
NR 2/10 (289)                         NAKŁAD 500 EGZEMPLARZY                            luty  2010 

KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

Podczas zebrania Związku 
Gmin Powiatu Tureckiego,  
które odbyło się 13 stycznia 
br., podjęto decyzję o zor-
ganizowaniu w Kawęczy-
nie, powiatowych obcho-
dów 20-lecia gminnego sa-
morządu terytorialnego.  
Uroczystości zaplanowano 
na 27 maja 2010 roku w 
dniu wyborów samorządo-
wych z 1990 roku. 
W programie obchodów 
zaplanowano m.in.. Oko-

licznościową  konferencję, 
poświęconą dokonaniom 
samorządów w minionym 
dwudziestoleciu. Wręczone 
zostaną takŜe odznaczenia i 
podziękowania dla zasłuŜo-
nych samorządowców. 
Druga część,  rekreacyjno-
rozrywkowa, odbędzie się 
na placu obok Urzędu Gmi-
ny. 
Na uroczystość zaproszeni 
zostaną między innymi: 
byli i obecni wójtowie         

i burmistrzowie oraz ich 
zastępcy, przewodniczący 
Rad, członkowie Zarządów. 
Oczekiwane będzie takŜe 
przybycie byłych i obec-
nych przedstawicieli powia-
towych władz samorządo-
wych. Przygotowania do 
jubileuszu rozpoczną się 
juŜ w pierwszej połowie 
lutego, tego roku.  
Do Związku Gmin Powiatu 
Tureckiego, przystąpiły 
wszystkie gminy naszego 
powiatu. Jego zadaniem jest 
wspólne wykonywanie za-
dań publicznych w zakresie 
rozwoju gospodarczego, 
społecznego kulturowego     
i oświatowego. Pierwszemu 

tegorocznemu zebraniu, 
które odbyło się w siedzibie 
Turkowskiej Unii Rozwoju, 
przewodniczył Cezary Kra-
sow sk i— wó jt  gm iny 
Brudzew, który  pełni obo-
wiązki przewodniczącego 
Związku. Omawiano spra-
wy bieŜące, w tym program 
Walnego Zgromadzenia 
Związku, podczas którego 
wybrane zostaną władze 
statutowe. 

(art)           

W  dniu 10 stycznia 2010 
roku w Zespole Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Kawęczynie odbyły się 
jasełka, będące przedłuŜe-
niem świątecznego czasu w 
naszych sercach i rodzinach. 
Wieloletnia tradycja przedsta-
wień jasełkowych przygoto-
wanych przez uczniów szkoły 
w Kawęczynie cieszy się du-
Ŝą popularnością w środowi-
sku lokalnym. RównieŜ         
w tym roku, pomimo zasypa-
nych dróg, padającego śniegu 
i mrozu, wszystkie miejsca na 
widowni były zajęte. 
Czas BoŜego Narodzenia jest 
niezwykle piękny i bogaty w 
treści, dlatego co roku moŜna 
w nim odkryć coś nowego, 
moŜna mądrzej i piękniej go 

przeŜyć. 
Tegoroczne jasełka zapre-
zentowane przez uczniów 
szóstej klasy szkoły podsta-
wowej oraz klas pierwszych 
gimnazjum, pod opieką pani 
Jolanty Kołaty, nawiązywa-
ły do czasów dzisiejszych, 
ukazały współczesne przy-
gotowania do świąt. Ucznio-
wie pragnęli przestrzec 
wszystkich, którzy w po-
śpiechu i zgiełku koloro-
wych wystaw zapominają    
o istocie BoŜego Narodzenia, 
a takŜe przedstawili tradycyj-
ne zwyczaje i świąteczne ob-
rzędy związane z przygoto-
waniem kolacji wigilijnej. 
Przedstawieniu towarzyszyły 
kolędy grane i śpiewane  
przez uczniów kółka muzycz-

nego kierowanego przez pana 
Krzysztofa Jesionka.  
Dodatkowo atmosferę tego 
dnia podkreślały dekoracje 
przygotowane przez uczniów 
pod kierunkiem p. A. Biegań-
skiej, p. A. Górskiej oraz pani  
M. Tomczyk. Były to wspa-

niałe szopki boŜonarodzenio-
we (z elementami ruchomymi 
i oświetleniem) oraz prace 
plastyczne, w wykonanie któ-
rych zaangaŜowani byli rów-
nieŜ rodzice. 

ZS 

Jasełka w Kawęczynie 

Samorządowa rocznica w gminie Kawęczyn 
Na dzień 27 maja 2010 roku zaplanowano w Kawęczynie 
powiatowe obchody XX-lecia gminnych samorządów te-
rytorialnych. Tak postanowiono podczas zebrania Związ-
ku Komunalnego Gmin Powiatu Tureckiego. Zaproszeni 
zostaną na nie obecni i byli wójtowie, burmistrzowie oraz 
przewodniczący gminnych rad.  
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Mszę świętą w kawęczyńskiej kaplicy 
celebrował ks. Antoni Janicki – pro-
boszcz parafii Tokary. Po jej zakończe-
niu, udano się do Zespołu Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie odby-
ło się samorządowe spotkanie opłatko-
we.  Arleta Biegańska – dyrektorka tej 
szkoły zaprosiła uczestników spotkania 
do obejrzenia wystawy szopek boŜona-
rodzeniowych, wykonanych przez 
uczniów szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Na obrady, którym przewodni-
czył Edward Michalak – przewodniczą-
cy Rady Gminy, przybyli wszyscy rad-
ni. W punkcie, zapytania i interpelacje, 
głos zabrał radny Józef Raszewski. W 
imieniu swoim i sołtysa Józefa Jana-
szczyka, zgłosił wniosek o uwzględnie-
nie w wieloletnim planie budowy dróg 
na lata 2011-2014 dwóch w jego okrę-
gu wyborczym: na osiedlu przy drodze 
Siedliska-Malanów (200 m) i w kierun-
ku Woli (1000 m).  
Radni po raz ostatni dokonali korekty 
budŜety na 2009 rok. Następnie przy-
stąpiono do omawiania projektu budŜe-
tu na 2010 rok. Wójt Jan Nowak powie-
dział, Ŝe wyróŜnia się on na tle po-
przednich z kilku ostatnich  lat., głów-
nie ze względu na skalę planowanych 
inwestycji z udziałem  pieniędzy z Unii 
Europejskiej. W planach do 2013 roku 
są co najmniej trzy inwestycje rocznie, 
dofinansowywane ze środków unij-
nych. Stwierdził teŜ, Ŝe niewielkie do-
chody własne gminy, nie pozwalają 
sięgnąć jeszcze głębiej do unijnej kasy, 

