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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

W  dniu 7 czerwca 2013 
r. w Senacie odbyła 

się konferencja „Fundusz so-
łecki – doświadczenia i per-
spektywy”, zorganizowana z 
inicjatywy Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej. Była to 
takŜe okazja do posumowania 
konkursów „Sołtys roku 20-
12” i „Sołectw@ w sieci”. 
Specjalne zaproszenie do 
udziału w konferencji  zostało 
skierowane do laureatów po-
przednich edycji konkursu 
„Sołtys Roku”. Gminę Kawę-
czyn na konferencji reprezen-
tował Konrad Ambroziak - 
sołtys sołectwa Tokary 
Pierwsze, który był laureatem 
konkursu „Sołtys Roku 
2004”. 
Konferencji przewodniczył 
senator Janusz Sepioł, prze-
wodniczący Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Admi-

nistracji Państwowej, który 
wyraził zadowolenie  z tego, 
iŜ  spotkały się dwie najstar-
sze instytucje państwa pol-
skiego: sołtys i senat. Poin-
formował uczestników konfe-
rencji o tym, Ŝe od 2010 r. 
wzrasta liczba gmin, które 
podjęły decyzję o wyodręb-
nieniu funduszu sołeckiego z 
budŜetu.  W 2010 r. taką de-
cyzję podjęło 54% gmin, a w 
2013 r. – 57%, co oznacza, Ŝe 
z funduszu skorzysta 22-
 516 sołectw. 
Ilona Matysiak z Akademii 
Pedagogiki Specjalnej w 
Warszawie przedstawiła in-
formacje na temat  funkcjono-
wania funduszu sołeckiego z 
perspektywy socjologicznej. 
Na  wyodrębnienie funduszu 
rzadziej decydują się gminy 
w centralnej i północno-
wschodniej Polsce. Rolą fun-
duszu sołeckiego jest przede 

wszystkim wzmacnianie  
podmiotowości wspólnot 
wiejskich oraz poczucie od-
powiedzialności za podejmo-

wane decyzje, umoŜliwie-
nie realizacji róŜnorod-
nych przedsięwzięć w so-
łectwach 
Obecna na konferencji 
Alicja Szczepanik, dyrek-
tor delegatury NIK w 
Gdańsku przedstawiła wy-
niki kontroli funkcjonowa-
nia funduszu sołeckiego w 

2012 r., przeprowadzonej 
przez NajwyŜszą Izbę Kon-
troli, Kontrolę przeprowadzo-
no w 46 urzędach gmin na 
terenie 9 województw. Bada-
no m.in. tworzenie funduszy, 
rozdysponowanie jego środ-
ków i ich wykorzystanie. NIK 
pozytywnie oceniła funkcjo-
nowanie funduszu sołeckiego. 

ZARZĄD GMINNY ZOSP RP  
W KAW ĘCZYNIE  

I OSP W MILEJOWIE 
zapraszają na XLI Zawody Sportowo-

PoŜarnicze 
w dniu 11 sierpnia 2013 r. o godz. 14:00, które odbędą 
się w okolicy straŜnicy OSP w Milejowie. 
W programie: 
- starty młodzieŜowych druŜyn wg CTIF 
- sztafeta i ćwiczenia bojowe druŜyn OSP z terenu Gminy 
Kawęczyn 
- zawody sikawek ręcznych i konnych oraz pokazy stro-
jów historycznych  
- grochówka straŜacka dla wszystkich 
- obficie zaopatrzony bufet 
- od godz. 18:00 zabawa taneczna. Gra zespół „EVENT”. 

Wstęp wolny 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
w Milejowie 

serdecznie zaprasza na loterię fantową i zabawę 
odpustową w dniu 28 lipca 2013 r.: 
- loteria fantowa od godz. 16:00 
- zabawa taneczna od godz. 20:00 

Organizatorzy zapewniają bufet i dobrą zabawę.  
Gra zespół „EVENT”. Wstęp wolny. 

Sołtys Konrad Ambroziak na konferencji w Senacie  

Relacja z Sesji Rady 
Gminy          czytaj str. 3 
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W  dniu 14 czerwca bieŜącego roku 
w Zespole Szkół im. Marii Skło-

dowskiej - Curie W Kawęczynie odbył 
się VIII Gminny Konkurs z Języka An-
gielskiego „Anglomaniacy”. W konkursie 
wzięli udział uczniowie klas IV –VI ze 
Szkół Podstawowych znajdujących się na 
terenie naszej gminy. Do rywalizacji 
przystąpili uczniowie ze szkół w: Kawę-
czynie, SkarŜynie i Kowalach Pańskich - 
Kolonia.  
Konkurs składał się z dwóch części: pi-
semnej i artystycznej. W części pisemnej 
uczniowie rozwiązywali test zawierający 
treści z gramatyki oraz słownictwo okre-
ślone programem nauczania dla danej 
klasy. W części artystycznej prezentowali  
swoje umiejętności praktycznego posługi-
wania się językiem angielskim. W tym 
roku były to piosenki i prezentacja mult i-
medialna. Sponsorem tegorocznych na-

gród było wydawnictwo Macmillan.  
Klasyfikacja szkół 

Kategoria klas IV: 1. SP im. Marii Skło-
dowskiej – Curie  w Kawęczynie, 2. SP w 

Kowalach Pańskich – Kolonia, 3. SP im. 
płk. pil. St. J. SkarŜyńskiego w SkarŜy-

nie. 
Kategoria klas V: 1. SP w Kowalach Pań-
skich – Kolonia, 2. SP im. Marii Skło-
dowskiej – Curie  w Kawęczynie, 3. SP 
im. płk. pil. St. J. SkarŜyńskiego w Skar-
Ŝynie. 
Kategoria klas VI: 1. SP w Kowalach 

Pańskich - Kolonia, 2. SP im. Marii Skło-
dowskiej – Curie  w Kawęczynie, 3. SP 
im. płk. pil. St. J. SkarŜyńskiego w Skar-
Ŝynie 

 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
tel. 632885910, fax 632885940 

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

Gminy i na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl 
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Urząd Gminy  
w Kawęczynie 

 informuje wszystkich mieszkań-
ców gminy, iŜ opłatę za odbiór 
odpadów komunalnych będzie 
moŜna dokonać za pomocą dowo-
dów wpłaty w Oddziale  BS Ka-
węczyn do  20 dnia kaŜdego mie-
siąca bez dodatkowych opłat po-
cząwszy od  miesiąca lipca. 
Dowody wpłaty wraz z nadruko-
wanymi danymi zostaną dostar-
czone mieszkańcom za pośrednic-
twem Poczty Polskiej. 

