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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

 

ZARZĄD GMINNEGO  ODDZIAŁU ZOSP RP  
W KAW ĘCZYNIE 

oraz 
OSP W MARIANOWIE 

zapraszają na  

XLII Gminne Zawody Sportowo-PoŜarnicze 
Odbędą się w dniu 06 lipca 2014 r. o godz. 14:00, w okolicy straŜnicy OSP w 
Marianowie. 
W programie: 
- starty młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych wg regulaminu CTIF 
- sztafeta i ćwiczenia bojowe druŜyn OSP z terenu Gminy Kawęczyn 
- zawody sikawek ręcznych i konnych 

Organizatorzy 

BoŜena Macudzińska wygrała 
konkurs na s tanowisko 
Sekretarza Gminy Kawęczyn.  
Pracuje w urzędzie gminy od 
23 lat. Od grudnia 1991 roku 
do 2008 roku prowadziła 
sekretariat. Przez kolejne lata 
zajmowała się ewidencją 
ludności i była zastępcą 
kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego. Nowe stanowisko 
objęła z dniem 1 lipca 2014 
roku. Powiedziała, Ŝe zdaje 
sobie sprawę z il ości 
o b o w i ą z k ó w  i  
odpowiedzialności jakie na 
nią spadają. Jest jednak 
prze konan a,  Ŝe dzięki  
zdobytemu doświadczeniu na 
doty ch cz as p ełni ony ch 
stanowiskach podoła trudom 
nowej pracy. Niemniej do 
czasu pełnego wdroŜenia się 
w nowe obowiązki, prosiła o 
wyrozumiałość.  

Nowa Sekretarz Gminy 

BoŜena Macudzińska 

Konrad Ambroziak obchod zi 40-lecie sprawowania funkcji  
sołtysa w Tokarach. Z tej okazji otrzymał  gratulacje i  
upominki od wład z samorządowych gminy, urzędów, 
instytucji i co najwaŜniejsze mieszkańców swojego sołectwa. 
Wójt Jan Nowak Ŝyczył mu jeszcze co najmniej trzech  
kadencji, by móc świ ętować jubileusz 50-lecia. Był 
jubileuszowy tort i chóralne „Sto lat”. Wzruszony jubilat z 
łzami w oczach d ziękował za pamięć i docenienie pracy, jaką  
wkładał przez te cztery dekady w rozwój 
swojego sołectwa. 

Konrad Ambroziak przyjmuje gratulacje od wójta Jana 

Jubileusz sołtysa Ambroziaka 
Czytaj str. 3  
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W   „Karczmie P od 
Kasztanami” w Kowalach 
Pańskich – Kolonii, odbyło 
s i ę  p o d s um o w a n i e 
zakończonego przez szkoły z 
Gminy Kawęczyn projektu 
„Nasze dzieci – nasza 
przyszłość ”. Projekt ten 
realizowany był od 1 lipca 

2012 do 30 czerwca 2014. 
P o dc z a s  s p o t k a n i a 
poinformowano, Ŝe projekt 
ten za pierwszym podejściem 
został odrzucony. Odwołano 
się i oceniający musieli 
p r z y z n ać  r a c j ę  
wn ioskodawcom. Gmina 
otrzymała na ten cel 1,6 mln 

z ł.  Wó jt Jan Nowak 
powiedział,  Ŝe był to 
największy jak dotychczas 
miękki projekt, realizowany 
przez Gminę Kawęczyn, 
który pozwolił za darmo 
wzbogacić i uzupełnić 
uczniom swoją wiedzę. 
 W projekcie uczestniczyło 
350 uczniów, którzy wzięli 
udział w  6.000 godzin zajęć 
pozalekcyjnych. Wójt Nowak 
powiedział, Ŝe lista osób, 
k t ó r y m  n a l eŜ a ł o by 
podziękować, jest bardzo 
długa. Są wśród nich 
d y r e k t o r z y  s z k ó ł , 
nauczyciele,  pracown ice 
Urzędu Gminy  i p ięć 

wo lon t a r i us zek . 
Wyraził nadzieję, Ŝe  
w nowym unijnym 
budŜecie znajdą się 
pieniądze na cele 
związane z edukacją 
dzieci i młodzieŜy.  
– Będziemy szukać 
takich moŜliwości i 
realizować kolejne 
p r o j e k t y  – 
powiedział.  

Dyrektorki szkół twierdziły, 
Ŝe projekt przyczynił się do 
l icznych  sukcesów ich 
uczniów w konkursach 
wi e dzy  n a  s zc ze b l u 
regionalnym i krajowym. 
W ymien iały  naz wi ska 
laureatów między innymi  
konkursów matematycznego, 
b i o l o g i c z n e g o  i  
c h e m i c z n e go .  W ó j t 
podziękował wszystkim , 
którzy realizowali  projekt i 
wręczył im upominki. 

 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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Grupa przedsiębiorców z Gminy 
K a węc zyn ,  spo t kała  s ię  w 
Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Młodzianowie z przedstawicie lami 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Koninie. Tematem spotkania były unijne 
fundusze dla biznesu w nowym okresie 
finansowania na lata 2014-2020. 
Organizatorem spotkania był Urząd 
Gminy w Kawęczynie. 
Pani Halina Ambroziak-Juszczak 
poinformowała, Ŝe spotkanie ma na celu 
nie tylko zachęcić przedsiębiorców do 
inwestowania z pomocą unijnych 
środków, ale takŜe  wysondowanie ich w 
związku z przygotowywanym przez 
A R R  a u d y t e m  r o z w o j u 
przedsiębiorczości na terenie gminy. 
Agencja zajmować się będzie takŜe 
promocją miejsc do inwestowania na 
terenie gminy. 
W spotkaniu wzięło udział około 
dwunastu miejscowych przedsiębiorców. 

Wśród nich byli między innymi: Marek 
Pisula z Turku, Piotr Gebler – 
Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 
i Jarosław Pasik – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Kawęczynie i radny Ryszard Jaśkiewicz. 
Wójta Gminy reprezentował Edyta 
Balcerzak - Skarbnik Gminy. 
Jerzy Wojciechowski - kierownik punktu 
obsługi inwestora w konińskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego, szczegółowo 
omawiał formy działalności prowadzone 
przez jego firmę a jego koleŜanka podała 
szereg szczegółowych danych, które 
zain t eresowały  kawęczyńsk ich 
biznesmenów. Była to kolejna akcja 
władz Gminy Kawęczyn, mająca  pomoc 
miejscowemu biznesowi i zachęcić go do 
dalszego inwestowania na tym terenie.  

Zachęcają przedsiębiorców do inwestowania 

Spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się  w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Młodzianowie 

Podsumowanie projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość” 

Uczestnikami podsumowania były osoby realizujące projekt 

Wójt dziękował 
dyrektorom szkół. 



lipiec     2013                                          KAWĘCZYNIAK                                                           3 

 

Konrad Ambroziak został 
wybrany na sołtysa sołectwa 
Tokary w lutym 1974 roku. 
D z i ę k i  s w o j e m u  
zaangaŜowaniu  w działalność 
na rzecz m iejsco wej 
społeczności, obdarzany był 
zaufaniem mieszkańców przez 
kolejne kadencje. W tym 
czasie wiele się w sołectwie 
zmieniło. Powstały nowe 
drogi, wodociąg, zbudowana 
zost ała nowa szko ła, 
zmodern izowano  gminne 
boisko i  inne, w których 
Konrad Ambroziak brał 
bezpośredni udział. Działał teŜ 
w Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
w Tokarach, gdzie do dziś 
zasiada w zarządzie. Ostatnim 
dokonaniem, w które się 
bardzo zaangaŜował był 
jubileusz 650-lecia Tokar. 
Wydarzenie to pozostawiło 
trwały ślad w postaci skweru 
6 5 0 - l e c i a ,  t a b l i c 
informacyjnych i opracowań 
historycznych. 
Dokonania pana Ambroziaka 
dostrzegły władze gminy, 
przygotowując dla niego 
prawdziwą fetę podczas sesji 
Rady Gminy w Tokarach. 

