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„Prawdziwą miłość poznaje się nie 
po jej sile, lecz po czasie jej trwa-
nia”                      Robert Poulet 
W dniu 26 listopada 2009r. w Zajeździe 
"Zapiecek" w Rzymsku odbyła się uro-
czystość jubileuszowa z okazji 50-lecia 
poŜycia małŜeńskiego. 
Złote Gody obchodzili Państwo: 

Aniela i Józef Albertowscy 
 ze śdŜar 

Teresa i Józef Bronszewscy 
 z Marcjanowa 

Stanisława i Stanisław Chmielewscy 
 z Leśnictwa 

Marianna i Czesław  Danielewscy 
 z Dzierzbotek 

Marianna i Wincenty Janaszczyko-
wie z Dzierzbotek 

Marianna i Mieczysław Jaworscy 
 z Będziechowa 

Marianna i Tadeusz Pawlaczykowie 
 z Kowali Pańskich-Kolonii 

Teresa i Konstanty Rygasowie  
ze SkarŜyna  

Irena i Antoni Werbi ńscy 
 z Nowego Światu 

Stanisława i Stanisław  Werbińscy 
 z Dzierzbotek 

W imieniu samorządu gminnego       
w uroczystości jubileuszowej uczest-
niczyli: Jan Nowak -Wójt Gminy, Ta-
deusz Krupiński – wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy, Henryk Binkowski –  
zastępca wójta i Teresa Kęska - kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego. Do-
stojni jubilaci zostali odznaczenia me-
dalami "Za długoletnie poŜycie mał-

Ŝeńskie" nadane 
im przez Prezy-
denta RP. Przeka-

zano im równieŜ listy gratulacyjne      
i wiązanki kwiatów. 
Po części oficjalnej wszyscy zostali 
zaproszeni na uroczysty obiad. Janusz 
JeŜykowski z Głuchowa na akorde-
onie wygrywał znane melodie, co 
wprawiło zebranych w nastrój sprzy-
jający wspomnieniom z dawnych lat. 

  
 T.K. 

Pięćdziesiąt lat minęło... 
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D o sukcesów Stowarzyszenia 
„Kawęczyńskie Forum Rodzi-

ców” zaliczyć moŜna zakończony nie-
dawno projekt „Aktywna jesień”. Pro-
jekt realizowany był  przy finansowym 
wsparciu i we współpracy z Wojewodą 
Wielkopolskim w ramach programu 
„Aktywizacja osób starszych poprzez 
włączanie w działania na rzecz środo-
wiska lokalnego”.  
Odbiorcami projektu byli emeryci i ren-
ciści, dla których w ramach projektu 
przygotowano ciekawą ofertę spędzania 
czasu wolnego. Były to: kurs kompute-
rowy, warsztaty rękodzielnicze i kuli-
narne, rajd rowerowy, gimnastyka pro-
wadzona przez fizjoterapeutkę. Podczas 
dwudniowej wycieczki do Warszawy 
uczestnicy zwiedzili m. in. Pawiak, sta-
ry i nowy cmentarz na Powązkach, Za-
mek Królewski. Odbył się równieŜ wy-
jazd do Teatru Muzycznego w Pozna-
niu na spektakl „Porwanie Sabinek”.  
Zorganizowana  została konferencja nt. 
„Problemy osób starszych mieszkają-
cych na wsi oraz sposoby ich rozwiązy-
wania”.  Na zakończenie projektu od-
była się impreza andrzejkowa, połączo-
na z karakoe i prezentacją zdjęć z wy-
cieczek i zajęć. 
Przy realizacji projektu pomagały mło-
de wolontariuszki, wcześniej uczestni-
czące w specjalnym szkoleniu. Autorką 

i koordynatorką projektu była pani Ar-
leta Biegańska. Projekt cieszył się du-
Ŝym powodzeniem wśród mieszkańców 
Kawęczyna i okolicznych wsi. Ogółem 
w róŜnych formach uczestniczyło 55 
osób dorosłych, 19 dzieci.  Na uwagę 

zasługuje fakt włączenia się osób star-
szych w zajęcia organizowane dla dzie-
ci, np. warsztaty „Nasze babcie choinki 
stroiły”. Uczestnicy serdecznie dziękują 
prowadzącym zajęcia jak i młodym 
wolontariuszkom. Mają nadzieję na 
podobne działania w przyszłości i juŜ 
zgłosili swoje propozycje działań na 
przyszłość.  

Aktywna jesień 

Pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego w Warszawie 

Kalendarz wydarzeń straŜackich na 2010 r. 
   Zebrania sprawozdawcze w OSP: 

 
 
   IV Gminny Turniej Halowej Piłki NoŜnej OSP – luty  
   Eliminacje Gminne XXXIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej – luty  
   Gminne Obchody Dnia StraŜaka (gospodarz: OSP w Kowalach Pańskich) - 9 maja 
   Gminne Zawody Sportowo – PoŜarnicze (gospodarz: OSP w Tokarach) – 7 lipca 

Lp.  Jednostka OSP Data i miejsce zebrania Godzina rozpoczęcia 

1. Marianów 09.01.2010 r.; sala OSP 19.00 

2. Tokary 09.01.2010 r.; sala OSP 18.00 

3. Kawęczyn 16.01.2010 r.; sala OSP 18.00 

4. Milejów 23.01.2010 r.; sala OSP 19.00 

5. Głuchów 30.01.2010 r.; sala OSP 19.00 

6. Kowale Pańskie 06.02.2010 r.; sala OSP 18.00 

7. śdŜary 06.02.2010 r.; sala OSP 18.00 

8. Będziechów 13.02.2010 r.; sala OSP 19.00 

9. SkarŜyn 13.02.2010 r.; sala OSP 19.00 
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W dniu 26 listopada 2009 roku w Gim-
nazjum w Kowalach Pańskich odbyły 
się zabawne obchody „Święta Kota” 
połączone z uroczystym ślubowaniem 
uczniów klasy pierwszej gimnazjum  na 
pełnoprawnych gimnazjalistów.       
Przewodniczący Samorządu Szkolnego 
Sebastian Badowski powitał dyrektora 
szkoły panią Iwonę Sobińską, nauczy-
cieli, całą społeczność gimnazjalną, a 
szczególnie ciepło przywitał uczniów 
klasy pierwszej. 