która wymaga nawet kilkudziesięcio-
procentowego wkładu własnego.  
 - Pomimo tego – mówił wójt – musimy 
zrobić wszystko, aby jak najwięcej z 
tych środków wykorzystać.  
Kwota ta jak na gminę Kawęczyn jest 
niebagatelna moŜe wynieść nawet czte-
ry miliony złotych. 
Projekt nowego budŜetu omówił Rafał 
Woźniak – skarbnik gminy. Dochody 
zaplanowano na kwotę 11,5 mln zło-
tych, a wydatki na 15,26 mln zł. Defi-
cyt pokryty zostanie z kredytów i poŜy-
czek. Zdaniem wójta będzie on niŜszy 
od zaplanowanego, poniewaŜ po prze-
targach, kwoty inwestycyjne będą niŜ-
sze od zakładanych. Ponad sześć milio-
nów złotych przeznaczonych zostało na 
cele oświatowe. W kwocie tej mieści 
się dokończenie budowy nowej szkoły 
w Tokarach. Około 650 tys. zł, gmina 
wyda na budowę i modernizację dróg. 
Gminę czeka takŜe pierwszy znaczący 
wydatek na turystykę. Będą to  i trasy 
piesze i rowerowe. Na ten cel przewi-
dziano 600 tys. zł, takŜe z środków po-
zabudŜetowych. Znaczne kwoty wyda-
ne zostaną na modernizację trzech 
gminnych ujęć wody pitnej w: Toka-
rach, Kowalach Pańskich i Marcjano-
wie. Jednostki straŜackie otrzymają 159 
tys. zł. Dwadzieścia tysięcy z tej kwoty, 
przeznaczone zostanie na zakup samo-
chodu dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
w Będziechowie. Ponad 500 tys. zł 
kosztowała będzie modernizacja boiska 
w Tokarach. Z tej kwoty, aŜ 350 tys. zł 

pochodziło będzie z dotacji Unii Euro-
pejskiej. Na zadania związane z kulturą 
i dziedzictwem narodowym, przezna-
czono 159 tys. zł. Nie zapomniano teŜ o 
funduszu stypendialnym, który zasilony 
zostanie z budŜetu kwotą czterech ty-
sięcy złotych. DołoŜą się do tego jak co 
roku radni. Jedno ze stypendiów ufun-
duje wójt Jan Nowak. W budŜecie za-
bezpieczono  takŜe środki na sztandaro-
wą imprezę gminy Kawęczyn, jaką są 
zawody konne. W sumie na wszelkie 
imprezy kulturalne i sportowe, przezna-
czono 33.000 zł.  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Poznaniu dotycząca budŜetu na 
2010 rok była pozytywna. RównieŜ 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy nie 
wniosła Ŝadnych zastrzeŜeń. Radni bez 
uwag i dyskusji, jednogłośnie przyjęli 
uchwałę budŜetową. Jan Nowak po-
dziękował radnym za przyjęty budŜet 
podkreślając, Ŝe jest on ostatnim w tej 
kadencji gminnego samorządu.  
Wójt obszernie opowiedział o swojej 
działalności w okresie międzysesyj-
nym. Poinformował teŜ o przekazaniu 
przez Wojewodę pieniędzy na zwrot 
rolnikom podatku akcyzowego. Odpo-
wiadając na wniosek radnego Raszew-
skiego stwierdził, Ŝe został on przyjęty 
do wiadomości i włączony zostanie, 
jako dokument przy tworzeniu wielolet-
niego planu.  
 

(art.) 

 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 placów-
kach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn oraz w Urzędzie 

Gminy i na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl 
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Uchwalono ambitny budŜet na 2010 

Szczególnie uroczysty charakter miała sesja budŜetowa Rady Gminy 
Kawęczyn. Poprzedziła ją msza święta w intencji samorządowców od-
prawiona w kawęczyńskiej kaplicy. Po jej zakończeniu radni i sołtysi 
spotkali się na samorządowym spotkaniu opłatkowym. Podczas sesji w 
Zespole szkół w Kawęczynie uchwalono ambitny budŜet na 2010 rok. 

Z ostatniej chwili 
Znakomicie spisali się piłkarze z na-
szej gminy, którzy wystąpili w I Ha-
lowym Turnieju Piłki NoŜnej o Pu-
char Wójta Gminy Turek.  Występu-
jąc w gronie dwunastu druŜyn zajęli 
drugie miejsce, przegrywając w fina-
l e  z  z e s p o ł e m  o  n a -
zwie ,,Profesorki’’, w którym grali 
między innymi:  Janusz Modrzejew-
ski - trener  ,,Orła’’ Kawęczyn i 
Przemysław Witkowski - grający 
trener Teleszyny Przykona. Nasi pił-
karze zostali nagrodzeni dyplomem i 
Pucharem Burmistrza Miasta Turek. 
Wręczył im je  wójt Jan Owczarek. 

