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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

 
Samorząd Gminy Kawęczyn, 

Ks. Antoni Janicki Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach 
wraz 

ze Starostami DoŜynek 
Panią Sylwią Jaros-Brzychcy i Panem Andrzejem Cholajdą 

mają zaszczyt zaprosić na  

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

 
Program uroczystości:  
         12.15 -Zbiórka delegacji wieńcowych na placu przed Urzędem Gminy 
 12.45 -Korowód doŜynkowy   
  13.15 -Msza Świę ta polowa 
  14.30 -Rozpoczęcie uroczystości doŜynkowych na placu przy Urzędzie Gminy 

powitanie gości 
wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Kawęczyn 
obrzęd doŜynkowy  
wystąpienia gości 
konkurs na najpiękniejszy wieniec doŜynkowy 
konkurs „przeci ągania liny” 
konkurs kulinarny organizowany w ramach „Festiwalu Kuchni Wielkopolskie j” 
okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- 
Curie w Kawęczynie. 

  15.30 -Występy artystyczne: 
                    - kabaret „Klapa” z śegocina 
         - Kapela Ludowa z śegocina 
  18.30- występ grupy „Apolinarski Group” z Bukówca Górnego 
 20.00—zabawa taneczna 

W Kawęczyniaku Historycznym 
zapisy z akt parafii Tokary i 
artykuły z przedwojennego Echa 
Tureckiego. 

Czytaj na str. 4  

Relacja  
z 

 Gminnych Zawodów  
Sportowo-PoŜarniczych 

Rada Gminy wygasiła 
mandat radnego  Jacka 
Pawlaka.        Czytaj str. 2         

W i z y t a  c z ł o n k ó w 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Brzezin i Podwola z Gminy 
M o r a w i c a  ( w o j . 
świętokrzyskie)  w Gminie 
Kawęczyn  

Czytaj na str. 3 
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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. 

  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 

Tym razem Rada Gminy Kawęczyn 
obradowała w Zespole S zkół w 
Kawęczynie. Sesja rozpoczęła się od 
interpelacji i wniosków. Radny Sylwester 
Kasprzak mówił o problemie z 
porzuconymi w Kawęczynie trzema psami.  
Jego zdaniem to mieszkańcy miast 
przywieźli je tutaj i wypuścili. Szczególnie 
jednego z nich,  przypominającego 
owczarka, ludzie obawiają. się najbardziej.  
Wójt Nowak obiecał zając się tą sprawą, a 
to oznacza kolejne koszty za umieszczenie 
psa w schronisku. Ten sam radny 
opowiadał, jak przy drodze powiatowej  
Kawęczyn – Mikulice wycięto drzewa i 
popryskano pniaki   preparatem  
chemicznym. Efekt jak powiedział jest 
Ŝaden. Sołtys Józef Marcinkowski z 
Dziewiątki mówił o drodze powiatowej w 
jego wsi, która od trzydziestu lat nie była 
remontowana. Prosił  w powiecie o 
połatanie dziur. Wójt obiecał sprawę  
przekazać do Zarządu Dróg Powiatowych.. 
Gościem obrad był Marcin Dąbrowski, 
przedstawiciel  fi rmy Cent roplast, 
montującej przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. Jako, Ŝe Gmina Kawęczyn 
przymierza się do realizacji projektu 
budowy takich oczyszczalni namawiał, aby 
zastosować technologie mechaniczno-
biolo gi c zną.  Od r ad z ał  mo nt aŜ 
oczyszczalni o technologii drenaŜowej,  
Jak zauwaŜył oczyszczalnie takie 
demontowane są juŜ we Francji i 
Niemczech jako niespełniające norm. 
Urządzenia takie moŜna nadal z 
powodzeniem wykorzystywać do 
końcowego doczyszczania ścieków, ale nie 
do skutecznego ich oczyszczania. 
Niedługo firma pana Dąbrowskiego 
rozpocznie montaŜ przydomowych 
oczyszczalni w gminie Koźminek i tam 
kawęczyńscy samorządowcy będą mogli 
przekonać się naocznie jak to wygląda i  
działa.  
Kolejnym gościem była pochodząca z 
Przykony Ewelina Zając, która obroniła 
pr a cę do kt o rs ką w z a k r es ie 
językoznawstwa na podstawie rozprawy 
pt. „Ojko- i anojkonimy powiatu 
tureckiego”. Pani doktor podziękowała za   
pomoc okazaną jej w zbieraniu materiałów 
na terenie Gminy Kawęczyn. Wójt Jan 
Nowak wręczył pani doktor  list 
gratulacyjny i wyraził nadzieję, Ŝe będzie 
ona kontynuowała współpracę z Gminą 
Kawęczyn.  
Magdalena Ciołek – Prezes Spółdzielni  
Socjalnej „Powrócisz Tu”, powołanej  
przez gminy: Brudzew, Kawęczyn, 
Przykona, Turek i miasto Turek, 
szczegółowo omówiła kilkumiesięczną 
działalność spółdzielni. Poinformowała o 
u Ŝ y c z e n i u  s p ó łd z i e l n i  p r z e z 
S to w a r z y s z e ni e  K a wę c z yńs k i e 
Towarzystwo Rozwoju samochodu 
dostawczego marki volkswagen.   
Rada dokonała zmian w budŜecie gminy 
na 2014 rok.   Dofinansowano 
modernizację placu na boisku w Tokarach. 
W y a s y g n o w a n o  ś r o d k i  n a :  
termomodernizację szkoły w Kawęczynie, 

zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w 
Wojciechowie oraz na zakup szafy na 
naczynia do świetlicy w Młodzianowie. 
Zatwierdzono takŜe plan odnowy wsi  
Marcinów. 
Rada Gminy zdecydowała o wygaśnięciu 
mandatu radnego Jacka Pawlaka, który 
zmienił miejsce zamieszkania. Na 
poŜegnanie Jacek Pawlak podziękował za 
wieloletnią współpracę wójtowi, radnym i  
sołtysom. Powiedział, Ŝe nadal czuje się 
mieszkańcem tej gminy, a co najmniej 
uczestnikiem jej Ŝycia publicznego.  Wójt 
Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn Piotr Gebler i jego zastępcy 
Sylwester Kasprzak i  Grzegorz Dzikowski   
podziękowali Jackowi Pawlakowi za jego 
dokonania na polu samorządowym. 
Otrzymał bukiet kwiatów, pamiątkowy 
grawer i upominek. Od teraz Rada obecnej  
kade ncj i  obra dow ać będ zie w 
trzynastoosobowym składzie.  