Wójt Jan Nowak wręczył mu 
l i s t  g r a t u l a cy j ny  i 
przypomniał, Ŝe pan Konrad 
otrzymał tytuł „Sołtysa roku 
2004”, w ogólnopolskim 

p l e b i s c y c ie  „ Ga z et y 
Sołeckiej”.  Od władz gminy 
otrzymał rower , dzięk i 
któremu będzie mógł jeszcze 
sprawniej zbierać podatki. 
Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Gebler przekazał mu 
p u d ł o  z  k o l e j n y m 
upominkiem. Wójt Jan Nowak 
Ŝyczył jubilatowi co najmniej 
trzech kolejnych kadencji, aby 
móc świętować jubileusz 50-
lecia sołtysowania. Gratulacje, 
Ŝyczenia i bukiet kwiatów 
o t rzymał od St arosty 
T ureck iego .  Z  l ist em 
gratulacyjnym od Senatora 
Ireneusza Niewiarowskiego 
przyjechał Sławomir Królak – 
Prezes W ielkopo lsk iego 
Stowarzyszenia Sołtysów.  
śyczenia od Gminnego Koła  
Stowarzyszen ia Sołtysów  
przekazał wraz z kwiatami 
prezes Jacek Pawlak. W 

i m i e n i u  uc z n i ó w i 
p racown ików tokarsk ie j 
szkoły, Ŝyczenia złoŜyła oraz 
kwiat y  wręczy ła Ewa 
Wojtczak –dyrektor szkoły.  

Najbardziej ucieszyła pana 
K o n r a da  de l e g a c j a 
mieszkańców sołectwa z 
kwiatami,  butelką z napitkiem 
i okazałym tortem z napisem: 
„W podziękowaniu sołtysowi 
za 40 lat pracy mieszkańcy 
sołectwa Tokary”. 
Pan Ambroziak wzruszył się 
do tego stopnia, Ŝe łza 

zaszkliła się w kąciku jego 
oka.  P odziękował za 
dotychczasową współpracę 
władzom gminy, w tym 
s z c z e gó ln i e  wó jt o wi 
Nowakowi . Podziękował teŜ 
ko leŜankom i ko legom 
so łt ysom,  m iejscowemu 
proboszczowi ks. Antoniemu 
J a n i c k i e m u   o r a z 
mieszkańcom za tak długie 
zaufania jakim go darzą. 
Kiedy zdmuchnął świece na 
torcie odśpiewano mu „Sto 
lat” i wzniesiono toast za jego 
zdrowie i pomyślność.   

W  dniu 5 czerwca 2014 roku 
odbyło się w Pałacu 

Prezydenckim spotkanie z okazji 25 
rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. 
Dzień tamtych wyborów był początkiem 
wielkiej zmiany nie tylko w naszym 
kraju, ale takŜe w Europie.  
W uroczystym spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, samorządów, instytucji 
publicznych z całej Polski. Prezydent 
Bronisław Komorowski odznaczył 
osoby,  które zabiegały o polską wolność 
przed 1989 rokiem i te, które dobrze ją 
przez te 25 lat zagospodarowywały w 
róŜnych dziedzinach Ŝycia. Jednym z 
zaproszonych przez prezydenta gości był 
wójt Jan Nowak, który miał moŜliwość 
osobistego kontaktu i rozmowy z głową 
państwa polskiego. 

 Wójt Jan Nowak uczestnikiem prezydenckich  
obchodów 25 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. 

Na zdjęciu od lewej: Zygmunt Berdychowski – były poseł załoŜyciel Instytutu 
Studiów Wschodnich, prezydent Bronisław Komorowski, wójt Jan Nowak i senator 
Ireneusz Niewiarowski. 

Jubileusz sołtysa Ambroziaka 

Z Ŝyczeniami i  gratulacjami przybyła delegacja 
mieszkańców sołectwa 



Działo się to w Tokarach dnia dwudziestego stycznia tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku o godzinie jedenastej 
przed południem. Stawiał się Brygida Nowicka arkuszerka włościanka licząca lat pięćdziesiąt dwa zamieszkała w 
Siewieruszkach Wielkich.  W obecności Pawła Stasiaka  liczącego lat dwadzieścia dziewięć i Wawrzyńca Rosiaka 
liczącego lat czterdzieści trzy obydwóch włościan gospodarzy zamieszkałych w Siewieruszkach Wielkich  i okazała nam 
dziecię płci Ŝeńskiej, które się urodziło w Siewieruszkach Wielkich  dnia dwudziestego stycznia roku bieŜącego o godzinie 
siódmej wieczorem  Józefy Nowickiej, panny włościanki, słuŜącej liczącej lat dwadzieścia siedem. Dziecięciu temu na 
chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Maryanna, a rodzicami iego chrzestnemi byli Józef 
Kuciński i Teresa Rybicka. Akt ten stawaiącej i świadkom przeczytany został przez mnie Komendarza podpisany, gdyŜ 
stawaiąca i świadkowie pisać nie umieją. 

††† 
Działo się to w Tokarach dnia dwudziestego piatego stycznia tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku o godzinie 
trzeciej po południu. Stawił się Antoni Grzelak, komornik  liczący lat trzydzieści sześć  zamieszkały w Milejowie.  W 
obecności Mikołaja Walczaka liczącego lat czterdzieści sześć i Jana Skałuckiego liczącego lat trzydzieści sześć,  
obydwóch włościan gospodarzy zamieszkałych w Milejowie i okazał nam dziecię płci Ŝeńskiej, które się urodziło w 
Milejowie dnia piętnastego stycznia roku bieŜącego o godzinie pierwszej po południu z iego małŜonki Salomei ze 
Stasiaków  liczącej lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało 
imię Maryanna, a rodzicami iego chrzestnemi byli Michalak Szymon i Kunegunda Staszewska. Akt ten stawaiącemu i 
świadkom przeczytany został przez mnie Komendarza podpisany, gdyŜ stawaiący i świadkowie pisać nie umieją. 

*Zachowano oryginalną pisownię. 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Z akt parafii św. Andrzeja Apostoła w Tokarach 

S tanisław Felisiak posiadając we 
wsi Podkowa gmina Tokary 
gospodarstwo rolne, z dala 

m ieszkał od innych  osiedli . 
Odosobnienie to pociągało za sobą 
konieczność wzmoŜenia czujności nad 
pieczą mienia Felisiaka. Ten ostatni 
słysząc którejś nocy przeraźliwe 
ujadanie psów, wziął fuzję, wyszedł w 
podwórze i kiedy się udał furtką za 
stodołę, spostrzegł dwóch nieznanych 
ludzi, z których jeden juŜ napełniał 
worek kartoflami. Felisak orientując się, 
Ŝe ma do czynienia ze złoczyńcami, 
którzy przyszli rabować własność jego, 
pod wpływem przeraŜenia i strachu, 
strzelił z fuzji w kierunku osobnika 
biorącego ziemniaki, poczym w obawie 
zemsty powrócił szybko do domu. Z 
nastaniem dnia okazało się, Ŝe 
mieszkańcy tejŜe wsi Podkowa 
Franciszek Magaj i Marian Latański 
wybrali się na kradzieŜ do zabudowań 
Felisiaka i ten strzelił do Magaja. Po 
kilku godzinach Magaj w silnych 
męczarniach Ŝycie zakończył, a 
przeciwko Felisiakowi wszczęta została 
sprawa karna w Sądzie Grodzkim w 
Turku z art. 459 K.K. Urząd 
Prokuratorski w Kaliszu domagał się 
kary więzienia oskarŜając Stanisława 

Felisiaka o to, Ŝe w nocy z 16 na 17 maja 
1931 r. w celu pozbawienia Ŝycia 
wystrzelił z broni palnej do Franciszka 
Magaja, który dopiero co ukradł jego 
kartofle, powodując Magajowi znaczny 
upływ krwi, a następnie zahamowanie 
czynności serca i płuc, wreszcie śmierć 
tegoŜ. 