W części pierwszej uroczystości pierw-
szoklasiści zmagali się z humorystycz-
nymi i nietypowymi konkurencjami, 
które przygotowali dla nich trzeciokla-
siści. Było to: wykonanie kociego ma-
kijaŜu, picie mleka, narysowanie por-
tretu wychowawczyni z zawiązanymi 
oczami, wymiauczenie fragmentu pio-
senki, naśladowanie kocich ruchów, 
turniej wiedzowy „Omnibus”. 
Pierwszaki musiały zasłuŜyć sobie na 
miano „Superkota”, aby stać się pełno-

prawnymi uczniami Gimnazjum w Ko-
walach Pańskich. Wszyskie zadania 
oceniali jurorzy, a nie były one łatwe. 
Jednak uczniowie klasy pierwszej wy-
kazali się sprawnością, inteligencją       
i pomysłowością rozwiązań. Rozbawili 
publiczność i wprawili w dobry nastrój 
oraz zauroczyli jurorów. Przewodniczą-
ca jury pani Anna Wodzińska odczytała 
nazwiska zwycięzców oraz wręczyła 
nagrody. W tej części usłyszeliśmy tak-
Ŝe kilka piosenek w wykonaniu Anny 
Gibasiewicz, Dagmary Szalewskiej        
i Marty Jasiak. 
 Po rozrywce przyszedł czas na ślubo-
wanie. Uczniowie klasy pierwszej przy-
rzekali być dobrymi uczniami, wytrwa-
le dąŜyć do celu oraz dbać o dobro  
i honor szkoły. Następnie pani dyrektor 
Iwona Sobińska dokonała aktu pasowa-
nia. Powiedziała teŜ, Ŝe złoŜenie ślubo-
wania wiąŜe się z większymi przywile-
jami, ale i obowiązkami. śyczyła takŜe 
duŜo wytrwałości w dąŜeniu do celu, 
pracowitości oraz radości z przebywa-
nia w szkole. Przewodniczący Samo-
rządu Uczniowskiego podziękował 
wszystkim za udział w uroczystości 
oraz zaprosił na dyskotekę połączoną    
z wieczorem andrzejkowym.    
      Nad przebiegiem całej imprezy czu-
wała wychowawczyni klasy pierwszej 
pani Ewa KałuŜna. 

Ewa KałuŜna                     

Święto Kota czyli pasowanie na gimnazjalistę  

 APEL  DO  MIESZKA ŃCÓW 
Drodzy mieszkańcy!!! 

Powstaje monografia  Gminy Kawęczyn autorstwa ks. dr Henryka Witczaka. Wydarzenia z terenów 
obecnej Gminy Kawęczyn będą przedstawione na tle historii Polski w czterech rozdziałach. Przewiduje się, Ŝe 
Monografia zostanie wydana w marcu 2010 roku. Monografia Gminy Kawęczyn, będzie stanowić bogate źró-
dło historii, nie tylko dla nas, Ŝyjących obecnie ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. W powstanie 
monografii mogą włączyć się wszyscy mieszkańcy naszej gminy.  

W związku z tym zarówno ks. Henryk Witczak, jak i Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak zwracają się 
do mieszkańców o pomoc w zbieraniu materiałów, które wzbogaciłyby naszą monografię. Szczególnie poszu-
kiwane są róŜnego rodzaju dokumenty, stare publikacje, zdjęcia, pocztówki i inne materiały mogące podnieść 
wartość monografii. 
Wszystkich, którzy mogliby wspomóc to przedsięwzięcie i przyczynić się w ten sposób do popularyzacji dziejów 
Naszej gminy prosimy o kontakt telefoniczny, bądź zgłoszenie się osobiście do sekretariatu  w Urzędzie Gminy 
Kawęczyn pokój nr 1 . 
Sekretariat tel.063 288911  
Halina Ambroziak-Juszczak  tel. 063 2885927,  Ewelina Buda tel. 063 288921 

Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc. 
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Nagroda dla Stowarzyszenia 
„Kaw ęczyńskie Towarzy-
stwo Rozwoju”   i Urzędu 

