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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

W dniu 1 września 2012r. w Tokarach 
Pierwszych w związku z obchodami Jubi-
leuszu 650 lecia Tokar odbył się Jubile-
uszowy Zjazd Tokarzan.  Zbiórka uczest-
ników miała miejsce w starej szkole juŜ 
od godziny 11.00. Przybyłych gości zapi-
sywano na liście i wydawano im pamiąt-
kowe butony. Następnie wszyscy przema-
szerowali z  Orkiestrą Dętą OSP w Toka-
rach na mszę świętą do kościoła parafial-
nego. Msza św. w intencji Ŝyjących i 
zmarłych Tokarzan została odprawiona 
przez księdza Antoniego Janickiego. Z 
powodu obowiązków duszpasterskich i 
zakonnych na zjazd nie przybyli   pocho-
dzący  z Tokar i naszej parafii: ks. Ry-
szard Felisiak, ks. Zbigniew Tomczyk  i 
siostra zakonna Agnieszka Warszewska. 
Ksiądz Zbigniew Tomczyk sprawujący 
posługę duszpasterską we Włoszech nade-
słał list, który podczas mszy świętej od-
czytał ksiądz Janicki. Uczestnicy Zjazdu 
sprawowali słuŜbę liturgiczną. Słowo Bo-
Ŝe odczytała Teresa Kęska. Modlitwy 

wiernych przedstawili: Maria Nykiel, Te-
resa Chudzik, Marzena Wojtczak, Mate-
usz Szymański, Paweł Zielonka i Halina 
Ambroziak-Juszczak. Śpiewy prowadził 
chór specjalnie zorganizowany na tę uro-
czystość w składzie: Barbara Osiewała, 
Karina Szałata, Magdalena Osiewała, An-

na Papierska, Katarzyna Oleszczyk, We-
ronika Kolasińska, Monika Szymańska, 
Katarzyna Krotowska, Aleksandra Kro-
towska, Daria Krotowska, Patrycja Go-
ślińska, Tomasz Ziółkowski, Bartosz 
Ziółkowski, Hanna Nykiel i Julia Nykiel.  

Tegoroczne DoŜynki Po-
wiatowe odbyły się w gmi-
nie Kawęczyn w Tokarach 
w dniu 02.09.2012 r. Go-
spodarzami uroczystości 
byli: Zbigniew Bartosik - 
starosta turecki, Jan No-
wak - wójt gminy Kawę-
czyn, ks. proboszcz Anto-
ni Janicki oraz starosto-
wie doŜynek Małgorzata 
Kolasińska z Okręglicy i 
Bronisław Warszewski z 
Tokar. Dla mieszkańców 
gminy Kawęczyn były to 
zarazem DoŜynki Gminno 
– Parafialne połączone z 
jubileuszem 650 – lecia 
Tokar. 

JUBILEUSZOWY ZJAZD TOKARZAN 

cd. str. 3 

DoŜynki Powiatowo - Gminno – Parafialne Tokary 2012 

cd. str. 8 
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XXIII sesja Rady Gminy Kawęczyn 
odbyła się w Wojciechowie. W tamtej-
szej świetlicy wiejskiej, oprócz radnych 
i sołtysów oraz wójta i przedstawicieli 
Urzędu Gminy zasiedli za-
proszeni goście, a wśród 
nich:  mł. ins. Grzegorz Gi-
baszek – komendant powia-
towy policji w Turku,  jego 
zastępca podins. Bogdan Ka-
czorowski i st. asp. Mariusz 
Majcherek – kierownik Po-
sterunku Policji w Kawęczy-
nie z siedzibą w Kowalach 
Pańskich.  
Komendant Gibaszek poin-
formował o planowanej reor-
ganizacji Policji w powiecie 
tureckim. Zamiast posterun-
ków powstaną tzw. zespoły 
prewencyjne. Zapewniał, Ŝe 
dzięki nowym rozwiąza-
niom, policjanci będą do dyspozycji 
gminy przez 24 godziny na dobę. 
Radny Sylwester Kasprzak zapytał, czy 
posterunek w gminie Kawęczyn w ja-
kiejś formie pozostanie? Inspektor Gi-
baszek odpowiedział, Ŝe na stałe będzie 
tutaj dwóch dzielnicowych. Radny Ja-
nusz JeŜykowski przypomniał, Ŝe kie-

dyś juŜ takie rozwiązanie istniało i zre-
zygnowano z niego. Komendant powie-
dział, Ŝe wtedy zagroŜenie przestępczo-
ścią kryminalną było znacznie większe. 

Teraz jest mniejsze i funkcjonariusze 
dochodzeniowi na posterunkach są nie-
wykorzystani. Podkreślił, Ŝe chodzi mu 
o to, aby policjant nie siedział za biur-
kiem. Wójt Jan Nowak zaprosił komen-
danta Gibaszka na posiedzenie wspólne 
komisji Rady Gminy, by radni mogli 

przemyśleć przedstawione propozycje i 
ustosunkować się do nich. 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu 
gminy za pierwsze półrocze 2012 roku, 

przedstawiła pani skarbnik Edy-
ta Balcerzak. Rada przyjęła je do 
wiadomości. Postanowiono teŜ 
zbyć połowę budynku mieszkal-
nego w Będziechowie. WyraŜo-
no zgodę na przekazanie części 
budynku po byłej szkole podsta-
wowej w Młodzianowie, tamtej-
szej Radzie Sołeckiej na okres 
25 lat. Zaakceptowało to Zebra-
nie Wiejskie w Młodzianowie. 
Wójt wyjaśnił, Ŝe chodzi o część 
byłego szkolnego budynku go-
spodarczego. Wyremontowany 
zostanie w ramach prowadzone-
go w Centrum Integracji Spo-
łecznej w Młodzianowie projek-
tu i pełnił będzie rolę świetlicy 

wiejskiej. 
Radni zgłosili szereg interpelacji  doty-
czących dróg powiatowych, szczegól-
nie zarośniętych rowów i poboczy. O 
interwencję w tej sprawie u władz po-
wiatowych prosili Łukasz Mila, i Grze-
gorz Dzikowski.  