Urząd Gminy w Kawęczy-
nie informuje  

Tegoroczne DoŜynki Gminno-
Parafialne odbędą się w niedzielę 
18.08.2013 r. w Kowalach Pań-
skich. Podobnie jak w ubiegłych la-
tach, tego dnia zostanie zorganizowa-
ny konkurs kulinarny w ramach 
„Festiwalu Kuchni Wielkopolskiej”, 
konkurs na najpiękniejszy wieniec 
doŜynkowy oraz wiele innych atrak-
cji. 
Szczegółowe informacje zostaną za-
mieszczone w kolejnym numerze 
miesięcznika „Kaw ęczyniak” oraz 
na stronie www.kaweczyn.pl. 

OSP śDśARY – LOTERIA BIS 
4.08.2013 r. niedziela godz. 14:00  -  plac obok straŜnicy  

W programie: 
PODWÓJNA LOTERIA FANTOWA – LOTERIA BIS 
- początek loterii fantowej- pierwsze losowanie – od 14:00 
- drugie losowanie – o godz. 19:00- specjalne nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez sponsorów  
WYSTAWA I POKAZ SPRZ ĘTU ROLNICZEGO 
- pokaz maszyn rolniczych 
- pokaz ciągników rolniczych światowych marek 
KONKURSY INDYWIDUALNE I GRUPOWE ORAZ ATRAKCJE 
DLA NAJMŁODSZYCH min. 
- rzut deską, rzut snopem, przeciąganie liny, slalom ciągnikowy na czas 
- zjeŜdŜalnie, zamki, przejaŜdŜki bryczkami 
WAKACYJNA ZABAWA TANECZNA 
- oprawa muzyczna – DUET AMEX 
- cena biletu- tylko 5 zł 
- bufet obficie zaopatrzony: piwo, lody, napoje, słodycze 

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na plakatach. 

Konkurs dla anglomaniaków 



lipiec 2013                                               KAWĘCZYNIAK                                                          3 

Tym razem sesja Rady Gminy Kawę-
czyn odbyła się 27.06.2013 roku w 
świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. 
radni zgłosili szereg interpelacji. Sylwe-
ster Kasprzak ponownie zasygnalizował 
fatalny stan drogi powiatowej Kawę-
czyn – Marcinów – Mikulice. Powie-
dział, Ŝe po zimie nikt z osób odpowie-
dzialnych za nią się tam nie pojawił, 
tymczasem fragmentami staje się wręcz 
nieprzejezdna. Przypomniał, Ŝe zgłaszał 
teŜ konieczność ścięcia zawyŜonych 
poboczy, poniewaŜ woda stoi na dro-
dze, przyczyniając się do pękania jej 
nawierzchni. Radny Józef Raszewski 
powiedział, Ŝe takie same problemy 
występują na drodze powiatowej z Ko-
wali Pańskich do Malanowa. Sytuacja 
jest tam jego zdaniem tak trudna, Ŝe 
niedługo dojdzie do wybicia podkładu 
tej drogi. Radny Janusz JeŜykowski po 
raz kolejny zgłaszał problem z zawyŜo-
nymi poboczami drogi powiatowej w 

Głuchowie. Zalegająca tam woda utrud-
nia nie tylko poruszanie się pojazdów, 
ale przede wszystkim ludzi, którzy są 
opryskiwani przez przejeŜ-
dŜające samochody. Mówił 
teŜ o wodzie z drogi wdzie-
rającej się na podwórza i 
złym stanie jej nawierzchni, 
k t ó ra jak  st wi erdził  
„niedługo zamiast asfaltowej 
stanie się brukową”. Następ-
nie wysłuchano wystąpienia 
Jana Radzimskiego – powia-
towego lekarza weterynarii, 
który przybył na sesję z leka-
rzem weterynarii Jackiem 
Aleksandrem – właścicielem 
Przychodni dla Zwierząt w 
Kawęczynie. Pan Radzimski 
mówił o przepisach regulują-
cych tzw. ubój konieczny, w 
przypadku np. złamania nogi 
przez bydło. 

Radni przyjęli zmiany w tegorocznym 
budŜecie.  W związku z podtopieniami, 
jakie ostatnio wystąpiły, przekazano 
spółkom wodnym 60.000 zł. Wójt Jan 
Nowak poinformował, Ŝe w tym roku 
spółki otrzymały od gminy łącznie  85-
85.000 zł. Do budŜetu wprowadzono 

teŜ między innymi 187 tys. zł. na prze-
budowę drogi Nowy Świat  -Marcjanów 
oraz 2.000 zł na bieŜące remonty w 
Gminnym Przedszkolu w Kowlach Pań-
skich – Kolonia. Zdecydowano teŜ o 
zaciągn ięciu poŜyczki na pokrycie 
kosztów modernizacji stacji uzdatniania 
wody w Marcjanowie w wysokości 
750.000 zł. 
  Rada zmniejszyła miesięczny ryczałt 
przewodniczącego i jego zastępców o 
pięć diet, czyli o 150 zł.  
Uczestnicy sesji wysłuchali sprawozdań 
wójta i przewodniczącego Rady z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym. 
Dowiedziano się między innymi o ter-
minie i miejscu Gminno-Parafialnych 
DoŜynek, które odbędą się 18 sierpnia 
w Kowalach Pańskich.   
Konrad Ambroziak – sołtys Tokar 
Pierwszych złoŜył informację o swoim 
udziale w konferencji na temat fundu-
szy sołeckich, która odbyła się w siedzi-
bie Senatu RP.  Wójt Jan Nowak w to-
warzystwie prezydium Rady Gminy 
złoŜył na ręce sołtysa Leszka Durdyna, 
podziękowania dla społeczności wsi 
Wojciechów za przygotowanie obsługi 
gastronomicznej podczas Święta Powia-
tu Tureckiego i Gminy Kawęczyn. 

(art.) 

Sołtys Konrad Ambroziak  
na konferencji w Senacie  

W  opinii senatora Ireneusza Nie-
wiarowskiego, prezesa Krajowe-

go Stowarzyszenia Sołtysów, aby fun-
dusz sołecki przyniósł sukces, potrzebne 
jest takŜe uelastycznienie przepisów 
ustawy o funduszu sołeckim. Wskazał 
m.in. na brak moŜliwości zmian w funk-
cjonowaniu funduszu w trakcie roku 
budŜetowego czy łączenia środków 
przysługujących kilku sołectwom. 
Po konferencji odbyła się uroczystość 
wręczenia tytułów „Sołtysa Roku 2012”, 
a takŜe finał konkursu „Sołectwa@ w 
sieci”. 
Konkurs „Sołtys Roku” organizują re-
dakcja „Gazety Sołeckiej” i Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów od 11 lat . Ce-
lem konkursu jest promowanie najbar-
dziej aktywnych sołtysów, którzy pracu-
ją na rzecz społeczności lokalnej. Spo-
tkanie laureatów poprzednich edycji 
konkursu „Sołtys Roku”  miało na celu 
wymianę doświadczeń oraz promocję 
swoich sołectw i gmin, a takŜe było oka-
zją do wspomnień oraz  odnowienia  
kontaktów  zawartych przed laty. 