Gminy w Kawęczynie 
W dniu 10 grudnia 2009 przedstawi-
ciele Gminy Kawęczyn oraz Stowarzy-
szenia „Kawęczyńskie Towarzystwo 
Rozwoju” w osobach zastępcy Wójta 
Gminy Henryka Binkowskiego, preze-
sa Stowarzyszenia Jarosława Króla      
i członka Stowarzyszenia Jolanty 
Krawczyk uczestniczyli  w podsumo-
waniu X - jubileuszowej edycji Kon-
kursu „Działania proekologiczne i pro-

kulturowe w ramach strategii rozwoju 
obszarów wiejskich”. 
Stowarzyszenie „Kawęczyńskie To-
warzystwo Rozwoju” wraz z Urzę-
dem Gminy w Kawęczynie zostało 
nagrodzone za  projekt pod nazwą: 
Festyny - Grunt to Rodzinka - jako 
wzorcowy przykład działań prokul-
turowych i partnerskiej współpracy 
Stowarzyszenia „Kawęczyńskie To-
warzystwo Rozwoju” z Urzędem 
Gminy w Kawęczynie złoŜony w 
kategorii: Promocja współpracy po-
między samorządami a jednostkami 
im podległymi, bądź organizacjami 

lub podmiotami gospodarczymi. Lau-
reaci otrzymali nagrodę rzeczową   
w postaci aparatu fotograficznego        
o wartości 2.000,00 zł. 
Uroczystość podsumowania konkursu 
odbyła się w sali konferencyjnej bu-
dynku Polskiej Akademii Nauk w Po-
znaniu, a nagrody laureatom wręczyła 
Krystyna Poślednia - Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego wraz  
z Waldemarem Witkowskim - Radnym 
Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego i Ewą Hoffmann - Zastępcą 
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Poznaniu. 

Nagroda dla Zespołu Szkół  
w Kowalach Pańskich 

Zespół Szkół w Kowalach wspólnie    
z miejscową parafią od sześciu lat or-
ganizuje doŜynki parafialne połączone 
z festynem szkolnym. Tegoroczny pro-
jekt realizowaliśmy pod hasłem NASZ 
CHLEB POWSZEDNI, NASZ WIEL-
KOPOLSKI. Sierpniowe, wakacyjne 
dni były pełne pracy,  bowiem termin 
naszego wspólnego święta przypadł na 
ostatnią niedzielę sierpnia. Łączy ono       
w tym dniu całe pokolenia, bo taki jest 
właśnie cel, aby przypomnieć jak to 
drzewiej ze Ŝniwem bywało, pobawić 
się,  pogawędzić, nasycić duszę i ciało 
ty, co przygotowali gospodarze, wziąć 
udział w zawodach sportowych, skosz-
tować przysmaków ze stołu staropol-
skiego i zatańczyć na zabawie pod 
chmurką. Do w/w działań ochoczo 
włączają się rodzice z Rady Rodziców,             
ks. proboszcz, dzieci i młodzieŜ szkol-
na oraz nauczyciele. 
   WyraŜamy  podziękowanie Kapitule 
Konkursu z Departamentu Środowiska 
w Poznaniu za docenienie tegoroczne-
go projektu i przyznanie nam nagrody 
rzeczowej, którą odebrała Ewa Grzy-
bek i dyr. szkoły Iwona Sobińska. 

 Ogłoszenia do 
 Kawęczyniaka przyjmu-
jemy pod numerem tele-
fonu:   (063)2885910 

Zarząd Gminny  
Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów i Kombatantów  

w Kawęczynie 
 zaprasza wszystkich sympatyków do zgłaszania się i zapi-
sywania na listę członków związku. 
Zapisy będzie przyjmowała Pani Helena Piaścik  w kaŜdy 
poniedziałek od godziny 900 do 1000 w holu Urzędu Gminy 
w Kawęczynie  począwszy od miesiąca grudnia 2009r..  
W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem 2010 planuje 
się zorganizowanie spotkania dla członków związku. 

Posypały się nagrody na gminę Kawęczyn 



G łuchów w gminie Kawęczyn po-
jawia się w źródłach pisanych w 

1374 roku. Wzmiankowany był wtedy 
Filip, rektor kościoła, co oznacza, Ŝe 
była juŜ tutaj wówczas parafia. Głu-
chów był wówczas własnością rodu 
Nałęczów. Na przełomie XV i XVI 
wieku właścicielami Głuchowa byli 
Zarębowie. W 1519 roku Anna wdowa 
po Janie Zarembie z Kalinowy, woje-
wodzie Kaliskim zawarła układ z syna-
mi wojewody, a jej pasierbami w spra-
wie jej oprawy na: Głuchowie, Stra-
chocicach i Małgowie w powiecie sie-

radzkim oraz innych dobrach w powia-
tach wieluńskim i kaliskim. To właśnie 
syn Stanisław Zaremba z Kalinowy 
wszedł w posiadanie połowy Głucho-
wa, Strzałkowa, Małgowa i Strachocic. 
Na nich to dokonał w 1537 roku zapisu 
1500 dukatów posagu, Ŝonie swojej 
Małgorzacie córce Jana Juranda           
z Brudzewa w powiecie łęczyckim.   
W 1544 bracia dokonali podziału ojco-
wych dóbr, a były one ogromne. 
Krzysztof dostał Rusiec i Wyjazową 
Wolę oraz dobra Rusieckie. Miał teŜ 
opiekować się siostrą Katarzyną. Jan 
otrzymał miasto Tuliszków, wieś Tu-

liszkowska, Wielopole, Krempę, Skar-
bicko (obecnie Sarbicko), Kotwarzyce 
(Kotwasice), Dziadowice, Piątno 
(Pietno), Ogorzelino i Tarnową. Jego 
opiece powierzono siostrę Barbarę. 
Wacław otrzymał kilka wsi w powiecie 
kaliskim, między innymi Upuszczów, 
Raczkowo i Sędzimirowice oraz 21-
osad w Błaszkach. Dostał teŜ wolny 
wyręb w Strzałkowie na budowę dwo-
ru we wsi Kamień.. Stanisław otrzymał 