Lipcowa sesja Rady Gminy Kawęczyn 

Wójt  gratuluje pani doktor Ewelinie 
Zając. 

Prezes Magdalena Ciołek 
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Dnia 4.07.2014 roku Gmina Kawęczyn 
gościła 20-osobową grupę członków 
Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i 
Podwola z gminy Morawica, powiat 
kielecki, województwo świętokrzyskie. 
Gości powitali: BoŜena Macudzińska – 
Sekretarz Gminy, Edyta Balcerzak – 
Skarbnik Gminy, Monika Jatczak, 
Paulina Bocian oraz przedstawiciele 
poszczególnych stowarzyszeń 
działających na terenie naszej gminy. 
Uczestnicy spotkania zaprezentowali 
swoje miejscowości, osiągnięcia, 
sukcesy oraz wymienili się 
doświadczeniami i cennymi uwagami z 
zakresu działalności stowarzyszeń. Jako 
pierwsza głos zabrała BoŜena 
Macudzińska, która przedstawiła naszą 
gminę i jej dokonania. Opowiadała o 
zrealizowanych projektach takich jak: 
„Przedszkolaki na Start” czy „Nasze 
dzieci – nasza przyszłość – projekt dla 
szkół gminy Kawęczyn”, regionalnych 
wyróŜnikach, zabytkach, ścieŜkach 
konnych, imprezach kulturalnych, 
sukcesach sportowych i wydanych 
publikacjach. Edyta Balcerzak mówiła o 
budŜecie i gminnych inwestycjach jak: 
budowa dróg w Milejowie i 
Będziechowie, rekultywacja 
składowiska odpadów komunalnych w 
Milejowie, zakończenie prac 
związanych z rozbudową i  
modernizacją stacji uzdatniania wody w 
Marcjanowie, ukończenie inwestycji 
pod nazwą „Zielona ścieŜka do historii 
Tokar” oraz budowie boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w 
Kowalach Pańskich – Kolonii. Z kolei 
przybyli goście mówili o prowadzeniu 
działalności edukacyjnej i kulturalnej, o 
organizacji szkoleń, imprez, obozów, 
kursów edukacyjnych, sportowych, 
turystycznych i kulturalnych oraz 
podejmowaniu innych działań dla 
dzieci, młodzieŜy, a takŜe osób 
dorosłych z miejscowości Brzeziny i 
Podwole. Prezes Stowarzyszenia – 
Marianna Węgrzyn wraz z Januszem 
Wojtysiem - honorowym prezesem 
Stowarzyszenia, a zarazem 

Przewodniczącym Rady Gminy 
Morawica, opowiadali o organizacji: 
cieszącego się duŜą popularnością 
maratonu „Bieg o Laur Brzezin”, 
spotkania genealogicznego „Brzezińskie 
Rody”,  konkursów fotograficznych, 
corocznej kwesty na rzecz cmentarza 
parafialnego, o prowadzeniu punktu 
przedszkolnego „Akademia 
Przedszkolaka”, a takŜe o pozyskiwaniu 
środków z Urzędu Marszałkowskiego 
czy Funduszu Sołeckiego. Mówili o  
wydanych folderach i publikacjach: 
„Znane i nieznane zakątki miejscowości 
Brzeziny i Podwole”, „Brzeziny. Nasza 
mała historia”, „W cieniu krzyŜy. W 
cieniu brzóz”, które przekazali na ręce 
BoŜeny Macudzińskiej – Sekretarza 
Gminy Kawęczyn. Z kolei przybyli 
goście zostali obdarowani folderami 
„Gmina Kawęczyn”, „40 lat Gminy 
Kawęczyn”, monografią „Dziedzictwo 
wieków - z dziejów Gminy 
Kawęczyn” , a takŜe publikacją 
„Ochotnicze StraŜe PoŜarne Gminy 
Kawęczyn – zarys historyczny”. 
W dalszej części spotkania głos zabrali 
przedstawiciele stowarzyszeń 
działających na terenie naszej gminy. 
ElŜbieta Tomczak z „Kawęczyńskiego 
Towarzystwa Rozwoju” opowiadała o 
działaniach stowarzyszenia na rzecz 
wszechstronnego rozwoju gminy, 
aktywizacji społeczności lokalnej, o 
zrealizowanych projektach np. „B – jak 
integracja”, „Wspólna Przyszłość – 
program reintegracji społeczno-
zawodowej w Centrum Integracji 
Społecznej w Młodzianowie”, 
„Aktywna integracja mieszkańców 
Gminy Kawęczyn szansą na 
zatrudnienie”, „PomóŜmy Bezdomnym” 
oraz  „Podaruj mi czas”. Małgorzata 
Tołkacz i Izabela Tomczyk z 
„Kawęczyńskiego Forum Rodziców”  
mówiły o organizacji zajęć 
edukacyjnych, wychowawczych, 
profilaktycznych i integrujących jak np. 
festyn "Mama, tata i ja” czy warsztaty 
wychowawcze dla rodziców i ich dzieci: 
„Bli Ŝej siebie – bliŜej dziecka III” oraz 

