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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

Skromniejsze niŜ zazwyczaj były 
tegoroczne doŜynki w gminie Ka-
węczyn. Wszystko dlatego, Ŝe Ra-
da Gminy zdecydowała o przezna-
czeniu połowy środków planowa-
nych na tę uroczystość na rzecz 
powodzian. W Głuchowskim ko-
ściele parafialnym, ksiądz Henryk 
Witczak odprawił mszę święta  
oraz poświęcił bochen chleba wy-
pieczony z tegorocznych zbiorów. 
Jak zwykle wsie przygotowały 
piękne wieńce. Tym razem było 
ich jedenaście. Największym w 
kształcie figury Matki Boskiej był 
wieniec z Tokar. Na DoŜynkach 
Powiatowo-Gminnych w Psarach, 
gminę  reprezentował będzie wie-
niec z Głuchowa.      Czytaj str. 2 

DoŜynki Gminno-Parafialne Głuchów 2010 

Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II przeprowadziła się do nowe-
go, nowoczesnego obiektu dydak-
tycznego. Na okoliczność jej uro-
czystego otwarcia przybyło wielu  
gości. Był wśród nich ks. bp. Wie-
sław  Mering, który celebrował 
mszę świętą i wygłosił homilię. 
Swoją obecnością uroczystość 
uświetnili tak Ŝe: Irena Tomaszak-
Zesiuk - posłanka na Sejm RP i 
senator RP Ireneusz Niewiarowski 
- od wielu juŜ lat zaprzyjaźniony z 
gminą Kawęczyn. Goście przybyli 
z prezentami i kwiatami. Jan Ty-
gielski - prezes  banku sprezento-
wał szkole kserokopiarkę, wójt Jan 
Nowak zegary, a doktor  Jarosław 
Król mapy. Było teŜ wiele słów 
uznania i Ŝyczeń.       Czytaj str. 3 

Oddano do uŜytku nową szkołę w Tokarach 

Przecięcia wstęgi dokonali: Irena Tomaszak-Zesiuk - posłanka RP, Jan Nowak -  
wójt gminy Kawęczyn, Ewa Wojtczak - dyrektor szkoły, Alicja Osiewała - emeryto-
wana nauczycielka, Ŝona byłego dyrektora i Kacper Cepiński - uczeń szkoły.  

Wójt Jan Nowak ze starostami doŜynek: Agnieszką Malinowską i Czesławem         
Balcerzakiem 
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Tegoro czn e DoŜynki  Gminno-
Parafialne, planowane były w Kawę-
czynie. Na wniosek ks. Dariusza Hor-
bińskiego, przeniesiono je do Głucho-
wa. Uroczystość była znacznie skrom-
niejsza od tych w minionych latach, 
poniewaŜ radni gminni zdecydowali o 
przeznaczeniu części pieniędzy zabez-
pieczonych na uroczystość doŜynkową, 
na rzecz osób poszkodowanych w tego-
rocznych powodziach. 
Parafia Głuchów jest szczególną, ponie-
waŜ połoŜona jest na terenie trzech 
gmin (Kawęczyn, Dobra, Goszczanów) 
dwóch powiatów (turecki, sieradzki)  i  
dwóch województw (wielkopolskie i 
łódzkie). Stąd teŜ postanowiono, Ŝe  
starostami doŜynek będą: Agnieszka 
Malinowska z Rzymska BG w gminie 

Dobra i Czesław Balcerzak z Głucho-
wa. Pani Agnieszka miała niemały dy-
lemat, poniewaŜ jej mąŜ w tym samym 
czasie musiał uczestniczyć w dobrskich 
doŜynkach gdzie wręczono mu odzna-
czenie ,,ZasłuŜony dla rolnictwa’’ na-
dane przez ministra rolnictwa. Państwo 
Malinowscy w imię wyŜszych celów 
postanowili tym razem reprezentować 
swoją rodzinę i gospodarstwo osobno. 
Uczestnicy doŜynek zebrali się przed 
głuchowskim kościołem. Było wśród 
nich wielu gości w tym: Ryszard  Bar-
tosik - starosta turecki, Jan Nowak - 
wójt gminy Kawęczyn, Edward Micha-
lak - przewodniczący Rady Gminy, Ja-
rosław Król - prezes Stowarzyszenia 
Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju i  
st. asp. Mariusz Majcherek - kierownik 
Posterunku Policji w Kowalach Pań-
skich.  
W tym roku wsie przygotowały jedena-
ście pięknych wieńców. Największy,  w 
kształcie figury Matki BoŜej na postu-

mencie, przygotowało sołectwo Tokary. 
Pozostałe pochodziły z: Głuchowa, 
Wojciechowa, Marianowa, Kawęczyna, 
Kowali Pańskich, Ciemienia, Siedlisk, 
Leśnictwa, DzierŜbotek i SkarŜyna. 

Maszę świętą dzięk-
czynną za tegoroczne 
zbiory oraz w intencji 
rolników i ich rodzin, 
odprawił ks. dr Henryk 
Witczak. To nie przy-
padek, Ŝe proboszcz  
parafii pojawił się w 
Głuchowie. To było 
jego pierwsze probo-
stwo, które opuścił  

przed dwoma laty. W wygłoszonej ho-
milii, ks. Witczak mówił o rolniczym 
trudzie i  powodziach, które zniszczyły 
dorobek Ŝycia niejednej chłopskiej ro-
dziny. Wiele ciepłych słów skierował 

do wójta i  radnych, którzy poświęcili 
huczne uroczystości na rzecz pomocy 
powodzianom. 
Podczas mszy poświęcono bochen chle-
ba wypieczonego z tegorocznych zbio-
rów. Po mszy pokrojono go i wójt ze 
starostami doŜynek częstował nim 
uczestników doŜynek. Uroczystość 
uświetniła swoją grą Orkiestra Dęta 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Toka-
rach. 