47 sesja Rady Gminy Kawęczyn 



Komornik przy Sądzie Grodzkim w 
Sieradzu zamieszkały w Warcie, na 
zasadzie art. 1030 ust. post. cyw.  ob-
wieszcza, Ŝe dnia 16 kwietnia 1929 
roku o godzinie 10 rano w Tokarach 
będzie sprzedawany przez licytację 
majątek ruchomy naleŜący do Józefa 
Jurczyńskiego składający się z kowadła 
stalowego itp. Oszacowany do sprzeda-
Ŝy na sumę 825 zł, którego opis i sza-
cunek przejrzany być mogą na miejscu 
sprzedaŜy w dniu licytacji. 

Komornik przy Sądzie Grodzkim w 
Sieradzu zamieszkały w Warcie, na 
zasadzie art. 1030 ust. post. cyw.  ob-
wieszcza, Ŝe dnia 16 kwietnia 1929 
roku o godzinie 10 rano w Tokarach 
będzie sprzedawany przez licytację 
majątek ruchomy naleŜący do Michała 
KałuŜnego składający się z 1 tyś. da-
chówki itp. oszacowany do sprzedaŜy 
na sumę 910 zł, którego opis i szacu-
nek przejrzany być mogą na miejscu 
sprzedaŜy w dniu licytacji. 

W dniu 16 b.m. odbyło się we wsi Mi-
kulice, zebranie Koła Bezpartyjnego 
Bloku na gminę Kowale Pańskie przy 
udziale około 20 osób reprezentujących 
wsie: Kowale Pańskie Ciemień, Potwo-
rów, Linne, Mikulice, śeronice, Sie-
wieruszki, Młodzianów, Siedliska,  
Wietchinin, Kawęczyn i Kaczki. Ze-
brani po dłuŜszej dyskusji na temat 
działania Bezpartyjnego Bloku na tere-
nie Sejmu w związku ze zmianą kon-
stytucji, która to zmiana ma na celu 
ukrócenie sejmowładztwa, wzmocnie-
nie Prezydenta i Rządu oraz rozwiąza-
nie niektórych zagadnień w łonie Ŝycia 
państwowego, postanawiają zabrać do 

pracy nad uświadomieniem ludności o 
konieczności zreformowania konstytu-
cji z dnia 17 marca 1921 roku zgodnie 
z projektem przedłoŜonym Sejmowi 
przez Bezpartyjny Blok. Zebrani wytę-
Ŝą swe siły i zdolności, aby oddziały-
wać na społeczeństwo miejskie celem 
uwolnienia go od wpływów demagogii 
partyjnej i naprowadzenia na drogi, 
wiodące do dobra i potęgi Państwa. 
Zebrani uwaŜają, Ŝe najbliŜszym i naj-
waŜniejszym etapem na tej drodze jest 
reforma konstytucji w myśl projektu 
rządowego przedłoŜonego przez Bez-
partyjny Blok, więc bezwzględnie do-
magają się reformy. 

W planie przeglądów koni na 1929 rok 
były dwa terminy na Rynku w Dobrej. 
Dnia 6 maja od 8 rano miano doprowa-
dzić konie z miasta dobra i gminy Ko-
wale Pańskie w sumie 169 koni. W 
Dniu 7 maja w tym samym miejscu i 
od tej samej godziny miano przeglądać 
197 koni z gmin Piekary (89 koni) i 
Goszczanowa (108) łącznie 197 koni. 
W Jeziorsku gmina Ostrów Warcki 
przed Urzędem Gminy miano przeglą-
dać w dniu 8 maja konie z gmin: 
Ostrów Warcki (183 konie) i Tokary 
(85) łącznie 268 koni. W Turku na tar-
gowisku obok elektrowni dnia 28 maja 
do przeglądu miały stawić się konie z 
gminy SkarŜyn (59) i Wichertów (123) 
razem 192 konie.  

Komornik przy Sądzie Grodzkim w 
Sieradzu zamieszkały w Warcie ob-
wieszcza, Ŝe dnia 16 maja 1929 r. o 
godz. 10 rano w Tokarach na miejscu 
opisu sprzedawany będzie przez licyta-
cję majątek ruchomy naleŜący do Wa-
lentego Bekalarskiego składający się z 
klaczy itp. Oszacowany do sprzedaŜy 

na sumę 1400 zł, którego 
opis i szacunek przejrzany być mo-
gą na miejscu sprzedaŜy w dniu li-
cytacji. 

Komornik przy Sądzie Grodzkim w 
Sieradzu zamieszkały w Warcie ob-
wieszcza, Ŝe dnia 17 maja 1929 r. o 
godz. 10 rano w Milejowie na miejscu 
opisu sprzedawany będzie przez licyta-
cję majątek ruchomy naleŜący do Fe-
liksa Gołdygi składający się z mogiły 
kartofli oszacowany do sprzedaŜy na 
sumę 600 zł, którego opis i szacunek 
przejrzany być mogą na miejscu sprze-
daŜy w dniu licytacji, która jako w II 
terminie stosownie do art. 1060 u.p.c. 
moŜe się rozpocząć od ceny zniŜonej. 

Komornik przy Sądzie Grodzkim w 
Sieradzu zamieszkały w Warcie ob-
wieszcza, Ŝe dnia 17 maja 1929 r. o 
godz. 10 rano w Milejowie na miejscu 
opisu sprzedawany będzie przez licyta-
cję majątek ruchomy naleŜący do Ste-
fana DroŜeńskiego składający się z 
świni itp. Oszacowany do sprzedaŜy na 
sumę 700 zł, którego opis i szacunek 
przejrzany być mogą na miejscu sprze-
daŜy w dniu licytacji. 

Komornik przy Sądzie Grodzkim w 
Sieradzu zamieszkały w Warcie ob-
wieszcza, Ŝe dnia 17 maja 1929 r. o 
godz. 10 rano w Milejowie gm. Tokary 
sprzedawany będzie przez licytację 
majątek ruchomy naleŜący do Feliksa 
Gołdygi, składający się z dwóch wo-
zów frachtowych oszacowanych do 
sprzedaŜy na sumę 600 zł, którego opis 
i szacunek przejrzany być mogą na 
miejscu sprzedaŜy w dniu licytacji. 