Głuchów, Małgów, Strachocice, Strzał-
ków, Czartki, Jankowo, Goleszów        
i Bandziechów (Będziechów) oraz 
młyn Strzałkowski z sadzawkami na 
rzece Warcie. 
W niedługim czasie Stanisław Zaręba 
pozbył się Głuchowa. Kupił je Tomasz 
Gałczyński. Oprócz Głuchowa i Rzym-
ska w powiecie sieradzkim miał takŜe 
dobra w kaliskim: Dzierzbin, Sma-
szew, Mycielin i Jaruntów.  W 1570 
roku procesował się z Kazimierą z Ra-
czyńskich Cieńską – łowczynią 
nadworną, wdową po Antonim Niemo-
jewskim stolniku bydgoskim. Gałczyń-

scy posiadali Głuchów jeszcze            
w XVIII wieku. To on był fundatorem 
nowego, drewnianego  kościoła, 
wzniesionego w 1783 roku.  We wsi 
znajdował się dwór na kopcu. Arche-
olodzy, którzy w latach dziewięćdzie-
siątych minionego stulecia prowadzili 
badania na terenie gminy Kawęczyn, 
datują jego wzniesienie (podobnie jak 
sąsiednie w Tokarach i Milejowie) na 
późne średniowiecze. Jedyny jego opis, 
zawiera inwentarz (vide aneks) sporzą-
dzony po śmierci Tomasza Gałczyń-
skiego w dniu 10 lipca 1786 roku. Nie 
pełnił on juŜ wtedy funkcji mieszkal-
nych, które przejął nowy dwór. 
 Obecnie śladów po dworze 
obronnym juŜ nie ma. Wszystko wska-
zuje na to, Ŝe znajdował się we 
wschodniej części wsi, około 350 m na 
wschód od kościoła, tam gdzie jeszcze 
dziś znajduje się relikt okrągłego nasy-
pu, pozostałości zespołu dworsko-
parkowego i rybnych stawów zasila-
nych ciekiem Teleszyny. 
 W wizji stanu dóbr Głuchowa    
i Rzymska, własności Tomasza Gał-
czyńskiego czytamy: 
,,Za dworem w ogrodzie sklepik z ce-
gły, częścią kamieniami murowany, do 
którego schodki złe. Wyszedłszy ze 
sklepu idąc ku stajniom dwór stary, 
czyli folwark, przed którym mostek zły. 
Tam drzwi na zawiasach bez zamknię-
cia. W tej izbie okien trzy z gruntu złe, 
bez Ŝadnego zamknięcia, komin lepiony 
zły, piec z kafli starych dwie izby grze-
jący z gruntu zły, posowa podłoga złe. 
Z tej izby drzwi do drugiej stare na 
zawiasach z wrzeciądzem, w tej izbie 
okna dwa, jedno z gruntu zabite, dru-
gie w szyby potłuczone, podłogi nie 
masz, posowa z Deli zła. Stamtąd przez 
izbę i sień na drugą stronę drzwi do 
izby na zawiasach bez zamknięcia, tam 
okna trzy w tafle potłuczone, komin      
z gruntu zły, posowa stara, podłogi nie 
masz. Z izby pierwszej do komory 
drzwi na zawiasach bez zamknięcia, 
Tam posowa z Deli, schody na górę.  
W środku dworu tego kuchnia, do któ-
rej drzwi na zawiasach bez zamknięcia, 
kotlinka z gliny. Stamtąd komora, do 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 

Głuchów 

Kościół w Głuchowie zaadoptowany w 1919 roku ze spichlerza  
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której drzwi nie masz. Cały ten dwór 
stary, nadruynowany, dach snopkami 
poszyty, komin od spodu murowany u 
góry lepiony, lecz cały niedobry, mają-
cy reperacyi potrzebuje. Dalej idąc 
wprost kurniki, karmnik w słupy, przy 
karmniku obórka mała do browaru 
naleŜąca w ścianach i dachu bardzo 
zła’’.  
 Przytoczony fragment opisu 
dworu pozwala sobie wyobrazić jego 
dawną świetność. Była to drewniana 
budowla wzniesiona na kopcu otoczo-
nym fosą. Ze stałym lądem połączona 
była drewnianym mostkiem, który      
w momencie zagroŜenie był niszczony. 
Postęp techniki wojskowej sprawił, Ŝe 
przestał spełniać swoje zadania obron-
ne. Stąd teŜ właściciele przenieśli się 
do nowego, wygodniejszego dworu 
wzniesionego nieopodal. Starszy przez 
pewien czas słuŜył na cele gospodar-
cze, dokąd nie uległ od razu całkowite-
mu zniszczeniu. 
Choć w wizji dobra przypisywane są 
Tomaszowi Gałczyńskiemu, to on juŜ 
nie Ŝył, a rok wcześniej, czyli 11 
czerwca 1785 roku, Rzymsko i Głu-
chów zostały sprzedane za 115.000 
dukatów przez Cypriana Gałczyńskie-
go. Nabył je Franciszek Ostrowski – 
burgrabia sieradzki. Kolejnymi właści-
cielami Głuchowa byli: WęŜykowie, 
Pstrokońscy i Cieleccy. W XIX wieku 
głuchowskie dobra stały się własnością 
Zaborowskich. Wieś naleŜała wówczas 
do gminy Tokary.  Włościanie byli w 
posiadaniu 390 mórg ziemi, czyli 218 
ha. Dziedzic posiadał 1260 mórg (705 
ha). Z czego 660 mórg ziemi ornej 
(369 ha), 300 mórg łąk (168 ha), 240 
mórg lasu olszowego  (134 ha) pozo-
stałe to pastwiska i ogrody. Zborowscy 
byli dobrymi gospodarzami.  Łąki były 
irygowane (nawadniane). Posiadali teŜ 
gospodarstwo rybackie z sześcioma 
stawami. Wieś zdaniem twórców Słow-
nika Geograficznego Królestwa Pol-
skiego, była wzorowo zabudowana.   
W 1827 roku miała 25 domów, w któ-
rych mieszkały 182 osoby. Pod koniec 
XXIX wieku ilo ść domów wzrosła do 
43.  W 1875 roku ks. Bonifacy Barył-
kiewicz ogrodził cmentarz. Pobudowa-
no tam takŜe kaplicę św. Salomei, któ-
ra istnieje do dziś. Kościół niestety 
spłonął w 1919 roku. Wówczas parafia 
nabyła od Lecha Zborowskiego spi-
chlerz, na bazie którego powstał obec-