o zrealizowanych projektach np. 
„Kawęczyńskie rytmy młodych”, 
„Kawęczyńskie laboratorium dobrej 
pogody”, aktywizacja seniorów poprzez 
realizację projektu „Aktywna jesień”. 
Gabriela Wilczyńska oraz Małgorzata 
Jaworska ze Stowarzyszenia „Rodziców 
i Przyjaciół Szkoły Podstawowej w 
Tokarach” opowiedziały o organizacji 
corocznego „Pikniku rodzinnego”, 
działaniach na rzecz wszechstronnego 
rozwoju uczniów Szkoły Podstawowej 
w Tokarach, o działalności kulturalnej 
wśród dzieci i młodzieŜy, inicjowaniu 
róŜnych form współpracy dzieci z 
rodzicami, pomocy w nauce i 
organizacji wolnego czasu, 
podtrzymywaniu tradycji narodowej i 
kulturowej, a takŜe realizowanych 
projektach np. „Ja i Ty – tacy sami”, 
„Wszystkie dzieci nasze są”, 
„Doskonaląc siebie otwieram okno na 
świat”. Z kolei BoŜena Tobijas ze 
„SkarŜyńskiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Szkolnych w SkarŜynie” 
mówiła o organizacji rajdów 
ekologicznych, „Święta kartofla”, 
festynu „Dzień Rodziny”, cyklicznych 
spotkań z okazji Dnia Kobiet pn. „Być 
kobietą”, wyjazdu dzieci do Krakowa i 
Warszawy, realizowanych projektach 
np. „Edukacja dzieci i młodzieŜy z 
terenu Gminy Kawęczyn w zakresie 
tematyki ekologicznej”, „Zielona 
Szkoła”, „Letnie kolonie”. Następnie 
wszyscy udali się na teren byłego getta 
„Czachulec”, gdzie zapoznali się z jego 
historią, przedstawioną przez Paulinę 
Bocian oraz pomodlili się w intencji 
ofiar zbrodni hit lerowskiej. 

Wizyta  członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin 
i Podwola z Gminy Morawica (woj. świętokrzyskie) 

w Gminie Kawęczyn  

Wójt  Gminy  
Kawęczyn 
p r z y j m u j e   
interesantów  

w  kaŜdy  poniedziałek w  
godzinach 900 – 1300 



Działo się to w Tokarach dnia dwudziestego piątego stycznia tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku o godzinie 
czwartej po południu. Stawił się Hilary Filarocki liczący lat trzydzieści dwa włościanin, komornik zamieszkały w 
Kawęczynie.  W obecności Jakuba Łuczka liczącego lat czterdzieści pięć  i Wawrzyńca Łuczaka liczącego lat 
czterdzieści dwa, obydwóch włościan komorników  zamieszkałych w Kawęczynie i okazał nam dziecię płci męskiej, 
które się urodziło w Kawęczynie dnia dwudziestego drugiego stycznia roku bieŜącego o godzinie dwunastej w nocy  z 
iego małŜonki Agnieszki z Jędrzeiewskich  liczącej lat trzydzieści pięć. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w 
dniu dzisiejszym nadane zostało imię Paweł, a rodzicami iego chrzestnemi byli wyŜej wspomniany Jakub Łuczak i 
Maryanna Wojtczkowa. Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany został przez mnie Komendarza podpisany, gdyŜ 
stawaiący i świadkowie pisać nie umieją. 

††† 
Działo się to w Tokarach dnia siódmego lutego  tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku o godzinie pierwszej po 
południu. Stawił się Maciej Frątczak  liczący lat czterdzieści włościanin gospodarz zamieszkały w Siewieruszkach 
Wielkich.  W obecności Franciszka FryŜyńskiego  liczącego lat dwadzieścia cztery i Jana Olczaka liczącego lat 
czterdzieści dwa, obydwóch włościan gospodarzy zamieszkałych w Siewieruszkach Wielkich i okazał nam dziecię płci 
Ŝeńskiej, które się urodziło w Siewieruszkach Wielkich dnia piatego lutego  roku bieŜącego o godzinie dwunastej w 
nocy  z iego małŜonki Maryanny z Młotkiewiczów liczącej lat trzydzieści ieden. Dziecięciu temu na chrzcie świętym 
odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Bogumiła, a rodzicami iego chrzestnemi byli wyŜej wspomniany 
Franciszek FryŜyński i Tekla Fabiańska. 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 

Właściciel gospodarstwa rolnego we wsi 
Marcjanów gmina SkarŜyn Józef 
St a wic k i  po s ia dał  budynk i 
zaasekurowane w powszechnym 
Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w 
Warszawie na sumę 4380 z ł. 
Zabudowania Stawickiego w dniu 4 
kwietnia 1930 roku spłonęły prawie 
doszczętnie, wskutek czego naleŜało mu 
się odszkodowanie pogorzelowe, zwane 
popularnie „fajerkasą”. I tu między 
Stawickim a Zakładem Ubezpieczeń 
nastąpiła rozbieŜność, gdyŜ Zakład 
obliczał zgliszcza po poŜarze na sumę 
1166  z ł 89  gr,  wyp łaciwszy 
pogorzelcowi jedynie kwotę 2.713 zł 11 
gr, natomiast Stawicki określał 
pozostałości po ogniu na sumę 530 zł 
przez co domagał się on dopłaty jeszcze 
1.136 zł 89 gr. Skutkiem tego, Ŝe spór 
m iędzy stronami dobrowo ln ie 
załatwiony nie został, Stawicki 
korzystając z art. 38 Ustawy z dna 27 
maja 1927 roku wniósł do Sądu 
Grodzkiego w Turku przeciwko 
Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń 