 
Opracował Andrzej R. Tyczyno 

 
* W większości tekstów zachowana zo-
stała oryginalna pisownia. Niezrozumia-
łe słowa opatrzono wyjaśnieniami reda-
gującego. 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 

4                                                            KAWĘCZYNIAK                                      czerwiec 2013 

Licytacja komornicza 

 

donosiło w 1929 roku 

W tej rubryce publikujemy do-
niesienia z tygodnika „Echo Tu-
reckie” wydawanego w latach 
1924/1939, traktujące o wydarze-
niach dotyczących terenu obecnej 
gminy Kawęczyn 

 

Licytacja komornicza 

Licytacja komornicza 

Licytacja komornicza 

Licytacja komornicza 

Licytacja komornicza 

Przeglądy koni 

BBWR gminy Kowale Pańskie 
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W dniu 21 czerwca 2013 roku na terenie 
gminy Kościelec (we wsi Dobrów) świę-
towano, tak jak niegdyś robili to nasi 
przodkowie, Noc Kupały.   Noc Kupały 
to słowiańskie święto wody, ognia, słoń-
ca i księŜyca, a takŜe dobrobytu i płodno-
ści. Obchodzono je w nocy z 21 na 22 
czerwca. Po chrystianizacji Polski prze-
rodziło się w Noc Świętojańską, organi-
zowaną w okolicy wigilii Jana. Organiza-
torem uroczystości  było Stowarzyszenie 
Turkowska Unia Rozwoju- T.U.R., przy 
współudziale gmin członkowskich.  W 
grupie ponad 150 uczestników była rów-
nieŜ 9-osobowa delegacja z gminy Ka-
węczyn z Wójtem Gminy, panem Janem 
Nowakiem na czele. Uczestników zebra-
nych przy siedzibie KGW w Dobrowie 
witali: Wójt Gminy Kościelec, pan Da-
riusz Ostrowski, Przewodniczący Rady 
Stowarzyszenia T.U.R., pan Mirosław 
Broniszewski, Prezes T.U.R., pani Mag-
dalena Ciołek oraz przedstawicielka   
KGW „Dobrowianki”, pani Lidia Kaź-
mierczak. Później niezwykły korowód 
rozśpiewanych osób, ubranych na biało, 
z wiankami na głowach udał się nad rze-
kę. Tam czekało juŜ pyszne jadło  - wiej-
ski chleb, ciasto droŜdŜowe, smalec, 
ogórki, gzik , Ŝur – przygotowane przez 

mieszkańców gmin członkowskich. Te-
ren był oświetlony za pomocą sosno-
wych pali, wbitych w ziemię i palących 
się od środka. Było teŜ ogromnych roz-
miarów ognisko, które rozpalone nocą 
robiło niesamowite wraŜenie. Obchody 
Nocy Kupały nie mogły obejść się bez 
wyplatania wianków i puszczania ich na 
wodę. Niegdyś obrzęd ten miał swoją 
symboliczną wymowę. Dziewczęta wiły 
je ze świeŜo zebranej bylicy i kwiatów, 
wkładały zapaloną świeczkę i puszczały 
z prądem rzeki. Młodzieńcy z kolei cze-
kali na brzegu i wskakiwali po wianki, 
gdyŜ wyłowiony wianek stanowił obiet-
nicę małŜeństwa. W Dobrowie – zanim 

wypuszczono wianki na wodę -odbył się 
konkurs na najpiękniejszy wianek.  Wy-
boru najpiękniejszego wianka dokonali 
wójtowie gmin, uczestnicy uroczystości. 
Zadanie to nie było łatwe, bo wszystkie 
wianki były piękne.  Wianek zaprezento-
wany przez delegację z gminy Kawęczyn 
zajął II miejsce, I miejsce zajął wianek 
zaprezentowany przez gospodarzy. Tak 
oto wszyscy, śpiewając i  tańcząc, spę-
dzili tę najkrótszą noc w roku. A zgodnie 
z wierzeniami naszych przodków, udział 
w Kupalnocce  (Nocy Świętojańskiej)  
miał zapewnić jej uczestnikom zdrowie, 
dobrobyt i szczęście na cały rok. 

W  dniu 10 czerwca w Zespole Szkół  
im. Marii Skłodowskiej - Curie w 

Kawęczynie odbył się XIII Finał Konkur-
su Wiedzy o Gminie Kawęczyn. Wzięło  
w nim udział 24 uczniów (12 z czterech 
szkół podstawowych i 12 z dwóch szkół  
gimnazjalnych) z terenu naszej gminy. 
Uczestnicy konkursu pisali przez 30 mi-
nut test przygotowany przez Henryka 
Binkowskiego - prezesa Gminnego Koła 
Towarzystwa Samorządowego w Kawę-
czynie oraz Teresę Kęskę Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego, osobny dla 
szkół podstawowych i gimnazjów.  
Następnie uczniowie otrzymali słodki  
poczęstunek oraz mogli zwiedzić szkołę, 
a następnie uczestniczyli w projekcji fil-
mu ukazującego 40-lat funkcjonowania 
Gminy Kawęczyn. W tym czasie komisja 
w osobach: Piotr Gebler - przewodniczą-

cy Rady Gminy Kawęczyn (w zastęp-
stwie wójta Jana Nowaka), prezes Henryk 
Binkowski, Arleta Biegańska - Dyrektor 
ZS w Kawęczynie, Anna Milewska Inglot  
nauczyciel Gimnazjum w Kawęczynie i  
organizatorka konkursu, z pomocą na-
uczycieli i opiekunów uczniów z po-
szczególnych szkół sprawdzili testy.   
Trzy pierwsze miejsca wś ród szkół pod-
stawowych zajęli: 1. Natalia Jasiak, 2. 
Bartosz Ziółkowski – oboje ze S zkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Toka-
rach Pierwszych, 3. Kamila Piet rzak ze 
Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawę-
czynie.  
Wśród szkół gimnazjalnych pierwsze 
miejsce zajęł a Karolina Kolasińska z 
Gimnazjum im. MSC w Kawęczynie, 
drugie Amadeusz Dzikowski z tej samej  
szkoły, a trzecie Agnieszka Przybylak z 

Gimnazjum w Kowalach P ańskich - Ko-
lonia. 
Uczniowie Ci otrzymali w nagrodę ksiąŜ-
ki, natomiast wszyscy finaliści pamiąt ko-
we dyplomy wręczone przez przewodni-
czącego Piotra Geblera. KsiąŜkami i dy-
plomami nagrodzono równieŜ Arletę Bie-
gańską Dyrektor ZS im. MSC w Kawę-
czynie oraz nauczycieli opiekunów: Bar-
barę Glapińską (SP im. MSC w Kawę-
czynie), Małgorzatę Krawczyk (SP im.    
JP II w Tokarach Pierwszych), Angelikę 
Dzikowską (SP im. płk. pil. St. J. Skar-
Ŝyńskiego w SkarŜynie), Ewę Grzybek i 
Annę Wodzińską (SP i Gimnazjum w 
Kowalach Pańskich - Kolonia), Annę 
Milewską Inglot (Gimnazjum im. MSC w 
Kawęczynie). Pani Milewska Inglot w 
imieniu swoim, nauczycieli i uczniów 
podziękowała Wójtowi i Samorządowi  
Gminy Kawęczyn za umoŜliwienie orga-
nizowania konkursu poprzez pomoc fi-
nansową i przygotowanie testów.  