ny kościół. W latach 1956-1960 dobu-
dowano zakrystię. Plebania mieściła się 
w domku zarządy majątku głuchow-
skiego. Majątek zaborowskich kurczył 
się wraz z reformami. Lech Zaborow-
ski posiadał przed wojną juŜ tylko 485 
ha ziemi. 

Andrzej R. Tyczyno   

UWAGA 
JeŜeli posiadacie Państwo stare 
zdjęcia, dokumenty lub wspo-
mnienia o ciekawych wydarze-
niach z przeszłości jakie miały 
miejsce w granicach obecnej gmi-
ny Kawęczyn, prosimy o podziele-
nie się nimi z Czytelnikami Kawę-
czyniaka. Telefon kontaktowy: 
 (063)2885910 

Informujemy, Ŝe Punkt Konsultacyjny dla osób uzaleŜnionych           
i członków ich rodzin w Kawęczynie z siedzibą w Kowalach Pań-
skich został przeniesiony do innego lokalu mieszczącego się równieŜ 
w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Pańskich. Wejście 
do nowego lokalu znajduje się w sąsiedztwie wejścia do biblioteki . 
Przypominamy, Ŝe do  Punktu Konsultacyjnego moŜna się zgłaszać 
w kaŜdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w  godzinach od 
16.00 do 18.00 

INFORMACJA 
W dniu 24 grudnia br. (Wigilia ) oraz   w dniu 31 grudnia br.  

(Sylwester) Urząd Gminy w Kawęczynie   
będzie  czynny  do  godziny 1300 

Wójt Gminy Kaw ęczyn  
Informuje  

Szanowni Państwo 
Wypłata tylko części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej spowodowana jest prze-
kazaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tylko 49% wniosko-
wanej przez Urząd Gminy Kawęczyn kwoty.  
Sytuacja ta wynika z  całkowitego rozdysponowania rezerwy celowej w bu-
dŜecie państwa przewidzianej na zwrot podatku akcyzowego w 2009 r. Mini-
ster Finansów pismem (nr RRS/063/15/JWR/09/3327 z dnia 26.11.2009 r.) 
skierowanym do  Urzędu Gminy Kawęczyn wyjaśnia, Ŝe w związku z wy-
korzystaniem tychŜe środków w 2009 r. zaspokojenie zgłoszonych przez 
Gminę z tego tytułu potrzeb będzie mogło nastąpić najprawdopodobniej w 
przyszłym roku, w ramach budŜetu na 2010 r.  
W związku z powyŜszym w  momencie otrzymania pozostałej kwoty dotacji 
przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zostanie ona bezzwłocznie 
przekazana na rachunki bankowe wnioskodawców. 
  

 

Zapraszamy  
do nowo otwartego salonu  

fryzjersko – kosmetycznego 

„Metamorfoza” 
 Kowale Pańskie 57 

 (w Sali OSP). 

W sprzedaŜy srebro. 

W kaŜdy wtorek  

strzyŜenie męskie 6 zł. 
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Urząd Gminy Ka-
węczyn 

62-704 Kawęczyn 
Centrala Urzędu tel. 
 063 288 59 10, 
 063 288 50 14 
FAX 
063 288 59 40 
E-mail 
ugkaweczyn @ kawe-
czyn.pl 
Strona internetowa 
www.kaweczyn.pl 
czynny w dni robocze 

Od 7.30 do 15.30 
  

W piątek 11 grudnia w Szko-
le Podstawowej w SkarŜynie 
miała miejsce wizyta studyj-
na w ramach podsumowania 
projektu ”Szkoła Promująca 
Zdrowie”.  

Wśród zaproszonych 
gości oceniających realizację 
projektu szkołę odwiedziły 
m.in. Krystyna Podlasińska-
Szajkowska- wizytator Wiel-
kopolskiego Kuratorium 
Oświaty oraz Anna Kamiń-
ska- doradca metodyczny 
MODN w Koninie.  

W roli obserwato-
rów, a takŜe osób opiniują-
cych działania szkoły w za-
kresie promocji zdrowia go-
ścili: Alfred Rajczyk- dyrek-
tor Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Turku 
wraz z Lidią Baraniecką – 
pracownikiem ds. oświaty i 
promocji zdrowia Sanepidu 
w Turku. Władze samorzą-
dowe reprezentował sekre-
tarz Gminy Kawęczyn- Ze-
non Tomczyk. Z zaproszenia 
na wizytę skorzystali rów-
nieŜ: pielęgniarka szkolna- 
Urszula Augustyniak, prze-
wodnicząca Rady Rodziców- 
BoŜena Trzuskolas, przedsta-
wicielka Zarządu SkarŜyń-
skiego Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Szkolnych- Bogumiła 

Dzikowska oraz Naczelnik 
OSP w SkarŜynie- Wojciech 
Knera. 

