absolutorium 
Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2011 rok.  
Przewodniczący Rady Gminy wraz z 
wiceprzewodniczącymi złoŜyli  Wójto-
wi i pani Skarbnik gratulacje. 
W dalszej części sesji radni zdecydowa-
li o podziale nadwyŜki  budŜetowej. 
Określono takŜe zasady udzielania dota-
cji celowej, trybu postępowania o udzie-
lenie dotacji z budŜetu Gminy Kawę-
czyn spółkom wodnym, sposobu jej roz-
liczenia. WyraŜono zgodę na zawarcie 
porozumienia z Miastem Turek w spra-
wie Centrum Integracji Społecznej. A 
takŜe zmieniono uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia i przystąpienia do realiza-
cji projektu pod nazwą „Nasze Dzieci – 
nasza przyszłość – projekt dla szkół  
Gminy Kawęczyn”. Sprawozdanie z 
działalności międzysesyjnej złoŜył Wójt 
Gminy i Przewodniczący Rady Gminy. 
Gospodarze ugościli uczestników sesji 
ciepłym posiłkiem. Na zakończenie se-
sji Przewodniczący Rady podziękował 
Zarządowi OSP Będziechów za udo-
stępnienie i przygotowanie sali oraz za 
okazaną gościnność.       
                              A.S. 
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XX SESJA RADY GMINY KAW ĘCZYN 

D nia 31 maja br. w Zespole Szkół 
im. Marii Skłodowskiej - Curie w 

Kawęczynie odbył się Finał XII Kon-
kursu Wiedzy o Gminie Kawęczyn. W 
konkursie brali udział uczniowie ze 
szkół podstawowych z terenu Gminy 
Kawęczyn, po troje z kaŜdej szkoły w 
sumie 12 uczniów z gimnazjów (8 z 
Kawęczyna i 4 z Kowali Pańskich). Ry-
walizowali w dwóch kategoriach: szko-
ły podstawowe i gimnazja. Pytania kon-
kursowe dotyczyły m.in. spraw gospo-
darczych, historii, turystki i samorządu 
gminnego. Ostatecznie w kategorii 
szkoły podstawowej zwycięŜył Dawid 
Przybylak ze SkarŜyna przygotowany 
przez Kamilę Smura- Lodzińską. Drugie 
miejsce zajęła Natalia Jasiak równieŜ ze 
SkarŜyna, a trzecie Patrycja Szajrych z 

Tokar przygotowana przez Małgorzatę 
Krawczyk. Natomiast Amadeusz Dzi-
kowski  z Kawęczyna pokonał swoich 
przeciwników w kategorii gimnazjum. 
Przygotowany został przez Annę Mi-
lewską-Inglot. W kategorii gimnazjum 
drugie miejsce zajęła Karolina Kolasiń-
ska a trzecie Katarzyna Kasprzak, obie z 
Kawęczyna. Zwycięzcy oraz nauczycie-
le przygotowujący otrzymali nagrody 
ksiąŜkowe, ufundowane przez samorząd 
gminy Kawęczyn.  
W czasie, gdy komisja konkursowa 
zmagała się ze sprawdzaniem testów, 
uczniowie otrzymali słodki poczęstu-
nek. MłodzieŜ z Gimnazjum z Kawę-
czyna realizowała w czasie roku szkol-
nego projekt „Jubileusz 650- lecia wsi 
Tokary” pod opieką Pani Anny Milew-

skiej-Inglot. W przerwie odbyła się pro-
jekcja filmu przygotowanego przez 
uczniów z klasy II b Gimnazjum. Film 
cieszył się duŜym zainteresowaniem i 
uznaniem. Z kolei inni uczniowie w ra-
mach tego samego projektu przygoto-
wali i zaprezentowali opracowanie 
„Tokary we wspomnieniach”. Wydanie 
to bardzo zainteresowało przybyłych na 
konkurs uczniów i nauczycieli. Wszy-
scy uczniowie otrzymali dyplomy i 
słodkie upominki. Podziękowania za 
pomoc w organizacji konkursu wręczo-
no równieŜ Wójtowi Gminy Kawęczyn, 
przewodniczącemu Rady Gminy Kawę-
czyn, dyrekcji Zespołu Szkół w Kawę-
czynie oraz nauczycielom zaangaŜowa-
nym w przygotowanie uczestników. 

Finał XII Konkursu Wiedzy o Gminie Kaw ęczyn  



 
 

W dniu 20 marca r.b. o godzinie 17 
właściciel majątku Głuchów Lech Za-
borowski jechał samochodem z Turku 
do Dobry i najechał przechodzącego 
przez szosę 70-letniego Lewickiego z 
Dobry, który został cięŜko potłuczony. 
Lewickiego tymŜe samochodem Zabo-
rowski przewiózł do szpitala w Turku, 
gdzie po upływie kilku godzin Lewicki 
zmarł. Samochód prowadził szofer Ja-
ruga, który został oddany przez policję 
do dyspozycji sędziego śledczego. 

Dnia 3 kwietnia w Tokarach uchwalo-
no budŜet nadzwyczajny w związku z 
wykończeniem domu gminnego, który 
rozpoczęto budować jeszcze w 1926 
roku. W roku bieŜącym ma zostać za-
kończony i zamieszkały.  Rada posta-
nowiła na dokończenie budowy zebrać 
po 1 złoty  z morga co da 9.000 zło-
tych, a brakujące 6.500 złotych poŜy-
czyć ma na jeden rok i spłacić w przy-
szłym roku z takiej samej składki grun-
towej.  