 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

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

bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
dostępny jest w placówkach handlowych 
na terenie Gminy Kawęczyn oraz w Urzę-

dzie Gminy i na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl K
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DoŜynki Gminno-Parafialne Głuchów 2010 

Korowód składał się z jedenastu wieńców 
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Szczególny charakter miała uroczy-
stość oddania do uŜytku budynku 
dydaktycznego Szkoły Podstawowej 
w Tokarach.  Jest to ostatnia pla-
cówka oświatowa w gminie Kawę-
czyn, która  wprowadziła się do no-
wego obiektu,  na miarę obecnych 
czasów. 
Uroczystości rozpoczęła zbiórka przed 
starą szkołą. Tam dokonano jej osta-
tecznego zamknięcia. Uczestnicy prze-
szli do kościoła parafialnego w Toka-
rach, gdzie mszy świętej przewodni-
czył ks. bp. Wiesław Mering - ordyna-
riusz diecezji włocławskiej . W wygło-
szonej homilii mówił o nauce i wycho-
waniu. Wskazywał, Ŝe człowiek speł-
niony oprócz wiedzy powinien mieć 
wraŜliwe serce  - Nasza  wiara - mówił 
- powinna iść w parze z miłością do 
bliźniego. Z kościoła orkiestra dęta 
OSP Tokary poprowadziła wszystkich 
do nowej szkoły, wybudowanej przy 
drodze do Okręglicy. Jedynie ks. bi-
skup Mering z ks. proboszczem Anto-
nim Janickim, wójtem  Nowakiem, 
Ewą Wojtczak - dyrektorką tokarskiej 
szkoły i swoim sekretarzem, pojechali 
bryczką powoŜoną przez Mirosława 
Grudzińskiego.  
Po odegraniu hymnu narodowego i 
wciągnięciu flagi na maszt, przecięto 
wstęgę. Dokonali tego: Irena Toma-
szak– Zesiuk - posłanka na sejm RP,  
Jan Nowak -  wójt gminy Kawęczyn, 
Ewa Wojtczak - dyrektor szkoły, Ali-
cja Osiewała - emerytowana nauczy-
cielka, Ŝona byłego dyrektora i Kacper 
Cepiński - uczeń szkoły. Wójt przeka-

zał pani dyrektor klucze mówiąc, Ŝe 
szkoła przeniosła się po 130 latach z 
dawnej owczarni. Po zajęciu miejsc w 
holu szkoły minutą ciszy uczczono 
pamięć poległych za wolność ojczy-

zny. Następnie wójt Nowak z dyrektor 
Wojtczak, powitali przybyłych na uro-
czystość. Byli wśród nich: posłanka 
Irena Tomaszak-Zesiuk, senator  Irene-
usz Niewiarowski, ks., bp. Wiesław 
Mering, ks. prałat Zygmunt Chromiń-
ski, wicestarosta Krzysztof Kolenda, 
ElŜbieta Świder - kierownik konińskie-
go Oddziału Zamiejscowego Kurato-
rium Oświaty, ks. Henryk Witczak - 
proboszcz parafii Janiszew, ks. Antoni 
Janicki - proboszcz parafii Tokary, ks. 
Dariusz Horbiński - proboszcz parafii 
Głuchów, Andrzej Piątkowski - bur-

mistrz Dobrej, Grzegorz Ciesielski  - 
burmistrz Tuliszkowa, Cezary Kra-
sowski - wójt gminy Brudzew, Miro-
sław Mękarski - wiceburmistrz Turku i 
Alfred Rajczyk - dyrektor  Sanepidu. 

Ks. biskup w towarzystwie probosz-
czów Janickiego i Horbińskiego po-
święcił szkołę. W między czasie zapre-
zentowała się orkiestra z Tokar i towa-
rzyszące jej marŜonetki, zbierając go-
rące brawa. Pani dyrektor z uczniami: 
Marleną  Janiak  i BłaŜejem Migdal-
skim podziękowała biskupowi za po-
święcenie szkoły, a następnie przedsta-
wiła historię oświaty w Tokarach. 
Wójt Nowak przedstawił historię bu-
dowy nowej szkoły. Następnie wójt z 
panią dyrektor wręczyli pisemne po-
dziękowania wykonawcy, projektanto-
wi i kierownikom nadzoru. Przybyli na 
uroczystość goście z podziwem gratu-
lowali  wójtowi i włazom samorządo-
wym i przekazywali upominki dla 
szkoły. Senator Niewiarowski podaro-
wał encyklopedię, doktor Jarosław 
Król zestaw map, a Jan Tygielski - 
prezes malanowskiego banku kseroko-
piarkę. Od wójta szkoła dostała kilka 
zegarów, aby odmierzały jej szczęśli-
we czasy. Następnie obejrzano część 
artystyczna przygotowaną przez 
uczniów oraz wystawę dokumentów 
historycznych związanych ze szkołą. 
Był teŜ okazały tort  i lampka szampa-
na. 

(art.) 

Oddano do uŜytku nową szkołę w Tokarach 
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T ym razem radni  gościli w Kow-
lach Pańskich Kolonii. Sesję przy-

gotowano w tamtejszym Zespole Szkół.  
Reprezentujący to sołectwo Józef  Ra-
szewski, przedstawił  historię tej wsi. 
Podkreślił w niej, Ŝe piękny dwór mo-

drzewiowy, który znajdował się w 
miejscu obecnego ośrodka zdrowia, 
spalili w 1945 roku sowieccy Ŝołnierze. 
Interpelacje radnych dotyczyły głównie 
złego stanu pasów dróg powiatowych. 
Zdecydowano przygotować kolejną 
listę  i przesłać ją do Starostwa Powia-
towego oraz powiatowego Zarządu 
Dróg.  
Na sesję przybył Maciej Kozik - dyrek-
tor Wielkopolskiego Ośrodka Kształce-
nia i Studiów Samorządowych w Po-
znaniu. Jego wizyta związana była z 
przyznaniem wójtowi Janowi Nowako-
wi wyróŜnienia z okazji 20-lecia WO-
KISS. Podkreślił, Ŝe przyznano je lu-
dziom, którzy aktywnie działają w tym 
stowarzyszeniu od wielu lat. Gmina  
przystąpiła do niego siedemnaście lat 
temu. Dziękując, Jan Nowak powie-
dział, Ŝe jest to wyróŜnienie dla całego 
samorządu gminy, który regularnie ko-
rzysta z porad WOKISS. 
Kolejnym gościem był Jan Radzimski - 
powiatowy lekarz weterynarii. Poinfor-