 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

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

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

Gminy i na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl 
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Sesja Rady Gminy Kawęczyn w Wojciechowie 

Sylwester Kasprzak poinformował, Ŝe 
wycięto zaledwie osiem z dwudziestu 
przydroŜnych drzew przy drodze Ka-
węczyn – Marcjanów, które stanowią 
zagroŜenie i roboty wstrzymano. Hali-
na Górska domagała się usunięcia na 
tym samym odcinku suchych drzew. 
Apelowała teŜ, aby powiat wyciął nie-
bezpieczną topolę naprzeciwko przy-
stanku w Marcjanowie, która zagraŜa 
bezpieczeństwu ludzi. 

(art.)   



W imieniu tokarzan, Członkowie Komitetu 
Obchodów Jubileuszu 650-lecia Tokar  w 
procesji z darami przekazali obrazy „Jezusa 
Miłosiernego”  i „Błogosławionego Jana 
Pawła II”.  
Po mszy zgromadzeni przeszli z orkiestrą, 
marŜonetkami i pocztami sztandarowymi 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i Szkoły Pod-
stawowej im. Jana  Pawła II  na boisko 
przy starej szkole, gdzie nastąpiło odsłonię-
cie, poświęcenie tablic pamiątkowych i 
posadzenie dębu "Przedwój" ufundowane-
go przez Piotra Geblera z Marcinowa oraz 
wystąpienia okolicznościowe. Tę część 
uroczystości poprowadził Mateusz Osiewa-
ła. Głos zabrali: Barbara Osiewała - prze-
wodnicząca Komitetu Obchodów Jubile-
uszu 650-leciaTokar, Jan Nowak-wójt 
Gminy, Kazimierz Michalak-radny Rady 
Gminy, Zbigniew Bartosik- starosta turec-
ki, Ewa Wojtczak– dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Tokarach, Andrzej Szymon 
Waliszewski - prawnuk właścicieli folwar-
ku w Tokarach Poduchowne. Poświęcenia 
tablic pamiątkowych ufundowanych przez 
Dariusza Bednarka z Turku, dokonał ks. 
Antoni Janicki. Wiązanki kwiatów pod 
tablicami złoŜyli: członkowie Komitetu 
Obchodów Jubileuszu 650-lecia Tokar, 
przedstawiciele Szkoły Podstawowej w 
Tokarach, druhowie straŜacy  i przedstawi-
ciele samorządu gminnego. Minutą ciszy 
uczczono pamięć spoczywających na tym 

miejscu ofiar epidemii cholery oraz za Po-
laków , którzy walczyli i  zginęli w obronie 
Ojczyzny podczas II wojny światowej. Na-
stępnie pod okiem Konrada Ambroziaka i 
Jacka Goślińskiego, najmłodsze pokolenie 
mieszkańców Sołectwa Tokary zasadziło 
pamiąkowy dąb, któremu nadano imię 
"Przedwój" tj. pierwszego osadnika wy-
mienionego w dokumentach pisanych z 
1392r. Zakończeniem tej części uroczysto-
ści było wykonanie wspólnego grupowego 
zdjęcia na placu przed starą szkołą. Aby na 
zdjęciu znaleźli się wszyscy uczestnicy 
zjazdu fotograf Karol Szczeciński musiał 
wspiąć się na drabiną straŜacką udostępnio-
ną nam przez OSP w SkarŜynie.  
Kolejnym punktem uroczystości była bie-
siada jubileuszowa na boisku przy nowej 
szkole gdzie Pan Konrad Ambroziak-
Sołtys Sołectwa Tokary dokonał uroczyste-
go jej otwarcia. Na powitanie przybyłych 
Tokarzan, Tadeusz Kustosz-akordeonista z 
Głuchowa odegrał marsza i wiązankę  me-
lodii biesiadnych. Dla uczestników zjazdu 
przygotowano bezpłatne stoisko ze staro-
polskim jadłem, na którym moŜna było 
poczęstować się chlebem ze smalcem i 
ogórkiem, Ŝurkiem, serem wiejskim, gziką 
z ziemniakami w łupinach, gotowanymi 
jajkami, pysznymi plackami i napić się 
kawy i herbaty. Stoiska gastronomiczne 
wystawili rownieŜ Restauracja "Sława" z 
Turku i Sklep ABC z Tokar.  

W holu szkoły moŜna było obejrzeć wysta-
wę historyczną pt."Tokary wczoraj i dziś". 
Na stoisku promocyjnym chętni mogli na-
być gadŜety pamiątkowe tj.: kubki jubile-
uszowe, pocztówki, długopisy oraz wpisać 
się do księgi pamiątkowej i zakupić oko-
licznościowe cegiełki, z których dochód 
zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów 
jubileuszu. Ostatnim punktem była zabawa 
taneczna, która trwała do późnych godzin 
nocnych. Nagłośnieniem i oprawą muzycz-
ną zajął się Grzegorz Owczarek z Głucho-
wa. Cała uroczystość została nagrana przez 
Pawła Janickiego z Marcjanowa.  
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Dnia 02.09.2012 r. podczas DoŜynek Po-
wiatowo – Gminno - Parafialnych w Toka-
rach nastąpiło uroczyste wręczenie Sztan-
daru Organizacyjnego Gminnego Koła 
Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie.  

Sztandar ufundowany został przez Sołty-
sów i Radnych Gminy Kawęczyn, Wójta 
Gminy Kawęczyn, Przewodniczącego Ra-
dy Gminy Kawęczyn, Senatora Rzeczypo-
spolitej Polskiej Pana Ireneusza Niewia-
rowskiego, Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
RP w Kawęczynie i Właścicieli Firm  z 
terenu Gminy.  