Obecna Rada w gminie Tokary wyka-
zuje znaczne zrozumienie dla potrzeb 
gminy i bodaj członkowie tej nowej 
rady, przynajmniej w swojej większo-
ści są więcej uspołecznieni niŜ niektó-
rzy ich poprzednicy w tej gminie pozo-
stającej częstokroć w tyle za innemi. 
MoŜna by równieŜ wiele dobrego zro-
bić, gdyby nie wstecznictwo ujawniają-
ce się często na zebraniach gminnych, 
które w posłuchu za nic nieznaczącemi 
hasłami demagogicznemi najczęściej 
jednostek chcących wyrobić sobie po-
pularność tanim kosztem z istotną stra-
tą dla gminy nie tylko moralną, ale i 

materialną paralizującą wiele rzeczy 
przez swe uchwały negatywne, znie-
chęcające przez to szlachetniejszych 
inicjatorów tak nielicznych w tej gmi-
nie. 

Na miejsce ks. proboszcza Hipolita 
Wysokowskiego przeniesionego z pa-
rafii Tokary do parafii Malanów wraz 
ze swoim bratem z parafii Pęczniew, 
został przeniesiony do Tokar ks. Jan 
Wągrowski z parafii Zygry powiatu 
sieradzkiego. 

Z dniem pierwszego lipca r.b. został 
utworzony nowy rewir egzekucyjny z 
siedzibą w Warcie, obejmujący gminy: 
Tokary, Ostrów Wartski, Goszczanów, 
Grzybki, Lubolę i Niemysłów. Osoby 
zainteresowane posiadające wyroki 
sądowe przeciwko dłuŜnikom zamiesz-
kałym w powyŜszych gminach, powin-
ny zgłaszać się do pana Dorobialskiego 
komornika sądowego w Warcie. 

Mieszkaniec wsi Wojciechów gmina 
Kowale Pańskie Kacper Szwedzki dłu-
goletnią pracą i zapobiegliwością do-
szedł do pokaźnego majątku. Niestety 
jak to  się praktykuje wśród rolników 
całe gospodarstwo zapisał synowi swo-
jemu Andrzejowi Szwedzkiemu, a so-
bie zastrzegł tylko doŜywotnie utrzy-
manie, tak zwany aliment. Andrzej 
Szwedzki początkowo dostarczał Ŝyw-
ność ojcu w końcu zaprzestał to czynić 
i odtąd rozpoczęła się niedola nieszczę-
snego alimentnika pełna łez i głodu. 
Prośby i zaklinania nic nie pomogły. 
Andrzej Szwedzki uchylał się od wy-
konania obowiązków synowskich. 
Wreszcie 27 czerwca r.b. nastąpił kres 
w zatargach rodzinnych. Kiedy Kacper 
Szwedzki tego dnia molestował An-

drzeja Szwedzkiego o wydanie ali-
mentów, wówczas ten ostatni tak 
silnie kopnął ojca w brzuch, Ŝe ten 
padł na ziemię i stracił przytomność. 
Dopiero po upływie kilku godzin 

przyszedł do siebie i jęcząc strasznie z 
bólu zdławionym głosem poprosił o 
księdza i doktora. Nielitościwy syn i na 
to okazał się głuchym jakkolwiek z 
mocy umowy notarialnej obowiązany 
był dostarczyć alimentarzowi pomoc 
lekarską i posłać furmankę w razie po-
trzeby po księdza. Dopiero następnego 
dnia krewniacy Kacpra Szwedzkiego 
dowiedziawszy się o jego cięŜkim sta-
nie zabrali go do wsi Dzieranowo z 
czego bardzo się ucieszył Andrzej 
Szwedzki gdyŜ jak przypuszczał ojciec 
zrzeknie się na pewno alimentów. 
Tymczasem wszelka okazana mu po-
moc była juŜ spóźniona Kacper 
Szwedzki Ŝycie zakończył. Śmierć 
przedwcześnie zmarłego alimentnika 
wywołała w sąsiednich wioskach Ŝal i 
współczucie bowiem znany był z 
uczynności i łagodnego charakteru. 
Andrzej Szwedzki pozbył się cięŜaru 
dostarczania ojcu alimentów lecz ko-
rzystać z majątku  i wolności juŜ nie 
będzie. Został niezwłocznie zaareszto-
wany i pociągnięty do odpowiedzialno-
ści karnej za zabójstwo. 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Kaliszu Czesław Dobieralski zamiesz-
kały w Warcie na zasadzie ustępu 1030 
ustawy postępowania cywilnego ob-
wieszcza, Ŝe dnia 7-go września 1928 
roku o godzinie 10 rano we wsi Mile-
jów będzie sprzedawany przez licytację 
majątek ruchomy składający się z ma-
ciory, prosiąt, krowy, dwóch cielaków, 
maciory prośnej i pary wozów paro-
konnych Ŝyta oszacowanych do sprze-
daŜy na sumę 1110 złotych, którego 
opis i szacunek przejrzane mogą być na 
miejscu sprzedaŜy w dniu licytacji. 

 Opracował Andrzej R. Tyczyno 
* W większości tekstów zachowana została 
oryginalna pisownia. Niezrozumiałe słowa opa-
trzono wyjaśnieniami redagującego. 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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donosiło w 1928 roku 

Wypadek dziedzica 

Nowy proboszcz w Tokarach 

Nowy rewir komorniczy 

Licytacja w Milejowie 

 

Ojcobójstwo w Wojciechowie 

Podatek na budowę szkoły 

Ocena gminy Tokary 

W tej rubryce publikujemy 
doniesienia z tygodnika „Echo 
Tureckie” wydawanego w la-
tach 1924/1939, traktujące o 
wydarzeniach dotyczących te-
renu obecnej gminy Kawęczyn 
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DZIEŃ DZIECKA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 
W dniu 06 czerwca maluchy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach projektu 
„Przedszkolaki na start”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, wzięły udział w obchodach dnia dziecka. Maluchy otrzymały upominki, uczestniczyły w przedstawieniu pt. 
„Bocian i Ŝabka” oraz róŜnego rodzaju grach i zabawach. Dobry humor towarzyszył w tym dniu zarówno małym jak i 
duŜym.  