Na rozprawie sądowej w dniu 28 
kwietnia 1932 r oskarŜyciel publiczny 
zastępca komendanta posterunku w 
Turku pan Ilko wyjaśniając szczegółowo 
przebieg zajścia popierał oskarŜenie. 
Podsądny Felisiak przyznał się do winy 
z całą szczerością zaznaczając, Ŝe ze 
względu na to, iŜ mieszka na uboczu z 
dala od innych gospodarzy, stale 
okradali go róŜni zboczeńcy, wskutek 
czego krytycznej nocy zdenerwowany 
ujadaniem psów czując, Ŝe znów rabują 
mu majątek, a jednoczeń sie obawiając 
się napadu osobistego wyszedł z domu z 
nabitą fuzją i dał strzał w kierunku 
złodzieja. Uczynił to nie w celu 
pozbawienia Ŝycia, a dla ratowania 
siebie i swojego dobytku. 
Sąd Grodzki w Turku zwaŜywszy, Ŝe jak 

wynika z całokształtu sprawy Felisiak 
dokonał zabójstwa Magaja, przy 
przekroczeniu obrony koniecznej, skazał 
oskarŜonego na sześć miesięcy więzienia 
z zawieszeniem wykonania kary na 
przeciąg lat pięciu. 
Felisiak dotychczas karany nie był i 
opinię ma człowieka uczciwego, co 

wpłynęło w duŜej mierze na 
zast osowan ie oko liczności 
łagodzących przy wymierzaniu 
kary, jednakŜe na przyszłość 

powinien pamiętać, Ŝe nie wolno mu 
robić uŜytku z broni palnej, nawet w 
wypadku bezprawnego zamachu na jego 
własność. W imieniu oskarŜonego 
Feliksa występował pan obrońca 
Cielecki z Turku. 

 
Echo Tureckie 1932 r. 

*Zachowano oryginalną pisownię 

Zginęła ksiąŜeczka wojskowa 
 
Leonardowi Janaszczykowi ze wsi 
Siedliska gmina Kowale Pańskie 
zaginęła ksiąŜeczka wojskowa rocznik 
1989 wydana przez P.K.U. Kalisz 

Echo Tureckie 1932 r. 

Śmiertelny strzał 
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Pod hasłem „Świat Fantazji” 
odby ł się w sobotn ie 
popołudnie  21 czerwca IX 
P i k n i k  R o d z i n n y 
z o r ga n i zo wany  p rz ez 
Stowarzyszenie Rodziców i 
Przyjaciół Szkoły w Tokarach. 
Z zaproszenia na piknik 
sko rzyst al i  szczegó ln ie 
uczniowie tutejszej szkoły, ich 
rodzice oraz mieszkańcy 
T okar  i  oko li cznych 
miejscowości. Wszystkich 
uczestników pikniku powitała 
Ewa Wojtczak - dyrektor 
szkoły,  Ŝycząc wspólnej 
udanej zabawy . P ikn ik 
wpisany był w realizację 
projektu „Nasze dzieci - nasza 

przyszłość - projekt dla szkół 
Gminy Kawęczyn” i miał na 
ce l u  upowsz echn ian ie 
zdrowego, aktywnego stylu 
Ŝycia,  wypoczynku oraz 
in t e grac ję  śro do wi ska 
s z k o l n e go  l o k a l n e j 
społeczności. Program pikniku  
był niezwykle atrakcyjny, 
pełen niespodzianek. Jak 
zawsze odbyła się loteria 
fantowa z cennymi nagrodami. 
Główną wygraną był to tablet. 
P an i dyrekt or  p ragn ie 
podziękować wszystk im 
darczyńcom - mieszkańcom 
Tokar  i okolic, za ofiarność i 
hojność, dzięki którym loteria 
była tak bogata.  Bezpłatne dmuchane zamki i 

z jeŜdŜaln ie szczegó ln ie 
interesowały dzieci. Pani 
Katarzyna Korycka prowadziła 
konkursy zręcznościowe, które 
cieszyły się popularnością 
wśród dzieci i rodziców. 
Udział się opłacał, poniewaŜ 
nagrody by ły wspaniałe. 
Imprezie towarzyszył humor i  
wy śm i e n i t a  z a ba wa .  
Atmosferę  podgrzewali   
czarodzieje i księŜniczki, 
którzy zapraszali uczestników 
pikniku do wesołe zabawy i 
tańca.   WróŜka Agata 
malowała t warze dzieci.  
Chętnych nie brakowało. 
Organizację pikniku wspierali 
członkowie Stowarzyszenia 

Rodziców i Przyjaciół Szkoły 
w Tokarach. Niezawodne jak 
zawsze mamy prowadziły 
sto iska gast ronomiczne, 
serwując frytki, lody, soczki 
oraz inne pyszności. IX Piknik 
Rodzinny w Tokarach moŜna 
uznać za udany, choć pogoda 
n i e  r o z p i e s z c z a ł a . 
Organ izato rzy  dziękują 
s p o n s o r o m :  F i r m i e 
„ An d r e wex ” -  p an u 
Andrzejowi Opłatkowi oraz 
właścicielom Firmy „Farmer”- 
państwu Leśniakom. Czekamy 
z niecierpliwością na X Piknik 
Rodzinny.  

IX Piknik Rodzinny „ Świat Fantazji” Tokary 2014 

Walka sumo 

Dla dzieci przygotowano wiele konkursów z nagrodami 

Sołectwo Tokary Pierwsze uczestniczy 
w  programie pn. „Sołecka  demokracja 
ze szwajcarską precyzją”, które do 
udziału  zaprosiło Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów. Program ten 
współfinansowany jest przez 
szwajcarski rząd w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z 
nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. 
W ramach tego programu  realizowany 
jest w  sołectwie Tokary  projekt pt. 
„Wiemy czego chcemy”. Jego celem 

jest usprawnienie lokalnej demokracji 
na poziomie sołectwa. Zmierza równieŜ 
do wykształcenia wśród uczestników 
nawyku korzystania z informatycznych 
narzędzi promujących aktywność.  
W trakcie trwania projektu zostały 
przeprowadzone badania ankietowe, 
którymi objęto przedstawicieli 
następujących grup wiekowych :  I 
grupa - osoby dorosłe (od 18 roku 
Ŝycia),  II grupa - dzieci ( do 13 lat), 
młodzieŜ (od14- 17 lat). 
W przeprowadzonej ankiecie 

mieszkańcy sołectwa Tokary Pierwsze 
mieli moŜliwość określenia 
najwaŜniejszych oczekiwań  i potrzeb 
oraz  wskazania propozycji rozwoju, 
które przyczynią się do  powstania wizji 
sołeckiej demokracji w sołectwie 
Tokary Pierwsze. Wyniki badań 
ankietowych zostaną podane po 
podsumowaniu  do publicznej 
wiadomości na stronie: 
www.kaweczyn.pl/Informator/Sołectwa/
Tokary. 

