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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

W dniu 29 listopada 2011 r. w Centrum 
Integracji Społecznej w Młodzianowie 
odbyła się konferencja podsumowująca 
projekt „ Wspólna przyszłość - program 
reintegracji społeczno - zawodowej w 
Centrum Integracji Społecznej w Mło-
dzianowie” współfinansowany przez 
Europejski Fundusz Społeczny realizo-
wanego w okresie od 01.10.2010r.      
do 31.12.2011r.  
W konferencji wzięli udział uczestnicy 
projektu, pracownicy centrum oraz za-
proszeni goście, wśród których byli: 

Starosta Powiatu Tureckiego Pan Zbi-
gniew Bartosik, Dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Turku Pani Beata 
Bartczak, Dyrektor PCPR w Turku 
Pani Teresa Michalska, Kierownik 
GOPS w Kawęczynie Pani Jolanta 
Krawczyk, przedstawiciele Zarządu 
Stowarzyszenia Kawęczyńskie Towa-
rzystwo Rozwoju, Wójt Gminy Kawę-
czyn Pan Jan Nowak oraz przedstawi-
ciele Rady Gminy Kawęczyn z Prze-
wodniczącym Panem Tadeuszem Kru-
pińskim na czele.               cd. str. 3 
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Z okazji 93 rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę odbyła się 
uroczystość w Tokarach. Przed obeli-
skiem poświęconym „Bohaterom Walki 
o Polskę”, złoŜono wiązanki kwiatów 
między innymi od przedstawicieli 
Szkoły Podstawowej w Tokarach,  
władz gminy, Zarządu Oddziału Gmin-
nego OSP RP w Kawęczynie. Mszę 

świętą w intencji ojczyzny odprawił w  
świątyni ks. Antoni Janicki. Uczniowie 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Tokarach przedstawili w kościele 
montaŜ słowno-muzyczny przygotowa-
ny pod okiem pani Małgorzaty Kraw-
czyk.  Wcześniej zaprezentowali go 
podczas apelu szkolnego. Symbolika 
krzyŜy, odpowiednio dobrana muzyka 

oraz wyświetlana prezentacja 
multimedialna podniosły 

w yr az a r tys tyczn y sp ek tak lu .                                  
(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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Takimi słowami 10 XI 2011r. rozpoczął 
się uroczysty apel z okazji Święta Nie-
podległości w Zespole Szkół im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie. 
Po nich na scenie pojawił się narrator, 
który podkreślił, Ŝe przeszło tysiąclet-
nia historia państwa polskiego obfito-
wała w wiele wydarzeń natury politycz-
nej, społecznej i gospodarczej. Były 
okresy wzlotów i upadków, okresy ra-
dości i rozczarowań, lecz najbardziej 
tragiczny okazał się koniec XVIII wie-
ku, kiedy to trzej potęŜni sąsiedzi Pol-
ski, korzystając z osłabienia naszego 
kraju, podzielili jego ziemię pomiędzy 
siebie i wprowadzili własne rządy. 

Po tych słowach mogliśmy prześle-
dzić, co działo się na terenie Polski w 
ciągu 123 lat niewoli. Młodzi artyści 
przypomnieli wszystkim o zorganizo-
waniu Legionów Polskich, o walkach z 
wrogiem w obronie ojczyzny, o krwa-
wych prześladowaniach Polaków, o 
wybuchu I wojny światowej i wreszcie 
o podpisaniu traktatu o zawieszeniu 
broni. Nawoływali równieŜ, aby pamię-
tać tych wszystkich, którzy nie szczę-
dzili Polsce tego, co dla ludzi najcen-
niejsze, którzy wszystko, co najlepsze 
złoŜyli u stóp Matki – Ojczyzny. 

Uroczystość uświetniły wykonane 
przez szkolny chór utwory: „Rota”, 
„Niepodległość”, „Wojenko, wojenko”, 
„Marsz Pierwszej Brygady” oraz 
„Piękny kraj”. 

 Akademia była ciekawą lekcją pa-
triotyzmu. Jej celem było nie tylko 

wzbogacenie wiedzy uczniów oraz 
kształtowanie szacunku dla historii mi-
nionych pokoleń, ale równieŜ uświado-
mienie dzieciom i młodzieŜy, Ŝe święto 
narodowe i praca codzienna jest sprawą 
wszystkich. Obowiązkiem rodziny i 
szkoły jest pielęgnowanie tradycji naro-
dowych oraz dawanie przykładu, jak 
być uŜytecznym, potrzebnym i sprawie-
dliwym. 