Gratulacje dla młodych straŜaków 
XXI sesja Rady Gminy Kawęczyn odbyła się w straŜnicy OSP Głuchów. Sołectwo przedstawił Ja-
nusz JeŜykowski - radny z tego terenu. Radny Sylwester Kasprzak zaproponował zajęcie stanowiska 
w sprawie zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Kawęczynie z siedzibą w Kowalach Pańskich. 
Radny Kazimierz Michalak zwrócił uwagę na nieposprzątaną drogę po wypadku w Tokarach. Prze-
wodniczący Tadeusz Krupiński wnioskował naprawienie a nawet wymianę ogrodzenia przy Zespole 
Szkół w Kowalach Pańskich. 
Jarosław Pasik – prezes ZOG ZOSP RP w Kawęczynie przedstawił dokonania młodzieŜowych dru-
Ŝyn poŜarniczych z terenu gminy Kawęczyn w VII Wojewódzkich zawodach młodzieŜowych druŜyn 
poŜarniczych według regulaminu CTiF. Przedstawił teŜ wszystkie zawodniczki i zawodników. Gratu-
lacje złoŜył im wójt Jan Nowak, który z przewodniczącym Tadeuszem Krupińskim i wiceprzewodni-
czącym Stanisławem Urbaniakiem wręczyli młodym straŜakom i ich opiekunom listy gratulacyjne i 
upominki. 
W kolejnej części obrad Rada dokonała korekty tegorocznego budŜetu. Między innymi zadysponowa-
no pieniądze na wymianę sieci wodociągowej na osiedlu w Kowalach Pańskich, gdzie utwardzana bę-
dzie droga. Wygospodarowano teŜ pieniądze na stroje dla piłkarzy „Orła” Kawęczyn i dofinansowa-
nie startów druŜyn sportowo-poŜarniczych CTIF. Rada przyjęła do wiadomości ocenę zasobów po-
mocy społecznej za rok 2011 dla gminy Kawęczyn. 
Wójt Nowak przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował mię-
dzy innymi o swoich działaniach na rzecz utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mło-
dzianowie. Jego zdaniem będzie to moŜliwe od stycznia 2013 roku. W zajęciach tam prowadzonych 
uczestniczyć będzie mogło 25 niepełnosprawnych osób. Sprawozdanie z działalności złoŜył takŜe 
przewodniczący rady gminy.       (art.) 
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W dniu 10 czerwca 2012 r. na placu 
przy Zespole Szkół im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kawęczynie odbył się 
VII festyn rodzinny „Mama, tata i ja”. 
Festyn udało się zorganizować dzięki 
wsparciu Wojewody Wielkopolskiego 
udzielonemu w ramach programu 
„Aktywizacja środowisk lokalnych”. 
Na poprzedzających festyn warsztatach 
kulinarnych, kosmetycznych i arty-
stycznych przygotowano poczęstunek 
dla gości, dekoracje oraz program arty-
styczny. PoniewaŜ tegoroczny festyn 
odbywał się w czasie EURO duŜym 

powodzeniem cieszyło się stoisko ko-
smetyczne, gdzie moŜna było  wyko-
nać makijaŜ twarzy odpowiedni dla 
kibiców. Atrakcją festynu były wspól-
ne zabawy jak i wspólne śpiewanie w 
tym przeboju „Euro-koko”. Atmosfery 
dobrej zabawy nie popsuła nawet ka-
pryśna pogoda. Gośćmi festynu byli m. 
in. młodzi straŜacy, którzy zaprezento-
wali szerokiej publiczności zdobyte w 
sobotę podczas VIII Wojewódzkich 
zawodów młodzieŜowych druŜyn po-
Ŝarniczych według regulaminu CTIF  
puchary i dyplomy. 

Zespół Szkół im. MSC w Ka-
węczynie oraz Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie Forum Rodziców” 
składają wszystkim osobom i organiza-
cjom oraz wolontariuszom serdeczne 
podziękowania za finansowe i rzeczo-
we wsparcie oraz pomoc w organizacji 
festynu. Pozyskane środki finansowe 
od darczyńców zostaną przeznaczone 
na działalność opiekuńczą i wycho-
wawczą w tym organizację wypoczyn-
ku dla dzieci. 