mował uczestników sesji o  zwalczaniu 
choroby Aujeszky’ego świń. Dzięki 
radykalnym, acz skutecznym jego dzia-
łaniom, choroba została w powiecie 
tureckim zwalczona. Nawoływał jednak 
do przestrzegania przepisów by nie do-

puścić do jej nawrotu. Mówił teŜ o co-
raz groźniejszej włośnicy i sposobach 
zabezpieczania się przed jej skutkami. 
Kolejnymi  gośćmi byli przedstawiciele 
firmy Wiatrowiec zainteresowani budo-
wą na terenie gminy  Kawęczyn fermy 

wiatrowej. Wyjaśnili na czym będzie to 
polegało i jakie niesie za sobą skutki. 
Rolnicy, na których polach staną wia-
traki, mogą liczyć na spore zyski. Fer-
my mogą powstać na  polach pomiędzy 
Będziechowem i Wojciechowem, oraz 
Kawęczynem i Wojciechowem, a takŜe 
w sołectwie śdŜary. 
Następnie radni przyjęli ,,Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Kawęczyn’’, 
co  umoŜliwi między innymi budowę 
ferm  wiatrowych. Dokonano takŜe ko-
rekty budŜetu w związku z otrzymany-
mi dotacjami. Określono teŜ zakres i 
formę informacji o realizacji budŜetu 
gminy. W związku ze śmiercią Józefa  
Janaszczyka - sołtysa sołectwa Kowale 
Pańskie Kolonia, zarządzono jego wy-
bory na dzień 7 września o godzinie 
18.00. WyraŜono takŜe zgodę na zbycie 
niewielkich działek w Kawęczynie i 
Milejowie. Wójt Jan Nowak przedsta-
wił sprawozdanie ze swojej działalności 
w okresie od 29 lipca do 30 sierpnia. 
Na zakończenie sesji uhonorowano soł-
tysa Jana Rogalskiego z Ciemienia, któ-
ry został najpopularniejszym sołtysem 
powiatu tureckiego i zajął trzecie miej-
sce w konkursie na najpopularniejszego 
sołtysa rejonu konińskiego. Podsumo-
wanie konkursu nastąpiło na Pikniku 
Sołtysów w Sompolnie. Gminny samo-
rząd  postanowił nagrodzić pana Rogal-
skiego, obdarowując go rowerem. (art.) 
    

Sesja Rady Gminy w Kowalach Pańskich 

Sołtys Jan Rogalski obdarowany został rowerem 

Maciej Kozik wr ęczył wójtowi wyróŜnienie przyznane mu przez WOKISS 
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Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towa-
rzystwo Rozwoju” wraz z Urzędem 
Gminy w Kawęczynie w okresie od 29 
marca do 28 września 2010r. realizują 
projekt „B jak integracja!!!”, współfi-
nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013, Priorytet VII. Pro-
mocja integracji społecznej, Działanie 
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktyw-
nej integracji.  

Celem projektu jest wzrost aktyw-
ności kobiet i męŜczyzn oraz poprawa 
integracji społeczności lokalnych, 
przyczyniających się do rozwoju kapi-
tału ludzkiego obszarów wiejskich 
oraz przeciwdziałanie zagroŜeniom 
wykluczenia społecznego w gminie 
Kawęczyn. 

W ramach w/w projektu grupa 11 
osób bezrobotnych, nieaktywnych za-
wodowo, zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym z terenu gminy Kawęczyn 
bierze udział w kursie prawa jazdy 
kategorii B, oraz uczestniczyła w szko-
leniu w zakresie doradczym mobilno-
ści i elastyczności na rynku pracy od 
18.08.2010r. do 20.08.2010r. o tematy-
ce: 

1) Administarcyjno-prawne aspek-
ty prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej 

 Biznes plan. Zewnętrzne źródła 
finansowania działalności gospodar-
czej. 

 Aktywne metody poszukiwania 
pracy. Savoir vivre. 

Szkolenie to przeprowadzili trene-
rzy z Tureckiej Izby Gospodarczej, w 
osobach: Monika Kozłowska, Edyta 
Salwa-Wieczorek, Sylwia Kordylew-

ska, Anna Goszczyk-Adamek. 
W ramach w/w szkoleń uczestnicy 
mieli zapewnione materiały szkolenio-

we, wyŜywienie i dowóz.  
Podsumowaniem projektu będzie 

konferencja integracyjna, która odbę-
dzie się 7 września 2010r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Tokarach w godzinach 13.30 –        
15:30, podczas, której m.in. zostaną 
wręczone dyplomy dla beneficjentów 
projektu oraz zaświadczenia o ukoń-
czeniu szkolenia w zakresie dorad-
czym mobilności i elastyczności 
na rynku pracy. Konferencja ma na 
celu wymianę opinii i przeŜyć związa-
nych z uczestnictwem w projekcie, 
oraz motywowanie do dalszego działa-
nia. 