(art.) 
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W  dniu 10 grudnia od-
był się uroczysty apel 

z okazji szóstej rocznicy na-
dania imienia Marii Skło-
dowskiej-Curie Zespołowi 
Szkół w Kawęczynie. Uro-
czystość rozpoczęła się 
przedstawieniem w wykona-
niu uczniów klasy szóstej, 
którzy przybliŜyli wszystkim 
zgromadzonym Ŝycie pry-
watne Marii oraz jej odkry-
cia. Uczniowie przypomnieli, 
iŜ od najmłodszych lat Maria 
pragnęła poświęcić się pracy 
naukowej. Z powodu trudnej 
sytuacji w kraju nie miała 
jednak moŜliwości dalszego 
kształcenia się, dlatego wyje-
chała za granicę, aby na pa-
ryskiej Sorbonie studiować 
fizykę oraz matematykę. To 
równieŜ w ParyŜu Maria po-
znała Piotra Curie, z którym 
połączyło ją uczucie, wspól-
ne zainteresowania i praca 

naukowa. Maria i Piotr wzięli 
ślub, a owocami ich związku 
były córki Irena oraz Ewa.  
Przez całe swoje Ŝycie pań-
stwo Curie prowadzili bada-
nia nad promieniowaniem 
rud uranu, które doprowadzi-
ły do wykrycia w 1898 roku 

dwóch pierwiastków: polonu 
i radu. 
Praca uczonych zaowocowa-
ła wielkimi zaszczytami. Jed-
nym z nich była Nagroda 
Nobla. Istotny jest równieŜ 
fakt, iŜ Maria Skłodowska-
Curie otrzymała ją dwukrot-

nie, czego nie dokonał nikt 
dotąd. Patronka Zespołu 
Szkół była wielką uczoną, 
osobą niezwykle inteligentną 
i zdolną, która gotowa była 
do poświęceń nie tylko na 
rzecz nauki, ale takŜe  
dla dobra innych ludzi. Przy-
gotowując się do obchodów 
dnia patronki szkoły ucznio-
wie brali udział w róŜnych 
konkursach: wiedzy na temat 
Ŝycia i odkryć Marii, wyko-
nując gazetki, plakaty oraz 
prezentacje multimedialne. 
Działania te były takŜe ozna-
ką dumy uczniów, iŜ to wła-
śnie Zespół Szkół, do którego 
uczęszczają nosi tak za-
szczytne imię Marii Skło-
dowskiej-Curie.               PB 

Dzień patronki naszej szkoły 

Podczas uroczystego apelu 

W  jesienno-zimowe po-
południa uczniowie 

Gimnazjum im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Kawęczy-
nie uczęszczali na kurs tańca 
prowadzony w szkole w ra-
mach projektu pod ha-
słem ,,Chcemy pięknie Ŝyć”  
autorstwa U. Jarentowskiej,  
B. Pabisiak i V. Kończak. 
Projekt ten jest częścią pro-
gramu Wielkopolsk iego 
Urzędu Wojewódzkiego, któ-
rego celem jest profilaktyka 
zapobiegania uzaleŜnieniom 
wśród dzieci i młodzieŜy, 
realizowana w formie warsz-
t a t ó w  e d u k a c y j n y c h  
i komunikacyjnych, organi-
zacji czasu wolnego i rozwi-
j a n i a  za i n t e r e s o w ań 
oraz zdolności młodego po-
kolenia. 
Poza kursem tańca szkoła 
zaoferowała uczniom warsz-
taty z kultury Ŝywego słowa, 
tren ingi in terpersonalne        
z udziałem psychologa, peda-

goga szkolnego i instruktora 
terapii uzaleŜnień oraz spo-
tkanie z poetą i warsztaty 
boŜonarodzeniowe.  

Lekcji tańca udzielał instruk-
tor ze szkoły tańca ,,a Siera-
szewski Dance studio”  
z Kalisza. Nabywanie no-

wych umiejętności połączone 
było z przy jemnością  
i radością, uczestnicy poznali 
i opanowali podstawowe kro-
ki tańca towarzyskiego          
i współczesnego. 

PB 

Chcemy Ŝyć pięknie 

Lekcja tańca 
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Obecnie Mirosław Grudziński posiada 
czterdzieści koni głównie rasy wielko-
polskiej, choć ma takŜe konie zimno-

krwiste i kuce w dwóch stajniach, tej 
w Myszkowicach oraz w Strzałkowie 
gmina Lisków w powiecie kaliskim. 

Pan Mirosław opowiadał takŜe o swo-
ich pasjach sportowych. Startuje w 
zawodach w powoŜeniu zaprzęgów 
takŜe ze swoim wnukiem, który wspa-
niale radzi sobie z kucami. Uczestni-
czy takŜe w zawodach sikawek kon-
nych z druŜyną, z Głuchowa. Jego za-
przęgi uzyskują najwyŜsze oceny. Ko-
nie to takŜe zarabianie na Ŝycie. U pa-
na Mirosława moŜna pojeździć w sio-
dle. Prowadzi teŜ szkółkę jeździecką. 
Swoje powozy i bryczki z zaprzęgami 
wynajmuje na róŜnego rodzaju impre-
zy w tym takŜe rodzinne. Najczęściej 
są to wesela… w Licheniu. 
Uczniom z Kaczek towarzyszył Karol 
Mikołajczyk – dyrektor szkoły i Jozef 
Kaczmarek – nauczyciel. Dyrektor 
powiedział nam, Ŝe wizyta w tym go-
spodarstwie ma na celu pokazanie 
młodzieŜy alternatywnych źródeł do-
chodu w gospodarstwach rolnych. Ma 
nadzieję, Ŝe ten wyjazd i inne zainspi-
rują uczniów i wskaŜą im nowe moŜli-
wości do podejmowania działań w Ŝy-
ciu zawodowym.                         (art) 

Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach  
pobierają nauki w Gminie Kawęczyn  

W okresie przedświątecznym, uczniowie szkoły policealnej o kierun-
ku rolniczym, udali się do stadniny koni Mirosława Grudzińskiego 
w Myszkowicach gmina Kawęczyn. Właściciel opowiedział im o swo-
jej końskiej pasji, która od 2000 roku stała się jego sposobem na Ŝy-
cie.  