Szkoła Podstawowa 
w SkarŜynie przystąpiła do 
projektu w 2007 roku. Speł-
niła wymogi przewidziane w 
okresie przygotowawczym 
do przyjęcia szkoły do Woje-
wódzkiej Sieci Szkół Promu-
jących Zdrowie i uwieńczyła 
sukcesem podejmowane 
działania na rzecz promocji 
zdrowia wśród szkolnej spo-
łeczności.  

Wizyta studyjna 
przebiegała zgodnie z pro-
gramem. Na początku Maria 
Antoszczyk – dyrektor szko-
ły powitała gości i krótko, 
acz treściwie scharakteryzo-
wała Szkołę Promującą 
Zdrowie. Dalszą część uro-
czystości prowadziła koordy-
nator SzPZ – Beata Ryśkie-
wicz oraz członkowie zespo-
łu wspierającego – Barbara 
Walaszczyk i Renata Gośliń-
ska. W trakcie wizyty studyj-
nej  zaprezentowano dorobek 
okresu przygotowawczego w 
formie prezentacji multime-
dialnej, opracowanej przez 
Kamilę Smura -Lodzińską, 
część artystyczną uczniów o 
tematyce prozdrowotnej, 
dokumentację formalną  

i fotograficzną, potwierdza-
jącą realizację zaplanowa-
nych działań prozdrowot-
nych. O wystrój szkoły w 
dniu wizyty zadbała Milena 
Mąka.  
W gusta gości trafiła degu-
stacja zdrowej Ŝywności, 
przygotowana przez Beatę 
Goślińską i niezawodne ma-
my z Rady Rodziców. Este-
tyczny stół i kolorowe pysz-
ności oczarowały gości. W 
części artystycznej szczegól-
ny zachwyt wzbudził występ 
Kabaretu Doktora Zdrówko. 
Podczas wizyty goście mogli 
równieŜ skorzystać z szyb-

kiej konsultacji lekarskiej i 
otrzymać receptę na zdrowie.  

Końcowym etapem 
wizyty była dyskusja podsu-
mowująca i zawierająca oce-
nę  dorobku szkoły w zakre-
sie promocji zdrowia. Wszy-
scy uczestnicy wizyty zgod-
nie podkreślali ciekawe i 
twórcze pomysły, sposoby i 
formy realizacji projektu, 
współpracę szkoły z róŜnymi 
instytucjami, estetyczny wi-
zerunek szkoły, podejmowa-
nie przez szkołę róŜnorod-
nych działań dla lokalnej 
społeczności, a przede 

wszystkim rodzinny klimat 
małej placówki, jaką jest 
szkoła w SkarŜynie, w której 
czuje się atmosferę Ŝyczli-
wości i otwartości zarówno 
dla uczniów jak i rodziców, 
zaś wszystkie działania szko-
ły ukierunkowane są na 
wszechstronny rozwój i do-
bro dziecka, a takŜe jego 
bezpieczeństwo i zdrowie. 

W realizację projek-
tu i przygotowanie wizyty 
studyjnej włączyli się wszy-
scy nauczyciele, pracownicy 
administracyjni szkoły oraz 
rodzice. 

Kolejny sukces Szkoły Podstawowej w SkarŜynie 

Szkołę odwiedziło wielu gości 

Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny 



Określa się wysokość stawek podatku od środków trans-
portowych: 

Dla pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku i 
później: 

Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całko-
witej pojazdu: 
powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  673,00 zł 
powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 855,00 zł 
powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton  918,00 zł 

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. 
masie całk. zespołu pojazdów  od 3,5 tony, a poniŜej  
12 ton 1.285,00 zł 

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a po-
niŜej 12 ton 543,00 zł z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego  

Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc siedzenia 
mniej niŜ 30 miejsc  979,00 zł    
równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.956,00 zł 

Dla pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku i 
później, posiadających katalizatory: 

Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całko-
witej pojazdu: 
powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   648,00zł 
powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie  831,00 zł  
powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton   893,00 zł     

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do uŜywania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dop. 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poni-
Ŝej 12 ton 1.222,00 zł 

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a po-
niŜej 12 ton   471,00 zł z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego  

Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc siedzenia 
mniej niŜ 30 miejsc  954,00 zł 
równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc  1.896,00 zł 

Dla pojazdów wyprodukowanych  przed 1990 
rokiem: 

Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całko-
witej pojazdu: 
powyŜej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 678,00 zł 
 powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie  867,00 zł 
powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton   930,00 zł 

Od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych 
do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony , a poni-
Ŝej 12 ton 1.298,00 zł 

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a po-
niŜej 12 ton  514,00 zł z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego  

Od autobusów w zaleŜności od  liczby miejsc siedzenia 
a)   mniej niŜ 30 miejsc  990,00 zł 
równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.980,00 zł 
 

Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 
rokiem, posiadających katalizatory: 

Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całko-
witej pojazdu: 
powyŜej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 653,00 zł 
 powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie  844,00 zł 
powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton  905,00 zł 

Od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych 
do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony , a poni-
Ŝej 12 ton  1.273,00 zł 

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a po-
niŜej 12 ton  490,00 zł z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego  

Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc siedzenia 
mniej niŜ 30 miejsc  967,00 zł 
równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.956,00 zł 
Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równowaŜne: 

Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całko-
witej: równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 
ton:  