Sztandar wręczyli Prezesowi Gminnego 
Koła Stowarzyszenia Sołtysów w Kawę-
czynie Panu Jackowi Pawlakowi  Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Krajo-
wego Stowarzyszenia Sołtysów - Pan Ire-
neusz Niewiarowski oraz Prezes Wielko-
polskiego Stowarzyszenia Sołtysów  - Pan 
Sławomir Królak. 

Nadanie Sztandaru Organizacyjnego  
Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie 

JUBILEUSZOWY ZJAZD TOKARZAN 

Komitet Obchodów Jubileuszu 650-
lecia Tokar składa serdeczne podzię-
kowania obecnym i byłym mieszkań-
com Sołectwa Tokary oraz sponso-
rom, którzy włączyli się w organiza-
cję jubileuszu, zakupili cegiełki oko-
licznościowe lub w inny sposób przy-
czynili się do organizacji uroczysto-
ści. Szczególne podziękowania kieru-
jemy na ręce Pana Jana Nowaka 
Wójta Gminy Kaw ęczyn za osobiste 
zaangaŜowanie, wsparcie i pomoc w 
organizacji jubileuszu. 

Teresa Kęska 



Dotarłem do dwutomowego wydawnictwa z 1827 roku 
pod tytułem: 

Tabela 
miast, wsi, osad 

Królestwa Polskiego 
z wyraŜeniem ich połoŜenia i ludności 

alfabetycznie ułoŜona 
w Biórze Komisyji Rządowej Spraw Wewnętrznych i 

Policyi 
Wydana w Warszawie w Drukarni Łątkiewicza   

przy ulicy Senatorskiey No 467 
 
Zawarto w niej jak się wydaje większość miejscowości 
Królestwa Polskiego. Są tam takŜe wsie z terenu obecnej 
gminy Kawęczyn, które były własnością prywatną. Teren 
ten naleŜał wówczas do województwa kaliskiego i powiatu 
wartskiego. JeŜeli dane z tabeli są dokładne, to  zamieszki-
wało go 2513 osób w 261 domach. Najliczniej zaludnione 
były Lipicze Holendry, znane dzisiaj jako Olendry, wcho-
dzące w skład sołectwa śdŜary. Najprawdopodobniej za-
mieszkiwali tą wieś holenderscy osadnicy, którzy podej-
mowali się gospodarki na podmokłych terenach. Kolejne 
dwie duŜe wsie to SkarŜyn i Milejów. Najwięcej domów 
było jednak w Czachulcu Nowym  zamieszkałym przez 
osadników niemieckich. W jednym domu Ŝyło średnio 
niespełna 10 osób. Najgorsza sytuacja była w Gozdowie, 
gdzie na jeden dom przypadało 17,8 osób.  Pomijając nie-
wielki osady karczemne itp. gdzie znajdowały się najwy-
Ŝej dwa domy zamieszkałe przez właścicieli z obsługą, to 
najwygodniej Ŝyli Niemcy w Czachulcu, gdzie na jeden 
dom przypadało  5,4 osoby. Ludność naleŜała do pięciu 
parafii: Goszczanów, Przespolew, Dobra, Tokary, Kowale 
Pańskie i Głuchów. Trzeba tutaj zauwaŜyć, Ŝe jak zazna-
czono w spisie, do  głuchowskiej parafii naleŜał takŜe 
Ostrówek i Rzymsko. Te wsie obecnie w gminie Dobra, 
naleŜą teraz do parafii Dobra i Miłkowice. 

Andrzej R. Tyczyno 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Miejscowość parafia domów mieszkańców 

Będziechów Przespolew 13 149 

Budy Kowale Pańskie 2 16 

Chocim Goszczanów 5 42 

Ciemin Dobra 16 134 

Czachulec 
Nowy 

Przespolew 24 130 

Cegielnia Tokary 1 5 

Dziewiątka Kowale Pańskie 12 90 

Gąsin Psary 10 98 

Godowskie 
Budy 

Tokary 2 3 

Gozdów Tokary 8 143 

Kawęczyn Tokary 18 174 

Kołowa Tokary 1 12 

Kowale  
Pańskie 

Kowale Pańskie 21 159 

Lipicze  
Holendry 

Goszczanów 23 269 

Milejów Tokary 22 233 

Siedliska Kowale Pańskie 7 75 

Siewieruszki 
Małe 

Tokary 18 167 

Siewieruszki 
Wielkie 

Tokary 13 95 

SkarŜyn Przespolew 21 243 

SkarŜynek Przespolew 6 60 

Tokary Tokary 16 193 

śdŜary Tokary 2 27 

Teren gminy Kawęczyn w 1827 roku 

                               Dane zaczerpnięte z Tabeli 

W czasie II wojny światowej szereg mieszkańców z tere-
nu obecnej gminy Kawęczyn trafiło do więzienia w Kali-
szu. Powód był róŜny.  W Kraju Warty restrykcje były 
srogie, a Ŝycie trudne. Często by przeŜyć, trzeba było 
łamać niemieckie prawo. Najczęściej wsadzano do wię-
zień za nielegalny ubój, handel czy pędzenie bimbru.  
Władysław Jezierski z Kowali Pańskich osadzony był w 
kaliskim więzieniu w latach 1941/1942 za nielegalny han-
del. 

Za podobne „przestępstwo” przebywał 
tam w 1941 roku Roch Kluczyński z 
Milejowa. 

RównieŜ za nielegalny handel  wyrok w 1941 roku odsiady-
wała pani Maria Kowańska ze śdŜar. W tym samym roku 
takŜe za nielegalny handel osadzony był Józef Nycek z Mi-
lejowa. 
TakŜe w 1941 roku za ten sam czyn trafił do więzienia Zyg-
munt Pasik z Głuchowa. 