Więcej informacji uzyskają Państwo 
w biurze Stowarzyszenia Kawęczyń-
skie Towarzystwo Rozwoju” Kawę-
czyn 39/3, 62-704 Kawęczyn,  
tel. (63) 288-50-21, 
e-mail:  stowarzyszeniektr@op.pl, 
lub na stronie www.kaweczyn.pl 
Partnerem Projektu jest Urząd Gminy 
w Kawęczynie, Kawęczyn 48,  
62-704 Kawęczyn, tel. (63) 288-59-10 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2007-2013 
Priorytet VII. Promocja integracji spo-
łecznej 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji 

Człowiek - najlepsza inwestycja 

Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 



S iedlisko to średniowieczne okre-
ślenie oznaczające wieś. Mówiło 

się teŜ o siedlisku dworskim, czyli 
dwór szlachecki wraz z folwarkiem. 
Od tej nazwy wywodzi się nazwa wsi 
Siedliska. W Słowniku Geograficznym 
Królestwa Polskiego i Innych Ziem 

Słowiańskich czytamy, Ŝe wieś istniała 
juŜ w XVI wieku. Tamtejsi kmiecie 
dawali plebanowi w Kowalach meszne 
(obowiązkowa danina) po dwa korce 
(korzec warszawski ok. 120 litrów) 
owsa z łanu (jeden łan 17,95 ha) i po 
groszu kolędy. Dziesięcinę z łanów 
sołtysich i kmiecych, pobierał pro-
boszcz turecki. Pierwsza wzmianka o 
niej w dokumentach ,,cywilnych’’ po-
jawia się w 1652 roku. Wieś naleŜała 
wtedy do Marcina z Walewic Walew-
skiego – kasztelana łęczyckiego, który 
zastawił ją za 3.000 dukatów Michało-
wi Łochyńskiemu i jego Ŝonie Jadwi-
dze Miniszewskiej córce Aleksandra 
Miniszewskiego. Zapis ten pochodzi z 
konińskich ksiąg ziemskich i grodz-
kich. AŜ do XIX wieku nie odnala-
złem, Ŝadnych informacji na temat tej 
wsi. W 1827 roku Ŝyło w Siedliskach 
w siedmiu domach siedemdziesięciu 
pięciu mieszkańców. Pod koniec XIX 

wieku wieś naleŜała do gminy Kowale 
Pańskie w powiecie tureckim. Było 
tam wówczas dziewięć domów. Poda-
no, Ŝe w Siedliskach wraz z Kolonią 
Dziewiątka i Cegielnią, mieszkało 191 
osób. Mieszkańcy posiadali 204 morgi 
ziemi, czyli 114 ha. Strumień przepływa-
jący przez Siedliska nazywany był wów-
czas Przygąska. 

Andrzej R. Tyczyno 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Siedliska 

Pierzchała - herb Marcina Walew-
skiego, właściciela Siedliska  

P ublikacja ,,Opisanie lasów Kró-
lestwa Polskiego i Gubernij Za-

chodnich Cesarstwa Rossyjskiego 
pod względem historycznym, staty-
stycznym i gospodarczym’’ autor-
stwa Aleksandra Połujańskiego 
(ur.1814, zm.1866). Data wydania: 
1854 rok. Tom pierwszy tej ksiąŜki 
zawiera spis lasów prywatnych. Po-
niŜej przedstawiam:.   
Miejscowości znajdujące się obec-
nie na terenie gminy , na których 
terenie znajdowały się lasy oraz  

na zwi ska  i c h właśc i c i e l i : 
1. Będziechów – Zaręba 
2. Chocim – Zaborowski 
3. Głuchów – Borzęcka 
4. Gozdów – Lutomski 
5. Kawęczyn – KoŜuchowski 
6. Kowale Pańskie – Scholz 
7. KrzyŜówka – Lutomski 
8. Myszkowice – Lutomski 
9. Nowy Świat – Markowski 
10. SkarŜyn – Markowski 

 
Opracował Andrzej Tyczyno 

O kręglica istniała juŜ w XV wieku. 
Według regestu poborów wieś 

Okrąglitza w parafii Thokary Małe w 
1553 roku miała 2,5 łanu (45 ha), a w 
1579 roku cztery łany (72 ha). W dru-
giej połowie XIX wieku Okręglica 
składała się ze wsi i karczmy. NaleŜała 
do gminy i parafii Tokary. Było tutaj 
dziesięć budynków mieszkalnych i bu-
dynek karczmy. Słownik Geograficzny 
mówi o jedenastu mieszkańcach. Być 
moŜe dotyczy to tylko karczmy. 

N azwa wsi pochodzi od imienia 
Stanisław, być moŜe ówczesnego 

właściciela tamtejszych dóbr. Pojawia 
się dopiero w dokumentach XIX wiecz-
nych. Najprawdopodobniej zasiedlona 
została jak wiele miejscowości w tam-
tym czasie kolonizatorami z Niemiec. 
Była to wówczas kolonia, w gminie 
SkarŜyn. NaleŜała do parafii PraŜuchy. 

Andrzej R. Tyczyno 

Okr ęglica 

O rzepów odnotowywany jest w 
XVI wieku. Wówczas jako Oze-

powo. Według Liber Beneficiorum 
Łaskiego, łany kmiecie dawały z tej 
wsi dziesięcinę na stół arcybiskupi. 
Proboszcz dobrskiej parafii otrzymy-
wał od orzepowian kolędę, po jednym 
korcu (120 kg) Ŝyta. Według regestu 
poborów z 1553 roku wieś Orzepów 
miała powierzchnie trzech łanów  (54 
ha). W1576 roku wieś miała pięć ła-
nów (90 ha). W XIX wieku Orzepów 
naleŜał do parafii Dobra w gminie Ko-
wale Pańskie.  We wsi było dziesięć 
domów, w których mieszkało 140 
osób. Obok był folwark. Tam były 
czworaki zamieszkałe przez 25 osób. 