 

                Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców”   

Razem moŜna więcej 

Dnia 17 czerwca, juŜ po raz siódmy Sto-
warzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły 
w Tokarach zorganizowało Piknik Ro-
dzinny – Tokary 2012. Tegoroczny piknik 
przebiegał pod hasłem „Z Tokarami przez 
wieki” i był częścią obchodów 650-lecia 
Tokar. WaŜnym wydarzeniem w trakcie 
pikniku było oddanie boiska sportowego, 
które powstało w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Przecięcia 
wstęgi dokonali: Wójt Gminy Kawęczyn 
pan Jan Nowak, Przewodniczący Rady 
Gminy pan Tadeusz Krupiński, Radny 
Gminy pan Kazimierz Michalak, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
pani Ewa Wojtczak, Prezes Stowarzysze-
nia Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Toka-
rach pani Gabriela Wilczyńska, Przewod-
nicząca Rady Rodziców pani ElŜbieta Ja-
niak, Przewodnicząca Komitetu Obcho-
dów 650-lecia Tokar pani Barbara Osie-
wała, nauczyciel w-f pani Katarzyna Ra-
dzińska oraz uczeń klasy V Jakub Dulas. 
Oddane boisko ma słuŜyć nie tylko 
uczniom naszej szkoły ale takŜe miesz-
kańcom Tokar i okolic. Cała społeczność 
szkolna serdecznie dziękuje Samorządowi 
Gminy Kawęczyn za otrzymany dar.  
Organizatorzy pikniku przygotowali wiele 
atrakcji dla uczestników imprezy, m.in. 
Loterię Fantową, w której główną wygra-
ną był telefon komórkowy, a drugą nagro-
dą było zaproszenie na Bal Karnawałowy 
organizowany przez Radę Rodziców, 
Konkurs „Na wagę szynki”, stoiska ga-

stronomiczne. Swoje stoisko promocyjne 
miał równieŜ Komitet Obchodów 650-
lecia Tokar, gdzie moŜna było poczytać 
wspomnienia mieszkańców Tokar, zebra-
ne przez uczniów Zespołu Szkół w Kawę-
czynie pod kierunkiem  pani Anny Milew-
skiej-Inglot, obejrzeć dyplomy i zdjęcia 
przedstawiające panoramę Tokar, kupić 
pamiątkową cegiełkę. 
 Uczniowie pod okiem swoich wycho-
wawców i opiekunów przygotowali część 
artystyczną. Na początek dziewczynki 
zaśpiewały piosenkę „Tokary, Tokary”. 
Następnie wystąpiły dzieci z oddziału 
przedszkolnego, które swój występ rozpo-
częły od prezentacji wiersza pt. „Tokary 
moja rodzinna wieś”. KaŜda klasa zapre-
zentowała przygotowane wspólnie z wy-
chowawcą piosenki „na ludową nutę”. Nie 
zabrakło takŜe tańców przygotowanych 
zajęć tanecznych w ramach projektu „Ty 
teŜ potrafisz” oraz dzieci klas 0-3 uczest-
niczące w  zajęciach tanecznych organizo-
wanych przez  Stowarzyszenie. DuŜą 
atrakcją dla publiczności były popisy ry-
cerskie w wykonaniu „BRACTWA RY-
CERSKIEGO” Agencji Artystycznej 
„XIV” z Bełchatowa.. Publiczność mogła 
podziwiać równieŜ tańce dworskie, które 
zaprezentował Zespół Tańca Dawnego 
„Dworzanie” z Uniejowa. Swoim wystę-
pem uświetniła nasz piknik Orkiestra Dęta 
OSP w Tokarach, a towarzyszył jej zespół 
MarŜonetek. Nie obyło się równieŜ bez 
konkursów sportowych, w których brali 

udział rodzice i dzieci. Miłośnicy sportu 
mogli obejrzeć mecz tenisa ziemnego oraz 
mecz siatkówki w wykonaniu uczniów 
klas V i VI.  Na zakończenie odbyła się 
zabawa taneczna, a imprezę prowadził DJ 
MAURO.   
Organizatorzy dziękują sponsorom: Jacko-
wi Karpińskiemu, właścicielowi Firmy 
„ZINA”; Izabeli i Mariuszowi Tomczy-
kom, właścicielom Firmy „FARMER”; 
Andrzejowi Jafrze, właścicielowi Firmy 
Budowlanej z Cisewia; Sławomirowi Mi-
chalakowi, właścicielowi Sklepu Wielo-
branŜowego w Kawęczynie; Antoniemu 
i Robertowi Karolakom, właścicielom 
Firmy „ELEKTROKABEL”; Dariuszowi 
Bednarkowi – „FIRMA TRANSPORTO-
WA”; Maciejowi Adamczykowi „Hotel. 
Karczma pod Kasztanami” w Kowalach 
Pańskich; Komitetowi Obchodów 650-
lecia Tokar; Stowarzyszeniu Rodziców i 
Przyjaciół Szkoły w Tokarach; Przemysła-
wowi Janaśkiewiczowi, właścicielowi 
Sklepu Apollo w Tokarach; Franciszkowi, 
Stanisławowi i Markowi Raszewskim; 
Oldze i Rafałowi Leśniakom; Małgorzacie 
i Tadeuszowi Szymańskim; Renacie i Bro-
nisławowi Warszewskim; Beacie i Grze-
gorzowi Cepińskim; Alinie i Markowi 
Pustym; Krzysztofie i Dariuszowi Koryc-
kim  oraz rodzicom zaangaŜowanym w 
organizację Pikniku i mieszkańcom z ob-
wodu wsi Tokary za fanty i środki finan-
sowe na Loterię Fantową. Serdecznie 
dziękujemy równieŜ za wspólną zabawę. 
Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.sptokary.pl.  

Katarzyna Korycka 

Piknik Rodzinny Tokary 2012 
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Zawody Konne Kawęczyn 2012 *Zawody Konne Kawęczyn 2012 

W dniu 27.05.2012r. w Kawęczynie 
odbyły się XIV Regionalne Zawody 
w Skokach przez Przeszkody oraz 
IX Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Kawęczyn w PowoŜeniu Zaprzęga-
mi Konnymi. Organizatorami wy-
Ŝej wymienionych zawodów byli: 
Związek Hodowców Koni Wielko-
polskich w Poznaniu oraz Urząd 
Gminy w Kawęczynie. 
 