Noc Kupały nad brzegiem Warty 

Konkurs Wiedzy o Gminie Kawęczyn 
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Dzieci z Przedszkola Gminnego z Kowali Pańskich 
miały niecodzienne spotkanie z panem Marcinem Bu-
gałą, prezesem Koła Pszczelarzy w Turku, a jednocze-
śnie tatą Karoliny, chodzącą do tego  przedszkolaka.  
Odwiedził on przedszkolaków w dniu 12 czerwca 
2013 roku wraz ze swoimi pszczołami. Pokaz Ŝywych 
pszczół wraz z królową wzbudził zachwyt i zaintere-

sowanie wśród dzieci, znających dotychczas te owady głów-
nie z bajki o pszczółce Mai. Tym razem przedszkolaki miały 
moŜliwość zapoznania się z Ŝyciem i zwyczajami pszczół 
oraz wyrobami z wosku, np. świecami. Pan Marcin przy-
niósł równieŜ strój pszczelarza oraz narzędzia potrzebne do 
pracy w pasiecie. Dzieci przekonały się jak duŜo pracy trze-
ba włoŜyć, aby otrzymać smaczny miód. Dowiedziano się 
takŜe, Ŝe pan Bugała posiada ponad 70 zasiedlonych uli. 

Tato Karoliny podzielił się z przedszkolakami 
swoją pszczelarską pasją  

Badania  
profilaktyczne 
 

W  dniu 4 czerwca 2013roku w 
sali OSP w Kowalach Pań-
skich odbyło się spotkanie 

edukacyjne z mieszkańcami gminy, 
które przeprowadził dr Dariusz God-
lewski- Dyrektor Ośrodka Profilaktyki 
i Epidemiologii Nowotworów w Po-
znaniu.  
Natomiast w  dniu 7 czerwca 2013r. w 
budynku Ośrodka Zdrowia w Kowa-
lach Pańskich zostały przeprowadzone 
badania profilaktyczne krwi na ozna-
czenie poziomu PSA ( w ramach profi-
laktyki nowotworów gruczołu kroko-
wego u męŜczyzn-prostaty) i badanie 
krwi utajonej w kale (w ramach profi-
laktyki raka jelita grubego).   Na bada-
nia krwi na oznaczenie poziomu PSA 
zgłosiło się 25 męŜczyzn, natomiast 
materiał do badań na obecność krwi 
utajonej w kale oddały 43 osoby. 
Wszystkie badania zostały sfinansowa-
ne  z budŜetu Województwa Wielko-
polskiego. 

T.K. 

Informacja dotycząca stypendium szkolnego  
za wyniki w nauce 

w roku szkolnym 2012/2013 
Jednorazowe stypendium za wyniki w nauce otrzymali następujący absolwenci 
gimnazjum: Kamil Gibasiewicz - Gimnazjum w Kowalach Pańskich - Kolonia, 
Weronika Antczak - Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie 
kl. III A, Karolina Kolasińska - Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Kawęczynie kl. III B. 
Jednorazowe stypendium za wyniki w nauce otrzymali równieŜ następujący 
absolwenci szkół podstawowych: Bartosz Ziółkowski - Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych, Daria Gierosz -Szkoła Podstawowa w 
Kowalach Pańskich – Kolonia, Konrad Płóciennik - Szkoła Podstawowa  im. 
pułkownika pilota  St. J. SkarŜyńskiego w SkarŜynie, Kamila Pietrzak - Szkoła 
Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.  

Wójt Gminy Kawęczyn serdecznie zaprasza na: 
I Edycję Wakacyjnej Ligi Piłki No Ŝnej 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 lipca 2013r. o godz. 
19:00 na obiekcie Orlik w Kawęczynie. 

Zgłoszenia druŜyn przyjmowane są do 5 lipca 2013 r.  
Wpisowe 100zł od druŜyny 

Rozgrywki będą się odbywać na obiekcie Orlik 2012  
w Kawęczynie. 

Zapisy i informacje: 
Marcin Mazurek tel. 663 – 934 – 446 
Adrian Konc iak tel. 694 – 265 – 391 

Organizator: Urząd Gminy w Kawęczynie 
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P od hasłem "Pół Ŝartem, 
pół serio" odbył się w 

piękne niedzielne popołudnie 
6 czerwca 2013 roku, VIII 
Piknik Rodzinny zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie 
Rodziców i Przyjaciół Szko-
ły w Tokarach Pierwszych. 
Pogoda dopisała, więc impre-
za zgromadziła liczne grono 
wielbicieli dobrej zabawy. 

Uroczystość swoją obecno-
ścią zaszczycili goście: Piotr 
Gebler – Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn, Jó-
zef Iwaniak i Ryszard Jaśkie-
wicz – radni Gminy Kawę-
czyn oraz Konrad Ambroziak 
– sołtys sołectwa Tokary 
Pierwsze. Z zaproszenia na 
piknik skorzystali uczniowie 
tutejszej szkoły, ich rodzice, 
babcie, dziadkowie oraz 
mieszkańcy Tokar i okolicz-
nych miejscowości. 

Wszystkich uczestników pik-
niku powitała Ewa Wojtczak 
- dyrektor szkoły, Ŝycząc 
wspólnej udanej zabawy. 
Wspomniała, iŜ piknik reali-
zowany jest w ramach pro-
jektu „Nasze dzieci – nasza 
przyszłość – projekt dla szkół 
Gminy Kawęczyn” i ma na 
celu upowszechnianie zdro-
wego, aktywnego stylu Ŝycia 
i wypoczynku oraz integrację 
środowiska szkolnego i lo-
kalnej społeczności. Program 
pikniku obfitował w mnó-
stwo atrakcji i niespodzianek. 
Jak zawsze odbyła się loteria 
fantowa z cennymi główny-
mi nagrodami, a były to: ra-
kiety tenisowe, komplet 
szklanek z zaparzaczem oraz 
publikacja „Konk lawe 
2013”. Dyrektor szkoły dzię-
kuje wszystkim darczyńcom 
– mieszkańcom Tokar i oko-
lic, bez których hojności lo-
teria nie byłaby tak bogata. 
Strzałem w dziesiątkę okazał 
się konkurs na wagę szynki, 
który prowadziła sama pani 
dyrektor. Bezkonkurencyjni 
w tym konkursie okazali się 
panowie Jan Jaszczak i Wal-
demar Dusza. Niespodzian-
ką, która cieszyła się szcze-
gólnym zainteresowaniem 
dzieci były bezpłatne dmu-
chane zamki i zjeŜdŜalnie. 
Uczn iowie przygotowali 
część artystyczną, na którą 
składały się: występy przed-
szkolaków, skecze, popisy 

uczestników szkoły tańca, 
koncert laureatów Gminnego 
Festiwalu Piosenki Dziecię-