„Ojczyzno moja! W Ŝyciu tyle razy 
Pytałem serca, gdzie Cię szukać trzeba?” 

Święto Niepodległości w Tokarach 



K onferencją otworzył jako lider 
projektu Przewodniczący Stowa-

rzyszania Kawęczyńskie Towarzystwo 
Rozwoju Pan Jarosław Król. Powitał 
zebranych gości oraz podziękował za 
udaną współpracę. Następnie głos za-
brał Pan Wójt Jan Nowak w swym wy-

stąpieniu zasygnali-
zował, iŜ centrum nie 
kończy swej działal-
ności od stycznia 
rusza bowiem Cen-
trum Integracji Spo-
łecznej 2. Podzięko-
wał równieŜ za 
współpracę oraz po-
gratulował uczestni-

kom ukończenia projektu.  
Proces realizacji projektu przybliŜyła 

zebranym Pani ElŜbieta 
Tomczak Koordynator 
Administracyjny Projek-
tu, poinformowała zebra-
nych Ŝe 9 na 25 uczestni-
ków projektu juŜ pracuje. 
Uczestnicy projektu 
otrzymali Certyfikaty 
jego ukończenia. 
Głos zabrali zebrani go-
ście, Pan Starosta pogra-
tulował realizacji projek-
tu nie ukrywając swojego 

podziwu, obiecał wsparcie władz po-
wiatu podczas drugiej edycji. Pani Beata 
Bartczak podziękowała za zaproszenie i 
jako Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy równieŜ obiecała wsparcie pod-
czas kolejnych tego typu inicjatyw. Pan 
Tadeusz Krupiński podsumował rok 
realizacji projektu jako rok udany, a 
projekt jako wielką szansę do powrotu 
na rynek  uczestników 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art.4 ust 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 
17, poz.95 z póź. zm), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z póź. zm.) 
uchwala się co następuje:  
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące na terenie Gminy Kawęczyn:  
1)od gruntów:  
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów 
i budynków –  0,81 zł od 1 m² powierzchni;  
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 4,33  zł od 1 ha powierzchni; 
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez organiza-
cje poŜytku publicznego – 0,20 zł od 1 m² powierzchni;  
2) od budynków lub ich części:  
1. mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,  
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1 m² 
powierzchni uŜytkowej,   

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  10,24 
zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej; 
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m² po-
wierzchni uŜytkowej; 
5. 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.  
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVI/211/10 Rady Gminy  Ka-
węczyn z dnia 20.10.2010 r. sprawie stawek w podatku od 
nieruchomości.  
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-
polskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2012 
r. 
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Kawęczyn 

 
 /-/ Tadeusz Krupiński 

UCHWAŁA RADA GMINY KAW ĘCZYN  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 

Konferencja podsumowująca   
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W tej rubryce prezentujemy czy-
telnikom doniesienia z powiato-
wego tygodnika „Echo Tureckie” 
wydawanego w latach 1924-
1939.Informacje publikowane  w 
„Kaw ęczyniaku”  traktuj ą o wyda-
rzeniach z terenu dzisiejszej gminy 
Kawęczyn. 

Sękowska Aniela zgubiła dowód osobi-
sty wydany w Urzędzie Gminy Tokary.  