w Warszawie sprawę cywilną o 1.000 zł 
Przesłuchani w charakterze biegłych 
Nowicki,  Walisiak i Tomczyk 
gospodarze ze wsi Marcjanowa, 
jednomyślnie ustalili Ŝe przed poŜarem 
zabudowania Stawickiego stanowiły 
wartość 4.710 zł, a po poŜarze były one 
warte co najwyŜej 530 zł. Okoliczność 
tę, Ŝe pozostałości stanowią 530 zł 
stwierdził i Urząd gminy SkarŜyn, 
wydając w tym przedmiocie 
St a wi c k i e m u  o dp o w i e dn i e 
zaświadczenie. Sąd Grodzki w Turku 
wyrokiem z dnia 29 kwietnia b.r. 
zasądził od zakładu Ubezpieczeń na 
rzecz powoda Stawickiego 1000 zł 
tytułem niedopłaconego odszkodowania 
i 60 zł kosztów procesu wychodząc z 
złoŜenia, Ŝe jeŜeli budynki były 
ubezpieczone na 4380 zł, a zgliszcza 
przedstawiały rzeczywistą wartość 530 
z ł, to odszkodowanie powinno 
odpowiadać róŜnicy stąd wynikającej. 

 
Echo Tureckie 1932 r. 

*Zachowano oryginalną pisownię 

Odszkodowanie pogorzelowe 

Stanisław Wytlib ze wsi Siewieruszki 
Wielkie gmina Kowale Pańskie 
zagubił numer rowerowy 1406 
wydany przez wydział Powiatowy w 
Turku. 

Echo Tureckie 1932 r. 

Zgubił numer rowerowy 

W dniu 25 września 1932 roku odbędzie 
się w Turku Zjazd Okręgowy StraŜy 
PoŜarnych i zawody konkursowe do 
których staje 11 straŜy: Uniejów, Turek, 
Dobra, Świnice, Grzybki, Lubola, 
Śpićmierz, Biernacice, Kobylniki,  
Szadów i SkarŜyn. 

Echo Tureckie 1932 r. 
*Zachowano oryginalną pisownię 

StraŜacki Zjazd Okręgowy 

Prezesem Oddziału związku 
Strzeleckiego w Tokarach jest 
obywatel Zaborowski z Głuchowa. 

Echo Tureckie 1932 r. 
*Zachowano oryginalną pisownię 

Zaborowski prezesem 
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Tytuł wydatku 
Kwota 

wydatku 
Zaktualizowane saldo 

końcowe nadwyŜki Rozdział 
Paragra

f 

Środki alkoholowe z poprzednich lat - wydatki na umowy zlecenia (świetlice 
terapeutyczne) 30 684,21 762 415,72 85154   
Zwiększenie wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych - środki z roku 
2013 40 196,22 722 219,50 90002   

Zwrot z budŜetu środków nagrody  dla ZS w Kawęczynie otrzymanej w XII 2013 4 000,00 718 219,50 80101 4210 

Termo modernizacja budynkuZespołu Szkół w Kawęczynie 38 000,00 680 219,50 80101 4270 

Remont schodów przy Zespole Szkół w Kowalach Pańskich - zwrot środków 20 000,00 660 219,50 80101 4210 

Zagospodarowanie dalszej części boiska w Kowalach Pańskich 15 000,00 645 219,50 92605 6050 

Niedoszacowanie budŜetu na etapie projektu (CTIF)  19 000,00 626 219,50 75412 4300 

Adaptacja pomieszczenia w Kowalach Pańskich - rodzina z Kazachstanu  17 000,00 609 219,50 70005 4210 

Dotacja - zabytki (Wniosek Parafia Kowale Pańskie Tabernakulum) 8 000,00 601 219,50 92120 2720 
Dotacja zabytki - parafia Tokary + przeniesienie niewykorzystanej dotacji z roku 
2013remont organów  20 000,00 581 219,50 92120 2720 

Wniosek mieszkańców wsi Marcjanów - wymiana okien  1 500,00 579 719,50 92109 4210 

Dotacja na Gminną Spółkę Wodną 40 000,00 539 719,50 01008 2710 

oświetlenie uliczne: 82.200,00 w tym: 0,00 539 719,50     

Chocim - dokumentacja 2 700,00 537 019,50 90015 6050 

Będziechów 25 000,00 512 019,50 90015 6050 

śdŜary 9 000,00 503 019,50 90015 6050 

Marcinów 30 000,00 473 019,50 90015 6050 

Milejów 13 000,00 460 019,50 90015 6050 

Głuchów 2 500,00 457 519,50 90015 6050 

Wniosek OSP Tokary - zakup samochodu) 25 000,00 432 519,50 75412 6050 

Zakup zestawu hydraulicznego OSP Kowale Pańskie 30 000,00 402 519,50 75412 6050 

Wniosek OSP Kowale Pańskie - wymiana okien w części garaŜowej remizy  2 630,00 399 889,50 75412 4210 
Motopompa Tohatsu dla potrzeb OSP z terenu gminy - opiekun motopompy - OSP 
Głuchów 24 500,00 375 389,50 75412 6050 

Wniosek OSP śdŜary Zakup i wymiana bramy garaŜowej 2 000,00 373 389,50 75412 4210 

Odnowa wsi - sołectwoTokary (projekt - 54000,00) 24 000,00 349 389,50 01095 6050 

Zwrot z 2013 środków otrzymanych zewnętrznych na drogę Będziechów 139 000,00 210 389,50 60016 6050 

Remont samochodu OSP Milejów 4 000,00 206 389,50 75412 4270 

Konkursy Stowarzyszenia - (4tyś Kawęczyn, po 3 tyś. SkarŜyn i Tokary) 10 000,00 196 389,50 92195 2360 