cej „Śpiewaj razem z nami” 
Tokary 2013, pełna gracji i 
wdzięku prezentacja układów 
tanecznych maŜoretek. W 
programie było coś dla ducha 
i dla ciała. Panie, które pro-
wadziły konkursy zręczno-
ściowe były oblegane przez 
chętne dzieci. Udział się 
opłacał, poniewaŜ nagrody 
były wspaniałe. Równocze-
śnie odbywały się rozgrywki 
sportowe, to jest mecze siat-
kówki dziewcząt  klas V-VI i 
chłopców klas V-VI. Błysz-
czące w słońcu okazałe pu-
chary trafiły w ręce zwycięz-
ców. Impreza była pełna hu-
moru, wyśmienitej zabawy, a 
atmosferę podgrzewały jesz-

cze panie ją prowadzące, re-
prezentujące zespół Urszuli 
Pakuły z Łodzi. Przygotowa-
ły wesołe zabawy i tańce, 
zapraszając do udziału dzieci 
i ich rodziców oraz uczestni-
ków pikniku. Chętnych nie 
brakowało. Umiejętnościami 
gry na gitarze wykazał się 
przewodniczący Gebler. Or-
ganizację pikniku wspierali 
członkowie Stowarzyszenia 
Rodziców i Przyjaciół Szko-
ły w Tokarach Pierweszych. 
Niezawodne jak zawsze ma-
my prowadziły stoiska ga-
stronomiczne, serwując sma-
kowite gofry, frytki, lody, 
soczki oraz inne pyszności. 
VIII Piknik Rodzinny w To-
karach moŜna uznać za wy-
jątkowo udany. Przy dźwię-

kach skocznej muzyki wszy-
scy wspólnie bawili się  
do wieczora. Czekamy z nie-
cierpliwością na IX Piknik. 
JuŜ za rok.  

 

VIII Piknik Rodzinny - Tokary 2013 
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Festyn  
„Mama, tata i ja” 

W piękne sobotnie popołudnie, 22 
czerwca, w Zespole Szkół im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie 
było głośno i radośnie. Szczególnie 
dobrze bawiły się dzieci, bowiem to 
właśnie z myślą o nich zorganizowany 
został festyn rodzinny finansowany 
przez Wielkopolską Akademię Nauki i 
Rozwoju w ramach zadania „Nasze 
dzieci – nasza przyszłość – projekt dla 
szkół Gminy Kawęczyn. W przygoto-
wanie imprezy włączyli się równieŜ 
c z ł on ko wi e  St o wa r zy s z en i a 
„Kawęczyńskie Forum Rodziców” oraz  
nauczyciele Zespołu Szkół i rodzice. 
Uroczystość rozpoczęła się od prezen-
tacji umiejętności dzieci. Na szkolnej 
scenie pojawiły się Smerfy, tańczące 
pary oraz wokalistki. Po występach 
przyszedł czas na zabawę, którą prowa-
dzili pracownicy Strefy Zabawy z 
Leszna. Dzieci i ich członkowie rodzin 
chętnie angaŜowali się w róŜnego typu 
rywalizacje, tym bardziej, Ŝe na zwy-
cięzców czekały atrakcyjne nagrody. 
Najmłodsi bawili się równieŜ na zjeŜ-
dŜalniach i trampolinie. Natomiast tro-
chę starsi, chcąc wnieść swój wkład w 
imprezę, popisywali się umiejętnościa-
mi i kondycją fizyczną na „Orliku”. 
Wszyscy uczestnicy pikniku mogli 
skorzystać z proponowanej przez ro-
dziców oferty gastronomicznej i przy-
jemnie spędzić czas w miłym towarzy-
stwie. 
Festyn „Mama, tata i ja” pozwolił za-
akcentować realizację w naszej Gminie 
projektu „Nasze dzieci – nasza przy-
szłość …”, zintegrować społeczność i 
odpocząć na świeŜym powietrzu. 

Wójt Gminy Kawęczyn  
serdecznie zaprasza na 

I Gminny Turniej Tenisa Ziemnego 

 
 

 
 
 
 

26-28 lipca 2013r.  
Zapisy i losowanie 26 lipca godz. 18:00  

na Kompleksie „Moje Boisko - Orlik 2012”  
w Kawęczynie. 
Organizator: 

Urząd Gminy w Kawęczynie  

Wójt Gminy Kawęczyn  
serdecznie zaprasza na 

I Gminny Turniej Trójek Siatkarskich 

 
 
 
 
 
 

20 i 21 lipca 2013r. od godz. 9:00 
Kompleks „Moje boisko – Orlik 2012”  

w Kawęczynie 
(boisko wielofunkcyjne) 

Zapisy i informacje (do dn. 18 lipca) 
Marcin Mazurek tel. 663 – 934 – 446 
Adrian Konciak tel. 694 – 265 – 391 

Organizator: Urząd Gminy w Kawęczynie 
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Sztandar to symbol, świętość.  

                             Jego miejsce jest gdzieś  
                             pomiędzy hymnem narodowym,                                   
                             a przysięgą wojskową…” 
 
                                   kardynał Stefan Wyszyński 
 
                                     

 
 

    

RAZEM UFUNDUJMY SZTANDAR GMINYRAZEM UFUNDUJMY SZTANDAR GMINYRAZEM UFUNDUJMY SZTANDAR GMINYRAZEM UFUNDUJMY SZTANDAR GMINY 

APEL 
Do Mieszkańców i Instytucji z bliska i daleka! 

Rok 2013 jest rokiem, w którym obchodzimy rocznicę 40 lat istnienia Gminy Kawęczyn. Dla upamiętnienia tej 
rocznicy Rada Gminy Kawęczyn Uchwałą Nr XXIX/157/2013 z dnia          5 lutego 2013 roku wyraziła wolę 
ustanowienia sztandaru i pieczęci Gminy Kawęczyn, powierzając jej wykonanie Wójtowi Gminy Kawęczyn. 
Sztandar jest waŜnym elementem tradycji, symbolem dziejowej ciągłości, znakiem trwania    w zmieniającym 
się świecie oraz znaczenia lokalnej społeczności.  
Dlatego teŜ zwracam się z apelem do Mieszkańców oraz Instytucji o finansowe wsparcie idei ufundowania 
sztandaru Gminy Kawęczyn. KaŜdy moŜe podarować na ten szczytny cel dowolną kwotę. Dokonujący wpłaty 
staje się fundatorem sztandaru i zostanie wpisany do pamiątkowej kroniki fundatorów sztandaru. 
Proszę o dokonywanie wpłat: na konto bankowe Gminy Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów O/Kawęczyn 
Nr 52 8557 0009 0400 0101 2004 0007 z następującym dopiskiem: "Darowizna na Sztandar Gminy Kawę-
czyn" lub w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy w Kawęczynie za stosownym dowodem wpłaty. 
 
 

Za okazane wsparcie składam z góry  serdeczne podziękowanie. 
 