Orzepów 

Stanisława 

Lista właścicieli lasów prywatnych  
nieurządzonych połowa XIX w. 
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P o rozkolonizowaniu w pierwszej 
połowie XIX wieku tokarskiego 

majątku, utworzono 114 hektarowy 
folwark w Gozdowie. Jego właścicie-
lem został, pełen zapału do gospoda-
rzenia, wykształcony, a co najwaŜniej-
sze rozsądny młody szlachcic, Broni-
sław Myszkowski. Zajęty pracą na 
roli, wdraŜaniem na owe czasy nowo-
czesnych metod upraw i hodowli nie 
miał czasu szukać kandydatki na towa-

rzyszkę Ŝycia. Niewiele teŜ było pa-
nien z dobrych domów, które gotowe 
byłyby poświęcić luksusy rodzinnego 
domu dla ubogiego wówczas gozdow-
skiego dworku. Postanowił najpierw 
się dorobić, a dopiero później poszu-
kać stosownej kandydatki na Ŝonę. 
Zakasał tedy rękawy i zabrał się ostro 
do pracy. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. Rozumnie uprawiana 
ziemia oddawała z nawiązką, a staran-
nie doglądane, pielęgnowane i karmio-
ne zwierzęta, rosły w oczach. Docho-
dy folwarku w ciągu kilku lat potroiły 
się. Dzięki temu wzniósł nowy, okaza-
ły, teraz juŜ murowany dwór, zabudo-
wania gospodarcze i czworaki. 
Gozdowski ziemianin ze swoich doko-
nań zasłynął na całą okolicę. Sąsiedzi 
przyjeŜdŜali radzić się go w sprawach 
gospodarskich i nie tylko. Wieści o 

nim dotarły do Kalisza. Odwiedził go 
tamtejszy, bogaty hurtownik proponu-
jąc współpracę w handlu ze wscho-
dem. Bronisław miał mu dostarczać 
własne ziarno oraz skupowane w oko-
licy. W zamian miano sprowadzać 
futra syberyjskich zwierząt i złoto. 
Bronisław zgodził się. Po pewnym 
czasie stać go było na zatrudnienie 
zarządcy, poniewaŜ sam większą część 
czasu spędzał w Kaliszu.  

Tam teŜ poznał Barbarę, pannę cudnej 
urody, która wiodła kawiarniano-
towarzyski tryb Ŝycia. Bronisław za-
durzył się w niej na zabój. Chcąc zjed-
nać sobie jej przychylność, obsypywał 
ją upominkami. Ona łasa bardziej na 
pieniądze niŜ komplementy, zaczęła 
przyjmować jego zaloty, ba nawet 
czynić pewne nadzieje. Po niezbyt 
długiej znajomości, zgodziła się nawet 
spędzić z nim wakacje w Gozdowie. 
Wiązało się to ze sporymi wydatkami 
na letnie ubiory, pachnidła, jak rów-
nieŜ wygodny powóz. Wszystkie ra-
chunki pokrył Bronisław. By Barbara 
nie zanudziła się na wsi organizował 
polowania, uczty, bale. Zapomniał 
przy niej o całym świecie. Wyrozu-
miały wspólnik wybaczył mu to zauro-
czenie licząc, Ŝe szybko minie.  
Pannie Barbarze szybko obrzydł zbli-

Ŝający się do pięćdziesiątki gozdowski 
dziedzic. Niechęć, jaka ją ogarnęła 
potęgowało nachalne jej zdaniem do-
maganie się zalegalizowania ich nie-
formalnego związku. Podczas wypo-
czynku w Gozdowie poznała przystoj-
nego syna właściciela majątku Lipi-
cze, który studiował w ParyŜu. W cza-
sie wakacji przyjechał do domu, by 
odwiedzić rodziców i co nieco uszczk-
nąć z gromadzonych w pocie czoła na 
jego kształcenie pieniędzy. Para lekko-
duchów szybko znalazła wspólny ję-
zyk i obmyślili ucieczkę do Francji. 
Podczas jednego z balów Barbara do-
sypała Bronisławowi do wina środka 
nasennego. Kiedy błogo spoczął w 

objęciach Morfeusza, spakowała naj-
potrzebniejsze rzeczy osobiste, pienią-
dze, kosztowności i odjechała w siną 
dal. 
Przebudziwszy się w środku nocy, 
Bronisław zaczął szukać w tłumie bie-
siadników swojej ukochanej. Kiedy 
dowiedział się, Ŝe wyjechała z lipic-
kim paniczem kazał zaprząc do powo-
zu konie i rzucił się w pogoń za nimi. 
Najkrótsza droga na Lipicze wiodła 
groblą wśród bagien. Odurzony jesz-
cze środkiem nasennym zboczył z dro-
gi, a bagno pochłonęło go z całym za-
przęgiem. Odtąd, co jakiś czas w bez-
księŜycowe noce ukazuje się na pod-
mokłych terenach w okolicach Gozdo-
wa oświetlony powóz. To zakochany 
Bronisław szuka drogi, którą uciekła 
jego ukochana Barbara. 

Andrzej R. Tyczyno                 

Legenda o wielkiej miłości 
dziedzica z Gozdowa 

Dziedzic z Gozdowa ruszył zaprzęgiem w pogoń za ukochaną 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie  
informuje 

- wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2010/2011 wydawane są od 01 sierpnia 2010r ,   przyjmowane 
od  01 września 2010 
- wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy wydawane i przyjmowane są od 01 
sierpnia 2010r 
  
Do wniosku o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego naleŜy przedłoŜyć  ORYGINALNE do-
kumenty np: akt urodzenia dziecka, nakaz płatniczy, zaświadczenie z urzędu skarbowego, wyrok o rozwodzie, alimenty 
itd. lub dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucję, która dany dokument wydała (art.76 
a Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U Nr 98 z 2000 poz 1071) 
  
Świadczenia rodzinne zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu 
podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd, zamieszkanie) na dzieci, które uczą się w szkole ponad-
gimnazjalnej lub wyŜszej (dziecko niepełnosprawne) otrzymają w/w świadczenia po dostarczeniu do GOPS Kawę-
czyn (pokój nr 18) zaświadczenia ze szkoły potwierdzające fakt uczęszczania dziecka do szkoły (termin dostarcze-
nia zaświadczeń do 10 września 2010 r) 

 
RODZINY UBIEGAJ ĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, KTÓRE W 2009R. OTRZYMAŁY  

STYPENDIA NA DZIECI DO WNIOSKU DOŁ ĄCZAJĄ WSZYSTKIE DECYZJE O PRZYZNANIU 
STYPENDIUM LUB PIT- y z wyszczególnieniem wszystkich kwot. 