 -  o liczbie osi – dwie 1.344,00 zł 
-   o liczbie osi – trzy, cztery i więcej 1.298,00 zł 
     równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 t  
-   o liczbie osi – dwie i trzy 1.712,00 zł 
-   o liczbie osi – cztery i więcej  1.652,00 zł 

równej lub wyŜszej niŜ 26 ton: 
-   o liczbie osi - dwie i trzy  2.697,00 zł 
-   o liczbie osi – cztery i więcej  2.690,00 zł 
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 

do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
równej lub wyŜszej niŜ 12, do 36 ton włącznie 

-   o liczbie osi – dwie i trzy 1.625,00 zł 
       powyŜej 36 ton  
-  o liczbie osi – dwie 2.014,00 zł 
-  o liczbie osi – trzy 1.982,00 zł 
Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 
       równej lub wyŜszej  niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton 
-  o liczbie osi – jedna  734,00 zł 
-  o liczbie osi dwie i trzy 778,00 zł 

równej lub wyŜszej  niŜ 18 ton, do 36 ton włącznie: 
-   o liczbie osi – jedna 1.161,00 zł 
-   o liczbie osi – dwie i trzy 1.101,00 zł 

powyŜej 36 ton 
-   o liczbie osi – jedna i dwie 1.325,00 zł 
-   o liczbie osi – trzy 1.161,00 zł   

PODATKI 2010 * PODATKI 2010 * PODATKI 2010 * PODATK I 2010 
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Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezd-
nych: 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej: 

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 
ton: 
-   o liczbie osi – dwie 1.468,00 zł 
-   o liczbie osi – trzy, cztery i więcej  1.407,00 zł 
      b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 29 t  
-   o liczbie osi – dwie 1.737,00 zł 
-   o liczbie osi - trzy 1.815,00 zł 
-   o liczbie osi – cztery i więcej   1.904,00 zł 

c)równej lub wyŜszej niŜ 29 ton:  
-   o liczbie osi dwie i trzy 2.726,00 zł 
-   o liczbie osi – cztery i więcej   2.726,00 zł   
 
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyŜszej niŜ 12, a mniejszej niŜ 31 ton 
-   o liczbie osi – dwie i trzy 2.103,00 zł 
    b)  równej lub wyŜszej niŜ 31 ton, a do 36 ton włącznie  
-   o liczbie osi – dwie 2.106,00 zł 
-   o liczbie osi – trzy 2.103,00 zł  

c) powyŜej 36 ton, a mniej niŜ 40 ton 
-   o liczbie osi – dwie i trzy 2.724,00 zł 
     d) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton 
-   o liczbie osi – dwie 2.724,00 zł 
-   o liczbie osi – trzy  2.726,00 zł  
 
3.  Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 
      a) równej lub wyŜszej  niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton 
-   o liczbie osi – jedna 949,00zł 
-   o liczbie osi - dwie i trzy 1.085,00 zł 

b) równej lub wyŜszej  niŜ 18 ton, do 36 ton włącznie 
-   o liczbie osi – jedna 1.407,00 zł 
-   o liczbie osi – dwie 1.486,00 zł 
-   o liczbie osi – trzy 1.369,00 zł 
      c) powyŜej 36 ton 
-   o liczbie osi – jedna i dwie 1.956,00 zł 
-   o liczbie osi – trzy 1.474,00 zł 

***  
1. Określa się następujące stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie Gminy Kawęczyn:  
1)od gruntów:  
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,75 zł od 1 m² powierzchni;  
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni; 
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez organiza-
cje poŜytku publicznego – 0,18 zł od 1 m² powierzchni;  
2) od budynków lub ich części:  
- mieszkalnych –0,57 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,  

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 19,15 zł od 1 m² 
powierzchni uŜytkowej,  
-  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
 zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
 9,57 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej; 
-  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m² 
powierzchni uŜytkowej; 
-  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez organiza-
cje poŜytku publicznego –5,70 zł od 1 m² powierzchni uŜyt-
kowej,  
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.  

 
*** 

 ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2009 
r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2009 r.(M.P.z 2009r. 
Nr 68,poz. 886) z kwoty 34,10 zł za 1 q do kwoty 
34,00 zł za 1 q. 

PODATKI 2010 * PODATKI 2010 * PODATKI 2010 * PODATK I 2010  

XXXV Sesja 
Rady Gminy Kawęczyn  

  
W dniu 29 grudnia 2009 roku (tj. wtorek) 
o godz. 1000 w  Zespole Szkół  im. M. Skło-
dowskiej-Curie w Kawęczynie odbędzie się  
XXXV  Sesja Rady Gminy Kawęczyn.  
Sesja zostanie poprzedzona Mszą Świętą, 
która będzie odprawiona w intencji samo-
rządu i  mieszkańców gminy o godzinie 800 
w Kaplicy w Kawęczynie.  
 