Sołecka  demokracja ze szwajcarską precyzją  
w sołectwie Tokary Pierwsze 



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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INFORMACJA GOPS KAW ĘCZYN  
DOTYCZĄCA  

KARTY DU śEJ RODZINY 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje o moŜliwości składania wniosków o 
przyznanie Karty DuŜej Rodziny. Karta DuŜej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, 
niezaleŜnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, kaŜdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty doŜywotnio, dzieci - do 18 roku Ŝycia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 
25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta 
oferuje system zniŜek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli moŜliwość korzystania z 
katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Więcej informacji w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Kawęczyn, pokój nr 19. 

W dniu 21 czerwca 2014 roku w 
Brudzewie świętowano, tak jak niegdyś 
robili to nasi przodkowie, Noc Kupały.  
Noc Kupały to słowiańskie święto 
wody, ognia, słońca i księŜyca, a takŜe 
dobrobytu i płodności. Obchodzono je 
w nocy z 21 na 22 czerwca. Po 
chrystianizacji Polski przerodziło się w 
Noc Świętojańską, organizowaną w 
okolicy wigilii Jana. Organizatorem 
uroczystości  było Stowarzyszenie 
Turkowska Unia Rozwoju- T.U.R., przy 
współudziale gmin członkowskich. W 
grupie ponad 200 uczestników była 
równieŜ 11 -osobowa delegacja z 
Gminy Kawęczyn z Piotrem Geblerem - 
Przewodniczącym Rady Gminy na 
czele. Uczestników zebranych przy 
Gminnym Ośrodku Kultury  
„Wozownia” w Kolnicy powitali: 
Cezary Krasowski - Wójt Gminy 
Brudzew i Magdalena Ciołek– Prezesa 
T.U.R. Później niezwykły korowód 
rozśpiewanych osób, ubranych na biało, 
z wiankami na głowach przemaszerował 
ulicami Brudzewa nad rzekę Kiełbaskę. 
Tam czekało juŜ pyszne jadło  - wiejski 
chleb, ciasto droŜdŜowe, smalec, 
ogórki, gzik , Ŝur – przygotowane przez 
mieszkańców gmin członkowskich. 
Teren był oświetlony za pomocą 
sosnowych pali, wbitych w ziemię i 
palących się od środka. Było teŜ 
ogromnych rozmiarów ognisko, które 
rozpalone nocą robiło niesamowite 
wraŜenie, a przy okazji ogrzewało 
biesiadników – bo noc była chłodna i 
deszczowa. Przy ognisku śpiewano i 
tańczono, a dodatkowo  bawiących 

rozgrzewał swoimi popisami śpiewno - 
tanecznymi temperamentny zespół 
góralski „Orawiacy” z Lipnicy Wielkiej 
na Orawie. 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 zebranych kwiatów, 
wkładały zapaloną świeczkę i puszczały 
z prądem rzeki. Młodzieńcy z kolei 
czekali na brzegu i wskakiwali po 
wianki, gdyŜ wyłowiony wianek 
stanowił obietnicę małŜeństwa. W 
Brudzewie – zanim wypuszczono 

wianki na wodę - odbył się konkurs na 
najpiękniejszy wianek.  Komisja nie 
miała łatwego zadania, bo wszystkie 
wianki, a było ich ponad 30,  były 
piękne.  Wianek zaprezentowany przez 
delegację z Gminy Kawęczyn zajął II 
miejsce. Składał się z kilku mniejszych 
wianków, uplecionych z polnych 
kwiatów i ziół.  Tak oto spędziliśmy tę 
najkrótszą noc w roku. Zgodnie z 
wierzeniami naszych przodków, udział 
w Kupalnocce (Nocy Świętojańskiej)  
miał zapewnić jej uczestnikom zdrowie, 
dobrobyt i szczęście na cały rok. 

Kawęczyńska delegacja na Nocy Kupały w Brudzewie 

Kawęczyńska delegacja.   Od lewej: Stanisław Urbaniak, Edyta Balcerzak, 
Piotr Gebler, Urszula Jarentowska, Beata Pabisiak, Dariusz Balcerzak, 
Alina Bartosik, Jadwiga Kaczmarek, BoŜena Macudzińska, Zofia 
Tomczak, Tadeusz Kustosz 
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Ewa Kęska i Piotr Wojtas 

♥♥♥ 
Patrycja Śledź i Andrzej 

Jacek  

Śluby 

KOMUNIKAT 
W dniu 26.06.2014 r. została podpisana umowa na ochronę 

obiektów (całodobowy monitoring systemu alarmowego z 
udziałem Patrolu Interwencyjnego oraz miesięczne 
przeglądy i serwis systemu alarmowego) na terenie Gminy 
Kawęczyn dla n/w obiektów: 
- budynek Urzędu Gminy w Kawęczynie, budynek Zespołu Szkół 
im. M. Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie, budynek Zespołu 
Szkół  w Kowalach Pańskich-Kolonii, budynek Szkoły 
Podstawowej im. płk pil. St. J. SkarŜyńskiego w SkarŜynie,  
budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach 
Pierwszych,  budynek Przedszkola Gminnego w Kowalach 
Pańskich-Kolonii, pomieszczenia Biblioteki Publicznej Gminy 
Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich-Kolonii 
W wyniku zapytania ofertowego, przeprowadzonego w celu 
rozeznania rynku, wykonawcą została firma  „INTERTUR”, 
Andrzej Ciołek z Turku. 

Informacja 
W dniu 25.06.2014 r. w budynku OSP Potworów-
Marcinów odbyło się Zebranie Wiejskie, które dotyczyło 
omówienia spraw związanych z: 
-  funduszem sołeckim na rok 2015 
- przygotowaniem Planu Odnowy Miejscowości Marcinów 
- warunkami udziału w programie „Budowa 
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Kawęczyn” 

PODZIĘKOWANIE! 
W dniu 24 czerwca 2014 r.  odbyło się wspólne zebranie Rad Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z 

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie oraz zarządu stowarzyszenia „Kawęczyńskie Forum 
Rodziców”. Podczas zebrania dokonano podsumowania i oceny  wspólnych działań podejmowanych w czerwcu  t j.  
obsługi gastronomicznej gości XVI Regionalnych Zawodów w Skokach Przez Przeszkody oraz festynu szkolnego 
„Tata, mama i ja”. Obie imprezy zakończyły się sukcesem organizacyjnym i finansowym. Zebrane środki postanowiono 
przeznaczyć na dofinansowanie wycieczek i zajęć  pozaszkolnych dla dzieci i młodzieŜy. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji stoisk 
gastronomicznych i festynu. Dziękujemy ofiarodawcom za pomoc finansową i materialną. Wasza pomoc i ofiarność 
pomoŜe lepiej realizować cele statutowe Rad Rodziców i Stowarzyszenia. 

 
             Rady Rodziców                                                                           Zarząd Stowarzyszenia 
Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie                                          Kawęczyńskie Forum Rodziców 

Inwestycja drogowa  
w Głuchowie zakończona 

 
W dniu 23 maja br. dokonano komisyjnego 
odbioru „Przebudowanej drogi wewnętrznej 
w Głuchowie o długości 1245mb” z 
nawierzchni gruntowej na nawierzchnię 
asfaltową. Wykonawcą zadania była firma 
RO L-DRÓ G Zak ład  Us łu g owo -
Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane z 
Rajska wybrana w procedurze przetargowej 
do wykonania zadania za kwotę 343.405 zł.  