 

Uczestnicy  zajęć w  pana Grudzińskiego 

We wtorek 26 stycznia, Rada Gminy 
Kawęczyn gościła w SkarŜynie. W  
Szkole Podstawowej odbyła się pierw-
sza tegoroczna sesja. Przybyli na nią 
takŜe sołtysi i zaproszeni goście. Po 
przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji 
głos zabrał radny Sylwester Kasprzak. 
W imieniu własnym i Rady Sołeckiej 
odczytał wniosek o uwzględnienie w 
przyszłych planach inwestycyjnych 
gminy kompleksu boisk typu Orlik w 
Kawęczynie. Radna Halina Górska 
wnioskowała o naprawę bocznej, 
gminnej drogi pomiędzy SkarŜynem a 
Marcjanowem. 
Następnie przystąpiono do podjęcia 
uchwał. Dotyczyły zaciągnięcia kredy-
tów i poŜyczek na: modernizację hy-
droforni i budowę stadionu sportowe-
go w Tokarach. Radni jednomyślnie 
przychylili się do tych propozycji. 
Zdecydowano teŜ o udzieleniu pomocy 
finansowej Zarządowi Wojewódzkie-

mu Dróg w Poznaniu, na moderniza-
cję, najniebezpieczniejszego obecnie w 
gminie  skrzyŜowania w Głuchowie. 
Przy inwestycji rzędu 300.000 zł, 40 
tys. zł., przeznaczone na ten cel przez 

gminę Kawęczyn to niewielka kwota. 
Rada uchwaliła takŜe Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz przy-
jęła plan pracy Komisji rewizyjnej, 
przedstawiony przez Edmunda Jacka.  

(art.) 
       

Pierwsza noworoczna sesja w SkarŜynie 

Za stołem prezydialnym zasiedli od lewej: Tadeusz Krupi ński, 
Edward Michalak i Grzegorz Dzikowski  
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I N F O R M A C J A 
Na podstawie art. 38 ust. 2  oraz  art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z  2004 r. Nr  261, poz. 2603  z  późn. zm./ 
 

WÓJT   GMINY   KAW ĘCZYN 
 
uprzejmie  informuje,  iŜ  w  dniu   23.02.2010 r.  w  Urzędzie Gminy  w  Kawęczynie  / sala 
nr 16 / odbędzie się  

 PRZETARG   USTNY NIEOGRANICZONY 
 na  sprzedaŜ  nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  w następujących   
miejscowościach : 
     1. Czachulec Nowy  - dz. 38/2  pow. 0,30 ha, cena  wywoławcza   3.601 ,00 zł.  

                wadium  360,00 zł,  KW 46992,  przetarg  o  godz. 9-tej. 
     2. Czachulec Nowy  - dz. 38/3  pow. 0,17 ha, cena  wywoławcza   2.041,00  zł.                          
                               wadium  204,00 zł.  KW 46992,  przetarg  o  godz. 9.30. 
     3. Czachulec Nowy  - dz. 81  pow. 0,54 ha,  cena  wywoławcza     7.194,00 zł. 

      wadium  719,00 zł. KW  46992, przetarg  o  godz. 10-tej 
     4. Czachulec Nowy  - dz. 109/1  pow. 0,54 ha, cena  wywoławcza  6.173,00 zł. 
                                wadium   617,00 zł. KW 46992, przetarg  o  godz. 11-tej 
     5. Czachulec Nowy   -dz.  113/6  pow. 0,09 ha,  cena  wywoławcza   1.181,00 zł. 

                wadium  118,00 zł. KW 46992, przetarg   o  godz. 11.30.                                                         
     6. Czachulec  Nowy   -dz.  137/2  pow. 0,30 ha,  cena wywoławcza   3.601,00 
                               wadium  360,00 zł.  KW 46992, przetarg    o   godz.  12-tej. 
     7. Milejów          -        dz. 17  pow.  0,15 ha,       cena wywoławcza   1.468,00 zł.  
                               wadium   147,00 zł.  KW  46993, przetarg   o  godz.   13-tej. 
     8. Milejów                   dz.  19  pow.  0,09 ha,        cena wywoławcza    881,00 zł. 
                               wadium   88,00 zł.    KW  46993, przetarg     o  godz.   13,30. 
Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są  wpłacić  wadium  w   podanych   w/w wysoko-
ściach  do  dnia  16 lutego 2010 r.  w  tut.  Urzędzie  pokój   nr  5  w  godzinach  od 7.45  
do  14.40. 
Wpłata  wadium  nie  powoduje  naliczenia  odsetek  od  zdeponowanej  kwoty. Wadium wpła-
cone  przez   uczestnika, który  przetarg wygrał, zalicza  się  na poczet ceny nabycia  nierucho-
mości rolnej. Pozostałym uczestnikom  wadium  zwracane  jest  niezwłocznie po odwołaniu 
lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni  od  dnia  odwołania lub 
zamknięcia przetargu. 
Uczestnik wygrywający  przetarg  jest  związany  ofertą  do upływu terminu zawarcia umowy 
notarialnej.  JeŜeli osoba ustalona  jako  nabywca  nieruchomości   nie  stawi się  bez  uspra-
wiedliwienia  w  biurze  notarialnym w  wyznaczonym dniu  i  godzinie, organizator przetargu 
moŜe odstąpić od zawarcia umowy,  a  wpłacone  wadium nie  podlega  zwrotowi. 
Szczegółowych  informacji  w  powyŜszej  sprawie  udziela  Pani  Zofia  Osiborska / pokój nr  
14 /   telefon do kontaktu   / 063/    288 59 24. 
Ogłoszenie  na  w/w  przetarg  opublikowany  został  na  stronie  internetowej: 
bip.kaweczyn.pl / ogłoszenia /. 

Kawęczyn, dnia   15.01.2010 r. 