OSP Będziechów - wymiana okien 4 000,00 192 389,50 75412 4210 

Zespół Szkół w Kowalach Pańskich - oddział "0" 4 000,00 188 389,50 80101 4210 

Doszacowanie wydatków na promocję gminy 24 000,00 164 389,50 75075   

Doszacowanie wydatków na zakupy w Urzedzie Gminy 22 000,00 142 389,50 75023   

Doszacowanie wydatków na zakupy w Klubie Sportowym Orzeł Kawęczyn 7 000,00 135 389,50 92695 4210 

Zwiększenie rezerwy wg proporcji 15 000,00 120 389,50   4110 

Usługi monitoringu składowisk - wysypiska śmieci po rekultywacji 6 500,00 113 889,50 90003 4300 

Odprawa emerytalna  38 000,00 75 889,50 75023 4010 

Dotacja dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny 20% 8 000,00 67 889,50 85415 3260 

Zwrot srodków z przyznanych nagród dla OSP w 2013 roku 4 000,00 63 889,50 92195 3040 

Inwestycje drogowe 63 889,50 0,00 60016 6050 
RAZEM 793 099,93       

Podział nadwyŜki środków obrotowych za 2013 rok 
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W dniu 6 lipca 2014 roku w 
Marianowie odbyły się XLII 
gminne zawody sportowo-
poŜarnicze.  Miejscowi 
d r uh o wi e  do s ko na l e 
p rzygo t owa li  ar enę 
zawodów dzięk i czemu 
przeprowadzone one zostały 
szybko i sprawnie. Pomogła 
w tym takŜe nowoczesna 
mo t opomp a  japoń sk a 
kupiona przez gminę za 
29.000 zł,  przy znaczącym 
dof inansowaniu środków 
zewnętrznych,  z której 
ko r zy st ały  ws zy st k i e 

druŜyny. RównieŜ 
ekipa sędziowska 
p o d 
przewodn ict wem 
st. kpt. Piotra 
Pieśk iewicza z 
K o m e n d y 
Powiatowej PSP w 
Turku, sprawnie i  
bez zast r zeŜeń  
a r b i t r o w a ł a 
zawodom.  
M ł o d z i e Ŝ o w e 
druŜyny startowały 
w e d ł u g 
międzynarodowego 
regulaminu CTIF. 

W tym roku do udziału w 
zawodach zgłoszone zostały 
tylko dwie druŜyny, chłopięca 
z OSP Głuchów i dziewczęca z 
OSP SkarŜyn. Tym samym  
o b a  z e s p o ł y  m i a ł y 

z a g w a r a n t o w a n e 
zwycięstwa.  
W kategorii pań do 
r y w a l i z a c j i 
przystąp iły dwie 

druŜyny. Bezkonkurencyjne 
były druhny z OSP Głuchów, 
które wygrały oba ćwiczenia. 
D r uhny  z  M i le jo wa  
walczyły dzielnie i dokładnie 
wykonywały zadania. Nie 
popełniły Ŝadnego błędu, ale 
czas miały nieco gorszy. 
Do męsk iej rywalizacji  
p rzystąp iło  jedenaście 
druŜyn.   DruŜynie Głuchowa 
B wąŜ ssawny wypadł ze 

zbiornika z wodą, a druhowie 
z Będziechowa źle skręcili 
wąŜ ssawny i  nie było 
ciśnienia. StraŜakom ze 
śdŜar pękł wąŜ. Zanim 
ściągnęli popsuty i złoŜyli 
nowy minęło wiele cennych 
s e k un d .  O st at ec zn i e 
wylądowali na przedostatnim 
miejscu. Za to Głuchów C 
by ł najlepszy w obu 
konkurencjach. 
 Ostatnia część zawodów 
była najbardziej atrakcyjna 
dla widzów. Uczestniczyły w 
n im  sikawki konne z 
Głuchowa, Mile jowa i 
Kalisza. Po kolei  wjeŜdŜały 
wozy zaprzęŜone w piękne 
konie ze straŜackimi zastępami.  

MDP Dziewczą t  
Miejsce Dru Ŝyna Sztafeta Ćwiczenie  Wynik końcowy (pkt.) 

1 SkarŜyn 81,00 63,00 144,00 

MDP Chłopców 

Miejsce Dru Ŝyna Sztafeta Ćwiczenie bojowe Wynik końcowy (pkt.) 

1 Głuchów 65,30 47,90 113,20 

Gminne Zawody Sportowo-PoŜarnicze  

Puchar MDP SkarŜyn wręcza wójt Jan Nowak 

Kobieca druŜyna poŜarnicza z Głuchowa. 

Grupa Miejsce Dru Ŝyna Sztafeta Ćwicz. bojowe Wynik  (pkt.)  

 KDP 1  Głuchów  68,00 53,63 121,63 

KDP 2  Milejów 71,90 58,50 130,40 

OSP 

1  Głuchów „C” 55,30 38,70 94,00 

2  Kowale Pańskie 58,46 48,00 106,46 

3  Głuchów „A” 63,59 43,60 107,19 

4  SkarŜyn 57,50 51,00 108,50 

5  Kawęczyn 61,50 51,26 112,76 

6  Marianów 63,60+3 56,74 123,34 

7  Tokary 65,20 54,60+5 124,80 

8  Milejów 67,40+3 54,60 125,00 

9  Głuchów „B” 62,90 65,10 128,00 

10  śdŜary 64,50+3 130,00 197,50 

11  Będziechów 62,09 147,00+5 214,09 

Męska druŜyna OSP Głuchów C była najlepsza w obu 
konkurencjach. 
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Konkurencja ta składała się z 
krótkiego toru przeszkód i 
s t łumieniu przy pomocy 
s ikaw ki  ręc zn ej  at r apy 
płomieni a.  T akŜe tutaj  
g łuchowianie okazal i się 
najlepsi.  
Organizatorzy zadbal i  o 
wszystko, by zawodnicy i 
kibice czuli się w Marianowie 
dobrze.  Były stoiska z 