Inwestycję zrealizowano przy 
udziale środków Województwa 

Wielkopolskiego.  
                                       

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Turku organizuje cykl spotkań z mieszkańcami wsi, 
we wszystkich gminach powiatu tureckiego. Ich celem jest 
poinformowanie rolników o moŜliwości pozyskania środków na 
rozwój gospodarstw i prowadzenie dodatkowej działalności 
pozarolniczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Rolników z Gminy Kawęczyn zaproszono do remizy straŜackiej 
w Marianowie. Tadeusz Gebler – Kierownik Biura Powiatowego 
ARiMR przystał na ta prośbę. Przez półtorej godziny 
przekonywał do wykorzystania nadarzającej się okazji  
wykorzystania kilkudziesięciu miliardów z PROW.  

Szkolenie na temat  środków z PROW 
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Redakcja   Kawęczyniaka  
nie odpowiada  

za treść ogłoszeń 

 

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

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 

I N F O R M A C J A 
                 Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Kawęczyn, posiadaczy dowodów osobistych, Ŝe w 
2014 roku upływają terminy waŜności dowodów osobistych wydanych w 2004 roku lub – w przypadku 
osób małoletnich – wydanych w 2009 roku. 
Prosimy o sprawdzenie swoich dowodów osobistych i zgłaszanie się na minimum  1 miesiąc przed upływem 
terminu waŜności dowodu osobistego z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego. 
Do wypełnionego wniosku naleŜy dołączyć dwie jednakowe, aktualne fotografie o wymiarach 35 na 45 
mm, z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy. Ponadto osoby, które zawarły związek małŜeński  
w okresie od poprzednio złoŜonego wniosku o wydanie dowodu osobistego, zobowiązane są dołączyć 
odpis skrócony aktu małŜeństwa – jeśli był sporządzony poza USC Kawęczyn. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego osoba pełnoletnia składa osobiście. 
Termin oczekiwania na dowód osobisty – 1 miesiąc od dnia złoŜenia wniosku. 
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego. 
Dowód osobisty wydany osobie pełnoletniej waŜny jest 10 lat od daty wydania, dowód osobisty wydany 
osobie po ukończeniu 65 roku Ŝycia  waŜny jest na czas nieoznaczony, jeŜeli osoba ta zwróciła się o wydanie 
dowodu osobistego z takim terminem waŜności, dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła         18 
roku Ŝycia  waŜny jest 5 lat od daty jego wydania. 
W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – dowód zostaje uniewaŜniony po upływie 3 
miesięcy od daty dokonanej zmiany. 
Ustawowym obowiązkiem obywatela polskiego po ukończeniu 18 roku Ŝycia jest posiadanie waŜnego 
dowodu osobistego. 
Sprawy dowodów osobistych -  pokój nr 9,  tel. 63 2885919. 

Serdecznie zapraszamy  na DoŜynki Gminno-Parafialne,  które odbędą się 24.08.2014 r.  
na placu przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie. 

Szczegółowy program imprezy zostanie zamieszczony na plakatach i stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl 

 

Nowo otwarty salon fryzje rski  

STUDIO FRYZUR 

Małgorzata  
JeŜykowska  

Głuchów 14,  
62-704 Kawęczyn,  
Tel: 661-097-927 

Poniedziałek – Środa- Piątek  
9:00-16:00 

Wtorek-Czwartek  12:00- 20:00 
Sobota 9:00-14:00 

Konkurencyjne ceny!  
MoŜliwość zapisów na telefon.  

Zapraszam! 
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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). 

INFORMACJA 
  Od 6 czerwca 2014 r. informacje o zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn z siedzibą w 
Kowalach Pańskich skatalogowanych w systemie SOWA2/MARC21 moŜna znaleźć pod adresem 
www.kaweczyn-bpg.sowwwa.pl  oraz na portalu  w.bibliotece.pl 
   Zapraszamy do korzystania ze zbiorów bibliotek publicznych. 

Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich  
czynna: 

poniedziałek i piątek   1030 - 1700 

wtorek i środa              830 – 1400 

tel. 63 2887232 
Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach 

 czynna: 
poniedziałek i środa  1000-1500 

wtorek                      1000-1700 

czwartek                   1000-1300 

tel.63 2886331     

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU  
NA STANOWISKO: 

Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich 
W dniu 18 czerwca 2014 r odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w 
Kowalach Pańskich . Do konkurs zgłosił się jeden kandydat, pani Ewa KałuŜna, która została 
wybrana na funkcję dyrektora szkoły. 
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  W iele atrakcji czekało na 
uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Tokarach Pierwszych dnia 2 
czerwca 2014 roku. Święto dziecka 
rozpoczęliśmy od szkolnego mini 
playback show. Natalia i Tobiasz 
przywitali zebranych i oddali głos pani 
dyrektor Ewie Wojtczak, która złoŜyła 
wszystkim dzieciom Ŝyczenia z okazji 
ich święta. W szkolnym show mieliśmy 
okazję posłuchać utworów znanych 
artystów scen  zagranicznych oraz 
sceny polskiej. W konkursie wystąpiło 
11 wykonawców. Ich zmagania 
oceniało jury w składzie: Ewa 
Wojtczak - przewodnicząca, 
Małgorzata Jaworska i Katarzyna 
Kubarska. Konkurs wygrała „Helena 
Vondráčková” z piosenką „Malowane 
dzbanki”. W jej postać wcielił się 
Dominik Okoński, uczeń klasy drugiej. 
Drugie miejsce zajęła „Cleo” i jej 
piosenka „My Słowianie”. Jako Cleo 
wystąpiła Gabrysia Rosiakowska z 
klasy czwartej. Trzecie miejsce zajął 
zespół AQUA ze swoim największym 
hitem „Barbie Girl”. W członków 
zespołu wcielili się: Kasia Oleszczyk z 
klasy szóstej i Jakub Jaroma z klasy 
piątej. Na wyróŜnienie zasługują  
przedszkolaki z grupy „0” B wraz z 

wychowawcą Katarzyną Korycką. Pani 
Kasia wcieliła się w rolę Majki 
JeŜowskiej i wspólnie z dziećmi 
wykonała piosenkę „Kolorowe Dzieci”. 
Grupa „0” A przygotowała hit zespołu 
PSY pt. „Gangnam Style”. Wszyscy 
uczestnicy show otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, drobne upominki i słodycze. 
Ich fundatorem był Samorząd 
Uczniowski.  
Po muzycznym wstępie rozpoczęły się 
rozgrywki sportowe. Przedszkolaki 
oraz klasy I - III rywalizowały w 
przygotowanych przez wychowawców 
„wy ścigach na wesoło”. Sędziowie 
postanowili przyznać wszystkim 
klasom pierwsze miejsce. Uczniowie 
klas IV - VI zostali wcześniej 
podzieleni na zespoły. Dziewczęta 
rozgrywały Turniej „rzucanki 
siatkarskiej", a chłopcy wzięli udział w 
turnieju piłki noŜnej, który sędziował 
Jacek Dulas. Wyniki rozgrywek 
przedstawiają się następująco: 
Rzucanka siatkarska 
1. Słowianki: Iza Dulas kl. IV, Julia 
JeŜykowska kl. V, Katarzyna Śledź kl. 
VI, Natalia Jasiak kl. VI, Julita 

Marciniak kl. IV; 
2. One Beat: Emilia Czechowska kl. IV, 
Amelia Antczak kl. V, Martyna 
Kumant kl. VI, Karolina Jaroma kl. VI, 
Natalia Burdelak kl. VI, Klaudia 
Szczecińska kl. IV; 
3. Kociaki: Patrycja Iwaniak kl. IV, 
Wiktoria Stefanowska kl. V, Nicole 
Krawiec kl. VI, Aniela Antczak kl. V, 
Paulina Burdelak kl. IV. 
Turniej Piłki No Ŝnej  
1. FC Frytki: Adam Okoński kl. IV, 
Jakub Jaroma kl. V, Krystian 
Piotrowski kl. V, Kacper Janiak kl. VI, 
Sergiusz Janiak kl. VI; 
2. FC Kokosy: Michał Juszczak kl. IV, 
Kamil Buda kl. V, Adam Matusiak kl. 
V, Dawid Osiborski kl. VI, Tobiasz 
Pluta kl. VI; 
3. FC Szkolna Liga Mistrzów: 
Krzysztof Gawron kl. IV, Jakub 
Papierski kl. IV, Marcin JeŜykowski kl. 
V, Grzegorz Jankiewicz kl. VI, Kamil 
Błazik kl. VI, Marcin Filipiak kl. VI; 
4. FC Pompa: Filip Dusza kl. IV, Artur 
Tomczyk kl. IV, Michał Poliński kl. V, 
Tobiasz Pluta kl. VI, Maurycy Janiak 
kl. VI, Krzysztof Janiak kl. VI. 