 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
 

Wójt Gminy Kaw ęczyn 
/-/ Jan Nowak 

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego "Orzeł" Kawęczyn  
oraz 

 Urząd Gminy Kawęczyn 
 zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Kawęczyn na  

IX Gminny Turniej Piłki No Ŝnej 
 

który odbędzie się 14.07.2013 r. od godz. 14.00 na Boisku Sportowym w Tokarach Pierwszych 
Zgłaszanie druŜyn do 09.07.2013 r. pod numerami:  

663934446 - Marcin Mazurek,  
694265391 - Adrian Konciak 

 



Śluby 
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Bogumiła Śmigielska 

Dawid Piontkowski 
 

♥♥♥ 

 
Aneta Rojek 

Andrze j Stefaniak 
 

♥♥♥ 

 
Milena Michalak 

Marcin Śniegocki 

 

I N F O R M A C J A 
Gmina Kawęczyn informuje, iŜ podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona bę-
dzie akcja dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Środki na 
finansowanie zadania, pochodzić  będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  BudŜetu Gminy  oraz  BudŜetu Powia-
tu .   
Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontaŜem, 
transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  
Dofinansowanie obejmować będzie równieŜ  eternit juŜ  zdemontowany! 
Informacje nt terminów składania wniosków zostaną umieszczone na stronie 
internetowej Urzędu,  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w lokalnej pra-
sie.   
Do Mieszkańców Gminy takŜe zostaną wystosowane odpowiednie kurendy.  
Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jest szkodliwy 
dla zdrowia – włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powie-
trzem do płuc stanowią ryzyko powaŜnych chorób układu oddechowego. Produk-
cja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od 
września 1998 roku.  
Usuwania wyrobów zawierających azbest moŜe dokonywać tylko specjalistyczna 
firma, która posiada stosowne uprawnienia, odpowiedni sprzęt  oraz przeszkolo-
nych pracowników.                       

a.s. 

I N F O R M A C J A 
o moŜliwości składania wniosków  w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.  

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iŜ od dnia 3 czerwca 2013 roku do 15 września 2013 roku moŜna 
składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizowanego 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego w roku 2013. Środki na finan-
sowanie zadania, pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu,  BudŜetu Gminy  oraz  BudŜetu Powiatu .   
Wnioski mogą składać: 

• osoby fizyczne, nie będący przedsiębiorcami, 
• jednostki organizacyjne powiatu i gmin, 
• parafie posiadające nieruchomość na terenie Powiatu Tureckiego. 
Ze środków mogą korzystać rolnicy w przypadku gdy wniosek dotyczy demontaŜu wyrobów zawierają-

cych azbest tylko z budynków mieszkalnych.  
       Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z demontaŜem, transportem i utylizacją pokryć 

dachowych a takŜe z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zalegających na terenach posesji.  
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą: 

• złoŜyć wniosek do Urzędu Gminy, 
• posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie gminy, 
• w przypadku demontaŜu azbestu z pokryć dachowych naleŜy przedłoŜyć potwierdzenie zgłoszenia (lub 

uzyskać pozwolenie na budowę jeśli charakter wykonywanych robót tego wymaga) od Starosty Tureckie-
go jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

       Warunkiem koniecznym starania się o objęcie programem  jest uprzednie poinformowanie Urzędu (na sto-
sownym druku) o posiadanym azbeście na swojej nieruchomości.  
       O przyznaniu środków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy. 
Wnioski  wraz  z załącznikami naleŜy składać w Urzędzie Gminy Kawęczyn.  
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju numer 22 lub pod numerem telefonu 
63 288 59 32, 63 288 59 27. 

       Wójt Gminy Kawęczyn 
       /-/ Jan Nowak  
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D nia 21 czerwca 2013r. na obiekcie 
„Moje Boisko – Orlik 2012” w 

Kawęczynie odbył się II Gminny Tur-
niej Szkół Podstawowych i Gimnazjal-
n y c h  w  p i ł k ę  n o Ŝ n ą .  
W kategorii szkół podstawowych grały 
trzy druŜyny reprezentujące: SP w Ka-
węczynie, SP w Kowalach Pańskich-
Kolonia i SP w Tokarach Pierwszych. 
W kategorii szkół gimnazjalnych: Gim-
nazjum w Kawęczynie, Gimnazjum w  

Kowalach Pańskich-Kolonia. Prym wie-
dli uczniowie ZS Kawęczyn, którzy w 
obu kategoriach wiekowych zajęli   
p i e r w s z e  m i e j s c e . 
Ostateczne wyniki prezentują się nastę-
pująco: 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
1. SP w  Kawęczynie 
2. SP w  Kowalach Pańskich-Kolonia  
3. SP w  Tokarach Pierwszych 
  

SZKOŁY GIMANZJALNE  
1. Gimnazjum w Kawęczynie 
2. Gimnazjum w Kowalach Pańskich K. 
Organizatorami turnieju i fundatorami 
nagród byli: Urząd Gminy w Kawęczy-
nie i GKS „Orzeł” Kawęczyn. Puchary i 
dyplomy wręczali Jan Nowak – wójt 
Gminy Kawęczyn i Tomasz Musiałow-
ski – wiceprezes GKS „Orzeł” Kawę-
czyn. 

 Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, Ŝe w okresie wakacyjnym kompleks 
„Moje boisko - Orlik 2012" w Kaw ęczynie będzie czynny codziennie. 

Poniedziałek - Piątek 14:00 - 22:00 
Sobota  14:00 - 20:00 

Niedziela  15:00 - 20:00 
Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów):  

Marcin Mazurek 663 - 934 - 446 
Adrian Konc iak 694 - 265 - 391 

II Gminny Turniej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

Dnia 29 czerwca 2013r. na „Orliku” w 
Kawęczynie odbył się I Turniej Piłki 
NoŜnej o Puchar Wójta Gminy Kawę-
czyn. Turniej rozpoczął się o godzinie 
9:00, otworzył go wójt Jan Nowak wraz 
z Marcinem Mazurkiem – opiekunem 
obiektów sportowych. 
Do zawodów przystąpiło 6 druŜyn: FC 
Potworów, Burza Kawęczyn, Łowcy 
Promocji, Orzeł Kawęczyn Juniorzy, 
Kowale Pańskie i Gimnazjum Kawę-
czyn. W wyniku losowania podzielono 
zespoły na dwie grupy. Gr. A: Łowcy 

Promocji, Burza Kawęczyn, Orzeł Ka-
węczyn Juniorzy. Gr. B: Gimnazjum 
Kawęczyn, FC Potworów, Kowale Pań-
skie. 
Po zaciętej rywalizacji grupowej wyło-
niono pary półfinałowe. Pierwszy półfi-
nał rozegrał się pomiędzy Łowcami 
Promocji a FC Potworów. „Łowcy” 
pewnie wygrali 4:1. Drugi półfinał to 
mecz pomiędzy Kowalami Pańskimi i 
Juniorami Orła Kawęczyn, po zaciętym 
spotkaniu 1:0 wygrała druŜyna z Kowa-
li.  