W oparciu o rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie i trybu postępowania w sprawach o świadczenia 
rodzinne (Dz U. z 2005r nr 105 poz 881) do wniosku o świadczenia rodzinne naleŜy dołączyć: 

 
1. dokument toŜsamości 
2. akty urodzenia dzieci 
3. akt zupełny urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, 
4. orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy 
w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, 
5. zaświadczenie ze szkoły , gdy dziecko uczęszcza do szkoły średniej (dostarczenie we wrześniu) 
6. zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie, internacie (dostarczenie we wrześniu) 
7. zaświadczenie ze szkoły wyŜszej w przypadku osoby legitymującej sie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności , 
8. zaświadczenie z urzędu skarbowego za 2009r dorosłych członków rodziny, 
9. numer konta bankowego na które zostaną przelane świadczenia rodzinne, 
10. nakaz płatniczy lub zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego o ha  fiz. i przel. - dane za 2009r 
11. umowę dzierŜawy w przypadku, gdy gosp. rolne oddane jest na okres 10 lat 
12. przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące wysokość alimentów otrzymanych za 2009r 
13. wyrok sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub protokół ugody sądowej, 
14.  wyrok sądu orzekający rozwód lub separację 
15. zaświadczenie od komornika sądowego o wysokości otrzymanych alimentów za 2009r, 
16. akt zgonu  małŜonka lub rodzica dziecka, 
17. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie na jaki urlop wychowawczy został udzie-
lony z uwzględnieniem na które dziecko, 
18. umowa o pracę w przypadku osób ubiegających się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wy-
chowawczego, 
19. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzy-
skaniem prawa do urlopu wychowawczego osób ubiegających się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
urlopu wychowawczego, 
20. zaświadczenie organu emerytalno -rentowego stwierdzające Ŝe osoba ubiegająca sie o dodatek z tytułu urlopu wy-
chowawczego została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, 
21. dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w przypadku osób ubiegających się o 
świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, 
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Informacja o funkcjonowaniu 
świetlic opiekuńczo-wychowawczych. 

 
Od 13 września 2010 r. przy szkołach w SkarŜynie, To-
karach i Kawęczynie rozpoczną działalność świetlice 
opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia będą się odbywać 4 
razy w tygodniu po 3 godziny do 17 grudnia  br. 
W ramach zajęć świetlicy zostanie zorganizowana opieka 
dla dzieci w wieku od 3 lat. W kaŜdej świetlicy zajęcia 
poprowadzi nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie edu-
kacji przedszkolnej oraz osoba wspomagająca i logopeda. 

Zapisy dzieci w sekretariatach w/w szkół. 
A. Biegańska 

22. zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w przypadku umieszczenia w nim dziecka o nieko-
rzystaniu w nim z całodobowej opieki, 
w przypadku  gdy wymagane są inne dokumenty niŜ wymienione  GOPS Kawęczyn  będzie domagał się takiego doku-
mentu. 

  
W przypadku gdy członek rodziny uzyska dochód, którego nie osiągał w 2009r  naleŜy zgłosić przy skła-

daniu wniosku o świadczenia rodzinne i dołączyć do w/w dokumentów : 
1. umowę o pracę, 
zaświadczenie od pracodawcy z uwzględnieniem dochodu brutto i netto z pierwszego pełnego miesiąca .   
 W przypadku gdy członek rodziny podjął pracę poza granicami RP, a rodzina ubiega się o świadczenia ro-
dzinne do w/w dokumentów dołącza następujące: 
1. zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 
przypadku wykonywania pracy, ( przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego) 
2. w zaświadczeniu od pracodawcy przedstawiające okresy zatrudnienia poza granicami RP  winna znaleźć się informa-
cja dotycząca podleganiu ubezpieczeniom społecznym( przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego) 
3. zaświadczenie z KRUS oraz akt notarialny posiadania gospodarstwa rolnego w przypadku podleganiu ubezpiecze-
niom społecznym rolników, 
4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu pracy w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna oraz w przy-
padku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, 
5. zaświadczenie z organu emerytalno – rentowego w przypadku posiadania prawa do świadczeń emerytalnych lub ren-
towych w przypadku  gdy wymagane są inne dokumenty niŜ wymienione  GOPS Kawęczyn  będzie domagał się takiego 
dokumentu 

I N F O R M A C J A 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o po-
wszechnym spisie rolnym      2010 r. / Dz.U. z 
2009 r.  Nr 126  poz. 1040 /    i n f o r m u j e   
się,   Ŝe  w  dniach od   1 września  do dnia  22 
października   2010 r.  według stanu na dzień 
30 czerwca 2010 r.  przeprowadzony zostanie   
na terytorium  Rzeczypospolitej Polski  Po-
wszechny Spis  Rolny,  który ma na celu zebra-
nie danych o gospodarstwach rolnych . 
Obowiązek  udzielenia odpowiedzi  przez re-
spondenta na  zadane  pytania przez  rachmistrza  
wynika  z w/w  ustawy o  Powszechnym Spisie 
Rolnym  

I n f o r m a c j a 
W ramach prowadzonej aktualnie kampanii informacyjnej 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w 
Koninie i n f o r m u j e, Ŝe osoby ubezpieczone w 
Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ mogą 
korzystać ze Zdrowotnego Informatora Pacjenta. 
System ten umoŜliwia sprawdzenie on-line z jakich 
usług medycznych pacjent korzystał w ostatnich la-
tach, jakie wykupił leki oraz u kogo składał deklaracje 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Chcąc dołączyć do grupy uŜytkowników ZIP wystar-
czy pobrać w siedzibie lub delegaturze WOW NFZ 
login i hasło, dane te dają moŜliwość wglądu on-line 
z kaŜdego komputera podłączonego do Internetu w 
historię swojego leczenia. Aby zalogować się naleŜy 
wejść na stronę : www.nfz-poznan.pl/zip lub 
www.nfz.poznan.pl/zip  
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać pod nume-
rem bezpłatnej infolinii WOW NFZ :  0 800 800 805  
lub  61 194 94 ( dla tel. komórkowych). 