Ogółem w Regionalnych Zawodach 
w Skokach przez Przeszkody wzię-
ło udział 101 zawodników w tym: 
• w  k o n k u r s i e  k l a s y  

„LL”    (Towarzyski)- 21 
• w  konkursie klasy „L”- 21 
• w konkursie klasy „P”- 37 
• w konkursie klasy „N”- 22 
W IX Otwartych Mistrzostwach 
Gminy Kawęczyn w PowoŜeniu Za-
przęgami Konnymi wzięło udział 
39 zaprzęgów w tym: 
- zaprzęgi jednokonne- zaprzęgów 
13  
- zaprzęgi parokonne- zaprzęgów 
14 
- zaprzęgi czterokonne – zaprzęgów 
2 
- zaprzęgi pojedynki kuce- zaprzę-
gów 6 
• pary kuce- zaprzęgów  4 
 
Dodatkowymi atrakcjami były: 
- stoiska ze sprzętem jeździeckim 
- zabawy dla dzieci 
- pokaz zaprzęgów 
 
Zawody oceniała komisja z Wielko-
polskiego Związku Jeździeckiego w 
Poznaniu w składzie: 
- sędzia główny  Ewa śuławska 
- sędzia Anna Stanek 
- sędzia  Krystyna Rybak 
- sędzia Weronika Filipiak 
Gospodarzem parkuru był pan Ja-
rosław Szymoniak ze Związku Ho-
dowców Koni Wielkopolskich w 
Poznaniu  
 
Łączna pula nagród w zawodach w 
skokach przez przeszkody wynosiła 
6.750,00zł a w  zawodach zaprzęgo-
wych 4.000,00zł.  

Konkurs nr 1 Towarzyski LL - dokładności bez rozgrywki 

L
p. 

Zawodnik Koń Klub 

1 Patrycja Sobieracka Ninda KJ”Mar-Klin” 

2 Samanta Forlini Turyn Kaja-Ceków 

3 Nikola Zelent Gracja Stajnia Przepióra 

4 Justyna Szczerba Makowiec Bez przynaleŜności klubowej 

5 Justyna Szczerba Makowiec Bez przynaleŜności klubowej 

6 Nikola Zelent Carmen Stajnia Przepióra 

7 Weronika Oblizajek Jaskółka Stajnia „Roka” 

Startowało uczestników – 21 Przejazdów bezbłędnych- 7: 

Konkurs nr 2- L- dwufazowy 

M-ce Zawodnik Koń Klub 

1 AndŜelika Śmiechowska Faraon Kaja Ceków 

2 Gabriela Biedka Lampart KJ Olmet-Ost-Speed 

3 Alicja Kostrzewa Warta KJ Wolica 

4 Weronika Oblizajek Jaskółka Stajnia Roka 

5 Agata Gietka Arpeggio Łódzki Klub Jeździecki 

6 Katarzyna Kaźmierczak Bianco KJ Olmet-Ost-Speed 

Startowało uczestników - 21 – druga fazę jechało 13 uczestników, ukończyło 12 

Konkurs nr 3- P –zwykły 

M-ce Zawodnik Koń Klub 
1 Łukasz Brzóska Mister KJ Miralex Gonitwa Skórka 

2 Walery Łyskowka Caroline 84 KJ Pałac Śliwniki 

3 Marika Kwaśniewska Kartouche KJ Zagórów 

4 Walery Łyskowka Olimpia KJ Pałac Śliwniki 

5 Olga Grabowska Kuklik KJ Dworek 

6 Monika Hojna Jasyr KJ Agro-Handel Śrem 

7 AndŜelika Śmiechowska Faraon Kaja Ceków 

8 Olga Grabowska Domino KJ Dworek 

Startowało uczestników – 37 – wszyscy ukończyli, 19 przejazdów bezbłędnych 
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  Zawody Konne Kawęczyn 2012 *Zawody Konne Kawęczyn 2012 

Konkurs nr 4- N- dokładności z rozgrywką 
M-ce Zawodnik Koń Klub 

1 Łukasz Brzóska Mister KJ Miralex Gonitwa Skórka 

2 Monika Hojna Jasyr KJ Agro-Handel Śrem 

3 Marika Kwaśniewska Orient KJ Zagórów 

4 Marika Kwaśniewska Kartouche KJ Zagórów 

5 Łukasz Krajewski Vloret B KJ Agro-Handel Śrem 

6 Łukasz Krajewski Aberant KJ Agro-Handel Śrem 

7 Łukasz Brzóska Cito BB KJ Miralex Gonitwa Skórka 

Startowało uczestników – 22, 21 ukończyło – do rozgrywki zakwalifikowało się 
11 par 