 Oto co napisano o gminie Tokary w 1924 
roku na łamach Echa Tureckiego. Za-
chowana została oryginalna pisownia. 
śadnej kroniki z dawnych lat nie po-
siada. Obecnie obszar torfowisk obej-
muje tutaj jeszcze około 350 morgów 
lecz torf juŜ po większej części wyeks-
ploatowano. Pokłady torfu nie są jed-
nakowe: od strony zachodniej grubość 
pokładów wynosi 2 mtr (metry dop. 
red.), od wschodniej pół mtr. Wobec 
dość duŜej odległości od kolei (około 
25 km) i droŜyzny węgla, torf jest wy-
łącznym nieomal opałem dla całej 
gminy i okolicy. PoniewaŜ w gminie 
po większej części grunta są bardzo 
liche (piaski, sapy, mursze), a ludność 
biedna, przeto do połowy mieszkańców 
gminy eksploatacja torfu jest głównym 
środkiem utrzymania, gdyŜ i bezrolni  
znajdują zajęcie przy wydobywaniu 
torfu. Ludność w gminie Tokary w 
czasie ogólnego spisu 1921 roku było 
4440 osób w tem męŜczyzn 2134kobiet 
2306, obszar gminy wynosi około 56 
km². Sołectw w gminie 24 obejmują-
cych 36 wsi i kolonji oraz 3 folwark. 
We wsi Tokary jest kościół i we wsi 
Głuchowie kaplica na miejscu spalo-
nego w 1919r. drewnianego kościoła. 
Mieszkańcy gminy odznaczają się bu-
dującym konserwatyzmem, natomiast 
postępem i oświatą wcale nie grzeszą, 
chyba Ŝe do postępu zaliczymy do-
szczętne zarzucenie starych ubiorów 
ludowych. Z ogólnej liczby ludności 
90% jest analfabetów, co moŜna przy-
pisać tylko brakowi szkól za czasów 

okupacji moskiewskiej, gdyŜ do 1919 
r. była na całą gminę zaledwie jedna 
szkoła ludowa we wsi Tokary. Od 
chwili Zmartwychwstania Polski otwo-
rzono w gminie 6 szkół. Wszystko to 
mało, lecz brak lokali, a o budowie 
nowych szkół wobec sławetnej ustawy 
o finansach komunalnych niema co 
marzyć. Jedyny budynek gminny w 
Tokarach, w którym mieści się Urząd 
gminy i szkoła wkrótce runie, a na 
budowę lub choćby  remont niema 
gotówki gdyŜ dochody gminy nie po-
krywają nawet w połowie zwyczajnych 
budŜetów gminnego i szkolnego. 
W 1920 roku utworzono w gminie ko-
operatywę gminną (spółdzielnię dop. 
red.)  lecz wskutek trudności finanso-
wych i spadku waluty musiała być po 
roku zwinięta, co silnie zaszkodziło 
idei kooperatywy. Z instytucji społecz-
nych mamy w gminie dwie ochotnicze 
straŜe ogniowe, jedną w Tokarach za-
łoŜoną w 1918 roku, drugą w Milejo-
wie załoŜoną na początku 1923 roku. 
Z przykrością muszę nadmienić, Ŝe 
straŜ w Milejowie jakkolwiek dobrze 
zorganizowana i bardzo czynna mimo 
wielu wysiłków nie moŜe zdobyć na 
sikawkę, gdyŜ sejmik ani gmina Ŝadnej 
zapomogi udzielić  straŜy  nie mogą.  
Jakkolwiek w gminie Tokary nie znać 
wielkiego postępu, to jednakŜe w po-
równaniu z czasem okupacji moskiew-
skiej i niemieckiej zachodzi ogromna 
róŜnica. 

Wacław Tułacz 

 Dnia 8 czerwca 1924 roku około go-
dziny 10 z powodu nieostroŜnego ob-
chodzenia się z ogniem wybuchł poŜar 
w domu folwarcznym pana Władysła-
wa Modeckiego właściciela majątku 
Gozdów gminy Tokary, zamieszkałego 
przez ordynarjusza (robotnika rolnego 

dop. red.) Rocha Szymczaka. Pastwa 
ognia padł dom, jedna świnia oraz 
13 kur. Łączna wartość domu wyno-
si około 600.000.000 marek. Przy 
ratowaniu swego mienia ordynarjusz  

Roch Szymczak został dotkliwie popa-
rzony  

Zagubiony dowód osobisty na imię 
Stanisława Wasilewskiego wydany 
przez Urząd gminy Tokary uniewaŜnia 
się. 

Kaczmarek Józef zagubił paszport wy-
dany w gminie Tokary. 

W Marcjanowie gm. SkarŜyn powiatu 
tureckiego po południu spłonęła do-
szczętnie wraz krescenacją (zebranymi 
plonami dop. red. ) osada (zagroda dop. 
red.) wójta Stanisława Kuchty. Straty 
7.260 zł. Przyczyna poŜaru niewiado-
ma. 