 T.K . 

Rozwiązanie KrzyŜówki Wakacyjnej 
Rozwiązaniem krzyŜówki z poprzedniego numeru 
„Kaw ęczyniaka” jest hasło: „Wczasy w Egipcie”. Zwy-
cięzcę wyłoniono w drodze losowania. Nagrodę ksiąŜ-
kową za prawidłowe rozwiązanie otrzymuje Anna Ja-
kubasz zam. Tokary Drugie 10. Nagroda do odbioru w 
sekretariacie  Urzędu Gminy w Kawęczynie, pokój nr 
1. 



 Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Śluby 

Zgony 
Natalia Maćczak 
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Paulina Bagińska 
Mateusz Jasnowski 

*** 
Arleta Tylka 
Michał Krzysztoszek 

*** 
Magdalena Wysocka 

Daniel KałuŜa 
*** 

Agnieszka Kołuda 
Piotr Deszcz 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A 
Centrum Informacji Medycznej Tel-Med 
tel. 61 194 94, tel. 61 853 53 52, 24 h/dobę, www.tel-med.pl 
Centrum informuje mieszkańców Wielkopolski przez całą dobę na 
temat: 
- przychodni i szpitali 
- dyŜurów szpitalnych, POZ, aptek 
- sklepów medycznych, zakładów optycznych 
- prywatnych gabinetów lekarskich 
- placówek i firm związanych z medycyną, urodą i zdrowiem 
Pod wskazanymi numerami obsługiwana jest równieŜ infolinia 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Urząd Gminy 
 Kawęczyn 

 
62-704 Kawęczyn 

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

czynny w dni robocze 
Od 7.30 do 15.30 

INFORMACJA 
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, Ŝe z dniem 15 
września br. mija termin płatno ści trzeciej raty podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości. NaleŜność moŜna 
wpłacać u sołtysa lub na rachunek bankowy UG Kawę-
czyn nr: 52 8557 0009 0400 0101 2004 0007  

Od 01.09.2010 r. rozpoczyna się okres składania wnio-
sków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rol-
nej w pierwszym okresie rozliczeniowym 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
informuje:  

KaŜdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy uŜywany do produkcji rolnej powi-

nien zbierać faktury VAT  
� w terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 
r. naleŜy złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, w zaleŜności 
od miejsca połoŜenia gruntów rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 
2010 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 
2010 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 r. wynosi  
73,10 zł * ilość ha uŜytków rolnych   

Pieniądze wypłacane będą w terminie:  
  3 - 30 listopada 2010r.  

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 
 

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy 
Kawęczyn, 

w pok. nr 5 od godz.9.00 do 14.00 
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STOWARZYSZENIE   „KAW ĘCZYŃSKIE  TOWARZYSTWO  ROZWOJU ” 

I 

URZĄD  GMINY  W  KAW ĘCZYNIE 
 

Z A P R A S Z A J Ą   NA 

KONFERENCJĘ  INTEGRACYJN Ą 
PODSUMOWUJĄCĄ   PROJEKT  

  „B  JAK  INTEGRACJA!!!” 
 

Konferencja odbędzie się 7 września 2010r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Tokarach w godzinach 13:30 – 15:30 

Podczas niej m.in. zostaną wręczone dyplomy dla beneficjentów projektu. Konferencja ma na celu 
wymianę opinii i przeŜyć związanych z uczestnictwem w projekcie, oraz motywowanie do dalszego 

działania. Osoby chętne do udziału w konferencji proszone są o potwierdzenie swojej obecności u Li-
dera lub Partnera projektu do 03.09.2010r., godz. 15.30. 

 
W ramach w/w projektu grupa 11 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagroŜonych wyklucze-
niem społecznym z terenu gminy Kawęczyn bierze udział w kursie prawa jazdy kategorii B, oraz uczest-
niczyła w szkoleniu w zakresie doradczym mobilności i elastyczności na rynku pracy od 18.08.2010r. 
do 20.08.2010r. o tematyce: 
1) Administarcyjno-prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
2) Biznes plan. Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej. 
3) Aktywne metody poszukiwania pracy. Savoir vivre. 
 
Celem projektu jest wzrost aktywności kobiet i męŜczyzn oraz poprawa integracji społeczności lokal-
nych, przyczyniających się do rozwoju kapitału ludzkiego obszarów wiejskich oraz przeciwdziałanie 
zagroŜeniom wykluczenia społecznego w gminie Kawęczyn. 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w biurze  
Stowarzyszenia „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” Kawęczyn 39/3, 

 62-704 Kawęczyn, tel. (63) 288-50-21, 
e-mail: stowarzyszeniektr@op.pl, lub na stronie www.kaweczyn.pl 

Partnerem Projektu jest Urząd Gminy w Kawęczynie 
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, tel. (63) 288-59-10 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 
 

Człowiek - najlepsza inwestycja 

 
Projekt współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej  
w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 



 Lech Kozarzewek  1:3 Orzeł Kawęczyn  
Tegoroczny sezon piłkarze Orła rozpoczęli wyjazdowym 
meczem z Lechem Kozarzewek. Gospodarze byli tłem dla 
naszego zespołu. Ulegli 1:3. Wysoką formą i znakomita 
dyspozycją strzelecką zabłysnął jak zwykle niezawodny 
Grzegorz Majda. Trzeciego gola dla Orła strzelił Piotr Pa-
sik. 