napojami, lodami itp Dla 
zawodników i i ch ekip,  
przygotowano  smaczną 
grochówkę, którą serwowano w 
remizie. 
DruŜyny uczestniczące w 
zwodach seniorów i seniorek 
otrzymały nagrody ufundowane 
prz e z Zar ząd Oddzi ału  
Gminnego ZOSP  RP w 
Kawęczynie. Wręczali je jego 

członkowie: ks. Antoni Janicki  
– P owi at o wy K a p el an 
straŜaków, Jarosław P asik – 

p r e z e s ,  J a n 
A d a m c z y k , 
Wiesław Tomczyk, 
G r z e g o r z 
D z i k o w s k i  – 
w i c e p r e z e s i ,  
Stanisław Urbaniak 
–  Ko m e n d an t 
Gminny OSP, Jan 
T o m c z y k  – 
skarbnik. Nagrody 
d l a  d r u Ŝ y n 
mł od z i eŜo w y ch 
u fu n d o w a ł  i 
wręczył wójt Jan 
Nowak.  Nagrody 
d l a  s i k a w e k 

ufundowali: Jarosław Król – 
lekarz rodzinny z Tokar,  
Edward Krawczyk – agent  
fi rmy ubezpieczeniowej i  
Krystian Krawczyk – radny 
powiatowy. Konferans jerem 
zawodów był druh Andrzej  
Małolepszy z OSP Kowale 
Pańskie.  

Miejsce Nazwa druŜyny Czas wykonania  

1 DruŜyna sikawek  OSP Głuchów 38,00 

2     DruŜyna sikawek  Kalisz – Lis 41,00 

3 DruŜyna sikawek OSP Milejów 42,00 

DruŜyna sikawek z Mile jowa dopiero  w tej konkurencji . 

Wśród widzów dostrzec mona było szereg znanych osób 
z terenu gminy Kawęczyn. 

Goście z Kalisza mieli  pompę   na wozie. 

Nagrodę  dla najlepszej druŜyny 
sikawek odbierają z rąk fundatora 
Jarosława Króla druhowie z 
Głuchowa.  

Serdecznie podziękowanie  
dla Wójta Gminy Kawęczyn – Jana Nowaka, pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie,  

dla koleŜanek i kolegów Radnych, Sołtysów oraz  pocztów sztandarowych  
za 

złoŜone kwiaty i intencje mszalne, a takŜe udział w ceremonii pogrzebowej 

Ś. P. Zofii Jaśkiewicz 
składa 

syn Ryszard 
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Dzięki dotacji Wójta Gminy Kawęczyn 
w dniach 14-16 lipca uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Kawęczynie uczestniczyli w 
biwaku naukowo- przyrodniczym w 
Gołuchowie.  
Była to bardzo atrakcyjna forma 
wypoczynku letniego dla uczniów 
klasy III, IV, V. zorganizowanego  w 
ramach projektu „Wakacje inaczej”. 
Trzydniowy pobyt dzieci naszej szkoły  
w Gołuchowie to liczne zajęcia w 
terenie (lesie, parku), warsztaty 
plastyczne, lekcje muzealne, 
wypoczynek na plaŜy, w wodzie oraz 
zajęcia rekreacyjne realizowane w 
czasie wolnym.  
Zajęcia w lesie i w parku prowadzone 
były przez leśników, pracowników 

Muzeum pomiarowych i innych 
atrakcyjnych pomocy. Były to m.in. 
lekcje:  „ Jak Ŝyje las?”, „ Szukamy 
dendrologicznych skarbów", „Ssaki 
leśne”, „Gatunki  leśne z Polskiej 
Czerwonej Księgi”.   

Uczestnicy chętnie angaŜowali się 
w wykonanie zadań przydzielonych na 
kartach pracy, współpracowali w 
zróŜnicowanych wiekowo  grupach, 
mogli zawsze liczyć na fachową pomoc 
prowadzących, czasami zadawali wiele 
pytań dodatkowych dotyczących 
realizowanych zagadnień. Swoją 
aktywną postawą, duŜą wiedzą  

przyrodniczą zyskali uznanie i wiele 
pochwał od prowadzących. W ostatnim 
dniu dwie grupy rywalizowały, 
rozwiązując przydzielone zadania w 
kartach pracy na  zajęciach 
terenowych. Maszerowali przez las z 
mapą, obserwowali bacznie wszystko 
dookoła, zbierali punkty za wykonane 
zadania. Obie grupy wypadły bardzo 
dobrze z niewielką róŜnicą punktową.  

Warsztaty plastyczne były okazją 
do poznania nowej techniki de 
coupage. Własnoręcznie wykonane 
prace dzieci zabrały do domu jako 
pamiątkę. Nie tylko  lekcje terenowe 

zajmowały czas letnikom. Zwiedzali 
zamek przypominający kształtem 
zamki znad Loary, Muzeum Leśnictwa, 
jedyne w Polsce muzeum, które mieści 
się  w zabytkowych obiektach 
rezydencji Czartoryskich: „Oficynie”, 
„Powozowni”, „Owczarni” i „Dybulu”  
oraz zagrodę Ŝubrów, danieli, koników 
polskich i dzików.   

DuŜą atrakcją był wypoczynek na 
plaŜy Gołuchowskiego Ośrodka 
Turystyki i Sportu oraz kąpielisko. 
Najtrudniejszym zadaniem była daleka 
wyprawa, ok. 10 km do głazu 
narzutowego, który jest największy w 
Wielkopolsce. Wolny czas dzieci 
spędzały aktywnie grając w tenisa 
stołowego, uczestnicząc w zabawach 
integracyjnych oraz w tworzeniu 
plakatów grupowych. Wypoczywający  
podzieleni byli na dwie grupy, sami 
nadali sobie nazwy: PlaŜowicze i Leśni 
Odkrywcy.  