W ramach Tygodnia Ligi Powietrznej 
Obrony Państwa w dniach 12-19 paź-
dziernik 1924 roku zebrano i wpłacono 
z poszczególnych miast i gmin powiatu 
tureckiego: 
Tokary 328,04 zł 
Dobra 137,68 zł,  
Goszczanów 30,59 zł, 
Piekary 252,05 zł 
Wichertów 126,44 zł, 
SkarŜyn 222,13 zł 
Pietno 107,38 zł 
Ostrów Warcki 165,92 zł 
Skotniki 192, 12 zł + 100 zł w obliga-
cjach 
Pęcherzew 65,94 zł, 
Zelgoszcz 20 zł 
Wólka Świnicka 57,35 zł 
Kowale Pańskie 25,31 zł 
Niemysłów 18 zł 
Biernacice 17,17 zł 

Opracował Andrzej R. Tyczyno 
*W wi ększości tekstów zachowano  
oryginalną pisownię.   

donosiło w 1924 roku 

Zgubiła dowód 

Zagubiony paszport 

UniewaŜniony dowód 

PoŜar w Gozdowie 

Gmina Tokary 

PoŜar w Marcjanowie 

 

Tydzień LOPP 
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Projekt „Wspólna przyszłość – program reintegracji społeczno – 
 zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
 Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Gotowi do pracy”  
Kończy się projekt "Wspólna przyszłość - program reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej 
w Młodzianowie”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" we współ-
pracy z Gminą Kawęczyn, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Grupę docelową projektu stanowiły osoby zamieszkujące teren Gminy Kawęczyn, przede wszystkim osoby długotrwa-
le bezrobotne, osoby niezatrudnione korzystające ze świadczeń oraz osoby bezdomne. 
Uczestnicy projektu brali udział w następujących warsztatach tematycznych: 
• warsztat budowlano – remontowy 
• warsztat ogrodniczo – porządkowy 
• warsztat opieki nad dziećmi i osobami starszymi 
• warsztat rękodzielniczo- krawiecki 
• warsztat agroturystyki np. przygotowywania posiłków 
• Kwalifikacje zawodowe uzyskali poprzez uczestnictwo w następujących kursach: 
• kurs obsługi wózków widłowych 
• kurs komputerowy 
• kurs wizaŜu 
• kurs florystyki 
• kurs prawo jazdy kategorii B 
• kurs obsługi kasy fiskalnej 

Swoje umiejętności doskonalili biorąc udział w praktykach w firmach zewnętrznych. 
Podsumowując - uczestnicy projektu, a jest ich 25, pozyskali kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie które 
pozwolą im na ponowne zaistnienie na rynku pracy. 
Przedsiębiorców wyraŜających chęć zatrudnienia uczestników projektu prosimy o kontakt pod numerem telefo-
nu: 

(63) 288 -72 - 15 lub 502 549 110 

W  straŜnicy Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Kowalach Pań-

skich, odbyła się XI sesja Rady Gminy 
Kawęczyn. Wziął w niej udział Michał 
Harasny – radny powiatowy. Wysłu-
chał interpelacji i wniosków radnych 
dotyczących dróg powiatowych. Obie-
cał lobbować na rzecz gminy Kawę-
czyn. Przedstawił takŜe informację 
dotyczącą zimowego utrzymania dróg. 
Powiat został podzielony na rewiry. 
Gmina Kawęczyn znalazła się w jed-
nym z gminą Dobra. Zdaniem Wójta 
Jana Nowaka, bardziej racjonalne by-
łoby powiązanie jej z gmina Malanów. 
Za drogę priorytetową w odśnieŜaniu 
władze powiatowe uznały drogę Ko-

wale Pańskie-Głuchów.  
Radni dokonali zmian w planie docho-
dów i wydatków w tegorocznym bu-
dŜecie.  Przyjęli teŜ uchwałę o współ-
pracy Gminy Kawęczyn z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności  poŜytku publicznego i o wo-
lontariacie, na 2012 rok. WyraŜono 
zgodę na zbycie w drodze przetargu, 
lokalu mieszkalnego w budynku po 
ośrodku zdrowia w Kowlach Pań-
skich. Przyjęto zmiany w statucie 
Związku Komunalnego Gmin „Czyste 
miasto, czysta gmina” do którego na-
leŜy gmina Kawęczyn. Zwiększono do 

sześciu osób skład komisji rewizyjnej. 
Nowym jej członkiem została BoŜena 
Kolenda.  
Wójt Jan Nowak i Tadeusz Krupiński 
– przewodniczący Rady Gminy złoŜyli 
sprawozdania z działalności w okresie 
międzysesyjnym. Uczestnicy sesji wy-
słuchali tez informacji inspektora Mar-
ka Olka dotyczącą utrzymania dróg 
gminnych w okresie zimowym. Spo-
śród pięciu oferentów zaakceptowano 
czterech, którzy tej zimy dbali będą o 
stan dróg w gminie Kawęczyn. Dyspo-
nują oni odpowiednim sprzętem. Po 
podpisaniu umów, pan Olek poda nu-
mery telefonów do wykonawców z 
podziałem   na  sołectwa,   które   będą              
obsługiwali.                                          