Opracował Andrzej R. Tyczyno 

Z akt kaliskiego więzienia 
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Terminarz otwarcia boiska „Orlik” w Kaw ęczynie 
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, Ŝe korzystanie z boiska „Orlik” w Kawęczynie będzie moŜliwe od 19.09.2012 

r. Boisko będzie otwarte w miesiącu wrześniu od środy do niedzieli w następujących godzinach: 
środa, czwartek: 15.00 – 20.00 
piątek:  15.00 – 21.00 
sobota:  10.00 – 18.00 
niedziela:  13.00 – 19.00 

Godziny otwarcia boiska w następnych miesiącach ukaŜą się w kolejnym numerze Kawęczyniaka, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy i na tablicy informacyjnej przy Orliku. 

Mistrzostwa Polski MDP Opole 2012 
W dniach 31.08.2012 - 2.09.2012 
dwie młodzieŜowe druŜyny poŜar-
nicze z gminy Kawęczyn walczyły 

o tytuł mistrza polski MDP według 
regulaminu CTIF. Zawody odbyły 
się w Opolu na pięknym stadionie 
olimpijczyków. Dziewczęca ekipa 
MDP śdŜary i chłopięca MDP Głu-
chów spędziły w Opolu trzy dni, 
pierwszy poświęcony był zakwate-
rowaniu, złoŜeniu kwiatów pod po-
mnikiem Powstańców Opolskich, a 
na koniec wizycie w amfiteatrze 
opolskim i wysłuchaniu koncertu 
zespołu „Raz, Dwa, Trzy”.  
Drugiego dnia odbywały się starty. 
Pierwszy start MDP Głuchów wy-
padł fenomenalnie, chłopcy poko-
nali rywali i uplasowali się na 
pierwszym miejscu. MDP śdŜary 
uzyskały czasy, które równieŜ po-
zwoliłyby zająć pierwsze miejsce 
niestety 10 punktów karnych, które 
otrzymały spowodowały spadek 

dziewcząt poza podium. Na szczę-
ście młodzieŜ miała szanse popra-
wić swoje wyniki w drugich star-

tach, które odbyły 
się po południu. 
Chłopcom udało się 
utrzymać się na 
pierwszym miejscu, 
dziewczyny nato-
miast po zaciętej 
walce uzyskały czas 
plasujący je na trze-
ciej pozycji. Wie-
czorem druŜyny 
przedstawiały pre-
zentacje swoich wo-
jewództw, po czym 
odbyła się dyskote-
ka, której celem była 

integracja.  
Msza święta rozpo-
częła uroczystości 
dnia trzeciego, na-
stępnie wszystkie 
druŜyny udały się po 
raz kolejny na sta-
dion, gdzie oficjalnie 
ogłoszono wyniki i 
wręczono nagrody. 
Nowi mistrzowie 
Polski i zdobywczy-
nie III miejsca stojąc 
na podium wysłu-
chali słynnego prze-
boju „we are the chapions”, który 
jeszcze bardziej akcentował wyjąt-
kowość i rangę zdobytego tytułu. 
Zawodnicy tak jak ich trenerzy po 
miesiącach cięŜkiej pracy i wielu 
wyrzeczeniach nie kryli wzruszenia 

i zadowolenia z osiągniętych wyni-
ków. Chłopcy z MDP Głuchów bę-
dą reprezentowali Polskę na Olim-
piadzie straŜackiej, która odbędzie 
się w przyszłym roku we Francji.  
Składy osobowe naszych druŜyn 
biorących udział w Mistrzostwach 
Polski MDP: 
MDP śdŜary: Karolina Maciejew-
ska, Karolina Kolasińska, Katarzy-
na Zagozda, Wiktoria Ordon, Syl-
wia Brzezińska, Kinga Kubisiak, 
Martyna Marciniak, Klaudia Jaśkie-
wicz, Natalia Bogdańska, Nikola 
Leśniak oraz trener Michał Chachu-
ła. 
MDP Głuchów: Rafał Raszewski, 
Sebastian Kalinowski, Krystian Per-
liński, Kamil Perliński, Jan Gośliń-

ski, Michał Kenska, Patryk śwań-
ski,  Andrzej Kasprzak, Konrad 
Fornalczyk, Piotr Ziółkowski oraz 
trenerzy Jarosław Pasik i Joanna 
Zubrzak.        

Joanna Zubrzak 
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W dniu 17.08.2012 r. po raz pierwszy 
Gmina Kawęczyn gościła 25 przedsta-
wicieli dwóch czeskich Lokalnych 
Grup Działania- MAS Opavsko i 
MAS Nizky Jesenik w ramach reali-
zacji projektu współpracy pn. „Wieś 
ma co zaoferować”.   
Przed budynkiem Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tokarach, czeskich 
gości powitali przedstawiciele Gminy 
Kawęczyn z wójtem Janem Nowakiem 
na czele. Tłumacz okazał się zbędny, 
poniewaŜ wszyscy goście rozumieli po 
polsku. Wielu z nich  doskonale mówiło 
po Polsku. 
Na czele czeskiej delegacji stali: pani 
wójt Zuzana Rohovska ze wsi Nove 
Sedlice (okręg morawsko-śląski), Jiri 
Krista – prezes MAS Opavsko i Pavela 
Kolara - prezes MAS Nizky Jesenik. 