Opiekę sprawowały panie Aneta 
Górska, Ilona Froncala oraz dwie 
wolontariuszki, absolwentki naszej 
szkoły, kierownikiem wypoczynku 
była pani BoŜena Tylak. 
Uczestnicy biwaku dziękują Wójtowi 
Gminy Kawęczyn, Stowarzyszeniu 
Kawęczyńskie Forum Rodziców, 
pracownikom Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie oraz R. i D. Bartosikom 
właścicielom Pensjonatu „Kawiarni 
Muzealnej”. 

 A.G., I.F. 

Biwak naukowo – przyrodniczy w Gołuchowie 

Uczestnicy biwaku pod wielowiekowym dębem 

Podczas wizyty w muzeum 



††† 
Zofia Jaśkiewicz 

Józef Mikołajczyk 
Zdzisława Rybczyńska 

Antonina Szmajda 
Tadeusz Skalecki 

Kazimierz Trzmielewski 

Zgony 
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Informacja Urz ędu  
Stanu Cywilnego 

 
 
 
 
 
 
 

Aneta Kowalska 
Jakub Krotowski 

 ♥♥♥ 
Marlena Maślańska 

Karol Idziak  

Śluby 

 Zwrot podatku akcyzowego 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

informuje   
KaŜdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy uŜywany do produkcji rolnej  

powinien zbierać faktury VAT  
• w terminie od 1 lutego 2014 r. do 29 lutego 2014 r. naleŜy złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta, w zaleŜności od miejsca połoŜenia gruntów rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 
31 stycznia 2014 r., 

• w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. naleŜy złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, w zaleŜności od miejsca połoŜenia gruntów rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 
31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha uŜytków rolnych 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:  
1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złoŜenia wniosku w pierwszym terminie 
1 - 31 października 2014 r. w przypadku złoŜenia wniosku w drugim terminie 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

W  dniu 1 lipca br. dokonano 
komisyjnego odbioru dróg w 

Leśnictwie oraz Kawęczynie przy 
udziale Wykonawcy oraz inspektora 
nadzoru. 
„Przebudowę drogi wewnętrznej w 
miejscowości Leśnictwo o długości 
1146mb” oraz „Przebudowę drogi 
wewnętrznej w Kawęczynie o 
długości 75mb” z nawierzchni 
gruntowej na nawierzchnie 
asfaltową zrealizowała  firma ROL-
DRÓG Zakład Usługowo-

Produkcyjny Roboty Drogowo 
Budowlane z Rajska, 
reprezentowana przez Pana  Rafała 
Świątka, wybrana w procedurze 
przetargowej do wykonania zadania 
za kwotę 331.353,99 zł. z czego 
301.667,32 zł dotyczy drogi w 
Leśnictwie a 29.686,67 zł – drogi w 
Kawęczynie. 
Zrealizowane zadania zostały 
ocenione przez Komisje jako 
wykonane zgodnie z umową i 
odebrane bez uwag.  

Odbiór dróg w Leśnictwie i Kawęczynie 

PRZETARGI 
Przetarg na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Kawęczyn 

 W dniu 18 lipca został ogłoszony przetarg na dowóz dzieci do szkół z 
terenu naszej gminy w formie zakupu biletów miesięcznych . Składanie 
ofert wyznaczono na dzień 4 sierpnia 2014 r. 

 
Zapytanie ofertowe na bieŜące utrzymanie dróg 

W dniu 7.07.2014 r. wysłano zapytanie ofertowe na „Usługi w zakresie 
prac związanych z bieŜącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy 
Kawęczyn w okresie od 1.08.2014 r. do 31.07.2015 r.”. Wpłynęły dwie 
oferty. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złoŜona 
przez PPHU Dawida Kubackiego z Malanowa w wysokości 80.565,00 zł 
brutto. Wykonawca spełnił postawione przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 
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Redakcja   Kawęczyniaka  
nie odpowiada  

za treść ogłoszeń 

 

Sprzedam ziemię 4,43 ha  
klasa III i VI.  

Więcej informacji  
pod nr telefonu: 603-128-689  
Danuta Urzędowska, Głuchów. 

Zarząd  
Ochotniczej 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. 

 

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! 

Przyjmę ucznia na praktyki w zawodzie  
MONTER INSTALACJI I URZ ĄDZEŃ SANITARNYCH (HYDRAULIK)  

od 1 września 2014 roku 
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Informacja dla podatników podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego 
 Stosownie do treści art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613 ze zm.) oraz na podstawie art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 
969), a takŜe art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z póŜ. zm.) osoby 
fizyczne bądź prawne są obowiązane złoŜyć właściwemu organowi podatkowemu informację o 
nieruchomościach, informację w sprawie podatku rolnego oraz informację w sprawie podatku leśnego, 
sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym bądź leśnym lub o 
zaistnieniu zmian. Okolicznościami wymagającymi złoŜenia informacji są budowa, zakup lub sprzedaŜ 
budynków, a takŜe zakup , sprzedaŜ bądź zmiana klasyfikacji gruntów rolnych, leśnych lub pozostałych.  

Odpowiednie wzory formularzy wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełnienia dokumentów są 
dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Kawęczyn www.kaweczyn.pl w zakładce : Informator; dalej: 
Podatki lub w Urzędzie Gminy Kawęczyn pokój nr 4. 

I N F O R M A C J A  
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iŜ od  dnia 2 czerwca 2014 roku do 15 września 2014 roku 

moŜna składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach 
realizowanego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego w roku 
2014. Środki na finansowanie zadania, pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  BudŜetu Gminy  oraz  BudŜetu Powiatu .   