Dzień Dziecka w Tokarach 

Informacja na temat projektu  
„Partnerstwo lokalne na rzecz  

rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” 
Gmina Kawęczyn wraz z pozostałymi gminami powiatu tureckiego, Starostwem Powiatowym w Turku, Turecką 
Izbą Gospodarczą, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Turecka Unia Rozwoju” w dniu 18 listopada 2013 r. 
podpisała umowę partnerską określającą zasady współpracy przy realizacji ww. projektu. 

Lider projektu tj. Gmina Miejska w Turku podpisała umowę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, który 
realizuje program w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Koszty kwalifikowalne projektu stanowią kwotę 2 mln zł z czego wkład własny Partnerów wynosi łącznie 15%. 
Projekt realizowany jest do końca 2015r. 

W ramach projektu opracowane zostaną: 
1. Zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego. 
2. Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu tureckiego. 
3. Opracowanie studium komunikacji dla obszaru powiatu tureckiego. 
4. Opracowanie strategii marki produktu turystycznego dla obszaru powiatu tureckiego. 
5.Opracowanie dokumentacji związanej z powołaniem Funduszu PoŜyczkowego dla podmiotów gospodarczych. 
Ponadto po opracowaniu ww. dokumentów ogólnych część środków zostanie przeznaczona na opracowanie 

dokumentów planistycznych i technicznych wynikających z dokumentów strategicznych i sektorowych np. studia 
uwarunkowań i kierunków rozwoju, planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji kosztorysowej. 

Została juŜ wyłoniona, w przetargu nieograniczonym, przez Lidera projektu firma opracowująca „Zintegrowaną 
strategię rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”. Firma w chwili obecnej przygotowuje ankiety i inne 
narzędzia badawcze słuŜące do przeprowadzenia diagnozy potrzebnej do opracowania ww. publikacji. 

E. Tomczak 
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 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO 
Sekretarz Gminy  

Komisja rekrutacyjna informuje, Ŝe w wyniku zakończenia procedury naboru na wyŜej wymienione stanowisko 
została wybrana :    BoŜena Macudzińska zamieszkała w Tokarach Pierwszych 
Uzasadnienie: 
Pani BoŜena Macudzińska w najwyŜszym stopniu spełnia wymagania kwalif ikacyjne wynikające z ogłoszenia 
o naborze na to stanowisko oraz podczas rekrutacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyŜszą liczbę 
punktów. 

                                                   Wójt Gminy Kaw ęczyn 
                                              /-/Jan Nowak 

                               " Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
                                                       bo zostawili ślady w naszych sercach" 

                                        P o d z i ę k o w a n i e 
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i Ŝal, wzięli udział 

w uroczystości pogrzebowej       śp. Barbary Osiewała 
Rodzinie, Przyjaciołom, KoleŜankom i Kolegom, Nauczycielom, Uczniom, Delegacjom, 
Pocztom Sztandarowym, Tokarskiej Orkiestrze Dętej, Sąsiadom i Znajomym serdeczne 
podziękowania za obecność, za zamówione intencje mszy świętej i złoŜone wiązanki kwiatów 
 

                                                składają : Córka, Syn, MąŜ, Mama i Siostra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 24 czerwca 2014 roku na boisku  
„Orlik” w Kawęczynie odbył się III 
Gminny Turniej Piłki NoŜnej Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych. Celem 
zawodów było przede wszystkim: 
zintegrowanie poprzez piłkę noŜną 
dzieci i młodzieŜy w Gminie 
Kawęczyn, aktywne spędzenie wolnego 
czasu, a takŜe popularyzacja obiektu 
sportowego „Moje Boisko – ORLIK 
2012” w Kawęczynie. Turniej 
rozegrano w II kategoriach: Szkoły 
Podstawowe i  Gimnazja. 
W kategorii Szkoły Podstawowe udział 
wzięły druŜyny reprezentujące: Zespół  

Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Kawęczynie, Zespół Szkół w  
Kowalach Pańskich i Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w 
Tokarach Pierwszych 
Oto wyniki: 
SP Tokary – ZS Kowale Pańskie 0:0 
ZS Kawęczyn – ZS Kowale Pańskie 3:1 
ZS Kawęczyn – SP Tokary 2:0 
W wyniku rywalizacji końcowa klasyfi- 
kacja przedstawia się następująco: 
1. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Kawęczynie 
2. Zespół Szkół w Kowalach Pańskich 
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II w Tokarach Pierwszych. 
W kategorii Szkół Gimnazjalnych 
rozegrano podobnie jak w ubiegłych  
latach  jeden mecz. Reprezentanci 
Kawęczyna pokonali bardzo wysoko 
swoich rówieśników z Kowali 
Pańskich, bo aŜ 13:1. Podsumowania 
turnieju dokonali członkowie zarządu 
GKS „Orzeł” Kawęczyn: Tomasz 
Musiałowski – wiceprezes zarządu i 
Karol Michalak – członek zarządu.  
KaŜda z druŜyn otrzymała pamiątkowe 
puchary i dyplomy.  
Sędzią turnieju był Marcin Mazurek  

III Gminny Turniej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 



12 czerwca 2014r.zmarła Barbara Osiewała -nauczyciel Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych  

Wspaniały Pedagog, Człowiek o wielkim sercu i umyśle.  
Oddana dzieciom i lokalnej społeczności. 