Wójt podkreślił, Ŝe wiele zagranicznych delegacji 
goszczono w gminie Kawęczyn, ale Czesi zawitali 
tutaj po raz pierwszy.   
 Po zapoznaniu się przy kawie i cieście, goście uda-
li się na zwiedzanie szkoły. Bardzo im się podoba-
ła. Następnie zaproszono ich do wspólnego goto-
wania z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiej-
skich w Tokarach. Goście Ŝwawo zabrali się do 
pracy podśpiewując przy tym ludowe melodie. 
Przygotowywano bogate menu, w którym były: 
Ŝurek z jajkiem i ziemniakami w mundurkach,  zu-
pa buraczkowa z zacierkami, placki ziemniaczane z 

gulaszem, kotlety mielone z papryką, kopytka z sosem pie-
czarkowym, łopatka wieprzowa z grzybami i kapusta za-
smaŜana. Na deser przygotowano: sernik z jesienną rosą i 
biszkopt z kremem cytrynowym. 
Czescy goście byli zachwyceni gościnnością gminnych 
władz samorządowych i mieszkańców Tokar, a takŜe tutej-
szą smakowitą kuchnią. Nastąpiła teŜ wymiana upominków. 
Kierownictwo czeskiej delegacji otrzymało monografię 
Gminy Kawęczyn, autorstwa ks. Henryka Witczaka. Goście 
podarowali własne materiały promocyjne i zapraszali przed-
stawicieli Gminy Kawęczyn do odwiedzenia ich. 

(art.)   

Goście z Czech w Gminie Kawęczyn 

Czescy goście smacznie i wesoło spędzili czas w towarzystwie gospodarzy z 
Gminy Kawęczyn. 

Wójt Jan Nowak i pani dyrektor Ewa Wojtczak 
w towarzystwie kierownictwa czeskiej delegacji. 

Wójt Nowak osobiście witał czeskich gości 
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„Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno-zawodowa  
na terenie gmin Powiatu Tureckiego” – 

 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt systemowy 
GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAW ĘCZYNIE  

Rozpoczęcie kursów zawodowych oraz wycieczki integracyjne    

W dniu 6 sierpnia br. osoby, z którymi podpisano kontrakty socjalne rozpoczęły udział w  kursach gastrono-
micznym i florystycznym, finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Z terenu gminy Kawęczyn 
naukę m.in. układania bukietów rozpoczęły 3 panie, natomiast naukę sztuki kulinarnej podjęło 5 pań. Te 
dwa rodzaje kursów odbywają się w Turku, w Szkole Podstawowej nr 1. Na czas trwania kursów uczestnicy 
mieli moŜliwość zostawienia swoich dzieci pod fachową opieką w przedszkolu w Turku. 
8 sierpnia zorganizowana została - równieŜ w ramach funduszy EFS - wycieczka dla uczestników oraz ich 
dzieci do Torunia. Przewodnik oprowadził grupę po Starówce, dzieci poznały miasto Mikołaja Kopernika, 
moŜna było równieŜ skosztować słynnych Toruńskich Pierników. Po zwiedzeniu głównych zabytków Toru-
nia i obfitym obiedzie zorganizowane były gry i zabawy dla dzieci, w tym strzelanie z łuku, rzutki czy gra w 
bulle, następnie wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Wszyscy zadowoleni i pełni wraŜeń powrócili do 
domu. 
W dniu 25 sierpnia beneficjentom projektu zorganizowano równieŜ 2 - dniową wycieczkę do Trójmiasta a w 
tym spacer z pilotem wycieczki po Jastrzębiej Górze, następnie zwiedzanie latarni morskiej w Rozewiu, ko-
lejnego dnia przejazd do Gdyni-młodego, pręŜnie rozwijającego się miasta portowego, atrakcyjnie łączącego 
funkcje handlowe, turystyczne i rozrywkowe a tam spacer uczestników Skwerem Kościuszki z Molem Połu-
dniowym, rzut okiem na największą atrakcję-cumujące przy nabrzeŜu zabytkowe okręty i Ŝaglowce. Później 
nastąpił przejazd do Gdańska i zwiedzanie Ratusza Głównomiejskiego, Fontanny Neptuna, Dworu Artusa, 
spacer ulicą Mariacką i wejście do Kościoła Mariackiego, spacer na Westerplatte. Po południu uczestnicy 
wycieczki wyjechali w drogę powrotną do domu. 
Projekt przewiduje jeszcze dwa wyjazdy – 1-dniowy do Wrocławia (uczestnicy z dziećmi) oraz 3-dniową 
wycieczkę do stolicy gór - Zakopanego. W międzyczasie rozpoczną się kolejne kursy (handlowy- 7 osób; 
kosmetyczno-fryzjerski-6 osób), dzięki którym uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje. 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 przyjmowane 
są od 1 września 2012 roku do 30 listopada 2012 
roku.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z fundu-
szu alimentacyjneg o na nowy okres  
świadczeniowy 2012/2013 przyjmowane są od          
1 sierpnia 2012 roku do 31 października 2012 roku  

Kawęczyn,   dnia 04.09.2012 r.  
Działając  na  podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce  nieruchomościami  / tj. 
Dz.U. z  2010 r.  Nr 102  poz. 651  ze  zm. / 

WÓJT    GMINY   KAW ĘCZYN 
 informuje,  Ŝe  w  terminie   od  dnia   04.09.2012 r. do 25.09.2012 r. w   siedzibie  Urzędu  Gminy  Kawęczyn  
został  wywieszony    w y k a z    nieruchomości  gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzin-
nym przeznaczonej  do sprzedaŜy w   drodze bezprzetargowej jn. :   
działka nr geod. 235/2  o pow. 1205 m², powierzchnia uŜytkowa – 70,19 m², powierzchnia zabudowy  - 69,87 
m². 
W  wykazie podany został termin składania wniosków  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości gruntowej zabudowanej na  podstawie  art. 34 ust. 1 i 2 powołanej wyŜej ustawy. Dodatkowe infor-
macje moŜna uzyskać w  Urzędzie Gminy w Kawęczynie  / pokój  nr  14 /  tel. 63  288-59-24. 
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 Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą dziękczynną za zbiory, koncele-
browaną pod przewodnictwem jego 
ekscelencji księdza biskupa Stanisława 
Gębickiego. NaboŜeństwo było spra-
wowane w kościele parafialnym p.w. 
św. Andrzeja Apostoła w Tokarach. Po 
mszy korowód doŜynkowy udał się na 
plac przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II. Tutaj wójt Jan Nowak przy-
witał wszystkich przybyłych gości. 
Świętowanie rozpoczęto dzieleniem 
bochnów chleba upieczonych z tego-
rocznych ziaren. Starosta Turecki zło-
Ŝył rolnikom podziękowania za ich 
zaangaŜowanie w pracę na roli. 
Uczniowie szkół z terenu gminy Kawę-
czyn przeprowadzili obrzęd doŜynko-