Sesja w Kowalach Pańskich  
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.             
o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 
późn. zm.), art. 4 ust 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów 
normatywnych      i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
17 poz. 95z późn. zm.), art.10 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U.       z 2010 
Dz. U. Nr 95 poz.613 z późn. zm.), 
obwieszczenia Ministra Finansów z 
dnia 20 października 2011 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transporto-
wych obowiązujących w 2012 r. 
(Monitor Polski z 2011 Nr 95 poz. 962) 
oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Fi-
nansów z dnia 19 października 2011 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwo-
towych podatków i opłat lokalnych 
(Monitor Polski z 2011 r.       Nr 95, 
poz. 961), 
 Rada Gminy Kawęczyn uchwala co 
następuje: 

§ 1 
Określa się wysokość stawek podatku 
od środków transportowych: 
I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 
1990 roku i później: 
1. Od samochodów cięŜarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącz-
nie - 719,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
- 914,00 zł 
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton - 
982,00 zł 
1. Od ciągników siodłowych i balasto-
wych przystosowanych do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony, a poniŜej  12 ton
  - 1.373,00 zł 
2. Od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a 
poniŜej 12 ton -  580,00 zł, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego  
3. Od autobusów w zaleŜności od licz-

by miejsc siedzenia 
a) mniej niŜ 30 miejsc - 1.047,00 zł   
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 
2.091,00 zł 
II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 
1990 roku i później, posiadających ka-
talizatory: 
1. Od samochodów cięŜarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącz-
nie - 693,00zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 
889,00 zł  
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton - 
954,00 zł   
1. Od ciągników siodłowych i balasto-
wych przystosowanych do uŜywania 
łącznie z naczepą  lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony, a poniŜej 12 ton 
- 1.307,00 zł 
2. Od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a 
poniŜej 12 ton - 503,00 zł, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego  
3. Od autobusów w zaleŜności od licz-
by miejsc siedzenia: 
a) mniej niŜ 30 miejsc - 1.020,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 
2.027,00 zł 
III. Dla pojazdów wyprodukowanych  
przed 1990 rokiem: 
1. Od samochodów cięŜarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 ton włącz-
nie  - 725,00 zł 
b)  powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
- 927,00 zł 
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton - 
994,00 zł 
2. Od ciągników siodłowych  i balasto-
wych przystosowanych do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony , a poniŜej 12 ton 
- 1.388,00 zł 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a 

poniŜej 12 ton - 549,00 zł, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego.  
4. Od autobusów w zaleŜności od  licz-
by miejsc siedzenia: 
a) mniej niŜ 30 miejsc - 1.062,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 
2.116,00 zł 
IV. Dla pojazdów wyprodukowanych 
przed 1990 rokiem, posiadających ka-
talizatory 
1. Od samochodów cięŜarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 ton włącz-
nie - 698,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 
902,00 zł 
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton - 
968,00 zł 
2. Od ciągników siodłowych  i balasto-
wych przystosowanych do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony, a poniŜej 12 ton 
- 1.361,00 zł 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a 
poniŜej 12 ton - 524,00 zł, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego  
4. Od autobusów w zaleŜności od licz-
by miejsc siedzenia: 
a) mniej niŜ 30 miejsc - 1.034,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 
2.091,00 zł 
V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowaŜne: 
1. Od samochodów cięŜarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a 
mniejszej niŜ 18 ton:  
- o liczbie osi – dwie - 1.437,00 zł 
- o liczbie osi – trzy, cztery i więcej - 
1.388,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a 
mniejszej niŜ 26 ton:  
- o liczbie osi – dwie i trzy - 1.831,00 
zł 