Barbara Ewa Osiewała urodziła się 28 stycznia 1963r w Turku. Pracę na stanowisku nauczyciela rozpoczęła  1 września 
1983 r. w Woli Tłomakowej. Rok później związała  na stałe swą pracę zawodową ze szkołą w Tokarach poświęcając jej 
Ŝycie, pracując jako wspaniały pedagog, wychowawca, nauczyciel języka rosyjskiego, języka polskiego i edukacji 
wczesnoszkolnej. 
Nie sposób wyliczyć dziedzin, w których zaznaczyła swoją aktywność. Niewątpliwie przyczyniała się do powstania 
obecnego wizerunku naszej szkoły i gminy. Pełniła wiodące funkcje w wielu organizacjach naszego środowiska, m.in. w 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Pomocy Rodzinie, Kultury i Kultury Fizycznej. W latach 1999 - 2010 była 
sekretarzem  Społecznego Komitetu Budowy Szkoły i prowadziła jednocześnie Kronikę Budowy Nowej Szkoły. Od 1 
marca 2001r. działała w Stowarzyszeniu "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju", w którym w okresie od 19 stycznia 
2006r. do 14 grudnia 2012r. była członkiem Zarządu. Aktywnie działała równieŜ w  Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół 
Szkoły w Tokarach od 16 listopada 2005r., pracując przy realizacji projektów: "Bawimy się w teatr", "Ty teŜ potrafisz", 
"Młody, Mały Przedsiębiorca". W szkole w latach 2004 -2012 pełniła funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. 
W latach 2004-2006 była równieŜ opiekunem Samorządu Uczniowskiego.  
Szczególnym zaangaŜowaniem wykazała się, działając jako Przewodnicząca Komitetu Obchodów Jubileuszu 650-lecia 
Tokar. To między innymi dzięki jej zaangaŜowaniu 1 września 2012r. odbył się Jubileuszowy Zjazd Tokarzan, na którym 
przygotowano wystawę dotyczącą historii Tokar, odsłonięto obelisk z tablicami pamiątkowymi poświęconymi pamięci 
przodków mieszkańców Tokar i posadzono dąb "Przedwój". Pod jej kierunkiem za pomocą środków finansowych 
pozyskanych z EFS przebudowano dawny cmentarz, a później boisko na przepiękny skwer w centrum Tokar. Pod jej 
przewodnictwem rozpoczęto równieŜ pracę nad monografią Tokar, która zostanie wydana w najbliŜszym czasie. 
Będziemy ją pamiętać równieŜ jako współorganizatorkę wielu imprez okolicznościowych, zarówno gminnych jak i 
powiatowych, podczas których dumnie reprezentowała naszą szkołę zachwycając wszystkich swoim ciepłym, miłym 
głosem i niezwykłymi umiejętnościami oratorskimi. Przygotowywała bowiem uroczystość nadania szkole imienia i 
sztandaru oraz uroczystość oddania nowego budynku. Była autorką programów artystycznych na uroczystościach 
powiatowych i gminnych np. DoŜynki Powiatowe i Gminne w 2004r., Dzień StraŜaka i Przegląd Orkiestr Dętych w 2007r., 
Wielkopolskie Dni Rodziny - "Grunt to rodzinka" w 2005r, Festyn Ekologiczny "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w 2006r., 
obchody Święta Odzyskania Niepodległości, Trzeciego Maja. W szkole przygotowywała Pikniki Rodzinne, Dzień Matki, 
Dzień Kobiet, Dzień Patrona, choinki szkolne. To dusza artystyczna ciągle popychała ją do organizowania ciekawych 
przedsięwzięć artystycznych, których owoce zbieramy do tej pory, choćby np. Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewaj 
razem z nami”, który juŜ na zawsze będzie z nią utoŜsamiany. Była równieŜ pomysłodawcą logo szkoły, a w 2006r. 
inicjatorką powstania „Szkolnej izby regionalnej” oraz jej opiekunką. 
Uczniowie pod jej kierunkiem odnosili wiele sukcesów. Do najwaŜniejszych naleŜą: dwukrotne zdobycie I miejsca w 
powiatowym konkursie - Przegląd Dorobku Artystycznego Gmin Powiatu Tureckiego „Cudze chwalicie swego nie znacie” 
w 2007 i w 2010r., laureat finału wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Strzałkowo” 2005r., wielokrotne czołowe 
miejsca w konkursach „Mistrz ortografii”, „Mistrz pięknego czytania” oraz udział uczniów w etapie rejonowym 
Wielkopolskiego Konkursu Humanistycznego. Organizowała równieŜ wiele konkursów szkolnych. Pod jej kierunkiem 
uczniowie w latach 2010-2011 redagowali gazetkę szkolną „KLEKS”. Inicjowała wiele akcji charytatywnych i loterii 
fantowych. Organizowała wycieczki krajoznawcze. Uczniów zaraŜała swoim optymizmem, chęcią poznania tego co nowe, 
bo kochała, przyrodę, kulturę, czystość i piękno języka polskiego.  
Przez 31 lat swojej pracy współpracowała z Urzędem Gminy w Kawęczynie, Biblioteką Publiczną Gminy Kawęczyn z 
siedzibą w Kawalach Pańskich, szkołami z terenu Gminy Kawęczyn, Domem Opieki Społecznej w Skęczniewie, OSP w 
Tokarach, Głuchowie, Milejowie i śdŜarach, Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Tokarach.  
Jej postawa – społecznika została niejednokrotnie doceniona, czego dowodem były odznaczenia: Brązowy KrzyŜ Zasługi 
otrzymany w 2002r. i Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2004r., liczne Nagrody Dyrektorów Szkoły (1989, 1993, 
1995, 1997, 2001, 2005, 2008, 2010, 2012) i Gminy Kawęczyn (1995, 2003) oraz słowa sympatii i uznania.  
Była równieŜ wzorem wychowawcy, wspaniałym nauczycielem, takim z powołania, co było widać na kaŜdym kroku. 
Mądrość, otwartość, dobre wychowanie naszych uczniów zawsze leŜały jej na sercu. Dobrze rozumiała swoje powołanie 
do pracy nad kształtowaniem rozumu i serca kolejnych pokoleń dzieci.  
Za oddaną pracę na rzecz polskiej oświaty, lokalnej społeczności i  naszego wspólnego sukcesu składam  serdeczne 
podziękowanie.  
Rodzinie szczególnie tej najbliŜszej: męŜowi Wiesławowi, córce Magdalenie, synowi Mateuszowi składam w imieniu 
wszystkich wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w cierpieniu i bólu.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 
       Ewa Wojtczak 
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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 

Wójt Gminy Kaw ęczyn  
zaprasza na: 

II Gminny Turniej 
Trójek Siatkarskich 

19 lipca 2014 r. (sobota) godz. 
9:00 

Kompleks 
„Moje boisko – Orlik 2012” 

w Kawęczynie 
(boisko wielofunkcyjne) 

Zapisy i informacje (do dn. 15 lipca): 
Marcin Mazurek tel. 663 – 934 – 446 

Organizator: 
Urząd Gminy w Kawęczynie 

 

Wójt Gminy Kawęczyn   
zaprasza na:  

II Gminny Turniej  
Tenisa Ziemnego 
 
 
 
 
 
24-26 lipca 2013r.  

Zapisy i losowanie 24 lipca (czwartek) od 
godziny 17:00 na „Orliku” w Kawęczynie. 
Kontakt: Marcin Mazurek 663 – 934 - 446 

Organizator: 
Urząd Gminy w Kawęczynie 

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego GKS „Orzeł” Kawęczyn 
i 

Urząd Gminy w Kawęczynie  
zapraszają mieszkańców Gminy Kawęczyn na  

X Gminny Turniej Piłki No Ŝnej 
który odbędzie się 13.07.2014 r. (niedziela)  

od godziny 14:00 na Boisku Sportowym w Kawęczynie 
Zapisy druŜyn do 8.07.2014 r. (wtorek)  

Przyjmuje Marcin Mazurek 
pod numerem: 



Podsumowanie sezonu 2013/2014 
Seniorzy „Orła” Kaw ęczyn zakończyli sezon na szóstym miejscu, czyli  poniŜej oczekiwań. Jest 
to tym bardziej  bolesne, poniewaŜ  działacze stworzyli  piłkarzom szczególnie dobre warunki 
treningowe i meczowe. Juniorzy zakończyli sezon na siódmym miejscu. 