W porządku obrad przewiduje się podjęcie 
uchwał w sprawach:  
-      zmian w planie dochodów i wydatków  
       w budŜecie gminy na 2009 r., 
-      uchwalenia budŜetu gminy na 2010 rok.  
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Wyniki spotkań oraz inne aktualności z dzia-
łalności LZS Orzeł Kawęczyn moŜna śledzić 
na stronie internetowej 
 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

1.Polonia Golina 
2. KS Konin 
3. Polanin Strzałkowo  
4. Błękitni Mąkolno 
5. Warta Krzymów      
6. Orzeł Kawęczyn  
7. Orzeł Grzegorzew 
8. Hetman Orchowo 
9. Błękitni Helenów 
10. Lech Kozarzewek  
11. StraŜak Licheń Stary 
12. Orły Huta Łukomska 
13. Baszta Wyszyna 
14. Warta Kramsk 
15. Wilki Wilczyn 
16. Teleszyna Przykona 

Tabela  A klasy  
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         Nazwa zespołu              Mecze  pkt.   Bramki    Z      R       P 

W ostatnim meczu w tym 
roku Orzeł Kawęczyn zre-
misował 1-1 ze StraŜakiem 
Licheń Stary. Zwycięskiego 
gola strzelił Jakub Dudek. 
Tym samym rundę wiosen-
ną nasza druŜyna zaczyna   
z szóstego miejsca w tabeli. 
Mecz ten był rozgrywany 
awansem z wiosennej run-
dy rewanŜowej. W jesien-
nym spotkaniu tych druŜyn, 
Orzeł gładko pokonał na 

w ł a s n y m  b o -
isku ,,straŜaków’’ 3-0.  
W Licheniu mecz rozgry-
wany był w fatalnych wa-
runkach. Szczególnie dawa-
ła się we znaki będąca         
w tragicznym stanie mura-
wa, a raczej jej brak. Poło-
wa boiska składała się        
z kałuŜ i błota. Przeszka-
dzało to w grze, a piłka pła-
tała figle. W pierwszej po-
łowie składnych akcji jak 

na lekarstwo. Goście po 
rzucie roŜnym mogli zdo-
być bramkę, ale piłkę z linii 
bramkowej wybił Piotr Pa-
sik. RównieŜ Orzeł mógł 
strzelić gola, ale w dogod-
nej sytuacji po rzucie roŜ-
nym wzajemnie przeszka-
dzali sobie Mikołaj Jasiak i 
Szymon Woźniak. Pierwsi 
gola zdobyli gospodarze.  
W 43 min. w zamieszaniu 
w polu karnym napastnik 
gości skierował piłkę do 
siatki. Chwilę później mo-
gliśmy cieszyć się z remisu. 
Po strzale sprzed pola kar-
nego Jakuba Dudka, piłka 
wpadła do bramki. DuŜy 
udział miał teŜ bramkarz 
gospodarzy, który chciał 

przyjąć piłkę nogą, ale nie 
przewidział, Ŝe moŜe zmie-
nić kierunek lotu. Druga 
połowa to przede wszyst-
kim walka na cięŜkim bo-
isku. Nie pomagał równieŜ 
sędzia, który podejmował 
bardzo kontrowersyjne de-
cyzje. Następny mecz juŜ 
wiosną i to najprawdopo-
dobniej na boisku w Kowa-
lach Pańskich. 
DruŜyna Orła występowała 
w składzie: Jarosław Pa-
sik, Łukasz Antczak 
(Antas), Janusz Modrze-
jewski, Piotr Pasik, Woj-
ciech Jasiak, Szymon 
Woźniak( 70' Przemysław 
Kurzawa), Jakub Dudek, 
Marcin Janiak, Jakub 
Galas, Mikołaj Jasiak, 
Grzegorz Majda 

(art.) 
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Najdłu Ŝej w tym sezonie, przebywał na boisku Grzegorz Maj-
da 1530 minut. Nieco mniej bo 1495 minut  grał  pomocnik 
Piotr Pasik . Wojciech  Jasiak był na murawie 1440 minut. Na 
czele tabeli najlepszych strzelców znajduje się Grzegorz Majda 
z 18 golami. Na drugim miejscu jest Szymon Woźniak -8, a na 
trzecim Mikołaj Jasiak po - 5 goli, Przemysław Kurzawa 3.  
 
NajwyŜej oceniani piłkarze Orła to: 
1. Grzegorz Majda - 9,10 
2. Konrad Grzelak - 8,38 
3. Jakub Dudek -  8,38 

Wyniki dru Ŝyny juniorów  

Gasili straŜaków w Licheniu 

Najlepsi z najlepszych 

Orzeł Kawęczyn 0:3 Tur Turek 

Olimpia Koło  4:0 Orzeł Kawęczyn 

Orzeł Kawęczyn 4:3 LZS Karszew 

MOS Zagórów 4:2 Orzeł Kawęczyn 

Orzeł Kawęczyn 4:1 Nałęcz Babiak 

Warta Pyzdry 2:1 Orzeł Kawęczyn 

Orzeł Kawęczyn 0:4 MOS Słupca 

Sparta Barłogi 2:1 Orzeł Kawęczyn 

Orzeł Kawęczyn 0:5 Górnik Konin 

Sparta Konin 3:2 Orzeł Kawęczyn 

Orzeł Kawęczyn 1:3 Płomień Nekla 

Polonia Golina 4:1 Orzeł Kawęczyn 

Orzeł Kawęczyn 2:2 Czarni Ostrowite 

Niestety juniorzy ,,Orła’’ Kawęczyn nie spisują się 
tak dobrze jak ich starsi koledzy. W trzynastu spo-
tkaniach zgromadzili zaledwie siedem punktów. 
Strzelili osiemnaście goli, a stracili czterdzieści.   
W tabeli zajmują szesnaste miejsce. Gorsze są tyl-
ko druŜyny Sparty Konin i LZS Karszew. Mamy 
nadzieję, Ŝe wiosną juniorzy poprawią swój ligowy 
dorobek.                                                       (art.) 

W ostatnim meczu w tym roku 
Orzeł Kawęczyn zremisował 1:1 
z StraŜakiem Licheń Stary. Zwy-
cięskiego gola strzelił Jakub Du-
dek. Tym samym rundę wiosen-
ną nasza druŜyna zaczyna z szó-
stego miejsca w tabeli. 