Wieś Kowale istniała juŜ w XIII wie-
ku. Około 1280 roku, arcybiskup Jakub 
Świnka kupił ją od rycerza Stoigniewa 
za 40 grzywien srebra. NaleŜała do 
parafii tureckiej. W XIV wieku wyod-
rębniono z niej nową parafię Kowale. 
Pierwszy kościół z fundacji szlachec-
kiej był pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych. Była to uboga parafia, stąd 
jeszcze w XVII i XVIII wieku niejed-
nokrotnie brakowało tutaj 
proboszcza. Proboszcz parafii 
z Turku ks. Wojciech z Tu-
rzy, toczył spory z probosz-
czami nowych parafii. Mię-
dzy innymi w 1499 roku przed kapitułą 
gnieźnieńską proces ówczesnemu ple-
banowi z Kowali. SkarŜył się, Ŝe mie-
sza się on do spraw pasterskich we 
wsiach Wola i Dziewiątka, naleŜących 
do parafii tureckiej. Od końca XVIII 
wieku do 1842 roku opiekę duszpaster-
ską, sprawowali tutaj księŜa bernardyni 
z Warty. Dopiero w 1907 roku parafia 
wzmocniła się, dzięki przyłączeniu do 
niej Cegielni Kaweckiej, Ciemienia, 
Dzierzbotek, ZastruŜa i Pakuł, które 
wcześniej wchodziły w skład parafii 
Dobra. Wcześniej były to wsie: Kacz-
ki, Wietchinin, Siedliska i Dziewiątka. 
Obecny kościół wzniesiono w 1847 
roku. Jego fundatorem był krojczy ko-
ronny Antoni Czarnecki, który ufundo-
wał równieŜ kościół w Brzóskowie 
koło Jarocina. 
Osada na tym terenie istniała juŜ, co 
najmniej w XIII wieku. Pochodzenie 
jej nazwy nie zostało do końca wyja-
śnione. Jedna z wersji mówi, Ŝe była to 
niegdyś wieś słuŜebna, a jej mieszkań-
cy wyrabiali wyroby kowalskie dla 
dworu (stąd Pańskie). Jest to mało 
prawdopodobne, poniewaŜ wieś była 
własnością arcybiskupów gnieźnień-
skich w kluczu uniejowskim. Około 
1520-1530 roku utworzono klucz tu-
recki, do którego weszły teŜ Kowale 
Pańskie. Pozostawały w nim jeszcze w 
XVIII wieku. Zresztą właśnie w tym 
wieku źródła niemieckie (1788 rok), 
wymieniają wieś o nawie Kowale. Do-
datek Pańskie, odnalazłem dopiero w 
zapiskach XIX wiecznych..  

W księgach ziemskich i grodzkich Ko-
wale pojawiają się dopiero w siedem-
nastym wieku. Wszystko za sprawą 
Macieja Mantyckiego, który od siostry 
swej Ŝony, Jadwigi zamęŜnej z Janem 
Stankiem, młynarzem we wsi Kowale 
arcybiskupów gnieźnieńskich, kupił w 
1602 r. jej części spadkowe po rodzi-
cach we wsi Bogusławice.  W 1690 
roku mówi się o Janie Franciszku Wa-

lewskim – dziedzicu miasta Dobra, 
który jest dzierŜawcą Kowali.  W 1742 
roku posesorem (dzierŜawcą) dóbr Ko-
wale był Józef Bielski. W 1746 roku 
ów Józef występuje juŜ jako dziedzic 
Kowali. Skoligacił się z Karoliną To-
karską z domu Pogorzelską wdową po 
Świętosławie Tokarskim. W dokumen-
tach występuje wówczas takŜe, jako 
ojczym Jana i Antoniego Tokarskich, 
synów Świętosława.  
Więcej informacji pochodzi z XIX 
wieku, kiedy to Kowale Pańskie stały 
się siedzibą gminnych władz. Wów-
czas, wzniesiono tutaj w 1847 roku 
obecny kościół. Jego fundatorem był 
krojczy koronny Antoni Czarnecki, 

który ufundował równieŜ kościół w 
Brzóskowie koło Jarocina. Kościół 
utrzymany jest w stylu późno klasycy-
stycznym. Jest budowlą jednonawową 
z wieŜą w zachodniej fasadzie i zakry-
stią od wschodu. W szczycie wieŜy i 
detalach architektonicznych, elewacja 
posiada elementy neoromańskie. Ar-
chitektura wnętrza jest późno klasycy-
styczna. W skład parafii wchodziły 

wsie: Cegielnia Dzierzbocka, 
Ciernin, Dzierzbotki, Dzie-
wiątka, Kowale Pańskie, Le-
śnictwo, Maryanów, Much-
tów, Pakuła, Siedliska, Wola 

Kowalska, ZastruŜe (pisownia nazw 
oryginalna). Sąd gminny znajdował się 
w Tokarach. 
W drugiej połowie XIX wieku, Kowale 
Pańskie i Wola Kowalska liczyły 323 
mieszkańców. Na plebanii, mieszkało 
sześć osób. W folwarku naleŜącym 
wówczas o Roberta Schultza mieszkały 
153 osoby w pięciu domach. Oprócz 
tego kowalskiego folwarku w skład 
majątku wchodziły jeszcze folwarki w: 
Kaczkach Mostowych, Kaczkach Śred-
nich, Siedliskach, Dziewiątce i Much-
towie. Była tam teŜ osada leśna Młyn 
Przygoński. W sumie dobra te za-
mieszkiwały 852 osoby w tym: 425 
męŜczyzn i 432 kobiety. Gospodarstwo 
liczyło 4020 mórg, czyli około 2251 
hektarów. Gruntów ornych było 1337 
mórg (748 ha), łąk 689 mórg (385 ha) 
oraz 830 mórg lasu (464 ha). Schultz 
załoŜył wytwórnię mąki kostnej, pro-
dukujący rocznie około 5000 cetnarów 
(324 000 kg). Posiadał teŜ młyn paro-
wy, na owe czasy zaawansowany tech-
nicznie zakład. Do niego naleŜał teŜ 
zabytkowy dwór modrzewiowy wybu-
dowany około 1750 roku. We wsi Ko-
wale Pańskie było wówczas trzydzieści 
gospodarstw. Ich właściciele posiadali 
6 mórg ziemi (33,5 ha).  
W 1928 roku Gmina Kowale Pańskie 
liczyła 59 miejscowości, skupionych w 
29 sołectwach. Była to wówczas naj-
większa z gmin powiatu tureckiego. 
Liczyła 6.476 mieszkańców, naleŜą-
cych do następujących parafii: Kowale 
Pańskie, Dobra, Tokary, Przespolew i ,  

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 
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Kowale Pańskie 