wy. Następnie odbył się konkurs na 
najpiękniejszy wieniec doŜynkowy. 
Spośród prac zaprezentowanych przez 
sołectwa z terenu gminy Kawęczyn 
jury doceniło wysiłek sołectwa Kowale 
Pańskie. Zwycięzcą w tym konkursie 
na szczeblu powiatowym została zaś 
gmina Tuliszków. 
Kolejnym punktem obchodów święta 
rolników były zmagania gmin w prze-
ciąganiu liny. bezkonkurencyjny oka-
zał się Tuliszków pokonując trzech 
rywali: Malanów, Dobrę i Kawęczyn. 
Wiele pozytywnych emocji przyniósł 
teŜ konkurs kulinarny. Pierwsze miej-
sce w rywalizacji druŜyn z terenu gmi-

ny Kawęczyn przypadło w udziale pa-
niom z Tokar, które przygotowały ka-
szę z grzybami okraszaną łopatką po 
tokarsku. Etap powiatowy Festiwalu 
Kuchni Wielkopolskiej natomiast wy-
grała reprezentacja gminy Dobra z tra-
dycyjną „Plinzą z Rzechty”. Zwycięska 
druŜyna będzie sławić powiat turecki 
podczas zmagań w Kościanie. 
Uroczystości doŜynkowe uświetniły 
występy grup artystycznych z terenu 
powiatu tureckiego. Publiczność mogła 
podziwiać zespół ludowy Brudzewia-
cy, Leśną Akademię Dźwięku oraz Big 
Band Turek. O dobry humor gości do-
Ŝynkowych zadbał Kabaret „Długi”. 

Zakończeniem imprezy była zabawa 
taneczna.                                           IK 

Urząd  
Gminy  

Kawęczyn 
62-704 Kawęczyn 

Centrala Urzędu tel. 
 63 288 59 10, 
 63 288 50 14 
FAX 
63 288 59 40 
E-mail 
ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
Strona internetowa 
www.kaweczyn.pl 

czynny w dni robocze 
od 7.30 do 15.30  

DoŜynki Powiatowo - Gminno – Parafialne Tokary 2012 

Urząd Gminy Kawęczyn składa ser-
deczne podziękowania wszystkim 
osobom zaangaŜowanym w przygoto-
wanie i przeprowadzenie uroczysto-
ści doŜynkowych oraz wszystkim go-
ściom za przybycie i wspólne święto-
wanie. Rolnikom zaś Ŝyczy pomyśl-
nych zbiorów i sprzyjającej aury po-
godowej na kolejny rok.  
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I N F O R M A C J A 
o moŜliwości składania wniosków  w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.  

Od dnia 4 czerwca 2012 roku moŜna składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest w ramach realizowanego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 
Tureckiego w roku 2012.  
Wnioski mogą składać: 
• Osoby fizyczne, nie będący przedsiębiorcami, 
• Jednostki organizacyjne powiatu i gmin, 
• Parafie posiadające nieruchomość na terenie Powiatu Tureckiego. 

Ze  środków mogą korzystać rolnicy w przypadku gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierają-
cych azbest z budynków  mieszkalnych.  

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

  Warunkiem koniecznym starania się o objęcie programem  jest uprzednie poinformowanie Urzędu (na 
stosownym druku) o posiadanym azbeście na swojej nieruchomości.  

O przyznaniu środków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy. 
Wnioski  wraz  z załącznikami naleŜy składać w Urzędzie Gminy Kawęczyn.  

Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju numer 22  
lub pod numerem telefonu 63 288 59 32, 63 288 59 27. 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi moŜliwości uzyskania dofinansowa-
nia do montaŜu kolektorów słonecznych (tzw. solarów)  informujemy,  

iŜ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  realizuje  powyŜsze zadanie. Jest to 
program dopłat do kolektorów , który NFOŚ i GW realizuje we współpracy z bankami. W ramach programu 
udzielane są dotacje na zakup i montaŜ kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych 
(w wysokości do 45%) spłat kapitału kredytów bankowych. Program dopłat do kolektorów  przeznaczony jest dla 
osób fizycznych. Z programu dotacji do kolektorów mogą skorzystać równieŜ rolnicy pod warunkiem, Ŝe kolek-
tory słoneczne wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym, a nie w działalności  rolniczej.  

Wysokość dotacji na kolektory to 45% kosztów zakupu i montaŜu kolektorów słonecznych, przy czym 
jednostkowy koszt kwalifikowany nie moŜe przekroczyć 2500zł brutto w przeliczeniu na 1m2 całkowitej po-
wierzchni zainstalowanych kolektorów. Dotacja na kolektory słoneczne połączona jest z kredytem bankowym i 
przeznaczona jest na jego częściową spłatę. Kredyt moŜe być udzielony na wyŜszą kwotę, ale dotacją objęta bę-
dzie wyłącznie część odpowiadająca kosztom kwalifikowanym. 
Kredyt z dotacją na kolektory moŜna otrzymać w jednym z 6 banków, które podpisały z NFOŚ i GW umowę o 
współpracy przy realizacji programu.  
Są to: 
• Bank Ochrony Środowiska S.A.,  
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,  
• Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,  
• Krakowski Bank Spółdzielczy,  
• LUKAS Bank S.A.,  
• Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,  
• Warszawski Bank Spółdzielczy,.  
Szczegółowe informacje na temat moŜliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚ i GW oraz wzory 
wniosków moŜna uzyskać w placówkach  banków.  
PoniŜej znajdują się numery telefonów do oddziałów Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie współ-
pracującego z NFOŚ i GW: 
-  Oddział w Kawęczynie tel.:  063 278 87 80 ( dział kredytowy)  
-  Oddział w Turku tel.: 063 278 87 64 (dział kredytowy) 

a. s. 
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Informacja dla rodziców  
uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz 
uczniów objętych kształceniem specjalnym 

 Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  (Dz. U. poz. 706) moŜna 
ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.  