Wnioski mogą składać: 
• osoby fizyczne, nie będący przedsiębiorcami, 
• rolnicy, 
• jednostki organizacyjne powiatu i gmin, 
• parafie posiadające nieruchomość na terenie Powiatu Tureckiego. 

Po raz pierwszy ze środków mogą korzystać rolnicy w przypadku gdy wniosek dotyczy demontaŜu 
wyrobów zawierających azbest z budynków związanych z produkcją rolną w ramach pomocy de ini mis. 
Udzielenie pomocy de ini mis nastąpi na podstawie pisemnej umowy zawartej  między Powiatem a 
wnioskodawcą.  

       Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z demontaŜem, transportem i utylizacją 
pokryć dachowych, a takŜe z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zalegających na terenach 
posesji.  

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą: 
• złoŜyć wniosek do Urzędu Gminy, 
• posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie gminy, 
• w przypadku demontaŜu azbestu z pokryć dachowych naleŜy przedłoŜyć potwierdzenie zgłoszenia (lub 
uzyskać pozwolenie na budowę jeśli charakter wykonywanych robót tego wymaga) od Starosty Tureckiego 
jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, 

oświadczenie o wielkości pomocy  otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat budŜetowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 
– jeśli dotyczy. 

Wnioski  wraz  z załącznikami naleŜy składać w Urzędzie Gminy Kawęczyn.  
 O przyznaniu środków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy. 
Wnioski moŜna pobrać z strony internetowej Urzędu Gminy w Kawęczynie  www.bip.kaweczyn.pl zakładka 
Gospodarka Odpadami  lub w Urzędzie Gminy. 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju numer 22 lub pod numerem telefonu 
63 288 59 32, 63 288 59 27. 

Wójt Gminy Kawęczyn 
/-/ Jan Nowak  



Kowale Pańskie  w Gminnym Turnieju 
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. 

 

GKS „Orzeł” Kaw ęczyn  
Organizuje w dniu  

09.08.2014 r. (tj. sobota)  
o godzinie 16:00  nabór chłopców  

z rocznika 2004 i młodszych  
do sekcji „Orlik śak”. 

Chętni wraz z opiekunami proszeni są o 
przybycie w tym dniu na boisko „Orlik” 
w Kawęczynie. 

W niedzielę 13 lipca odbył się X 
Gminny Turniej Piłki NoŜnej. Zawody 
rozegrano na boisku w Kawęczynie. Do 
turnieju zgłosiło się pięć druŜyn: 
K a wę czyn ,  Ko wal e P ań sk i e, 
Marcjanów, Chocim, oraz Ciemień. 
Turniej rozegrany został systemem 
"kaŜdy z kaŜdym". Jako pierwsi na 
boisko wybiegli zawodnicy z Kowali, 
oraz Chocimia. Najwięcej powodów do 
radości mieli gracze z Kowali, którzy 
pokonali rywali 2-0. W drugim meczu 
zmierzyły się zespoły z Kawęczyna i 
Marcjanowa. Mecz zakończył się 
wynikiem 1-1. Przy takim układzie 
wy n i k ó w,  m e c z  p o m ię dz y 
Kawęczynem, a Kowalami zapowiadał 
się bardzo c iekawie.  Po zaciętej 
rywalizacji jako zwycięska z boiska 
schodziła ekipa z Kowali wygrywając 2-
0. W tej sytuacji, jedynie druŜyna z 
Marcjanowa mogła walczyć  o 
z wy cię st wo  z Ko wal ami.  W 
bezpośrednim spotkaniu lepsi okazali 
się jednak gracze Kowali Pańskich i 
zapewnili sobie zwycięstwo w całym 
turnieju, pokonując jeszcze po drodze 
ekipę Ciemienia. W dwóch ostatnich 
meczach Kawęczyn rozgromił druŜynę z 

Ciem ien ia i Chocimia i zdo łał 
wywalczyć drugie miejsce przed 
Marcjanowem dzięk i lepszemu 
b i l an s o wi b r amko wem u.  P o 
zakończonych rozgrywkach Jan Nowak,
- Wójt Gminy Kawęczyn i Edward 
Krawczyk - Prezes GKS „Orzeł” 
Kawęczyn oraz Marcin Mazurek 
wręczyli puchary najlepszym druŜynom. 
Statuetkę dla najlepszego strzelca 

turn ie ju odebrał Konrad Grzelak 
(piłkarz „Orła” Kawęczyn), który 
zgromadził na swoim koncie sześć 
bramek. 
Klasyfikacja końcowa:  
1.Kowale Pańskie 12 pkt. 
2.Kawęczyn 7 pkt.  
3.Marcjanów 7 pkt.  
4.Chocim 1 pkt. 
5.Ciemień 1 pkt. 

Zwycięska druŜyna z Kowali Pańskich, zakończyła turniej z kompletem 
punktów. 

Godziny otwarcia obiektu sportowqego 
     „Moje boisko - ORLIK 2012” w Kawęczynie 

Poniedziałek - Piątek 14:00 - 21.30 Sobota 15:00 - 20:00 
         Niedziela   15.00 – 20.00  

(Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów):  
Marcin Mazurek 663 - 934 - 446  

Dawid Rybakowski 665- 174 - 803 

Z racji tego, iŜ Zarząd Gminnego Klubu 
Sportowego „Orzeł” Kawęczyn postanowił 
zlikwidować sekcję juniora młodszego i utworzyć 
s e k c ję  t r a m p k a r z a  s t a r s z e g o , 
chętnych zawodników z roczników 1997 i 1998 
prosimy o kontakt z trenerem seniorów (tel. 500 
256 298) w celu wzmocnienia pierwszego zespołu 
GKS „Orzeł” Kaw ęczyn, oraz zachęcamy owych 
zawodników do przybycia na  trening seniorów 