Arcybiskup Jakub Świnka, który 
kupił Kowale  od  rycerza Sto-
igniewa 
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Boleszczyn. Ogólna powierzchnia ad-
ministracyjna gminy wynosiła 8.909 
ha. Działały tam trzy ochotnicze straŜe 
poŜarne w: Kowalach Pańskich, Kawę-
czynie i Ciemieniu. W Kowalach Pań-
skich istniała Gminna Kasa PoŜyczko-
wo-Oszczędnościowa. Jej kapitał za-
kładowy wynosił 3.000 zł. Wkładów 
posiadała na sumę 7.483 zł. Znajdował 
się tutaj takŜe Urząd Gminy. Wójtem 
był Józef Rodziński, sekretarzem Jan 
Krzesłowski, a urzędnikami: Stanisław 
Wojciszewski i Konstanty Wiliński. W 
Radzie Gminy zasiadali: Józef Jawor-
ski, Walenty Wypiór, Józef Białek, 
Franciszek Nowak, Józef Górski, Józef 
Bartski, Walenty Kurzawa, Stanisław 
Kolenda, Wacław Czerniak, Piotr Ro-
galski, Michał Herman i Wojciech Ko-
łata. Kancelaria Urzędu Gminy czynna 

była w dni robocze od 8.30 do 16.30. 
W 1936 roku powierzchnia gminy li-
czyła juŜ 13.452 km kw. Wsi i osad 
było 122, a sołectw 33. Ludność wzro-
sła do 10.980 osób. Było wśród nich 
355 Niemców, 22 śydów i 10 Rosjan. 
W języku hebrajskim nazwa wsi Ko-
wale Pańskie, pisze się tak:  קובאלה
.פאנסקיה  
W czasie drugiej wojny światowej na 
terenie gminy Kowale Pańskie utwo-
rzono wiejskie getto. O nim pisałem 
juŜ na kanwie historii Czachulca. 
Niemcy aresztowali i osadzili w obozie 
koncentracyjnym w Dachau, ks. Wła-
dysława Kochanowskiego. Zginął tam 
wraz z innymi, ośmioma księŜmi deka-
natu tureckiego. 

 Andrzej R. Tyczyno 

Modrzewiowy dwór w Kowalach Pańskich. Zdjęcie z 1941 roku. 

Sklep mięsny w Kowalch Pańskich. Zdjęcie z 1941 roku  

Działo się we wsi Przespolew 15 
(27) lutego 1878 roku o godzinie 10 
rano. Oświadczam, Ŝe w obecności 
świadków Piotra Karbońskiego 40 
lat i Józefa Kołodziejka 60 lat obaj 
rolnicy mieszkający w Marcjanowie 
zawarto w dniu dzisiejszym religijny 
związek małŜeński między Wojcie-
chem Gurskim kawalerem, kowalem 
urodzonym we wsi Wichertów 
mieszkającym w SkarŜynie, synem 
Andrzeja i Julianny z [Wichertów?] 
małŜonków Gurskich juŜ nieŜyją-
cych, 23 lata mającym a panną Ma-
rianną Sobkoską urodzoną [w odlud-
nej, bezludnej????] parafia Tokary, a 
mieszkającą przy rodzicach we wsi 
Marcjanów, córką Antoniego i Kata-
rzyny z Pogodzińskich małŜonków 
Sobkoskich – rolników mieszkają-
cych w Marcjanowie, 19 lat mającą. 
MałŜeństwo to poprzedziły 3 zapo-
wiedzi w tutejszym parafialnym ko-
ściele w dniach: 29 stycznia (10 lute-
go); 5 (17), 12 (24) lutego tego roku. 
Nowozaślubieni oświadczają, Ŝe 
umowy przedślubnej nie zawarli. 
Akt ten po przeczytaniu, Nami tylko 
podpisany. NowoŜeńcy i świadko-
wie niepiśmienni. 
Podpis księdza nieczytelny 
Daty podawane są wg  juliańskiego 
i gregoriańskiego. Zachowano pi-
sownię oryginalną. Trudne do od-
czytania fragmenty opatrzono py-
tajnikami.                                 (art.) 

Z przespolewskich 
ksiąg parafialnych 



SPIS NUMERÓW TELEFONICZNYCH  
URZĘDU GMINY W KAW ĘCZYNIE 

 
Uprzejmie informujemy, Ŝe  w  Urzędzie Gminy w Kawęczynie funkcjonują 
nowe numery telefonów.  Aby uniknąć oczekiwania na połączenie, prosimy  
korzystać z telefonów bezpośrednich. 
 
Centrala   Urzędu Gminy  tel.  063  2885-910  lub  2885-014 
Punkt informacyjny – Ewa Frątczak – tel. 063 2885-934 
Sekretariat  - Iwona Serafińska - pokój nr 1, tel.  063 2885-911 
Wójt Gminy  - Jan Nowak - pokój nr 2, tel.  063 2885-002  i  2885-912 
Sekretarz Gminy  - Zenon Tomczyk - pokój nr 3, tel.  063 2885-350  i  2885-913 
Podatki  - Tomasz Musiałowski, Jolanta Krucka - pokój nr 4, tel.  063 2885-914 
Kasa  - Mariola Urbańczyk - pokój nr 5, tel.  063 2885-915 
Skarbnik Gminy   - Rafał  Woźniak - pokój nr 6, tel.  063 2885-916 
Księgowość  - Danuta Danielewska, GraŜyna Heresztyn - pokój nr 7, tel.  063 2885-917 
Urząd Stanu Cywilnego  - Teresa Kęska - pokój nr 8, tel.  063 2885-918 
Ewidencja ludności i dowody osobiste   - BoŜena Macudzińska - pokój nr 9,  tel.  063 2885-919 
Drogownictwo i informatyka, Xero   - Marek Olek - pokój nr 10,  tel.  063 2885-920 
Pozyskiwanie funduszy, zamówienia publiczne i promocja gminy – Ewelina Buda – pokój nr 
11, tel. 063 2885-921 
 Infrastruktura techniczna   - Maria Siwerska - pokój nr 12, tel.  063 2885-922 
Wojsko, obrona cywilna, ochrona p.poŜ. i obsługa  bezrobotnych -  Jan Tomczyk - pokój nr 
13, tel.  063 2885-923 
Gospodarka gruntami   - Zofia Osiborska  oraz   Rolnictwo, leśnictwo i statystyka   - Urszula 
Begiert - pokój nr 14,  tel. 063 2885-924 
Gminny Zespół Obsługi Oświaty   - Kierownik - Jerzy Jacek, Główna księgowa -Maria Bazela - 
pokój nr 15,  tel. 063 2885-925 
Planowanie przestrzenne i rozwój gospodarczy   - Halina Ambroziak-Juszczak – pokój nr 17, 
tel. 063 2885-927 
GOPS – Świadczenia Rodzinne, Zasiłki Alimentacyjne - Justyna Goślińska-Kończak, Karolina 
Osiborska - pokój nr 18, tel.  063 2885-928 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Emilia Skurka, Aldona Szprync, - pokój nr 19,   tel. 063 
2885-929 
Kierownik GOPS   - Jolanta Krawczyk - pokój nr 20, tel.  063 2885-930 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (księgowość) – Małgorzata Michalak – pokój 21, tel. 063 
2885-931 
Rada Gminy i ochrona środowiska   - Agnieszka Sasiak - pokój nr 22,  tel.  063 2885-932 
Palacz co - pracownik gospodarczy, kierowcy  - tel.  063 2885-935 
ODR Kościelec - Jadwiga Świerczyńska - pokój nr 4 - tel. 063 2885-933 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie - Prezes - pokój nr 3, tel. 063 2885-350 i 
Sekretarz - pokój nr 9, tel. 063 2885-919 
Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" - Sekretarz - pokój nr 17, tel. 063 28-
85-927 
FAX    Urzędu Gminy  tel.  063 2885-940 
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ZAPROSZENIE 
Zarząd Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 