Pomoc jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-IV 
szkoły podstawowej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, 
w tym specjalnego, jest równieŜ udzielana uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum słabowidzącym, 
niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w posiadającym orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego. 

Pomocy udziela się w/w uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej. Pomocy 
udziela się uczniom klasy I szkoły pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( wynosi ono 504 zł netto na osobę). 

W przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc 
moŜe być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym  z rodzin, w których dochód na 
osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc 
w tym trybie, nie moŜe przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów  klas II-IV.  

Kwota pomocy nie  moŜe przekroczyć: 
•180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, 
•210 zł – dla ucznia kl IV oraz ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, 
•325 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym                  w stop-

niu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, realizującego kształcenie w gimna-
zjum 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych). Wniosek 
moŜe złoŜyć inna osoba ( np. nauczyciel, pracownik socjalny) za zgodą przedstawiciela ustawowego 
lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do 14 września 2012 r. 

Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie            o ko-
rzystaniu ze świadczeń pienięŜnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.  Ubiegając  się o pomoc 
w przypadku, gdy dochód przekracza kryterium dochodowe naleŜy do wniosku dołączyć uzasadnienie. 

W uzasadnionych przypadkach do wniosku naleŜy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników po przedstawieniu dowodu zakupu podręczni-
ków. Zachować więc naleŜy faktury imienne wystawione na ucznia lub rodzica, rachunek lub paragon. 
W uzasadnionych przypadkach naleŜy przedłoŜyć oświadczenie. 

A. Biegańska 
 
PS. Pomoc udzielana jest równieŜ uczniom I klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniom  niepeł-

nosprawnym realizującym kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych. Na podobnych zasadach po-
moc udzielana jest uczniom szkół artystycznych. 



Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Śluby 

Zgony 
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Karolina Knapik 
††† 

Irena Kluska 
††† 

Józef Kaźmierczak 

Paulina Groblica 
Adrian Tyczyno 
♥♥♥ 

Emilia Tomaszewska 
Piotr Wichorski 
♥♥♥ 

Ewa Raszewska 
Maciej Sobolewski 
♥♥♥ 

Małgorzata Kurzyńska 
Damian Kaczmarek 

♥♥♥ 
Alicja Rosiakowska 

Zbigniew Bączyński 
♥♥♥ 

Joanna Radzimska 
Łukasz Staciwa 
♥♥♥ 

Ewelina Kołodziejczak 
Marcin Zawada 
♥♥♥ 

Katarzyna Kalinowska 
Arkadiusz Kominiarczyk 

♥♥♥ 
Sylwia Sroczyńska 

Damian Frątczak 
♥♥♥ 

Monika Antczak 
Łukasz Kuczyński 
♥♥♥ 

Malwina Mi śczak 
Grzegorz Witaszczyk 

Zapraszamy  
do nowo otwartego  

salonu fryzjersko – kosmetycznego 

 Agata 
(obok stacji paliw) 
 Godziny otwarcia: 

 od pon. do pt.: 8.00 – 17.00 
 sobota: 8.30 – 14.00 

StrzyŜenie damskie i męskie 8 zł 
Promocja – wtorek - strzyŜenie męskie 5 zł 

Zapraszam  
do nowo otwartego sklepu  
z odzieŜą uŜywaną.  

Sklep znajduje się  w Kawęczynie  
Pod nr 164, za stacją paliw,   

w budynku obok  
sklepu spoŜywczego  

Sklep czynny: od poniedziałku do piąt-
ku – 800 - 1430 

w soboty -  800 - 1230 

Redakcja „Kawęczyniaka”  
nie odpowiada  

za treść ogłoszeń 

Od 1-ego czerwca 2012  
zmiana adresu  

Gabinetu Stomatologicznego 
Kawęczyn 29 a –  w kierunku 

Dobrej 

Kwiaciarnia AGA Agnieszka Marcinkowska 
Kawęczyn 39 c (obok stacji paliw) oferuje: 
kwiaty cięte, doniczkowe, sztuczne; wiązanki 
okolicznościowe, bukiety ślubne; wiązanki po-
grzebowe i wieńce; kompozycje kwiatowe do 
dekoracji na stół, samochód oraz do kościoła; 
wazony, donice, świeczki; kartki okolicznościo-
we; papier, torebki, pudełka na prezenty, świe-
ce, drobne upominki, itp.  

Zapraszam. 

Roman  Łaszcz   
Głogowa  23   

62-710   Władysławów             
INFORMUJE   

Ŝe  będzie  prowadzić   
sprzedaŜ  zbóŜ ozi-
mych wszystkich   ga-
tunków, w tym  zbóŜ   
mieszańcowych. 
Zamówienia   moŜna  
składać   

telefonicznie    
pod  nr  604213656   

lub  osobiście   
w  siedzibie  Firmy  

Firma  
Handlowa  
,,IWONA”    



 

Odszedł trener Modrzejewski 

Najlepsi z najlepszych 

W pierwszych pięciu meczach run-
dy jesiennej Orzeł doznał jednej 
poraŜki i jednego remisu, a trzy 
razy zwycięŜył. 