ZAPRZĘGI PAROKONNE 
M-
ce 

Zawodnik Luzak Miejscowość 

1 Marcin Klinkiewicz Konstancja Klinkie-
wicz 

Turek 

2 Jerzy Liberski Stanisław Leszcz Powiercie Kolonia 

3 Zbigniew Nowakowski Patryk Nowakowski Wyszyna 

4 Marcin Klinkiewicz Klaudia Owczarek Turek 

5 Tadeusz Jaroszewski -------------------------- Krzymów 

6 Mirosław Grudzinski Adam Grudziński śdŜary 

7 Stefan Markiewicz Józef Fabiański Wymysłów 

ZAPRZĘGI JEDNOKONNE 
M
-
ce 

Zawodnik Luzak Miejscowość 

1 Zbigniew Nowakowski Patryk Nowakowski Wyszyna 

2 Stefan Markiewicz Józef Fabiański Wymysłów 

3 Roman Oblizajek Weronika Oblizajek Kowale KsięŜe-Stajnia Roka 

4 Henryk Jankowski Jarosław Nowak Bierzwienna Dł.Kolonia 

5 Jerzy Liberski Stanisław Leszcz Powiercie Kolonia 

6 Roman Gronowalski Joanna Zakrzewska Turek 

7 Robert Krzysztoforski Henryk Krzysztoforski Turek 

Urząd Gminy w Kawęczynie  
pragnie podziękować wszystkim sponsorom za hojność oraz Panom Jackowi Aleksander i 
Wiesławowi Osiewale z Lecznicy dla Zwierząt w Kawęczynie, Panu Jarosławowi Królowi 
Lekarzowi Rodzinnemu z  Tokar oraz Panu Mariuszowi Majcherkowi Kierownikowi Poste-
runku Policji w Kawęczynie oraz Prezesom i Jednostkom OSP za pomoc w organizacji te-
gorocznych zawodów.  
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D nia 2 czerwca 2012 r. Gminne Cen-
trum Edukacji Ekologicznej działa-

jące w Szkole im. płk. pil. St. J. SkarŜyń-
skiego w SkarŜynie zorganizowało „II 
Gminny Rajd Ekologiczny SkarŜyn 2012-
”. Wzięło w nim udział 8 druŜyn, składa-
jących się z uczniów podzielonych na 3 
kategorie wiekowe: kl. I –II, kl. III – IV, 
kl. V – VI ze wszystkich szkół gminy 
Kawęczyn. 

Były to: Leśne Duszki, Tokarskie Eko-
ludki i FC Zieloni z Tokar, DruŜyna Zie-
lonych z Kawęczyna, Mali Ekolodzy z 
Kowali Pańskich oraz Biedronki, Sikorki 
i Fantastyczna Dziesiątka ze SkarŜyna. 
Rajd rozpoczął się w Szkole Podstawo-
wej w SkarŜynie, gdzie wszystkie druŜy-
ny otrzymały mapy i opisy tras oraz zada-
nia do wykonania na trasie. NaleŜało do 
nich wypełnienie Karty obserwacji, odpo-
wiedzenie na kilka ekologicznych pytań i 
ułoŜenie hasła podkreślającego zdrowot-
ne i ekologiczne walory wędrowania. 
Pomimo niezbyt sprzyjających warunków 
atmosferycznych, niska temperatura i 
silny wiatr, wszystkie druŜyny pokonały 
przeznaczone dla nich trasy, wykonały 
zadania i z uśmiechem stawiły się na me-
cie rajdu w sali OSP SkarŜyn. Tutaj na 
wszystkich czekały smaczne posiłki rege-
neracyjne przygotowane przez mamy z 
Rady Rodziców. Następnie przeprowa-
dzono konkursy sprawnościowe, w któ-
rych zmierzyli się reprezentanci druŜyn. 
Była sztafeta, rzut do celu i hula hop. Na 
zakończenie wszyscy mogli wspólnie 
rozruszać się w tańcach prowadzonych 
przez uczniów klasy II z wychowawczy-
nią. Za rajdowe zadania i konkursy dru-
Ŝyny zbierały punkty, które po podlicze-
niu zadecydowały o uzyskanych miej-
scach. W tym roku zwycięŜyła DruŜyna 
Zielonych z Kawęczyna. 
W czasie podsumowania uczestnikom 
rajdu Tadeusz Krupiński – przewodniczą-
cy Rady Gminy i Maria Antoszczyk – 
dyrektor SP SkarŜyn wręczyli ksiąŜeczki 
o Ziemi, druŜynom – dyplomy, a opieku-
nom druŜyn – podziękowania. Organiza-
torzy dziękują Zarządowi OSP SkarŜyn 
za udostępnienie sali i Radzie Rodziców 
za pomoc przy organizacji rajdu. 

E.L. 

Zawody Konne Kawęczyn 2012  
ZAPRZĘGI POJEDYNKI KUCE 

M-ce Zawodnik Luzak Miejscowość 

1 Zbigniew Nowakowski Przemysław Kra-
wiec 

Wyszyna 

2 Mirosław Marciniak Józef Walaszczyk Wojciechów 

3 Stefan Markiewicz Józef Fabiański Wymysłów 

4 Weronika Oblizajek Agata Walczyńska Kowale KsięŜe-Stajnia 
Roka 

5 Eugeniusz Chojnowski Leszek Łakomicki SkarŜyn 

6 Filip Grudzinski Bartłomiej Nowicki śdŜary 

ZAPRZĘGI PARY KUCE 
M-ce Zawodnik Luzak Miejscowość 

1 Stanisław Urbaniak Marcin Walczak Milejów 

2 Eugeniusz Chojnowski Leszek Łakomicki SkarŜyn 

3 Zbigniew Nowakowski Przemysław Krawiec Wyszyna 

4 Stefan Markiewicz Józef Fabiański Wymysłów 

POKAZY 
 

ZAPRZĘGI CZTEROKONNE 
Imię i nazwisko/Adres 

Mirosław Grudziński- śdŜary- powiat Turecki 

Marcin Klinkiewicz- Turek- powiat Turecki 

ZAPRZĘG TRÓJKONNY KUCY W PORĘCZ  

Imię i nazwisko/Adres 

Filip Grudziński- śdŜary- powiat Turecki 

II Gminny  
Rajd Ekologiczny  

SkarŜyn 2012 
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„Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno-zawodowa  
na terenie gmin Powiatu Tureckiego”  

projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kawęczynie - edycja 2012 