w TOKARACH 
zaprasza na 

BAL  
KARNAWAŁOWY 

dn. 13 lutego 2010 r. od godz. 2000 

Grał będzie zespół    

 „S P E K T R U M” 
     Cena balu:   100 zł  od jednej pary 

W w⁄w cenie zapewniamy: 3 gorące posiłki, 
 zimne zakąski, herbatę, kawę, napoje. 

zapisy i inne informacje  
pod nr tel.    603-407-485     lub    697-845-729 

przyjmujemy do dnia 09.02.2010 r. 

INFORMACJA 
 

Zgodnie z 
 Zarządzeniem nr 1/2010 
Wójta Gminy Kawęczyn 

 z dnia  4 stycznia 2010 r. 
dniami wolnymi od pracy  

w  Urzędzie Gminy  
w Kawęczynie  

na 2010 r. są: 
1) wszystkie soboty 
2) dzień 4 czerwca tj. piątek 
3) dzień 24 grudnia tj. pią-

tek. 
W dniu 31 grudnia br. (tj. 
Sylwester)  
Urząd Gminy będzie czynny 

do godziny 1300. 

W  Zespole Szkół im. M.S.C. w Ka-
węczynie odbył się Szkolny Konkurs 
Kolęd i Angielskiej Piosenki Świą-
tecznej zorganizowany przez panie : 
Joannę Pawlak i Annę Kleśtę ( na-
uczycielki języka angielskiego ) oraz 
pana Krzysztofa Jesionka ( nauczy-
ciela muzyki).  Obejmował on trzy 
kategorie wiekowe, tj: kategoria - kl. 
0-III, kategoria kl. IV-VI oraz kate-
goria - kl. I-III gimnazjum. Konkurs 
jak co roku, cieszył się duŜym zain-
teresowaniem i zaangaŜowaniem ze 
s t rony  dziec i  i  młodzieŜy .  
Uczniowie zaprezentowali po dwa 
utwory: jeden w języku polskim i 
drugi w języku angielskim. Dzieci 
wprost "prześcigały" się w pomy-
słach na ciekawą interpretację i in-
scenizację swojego utworu. Na sce-
nie pojawiały się anioły, pastuszko-
wie, liczni mikołaje i śnieŜynki. Nie 
zabrakło równieŜ efektów specjal-
nych- białego śniegu lecącego z 
"nieba" oraz niekonwencjonalnych 
rekwizytów. 
Jury po obejrzeniu wszystkich wystę-
pów zdecydowało o nominacji po-
szczególnych klas do nagród. 10 

stycznia 2010 o godz. 11.00 nomino-
wane klasy wystąpią ponownie przed 
lokalną publicznością i wówczas nasi 
zaproszeni goście i sponsorzy zade-
cydują o przyznaniu miejsc. RównieŜ 
wtedy przyznane zostaną nagrody za 
szopki i boŜonarodzeniowe i prace 
plastyczne. 

Szkolny Konkurs Kolęd i Angielskiej Piosenki Świątecznej 2009 

Serdecznie dziękujemy spon-
sorom nagród dla dzieci i 
młodzieŜy: Państwu A.L. Go-
lakom (Stacja Paliw), I.M. 
T o mc z yk o m (  S k l e p 
"Farmer") oraz E. M. Janic-
kim (Sklep spoŜywczo-
przemysłowy). 



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 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Śluby 

Zgony 

Ewelina Majda 
Mariusz Józefacki 

     

Wacław Jasiński 
+++ 

Lucyna Pałucka 
+++ 

Czesław Kubarski 
+++ 

Henryk Raszewski 
+++ 

Józef Kurzawa 
+++ 

Grzegorz Dusza 
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Serdeczne podziękowanie rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, 
kolegom, pocztom sztandarowym z OSP w Tokarach i Kawę-
czynie, Orkiestrze Dętej z Tokar oraz wszystkim uczestni-
kom pogrzebu 
 

      Ś.P. Henryka  Raszewskiego 
 

za wspólną modlitwę, zamówione Msze Święte oraz złoŜone 
wiązanki i kwiaty 
                                                                          

                                                             Składa 
                                                                 śona z Rodziną  
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Pionowo: 1.Miasto nad Prosną 2. Gmi-
na w powiecie konińskim 4. Producent 
i nazwa sprzętu komputerowego 5. 
Ośrodek szkoleniowy w gminie Ślesin 
7. Pogoda    10. Angielski koniec 11. 
Gmina w powiecie kolskim z przy-
miotnikiem 12. Piłka poza boiskiem  
14. Nadmorski ptak 17. PowyŜej kola-
na 18. Martin Luther ....  19. Nielotny 
ptak lub owoc  21. As w talii 22. Mała 
Alicja 24. Przemądrzalec 25. Przeci-
wieństwo rekina 27. Patron ronda w 
naszej gminie 28. Wywiad Hansa 
Klossa   29. Dramat Adama Mickiewi-
cza 