W weekend 14-15.06.2014 
zakończyły się rozgrywki 
obu sekcji Gminnego Klubu 
Sportowego „Orzeł” 
Kawęczyn. Seniorzy 
ostatecznie zajęli szóste 
miejsce w tabeli, a juniorzy 
młodsi siódme. 
Przed sezonem zadaniem 
wyznaczonym seniorom była 
walka o 2-3 miejsce w tabeli, 
a przy odrobinie szczęścia o 
awans do ligi okręgowej. 
Były to realne załoŜenia 
zwaŜywszy, Ŝe był to 
pierwszy sezon po 
reorganizacji A-klasy. 
Niestety rzeczywistość 
pokazała, Ŝe przed naszą 
druŜyną jeszcze duŜo pracy. 
Po niezbyt udanej rundzie 
jesiennej, druŜyna seniorów 
rozpoczęła pod koniec 
stycznia przygotowania do 
rundy rewanŜowej. „Orzeł” 
wyjechał na obóz sportowy 
do Głuchołazów, co nie jest 
codzienną rzeczą dla druŜyny 
na poziomie A-klasy, czy 
nawet „okręgówki”. Przed 
wyjazdem na obóz druŜyna 
rozegrała trzy mecze 
kontrolne. Pierwsze 
spotkanie na sztucznej 
nawierzchni w Sieradzu z 
Pelikanem Nowy Karolew 
(kaliska B-klasa, 4. miejsce w 
sezonie 2013/2014), drugie 
spotkanie z Victorią Szadek 
w Szadku (sieradzka A-klasa, 
4. miejsce w sezonie 
2013/2014), trzeci sparing 
ponownie w Sieradzu z 
Orkanem Buczek (sieradzka 
kl. okręgowa 4. miejsce w 
sezonie 2013/2014). W tych 
spotkaniach „Orzeł” wygrał 
tylko z Pelikanem.  
Pomiędzy pierwszym, a 
ósmym marca zawodnicy 
przebywali na obozie 
sportowym w Głuchołazach. 
Dla wszystkich było to nowe 
doświadczenie. Dwudziestu 
sześciu zawodników z 
trenerami miało do 
dyspozycji: dwa boiska 

(jedno ze sztuczną 
nawierzchnią w Czechach), 
halę sportową, siłownie, 
basen, grotę solną oraz saunę. 
Przez cały tydzień trenowali 
po kilka razy dziennie. Na 
boisku w Czechach 
rozegrano dwa sparingi: 
Pierwszy przegrany z 
młodzieŜową druŜyną 
Marcinki Kępno, 
występującą w lidze 
wielkopolskiej (3. miejsce w 
sezonie 2013/2014). Drugi 
sparing zremisowany z LZS 
Gierałcice (opolska A-klasa, 
3. miejsce w sezonie 
2013/2014). Po obozie 
rozegrano jeszcze dwa 
sparingi, przed startem ligi, z 
lokalnymi rywalami: 
Kasztelania II Brudzew i 
Teleszyna Przykona. Po 
takich przygotowaniach 
wszyscy byli pełni nadziei, Ŝe 
teraz gra Orła będzie wygląda 
zdecydowanie lepiej oraz Ŝe 
będzie walka o postawione 
przed sezonem cele. Niestety 
juŜ pierwszy mecz z 
walczącym o utrzymanie 
Łuczywnem pokazał, Ŝe 
punkty same nie przyjdą. 
„Orzeł” przegrał ten mecz 0:1 
po bardzo słabej grze. W 
następnych meczach seniorzy 
wrócili na lepsze tory i gra 
wyglądała zdecydowanie 
lepiej lecz brakowało 
wyników. W tej rundzie 
reprezentanci Gminy 
Kawęczyn pięć razy 
remisowali, co stanowi 
prawie połowę spotkań w tej 
rundzie (11. kolejek w 
rundzie wiosennej). W wielu 
meczach Orzeł był lepszy od 
rywali lecz brakowało 
szczęścia lub „zimnej krwi” 
przy wykończeniu akcji. Z 
ostatnim gwizdkiem tego 
sezonu było wiadomo, Ŝe 
cele nie zostały spełnione. 
Seniorzy co prawda 
poprawili swoje wyniki, ale 
zajęli dopiero szóste miejsce 
w tabeli. Najlepszym 

strzelcem w druŜynie został 
Jakub Dudek: 16 strzelonych 
bramek, drugie miejsce w 
klasyfikacji strzelców zajął 
Grzegorz Majda 10 
strzelonych bramek, 
natomiast trzecie z czterema 
bramkami zajął Przemysław 
Przybylak. Najwięcej minut 
na boisku spędził Jakub 
Dudek (1922 minuty), drugi 
był Patryk Kaczmarek (1641 
minut), trzeci Przemysław 
Przybylak (1630 minut).  
W odmiennych nastrojach do 
rundy rewanŜowej przystąpili 
juniorzy młodsi „Orła” 
Kawęczyn. Po bardzo dobrej 
rundzie jesiennej, młodzi 
zawodnicy pod okiem trenera 
Konciaka dalej kształtowali 
swoje umiejętności 
piłkarskie. Przed przerwą 
między rundami juniorzy 
zajmowali szóstą lokatę 
mając na koncie 13 punktów. 
Adepci piłkarscy z 
początkiem stycznia 
rozpoczęli przygotowania do 
rundy rewanŜowej. Treningi 
odbywały się na sali 
gimnastycznej przy ZS im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w 
Kawęczynie. Pierwszy 
sprawdzian przyszedł w 
lutym. W Malanowie 
juniorzy wystąpili w Turnieju 
Malanów Cup U-16, w 
którym zajęli drugie miejsce 
przegrywając w finale z  
MKS-em Tur 1921 Turek. Z 
tą samą druŜyną juniorzy 
przed rozpoczęciem ligi 
zagrali sparing w Turku. 
Oprócz druŜyny z Turku 
Orzeł zagrał sparing z 
juniorami Gromu Malanów. 
W rundzie jesiennej młodzieŜ 
z Kawęczyna pokazała się 
lepiej. Widać było lepszą grę 
i mniej chaosu w 
poczynaniach zawodników. 
Największą poraŜkę juniorzy 
ponieśli z zwycięzcą 
rozgrywek MKS-em Tur 
1921 Turek 5:0 i  takim 
samym wynikiem 

zrewanŜowali się druŜynie z 
Przedecza, z która przegrali 
jesienią. Juniorzy podjęli 
równą walkę z druŜynami z 
czuba tabeli przegrywając 
jedna bramką z Górnikiem 
Kłodawa i Wartą Helenów-
Kramsk choć z przebiegu gry 
widać było wyŜszość naszej 
druŜyny. Zawodnicy 
poprawili osiągnięcia 
punktowe (po rundzie 
jesiennej 13 punktów), 
zdobywając ich na koniec 
sezonu 29. Niestety nie dało 
to utrzymanie miejsca z 
jesieni i juniorzy na koniec 
zajęli 7. miejsce ustępując 
pozycję Tulisii Tuliszków. 
Najwięcej bramek dla 
juniorów młodszych „Orła” 
Kawęczyn zdobyli: Krystian 
Perliński – 17 bramek, 
Bartosz Maciaszczyk – 8 
bramek, Rafał Raszewski – 8 
bramek i Kamil Perliński – 6 
bramek. 
Po zakończonym sezonie 
nadszedł czas na 
podsumowania i 
podziękowania. NaleŜy 
podziękować prezesowi 
Edwardowi Krawczykowi, 
oraz całemu zarządowi za 
warunki jakie stworzyli 
zawodnikom do gry w tym 
sezonie. KaŜdy mecz był 
bardzo dobrze 
zorganizowany. Wiele 
klubów nawet z wyŜszych lig 
moŜe nam pozazdrościć 
takiej organizacji i warunków 
do gry. Podziękowania naleŜą 
się Grzegorzowi Majdzie, 
który był pomysłodawcą i 
organizatorem obozu w 
Głuchołazach. Za dbanie o 
obiekt podziękowania naleŜą 
się równieŜ gospodarzowi 
Janowi Polusikowi. Na 
koniec podziękowanie dla 
zawodników za liczną 
frekwencję na treningach i 
spotkaniach ligowych, 
trenera oraz kibiców, którzy 
licznie i wiernie wspierali 
naszą druŜynę.. 