 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kawęczynie rozpoczyna się kolejna edycja projektu systemowego 
„Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”. Liderem projektu jest 
GOPS Malanów w partnerstwie z ośrodkami pomocy, które funkcjonują na terenie Powiatu Tureckiego: GOPS Kawę-
czyn, GOPS Brudzew, M-GOPS Dobra, GOPS Przykona, M-GOPS Tuliszków, GOPS Turek oraz GOPS Władysławów. 
Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, poszukujące pracy, w wieku aktywności zawodowej ale jednocześnie 
korzystające z róŜnych form pomocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kawęczynie.    
W tej edycji proponowane są następujące kursy: 
• gastronomiczny, 
• kosmetyczno-fryzjerski, 
• pracownika magazynów i hurtowni z obsługą programu komputerowego i wózków jezdniowych z napędem silni-

kowym, 
• pracownika gospodarczego z obsługą pił mechanicznych do ścinki drzew  i obsługa kotłów centralnego ogrzewa-

nia na paliwa stałe i płynne, 
• handlowy z obsługą kasy fiskalnej, urządzeń biurowych i programu komputerowego, 
• prawo jazdy kat.C, 
• florystyczny, 
• dziennego opiekuna nad dzieckiem. 
• dla wszystkich uczestników zorganizowane będą warsztaty psychologiczne (m.in. nauka aplikowania o pracę, pi-

sania CV i listu motywacyjnego itp.) 
       Z terenu gminy Kawęczyn w kursach uczestniczyć będzie 15 osób. Zajęcia odbywać się będą w Turku. W tej edycji 
projektu proponowane jest uczestnikom uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponad-
gimnazjalnym lub policealnym poprzez sfinansowanie zajęć szkolnych z tym związanych. KaŜdy z uczestników będzie 
mógł wybrać więcej niŜ jeden z kursów zawodowych. Dzięki temu, absolwenci kursów będą mieli większe szanse na 
znalezienie pracy. Dodatkowym wsparciem dla rodziców, którzy będą uczestniczyli w szkoleniach, jeŜeli okaŜe się to 
konieczne, będzie moŜliwość zorganizowania opieki nad dziećmi w trakcie godzin szkoleniowych. 
W ramach aktywnej integracji zostaną zorganizowane działania środowiskowe w postaci trzech jednodniowych wyjaz-
dów integracyjnych dla uczestników i uczestniczek wraz z dziećmi (Toruń, Wrocław, Łódź)  oraz dwa wyjazdy integra-
cyjne dla dorosłych (Zakopane, Sandomierz). 
Projekt ma na celu nie tylko zdobycie przez uczestników kwalifikacji zawodowych ale zarazem podniesienie samooceny 
czy teŜ poprawa kontaktów interpersonalnych. MoŜliwość udziału w spotkaniach integracyjnych będzie słuŜyć zdoby-
waniu większej otwartości i pewności siebie. 
Piąta edycja trwała będzie do końca  roku. 

Od 1-ego czerwca 2012 zmiana  
adresu Gabinetu Stomatologicznego 
Kawęczyn 29 a –  w kierunku Dobrej 

Nr tel. 785 736 900 lek. dent. Tomczyk Marta  

Sprzedam pług 3 – skibowy „BOMET” 
5-letni, w bardzo dobrym stanie 

Kontakt tel. 721 322 558 

Redakcja „Kawęczyniaka” 
 nie odpowiada za treść ogłoszeń 

Salon fryzjersko – kosmetyczny Agata (obok stacji paliw) 
 zaprasza od pon. do pt.: 8.00 – 18.00 
                            sobota: 7.00 – 16.00 

Promocja – strzyŜenie damskie i męskie 8 zł 
Super promocja dla męŜczyzn – strzyŜenie wtorek 5 zł 

Salon fryzjersko – kosmetyczny „Beatka” 
 przeniesiony do Kawęczyn 47 (w Banku na piętrze). 

Czynne od pon. do pt.: 8.00 – 18.00 w soboty: 8.00 – 14.00 
Wtorek – strzyŜenie męskie w cenie 6 zł 



 

Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Śluby 

Zgony 
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Konstanty Rygas 
††† 

Władysław Choręziak 

Małgorzata Papierska 
Tomasz Jasiak 
♥♥♥ 

Monika Walczak 
Adrian Iwaniak 
♥♥♥ 

Barbara Binkowska 
Marcin Płóciennik 

O G Ł O S Z E N I E 
Na terenie Gminy Kawęczyn działają następujące firmy posiadające zezwolenie na opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 
• Zakład Usług Komunalnych  EKO- GAB, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn,                   

tel. 063 288 72 69. 
• Andrzej Miłowski, Kowale Pańskie 39, 62-704 Kawęczyn,                                                                       

tel. 661 251 192. 
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Tu-

rek tel. 063 28 00 346 
• Bogumił Zduniak, Marcjanów 14, 62-704 Kawęczyn,                                                                                       

tel. 604 751 883  

Mam do zbycia gruz 
(beton i beton z kamie-

niami) 
Telefon kontaktowy: 

603 693 212 



 

Zakończyli w środku tabeli 
Orzeł Kawęczyn zajął dziewiąte miejsce w tabeli rozgrywek A klasy. DruŜyna zdobyła 39 
punktów, czyli o dwa więcej niŜ przed rokiem. Bilans Orła to 12 wygranych 3 remisy 15 pora-
Ŝek. Zespół moŜe poszczycić się kompletem zwycięstw w derbach powiatu z Teleszyną Przyko-
na i Gromem Malanów. 