Poziomo: 3. Kwitnie tylko raz 
(dop.licz.mnogiej) 6. Ślepo wierzy w 
słuszność jakiś poglądów 8. Matema-
tyczny krzyŜyk  9. Kozi, Kasprowy, 
Kończysty w Tatrach  10. Heroiczny 
poemat 12. KrzyŜówkowa cyganka 13. 
Listwa nad oknem  15. Po Nocach...... 
Marii Dąbrowskiej 16. Opodal Kawę-
czyna z Rondem Solidarności 20. Wi-
zytówka, plakietka, opłata  23. Sułtanat 
ze stolicą  w Maskacie   26. Syriusz, 
Słońce, Spica  30. Bliskie miasto uni-
wersyt. 31. Np. angielsko-polski   32. 
Pilarka w tartaku  33. Miasto nad jezio-
rem Drwęckim  34. Koń czystej krwi                                                       

Rozwiązanie KrzyŜówki, którym 
jest hasło utworzone z liter ozna-
czonych cyframi pisanymi kursy-
wą, moŜna przesłać lub dostarczyć 
do sekretariatu urzędu gminy do 
dnia 15 lutego br., z dopiskiem 
Krzy Ŝówka Noworoczna. Spośród 
otrzymanych  rozwiązań zostanie 
wylosowana nagroda ksiąŜkowa, 
do odebrania w sekretariacie. O 
wynikach losowania poinformuje-
my w następnym KAW ĘCZYNIA-
KU. 
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P o zimowej przerwie, wznowili treningi piłkarze Orła Kawęczyn. Pod okiem Janusza Mo-
drzejewskiego rozpoczęli przygotowania, do rundy wiosennej rozgrywek A-klasowych, ko-

nińskiego Okręgowego Związku Piłki NoŜnej. Pierwszy trening przeprowadzono w dniu 11 
stycznia w sali sportowej przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.  
Okres przygotowawczy, potrwa prawie do połowy marca. W tym czasie zaplanowano pięć spo-
tkań kontrolnych. Pierwszy sparing rozegrany zostanie w ostatnim dniu stycznia (31.01 – nie-
dziela). Orzeł zmierzy się na wyjeździe z Kasztelanią Brudzew, zajmującą szóste miejsce w li-
dze okręgowej. RównieŜ następny mecz w dniu 14 lutego Orzeł rozegra na wyjeździe. Tym ra-

zem nasi piłkarze udadzą się do Przykony gdzie sprawdzą swoją formę w pojedynku z ligowym rywalem Teleszyną. 
Przypomnijmy, Ŝe w rundzie jesiennej, równieŜ na boisku rywali, pokonaliśmy ich 2:1. W dniu 21 lutego Orzeł zmie-
rzy się z Gromem Malanów liderem B-klasy. Będzie to bardzo ciekawy sprawdzian, poniewaŜ prawdopodobnie juŜ w 
przyszłym sezonie, przyjdzie nam z nimi rozgrywać spotkania derbowe. Na 7 marca zaplanowano mecz z Tulisią Tu-
liszków – liga okręgowa. Działacze klubu poszukują jeszcze jednego sparingpartnera dla swojej druŜyny w dniu 28 
lutego. 
Dopóki zima nie odpuści, treningi prowadzone będą na kawęczyńskiej sali. Kiedy pogoda się poprawi, piłkarze przejdą 
na otwarty obiekt, a konkretnie boisko parafialne w Kowalach Pańskich. Tam teŜ najprawdopodobniej odbywały się 
będą mecze rundy wiosennej, poniewaŜ modernizowany jest stadion w Tokarach. Rundę wiosenną Orzeł rozpocznie w 
dniu 14 marca. Gościł będzie u siebie druŜynę KS Konin. Pierwszy mecz na obiekcie w Tokarach, przeprowadzony 

Przygotowania do rundy wiosennej 

W dniu 16 stycznia 2010 roku, odbył się w Kawęczynie 
VI Gminny Turniej Piłki Siatkowej. Uczestniczyło w 
nim sześć zespołów. ZwycięŜyła reprezentacja Głucho-
wa, pokonując w finale Marianów Kolonię. Puchar 
zwycięzcom wręczył Jan Nowak – wójt gminy. 
Turniej odbył się na sali sportowej przy Zespole Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie. Jego organiza-
torem był Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Kawęczyn 
przy współudziale Urzędu Gminy w Kawęczynie.  
W turnieju uczestniczyły druŜyny: Kawęczyn I, Kawęczyn 
II, Marianów Kolonia, Kowale Pańskie I, Kowale Pańskie 
II, Głuchów,. Podzielone zostały na dwie grupy elimina-
cyjne. 
Gr. I: Kowale Pańskie I, Kowale Pańskie II, Głuchów 
Gr. II. Marianów Kol, Kawęczyn I, Kawęczyn II 
Wyniki Gr. I:  
Kowale Pańskie II – Głuchów 0-2 (18-20, 15-20) 

Kowale Pańskie I – Głuchów 1-2 (12-20, 20-14, 10-15) 
Kowale Pańskie II – Kowale Pań. 0-2 (14-20, 16-20) 

Wyniki Gr. II: 
Kawęczyn II – Kawęczyn I 1-2 (10-20, 22-20, 8-15) 
Marianów – Kawęczyn I 2-1 (16-20, 20-18, 15-9) 
Kawęczyn II – Marianów Kol. 0-2 (12-20, 13-20) 
Wyniki meczy finałowych 
Mecz o 5 miejsce 
Kawęczyn II – Kowale Pańskie II 2-0 (20-12, 20-11) 
Mecz o 3 miejsce 
Kowale Pańskie I – Kawęczyn I  2-0 (20-14, 20-14) 
FINAŁ 
Głuchów – Marianów Kol. 2-0 (20-7, 20-14)  
Zwycięska druŜyna z Głuchowa grała w składzie: Prze-
mysław Rutecki, Przemysław Wągiel, Paweł Wągiel (14 
lat), Mariusz Mazurek, Marcin Mazurek, Damian Gi-
delski(15 lat), Marcin Skurka  (15 lat). 
Mecze sędziowali: Józef Kamiński i Janusz Modrzejewski. 
Puchary i dyplomy wręczyli: Jan Nowak - wójt Gminy 
Kawęczyn i Edward Krawczyk - prezes LZS ORZEŁ Ka-
węczyn.                                                                        (art.) 

Głuchów siatkarską potęgą 