Grom Malanów 0:0 Orzeł Kawęczyn 
Derby z malanowskim beniaminkiem okazały się trudniej-
sze niŜ spodziewali się piłkarze Orła. Mecz był wyrówna-
ny i bezbramkowy remis uznać naleŜy za sprawiedli-
wy. Pozostał jednak pewien niedosyt, poniewaŜ od 
77 minuty kawęczynianie grali w przewadze, której 
nie potrafili wykorzystać. 

   Warta Krzymów 1:2 Orzeł Kawęczyn  
Orzeł nerwowo rozpoczął to spotkanie. Straty i nie-
porozumienia doprowadziły do utraty bramki. Po-
działała na piłkarzy jak zimny prysznic. Zmobilizo-
wali się, a efektem tego była bramka zdobyta przez 
Mikołaja Jasiaka, który znalazł się w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem. Po przerwie znów lepiej rozpo-
częła Warta która zepchnęła nasz zespół do głębokiej 
defensywy. Orzeł koncentrował się na kontratakach. 
Po dośrodkowaniu Mikołaja Jasiaka świetną sytuację 
miał Grzegorz Majda, ale jej nie wykorzystał. Groź-
nie atakowali takŜe rywale, ale znakomicie interwe-
niował Konrad Grzelak. Po jednym z rajdów Grzego-
rza Majdy sędzia odgwizdał rzut wolny za faul na 
naszym napastniku, tuŜ przed polem karnym. Do pił-
ki podszedł sam poszkodowany i umieścił ją w siatce 
bramki rywali. Choć Warta rzuciła się do odrabiania 
strat, to piłkarze Orła pod wodzą Janusza Modrze-
jewskiego nie dali sobie odebrać zwycięstwa. Szansę 
na podwyŜszenie rezultatu miał jeszcze Łukasz Ant-
czak (Antek), ale jego kąśliwy strzał, udało się wy-
bronić bramkarzowi gospodarzy.  

Wicher Dobra 4:0 Orzeł Kawęczyn  
Nie udał się naszej druŜynie występ w Pucharze Polski na 
szczeblu okręgu konińskiego. Nasza druŜyna przegrała z 
zespołem Wicher Dobra 4-0. Wynik na pewno nie od-
zwierciedla sytuacji na boisku. Orzeł  stwarzał szereg 
groźnych sytuacji na przedpolu grającego w lidze okręgo-
wej przeciwnika. Brakło szczęścia. Gospodarzy uratowała 
między innymi poprzeczka po strzale Grzegorza Majdy i 
dobra postawa ich bramkarza. W drugiej połowie trener 
Modrzejewski dokonał kilku zmian, pozwalając zaprezen-
tować się zawodnikom rezerwowym.                         (art.)  

W nowym sezonie Orzeł znów w czołówce 

Tabela  A-klasy  sezon 2010/2011 

         Nazwa zespołu              Mecze  pkt.   Bramki    Z      R       P 

1. Polanin Strzałkowo 
2. StraŜak  Licheń Stary 
3. Grom Malanów  
4. Orzeł  Kawęczyn 
5. Orły Huta Łukomska 
6. Baszta Wyszyna 
7. Błękitni Mąkolno 
8. Orzeł Grzegorzew 
9. Błękitni Helenów 
10. Płomień Nekla 
11. Sparta Orzechowo  
12. Warta Krzymów 
13. Wilki Wilczyn  
14. Lech Kozarzewek 
15. Hetman Orchowo 
16. GKS Lisewo 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

9
9
7
7
6
6
6
4
4
3
3
3
2
0
0
0 

11:1 
7:3 
6:2 
5:2 
14:5 
6:3 
5:12 
7:2 
7:7 
2:6 
3:4 
8:3 
2:6 
2:10 
2:11 
1:11 

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

0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 

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

Wyniki spotkań oraz inne aktualności z działalności LZS 
Orzeł Kawęczyn moŜna śledzić na stronie internetowej 

 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

 

Ze zmiennym szczęściem rozpoczął sezon Orzeł Kawęczyn. Dotkliwa, acz niezasłuŜo-
na poraŜka z Wichrem Dobra w Pucharze Polski nie popsuła morale zespołu. Dzięki 
zwycięstwom nad Wartą Krzymów i Lechem Kozarzewek, nasza druŜyna zajmuje 
jedno z czołowych miejsc w A-klasie. Walka o ligę okręgową zapowiada się bardzo 
emocjonująco.   

Grom Malanów 3:1 Lech Kozarzewek 

Warta Krzymów 1:2 Orzeł Kawęczyn 

Baszta Wyszyna  3:0 Płomień Nekla 

Orły Huta  Łukoms. 2:1 Hetman Orchowo 

Sparta Orzechowo 0:1 StraŜak Licheń 

GKS Lisewo 1:3 Błękitni M ąkolno 

Wilki Wilczyn 0:0 Orzeł Grzegorzew 

Błękitni Helenów 1:5 Polanin Strzałkowo 

Wyniki trzeciej kolejki A-klasy  

W bieŜącym sezonie, dotychczas najdłuŜej na boisku przeby-
wali : Konrad Grzelak - bramkarz, Łukasz Antczak (Antek) 
i Kasper Skotarek. Wszyscy rozegrali  po trzy pełne mecze, 
czyli 360 minut. Dziesięć minut od nich mniej, przebywał na 
murawie Grzegorz Majda.  
W tabeli najlepszych strzelców ,,Orła’’ prowadzi Grzegorz 
Majda, król strzelców ubiegłego sezonu. W tym zdobył ju Ŝ 
trzy gole.  Na drugim miejscu są Mikołaj Jasiak i Piotr Pasik, 
którzy strzelili po jednym golu.  

Najlepsi z najlepszych 

4 kolejka 2010-09-05  Orzeł Kawęczyn - Baszta Wyszyna  
5 kolejka 2010-09-12  Orły Huta Łukomska - Orzeł Kawęczyn 
6 kolejka 2010-09-19  Orzeł Kawęczyn - Sparta Orzechowo 