G mina Kawęczyn po raz kolejny 
pokazała swoją siłę w sportach 

poŜarniczych. Miało to miejsce na VII 
Wojewódzkich zawodach młodzieŜo-
wych druŜyn poŜarniczych według re-
gulaminu CTiF, które odbyły się w 
Wolsztynie w dniu 9.06.2012r. Naszą 
gminę reprezentowały dwie druŜyny, 
które awans wywalczyły sobie na po-
wiatowych zawodach MDP oraz jedna 
jako obrońca tytułu sprzed dwóch lat. 
MDP Głuchów i MDP Tokary to dru-
Ŝyny chłopięce trenowane przez Jaro-
sława Pasika, Joannę Zubrzak i 
Krzysztofa Walaszczyka natomiast 
MDP śdŜary to grupa dziewcząt pod 
opieką Michała Chachuły.  Nie zabra-
kło równieŜ kibiców, którzy pojechali 

wspierać druŜyny ze swojej gminy, 
wśród nich znaleźli się Komendant 
gminny -Stanisław Urbaniak, Wicepre-
zes gminny- Janusz Adamczyk oraz 
Naczelnik Wydziału Operacyjnego 
Komendy Powiatowej PSP w Turku 
kpt. Piotr Pieśkiewicz, który podczas 
zawodów uczestniczył w pracach ko-
misji sędziowskiej. Z jednostki OSP 
Głuchów równieŜ nie zabrakło druhów 
wspierających, a byli nimi: Mirosław 
ChorąŜy-kronikarz jednostki, Piotr Pa-
sik i Marta Królak. Pierwsze miejsce w 
grupie dziewcząt zajęły MDP śdŜary. 
Dziewczęta wygrały takŜe pierwsze 
miejsca w biegu sztafetowym i ćwicze-
niu bojowym. W grupie chłopców na-
tomiast pierwsze miejsce obroniła dru-

Ŝyna MDP Głuchów. Chłopcy podob-
nie jak dziewczynki wygrali takŜe bieg 
sztafetowy i ćwiczenie bojowe. Na dru-
giej pozycji uplasowała się druŜyna 
MDP Tokary, która zajęła teŜ drugie 
miejsce w ćwiczeniu bojowym.  Za 
kaŜdą konkurencję przyznawane były 
puchary i nagrody. Dzięki temu nasza 
gmina wzbogaciła się o 8 nowych pu-
charów i nagrody pienięŜne na zakup 
sprzętu, a dzieci otrzymały drobne upo-
minki w postaci portfeli i znaczków 
pamiątkowych. W drodze powrotnej 
panowała niesamowicie radosna at-
mosfera i pozostaje mieć nadzieję, Ŝe 
taka sama będzie towarzyszyła uczest-
nikom po mistrzostwach polski, które 
odbędą się 31.08.2012r. w Opolu. 

Zawody Wojewódzkie Wolsztyn 2012 

Tabela sezonu 2011/2012 A-klasy 

Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 
1 Hetman Orchowo 30 69 88-32 

2 Płomień Nekla 30 64 72-34 
3 Orzeł Grzegorzew 30 60 77-43 
4 GKS Lisewo 30 57 64-49 

5 ZKZ II Zagórów 30 51 58-39 

6 Sparta Orzechowo 30 50 71-47 

7 Wilki Wilczyn 30 47 60-62 
8 Teleszyna Przykona 30 43 65-70 

9 Orzeł Kawęczyn 30 39 51-53 

10 Grom Malanów 30 38 62-55 

11 StraŜak Licheń Stary 30 38 58-74 

12 Błękitni Mąkolno 30 33 49-65 

13 Warta Kramsk 30 23 28-70 

14 Nałęcz Babiak 30 22 35-94 

15 Warta Rumin 30 17 36-99 

16 Zryw Dąbie 30 43 73-61 

Jednorazowe stypendium za wyniki w nauce przyznane 
przez Radę Gminy Kawęczyn w roku szkolnym 2011/2012 
otrzymują następujący absolwenci gimnazjum 
Anna  Gibasiewicz - Gimnazjum w Kowalach Pańskich  
Jakub  Darul—Gimnazjum w Kowalach Pańskich 
Monika Cholajda - Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej 
Curie w Kawęczynie kl.IIIA 
Katarzyna Kasprzak - Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej 
Curie w Kawęczynie kl.III B 
oraz następujący absolwenci szkół podstawowych : 
Patrycja Szajrych - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Tokarach 
Aleksandra Jaros - Szkoła Podstawowa w Kowalach Pań-
skich - Kolonii 
Dawid Marcin Przybylak - Szkoła Podstawowa  im. płk. 
pil. St. J. SkarŜyńskiego w SkarŜynie 
Adrianna  Fryga - Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kawęczynie  

Stypendia  
dla najlepszych uczniów 

Nie najlepiej rozpoczęli rozgrywki A-klasy seniorzy Orła Kawęczyn. DruŜyna borykała się z problemami kadrowymi. Trener Janusz 
Modrzejewski niejednokrotnie narzekał na bardzo krótką ławkę rezerwowych. Wydawało się, Ŝe druŜyna zmuszona będzie do walki 
o utrzymanie się w swojej klasie rozgrywkowej. Wiosną powiało optymizmem. Poprawiła się sytuacja kadrowa, a co za tym idzie 
nastroje w druŜynie, co przełoŜyło się na większą mobilizację i  zaangaŜowanie w grę.  Trener Modrzejewski miał większy komfort 
dysponując 15 czy nawet 16 zawodnikami. Orzeł zapewnił sobie utrzymanie po zwycięstwach z Gromem Malanów i Wartą Kramsk, 
oraz po remisach z Błękitnymi Mąkolno i Wartą Rumin. Później walczył o jak najlepszą lokatę.                         (art.) 