W rundzie finałowej uzyskano następu-
jące wyniki:  
Mecz o 5 miejsce: Burza Kawęczyn – 
Gimnazjum Kawęczyn 3:2 
Mecz o 3 miejsce: FC Potworów – 
Orzeł Kawęczyn Juniorzy 2:3 
Finał: Łowcy Promocji – Kowale Pań-
skie 8:3 
Wszystkim druŜynom wręczono dyplo-
my, a najlepszym puchary i nagrody 
rzeczowe. Królem Strzelców został Ja-
kub Dudek z „Łowców”. Organizatorem 
turnieju był Urząd Gminy w Kawęczy-
nie. 

I Turniej Piłki No Ŝnej o Puchar Wójta Gminy Kawęczyn 



Ostatnie mecze sezonu 2012/2013 A klasy przyniosły kibi-
com Orła Kawęczyn wiele emocji. Dzięki bardzo dobrej 
postawie w końcówce sezonu, w czym duŜa zasługa trenera 
Mariusza Purczyńskiego, nasza druŜyna awansowała na 
wysokie piąte miejsce w Tabeli , pozostawiając w pokona-
nym polu między innymi Grom Malanów i Teleszynę 
Przykona, czyli druŜyny z powiatu tureckiego. 

 
GKS Osiek Wielki – Orzeł Kawęczyn 5:2 

W meczu 28 kolejki Orzeł Kawęczyn pokonał na wyjeź-
dzie miejscowy GKS Osiek Wielki 5:2. Bramki dla naszej 
druŜyny zdobyli: Jakub Dudek (dwie), Adrian Konciak 
(dwie) oraz obrońca Przemysław Przybylak. Trzeba tutaj 
nadmienić, Ŝe nasz zespół pojechał do Osieka tylko z jed-
nym zawodnikiem rezerwowym. Na szczęście mogli wes-
przeć druŜynę: trener Mariusz Purczyński i jej kierownik 
Adrian Konciak. 

 
Orzeł Kawęczyn – Sokół Kleczew 4:1 

W meczu 29 kolejki Orzeł Kawęczyn podejmował na bo-
isku w Tokarach Sokół Kleczew. Orzeł w bardzo dobrym 
stylu pokonał na boisku w Tokarach druŜynę rezerw Soko-
ła Kleczew 4-1. JuŜ na początku meczu w sytuacji sam na 
sam znalazł się Jakub Dudek, który pewnym strzałem po-
konał bramkarza gości. Kilka chwil później było juŜ 2:0. 
Strzał Przemysława Kurzawy obronił bramkarz gości, jed-
nak piłka w zamieszaniu wpadła do bramki. Orzeł w pierw-
szych 45 minutach rozegrał znakomite zawody, moŜna na-
wet stwierdzić, iŜ była to jedna z najlepszych pierwszych 
połów w wykonaniu tego zespołu. Do przerwy na 3:0 pod-
wyŜszył Dudek. Rywale tylko dwukrotnie zagrozili bramce 

„Orła”, ale dobrze interweniował  golkiper Konrad Grze-
lak. 
Na początku drugiej odsłony na 4:0 podwyŜszył Patryk 
Kaczmarek. Później gra pewnych zwycięstwa gospodarzy 
nieco siadła. W końcówce Orzeł oddał inicjatywę przeciw-
nikowi czego efektem była bramka honorowa druŜyny So-
koła. Zawodnik gości przyjął piłkę na siódmym metrze 
przed bramką Orła i strzałem w „okienko” pokonał niepo-
konanego dotąd Grzelaka. 

 
Nałęcz Babiak - Orzeł Kawęczyn 2:3 

W zaległym meczu 18 kolejki Orzeł Kawęczyn spotkał się 
na wyjeździe z Nałęczem Babiak. DruŜyna nasza wystąpiła 
w składzie:  Łukasz Dzikowski , Jakub Galas, Marcin 
Skurka, Damian Gidelski, Zbigniew Walaszczyk, Dawid 
Warszewski, Przemysław Kurzawa, Bartłomiej Jacek, Pa-
tryk Kaczmarek, Jakub Dudek i Grzegorz Majda. Bramki 
dla Orła zdobyli: Grzegorz Majda - 2, oraz Jakub Dudek. 
W składzie podczas meczu dokonana została tylko jedna 
zmiana, trenera Mariusza Purczyńskiego zmienił Damian 
Gidelski. 

 
Wilki Wilczyn Orzeł Kaw ęczyn 1:8  

Na ostatni mecz sezonu, Orzeł Kawęczyn pojechał do Wil-
czyna.  Mecz z trzecią druŜyną rozgrywek okazał się po-
gromem. DruŜyna wiedząc, Ŝe nie poprawi swojej pozycji 
wyraźnie odpuściła to spotkanie.  Inna sprawa, Ŝe w skła-
dzie zabrakło kilku czołowych piłkarzy. Nic w tym dziw-
nego, Ŝe najlepszym piłkarzem druŜyny Orła był Konrad 
Grzelak, który strzelił honorową bramkę. 

Wysoka, piąta lokata seniorów Orła  
Dzięki dobrej postawie w końcówce sezonu druŜyna seniorów Orła zajęła piąte miejsce 
w tabeli rozgrywek A-klasy. To duŜy sukces zwłaszcza, Ŝe nasza druŜyna jest najwyŜej 
sklasyfikowaną spośród zespołów z powiatu tureckiego. 

Wyniki spotkań oraz inne aktualności  
z działalności GKS Orzeł Kawęczyn 

 moŜna śledzić na stronie internetowej 
 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

Tabela A-klasy w sezonie 2012/2013  

Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 
1 Błękitni Mąkolno 30 75 118:18 
2 Wilki Wilczyn 30 69 101:35 

3 Sparta Orzechowo 30 64 86:36 
4 Orzeł Grzegorzew 30 64 125:50 

5 GKS Orzeł Kawęczyn 30 47 70:74 
6 GKS Lisewo  30 47 81:55 

7 GKS Osiek Wielki 30 47 50:52 
8 Grom Malanów 30 46 62:67 

9 StraŜak Licheń Star 30 42 63:53 

10 Sokół II Budzisław  30 40 56:64 

11 Czarni Ostrowite 30 36 52:75 

12 Teleszyna Przykona 30 30 67:111 
13 Orlik Miłosław 30 25 46:84 
14 Warta Kramsk 30 18 45:134 

15 Nałęcz Babiak 30 17 39:89 

16 ZKZ II Zagórów 30 15 33:97 

Gminny Klub Sportowy „ORZEŁ” Kaw ęczyn 
Zaprasza chętnych chłopców do sekcji 

 JUNIOR MŁODSZY (rocznik 1997-2001)!!! 
Spotkanie organizacyjne oraz pierwszy trening 
odbędą się 6.07.2013 r. o godz. 14.00 na Orliku 
w Kawęczynie 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 
Mariusz Purczyński – trener  

500256298 
Adrian Konciak – kierownik dru Ŝyny 

 694265391 
Marcin Mazurek  

opiekun obiektów sportowych  
 66393444 