Tabela A-klasy w sezonie 2012/2013  

Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 
1 Błękitni Mąkolno 5 13 16:3 
2 Wilki Wilczyn 5 12 23:11 

3 GKS Lisewo 5 11 11:3 

4 Sokół II Kleczew 5 11 17:8 
5 GKS Orzeł Kawęczyn 5 10 9:7 

6 Grom Malanów 5 9 7:9 
7 Sparta Orzechowo 5 8 12:11 
8 GKS Osiek Wielki 5 8 8:7 

9 StraŜak Licheń Stary  5 7 12:9 

10 Orzeł Grzegorzew 5 6 22:11 

11 ZKZ II Zagórów 5 6 12:21 

12 Orlik Miłosław 5 5 9:9 

13 Nałęcz Babiak 5 2 6:10 

14 Teleszyna Przykona 5 2 10:16 

15 Warta Kramsk 5 1 6:29 
16 Czarni Ostrowite 5 0 4:20 

Wyniki spotkań oraz inne aktualności  
z działalności GKS Orzeł Kawęczyn 

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

A klasa KOZPN 
Terminarz rundy jesiennej sezonu 2012/2013 

I kolejka 2012-08-15 
ORZEŁ Kaw ęczyn - ORLIK Miłosław  2:2 
II kolejka 2012-08-19 
ZKS II Zagórów - ORZEŁ Kaw ęczyn  1:2 
III kolejka 2012-08-26 
ORZEŁ Kaw ęczyn - NAŁĘCZ Babiak  2:1 
IV kolejka 2012-08-29 
GROM Malanów - ORZEŁ Kaw ęczyn  0:1 
V kolejka 2012-09-02 
ORZEŁ Kaw ęczyn - TELESZYNA Przykona  3:2 
VI kolejka 2012-09-09 
GKS Lisewo - ORZEŁ Kaw ęczyn 17:00 
VII kolejka 2012-09-16 
ORZEŁ Kaw ęczyn - CZARNI Ostrowite 17:00 
VIII kolejka 2012-09-22 
WARTA Kramsk - ORZEŁ Kaw ęczyn 16:00 
IX kolejka 2012-09-30 
ORZEŁ Kaw ęczyn - BŁĘKITNI M ąkolno 16:00 
XI kolejka 2012-10-07 
ORZEŁ Grzegorzew - ORZEŁ Kaw ęczyn 16:00 
XI kolejka 2012-10-14 
ORZEŁ Kaw ęczyn - SPARTA SKLEJKA Orzechowo 16:00 
XII 2012-10-21 
STRAśAK Licheń Stary - ORZEŁ Kaw ęczyn 16:00 
XIII 2012-10-28 
ORZEŁ Kaw ęczyn - GKS OSIEK WIELKI 15:00 
XIV 2012-11-04 
SOKÓŁ II Budzisław - ORZEŁ Kaw ęczyn 14:00 
XV 2012-11-11 
ORZEŁ Kaw ęczyn - WILKI Wilczyn 13:00 

Na inaugurację Orzeł Kawęczyn zremisował na bo-
isku w Tokarach ze spadkowiczem z okręgówki Orli-
kiem Miłosław 2-2. Bramki dla naszej druŜyny zdoby-
li: Jakub Dudek i  w końcówce Janusz Modrzejewski – 
grający trener. Orzeł mógł wygrać i to wysoko to spo-
tkanie, ale piłkarze byli tego dnia słabo dysponowani 
strzelecko. 
W drugiej kolejce druŜyna Orła pokonała w Zagóro-
wie rezerwy tamtejszego ZKS-u 2-1. Bramki dla na-
szej druŜyny zdobyli: Szymon Woźniak i  Jakub Du-
dek. Po końcowym gwizdku na stadionie w Zagórowie 
moŜna było usłyszeć gromkie: „Jak się bawi tak się 
bawi Kawęczyn!”. Brawa naleŜą się całemu zespołowi 
Ŝe mimo niekorzystnego wyniku do przerwy i trud-
nych warunków atmosferycznych pokonali rywali. 
W trzeciej kolejce Orzeł podejmował Nałęcz Babiak. 
Nasi piłkarze zagrali bardzo ambitnie i zasłuŜenie zdo-
byli komplet punktów wygrywając 2:1. Gole zdobyli 
Bartek Jacek i Jakub Dudek. Był  to trzeci mecz po-
między tymi druŜynami, w którym pada taki wynik dla 
Orła. 
W czwartej kolejce nasi piłkarze ulegli na wyjeździe 
Gromowi Malanów 0:1. TuŜ przed rozpoczęciem poin-
formowano piłkarzy, Ŝe po ponad trzyletniej pracy w 
naszym klubie, z funkcji trenera zrezygnował Janusz 
Modrzejewski, ponoć z przyczyn osobistych. W szatni 
przed meczem trener podziękował zawodnikom za 
współpracę. Być moŜe to miało wpływ na końcowy 
wynik. Orzeł odniósł pierwszą poraŜkę w sezonie i to 
w meczu derbowym. W tym spotkaniu druŜynę popro-
wadził wiceprezes klubu Tomasz Musiałowski. 
W piątej kolejce konińskiej A-klasy Orzeł pokonał na 
własnym boisku lokalnego rywala Teleszynę Przykona 
3:2. Bramki zdobyli Grzegorz Majda – 2 i Wojciech 
Jasiak. Przy dwóch bramkach asystował Jakub Dudek, 
a przy jednej Przemysław Kurzawa. 
Kiedy oddawaliśmy ten numer Kawęczyniaka do 
druku nie podano jeszcze nazwiska nowego trenera 
Orła Kaw ęczyn. 

W tabeli najlepszych strzelców ,,Orła’’ jest juŜ sie-
dem nazwisk. Trzy  bramki zdobył Jakub Dudek, a 
dwie Grzegorz Majda. Pozostałych siedmiu piłka-
rzy zaliczyło po jednym celnym trafieniu.            
(art.)  