Uchwała  
Rady Gminy Kawęczyn 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok 
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INFORMACJA 
W kaŜdy poniedziałek  

w godzinach od 10.00 do 
14.00  

Przewodniczący  
Rady Gminy Kawęczyn  
pełni dyŜur w siedzibie  

Urzędu Gminy   
w Kawęczynie,  
pokój nr 16. 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 
1.766,00 zł 
c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton: 
- o liczbie osi - dwie i trzy - 2.883,00 zł 
- o liczbie osi – cztery i więcej - 
2.876,00 zł 
2. Od ciągników siodłowych i balasto-
wych przystosowanych do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12, do 36 ton 
włącznie 
-  o liczbie osi – dwie i trzy - 1.737,00 
zł 
b) powyŜej 36 ton  
-  o liczbie osi – dwie -  2.153,00 zł 
-  o liczbie osi – trzy - 2.119,00 zł 
3. Od przyczep lub naczep o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów: 
a) równej lub wyŜszej  niŜ 12 ton, a 
mniejszej niŜ 18 ton 
- o liczbie osi – jedna -  785,00 zł 
- o liczbie osi dwie i trzy - 832,00 zł 
b) równej lub wyŜszej  niŜ 18 ton, do 
36 ton włącznie 
- o liczbie osi – jedna - 1.241,00 zł 
- o liczbie osi – dwie i trzy - 1.177,00 
zł 
c) powyŜej 36 ton 
- liczbie osi – jedna i dwie - 1.416,00 zł 
- o liczbie osi – trzy - 1.241,00 zł 
VI. Dla pojazdów z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych 
1. Od samochodów cięŜarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a 
mniejszej niŜ 18 ton: 
- o liczbie osi – dwie - 1.569,00 zł 
- o liczbie osi – trzy, cztery i więcej - 
1.505,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a 
mniejszej niŜ 29 ton:  
- o liczbie osi – dwie - 1.857,00 zł 
- o liczbie osi – trzy - 1.940,00 zł 
- o liczbie osi – cztery i więcej - 
2.036,00 zł 
c) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton:  
- o liczbie osi dwie i trzy - 2.914,00 zł 
- o liczbie osi – cztery i więcej - 
2.914,00 zł  
2. Od ciągników siodłowych i balasto-
wych przystosowanych do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12, a mniej-

szej niŜ 31 ton 
- o liczbie osi – dwie i trzy - 2.249,00 
zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton, a do 
36 ton włącznie  
- o liczbie osi – dwie - 2.252,00 zł 
- o liczbie osi – trzy - 2.249,00 zł  
c) powyŜej 36 ton, a mniej niŜ 40 ton 
- o liczbie osi – dwie i trzy - 2.912,00 
zł 
d)  równej lub wyŜszej niŜ 40 ton 
- o liczbie osi – dwie - 2.912,00 zł 
- o liczbie osi – trzy - 2.914,00 zł  
3. Od przyczep lub naczep o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów: 
a) równej lub wyŜszej  niŜ 12 ton, a 
mniejszej niŜ 18 ton 
- o liczbie osi – jedna -  1.015,00zł 
- o liczbie osi - dwie i trzy - 1.160,00 zł 
b) równej lub wyŜszej  niŜ 18 ton, do 
36 ton włącznie 
- o liczbie osi – jedna -  1.505,00 zł 
- o liczbie osi – dwie - 1.589,00 zł 
- o liczbie osi – trzy - 1.464,00 zł 
c) powyŜej 36 ton 
- o liczbie osi – jedna i dwie - 2.091,00 
zł 
- o liczbie osi – trzy - 1.575,00 zł 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego, nie wcześniej jednak niŜ z 
dniem 1 stycznia 2012 r. 
      
      

Przewodniczący  
 Rady Gminy Kawę 
Tadeusz Krupiński 

 
 

UCHWAŁA  
RADY GMINY KAW ĘCZYN  

w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do 
celów wymiaru podatku rolnego 

na 2012 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218 Dz. U. 
z 2008 r. .Nr 180, poz.1111, Nr 223, 
poz.1458;Dz.U. z 2009 r. Nr 52, 
poz.420;Dz.U. z 2010 r. Nr.28, poz.142 i 
146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, 
z2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 
679,Nr 134, poz. 777, Nr149, poz. 887.) i 
art.4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449; D.U. 
z 2009 r. Nr 31, poz.206;Dz.U. z 2010 r. 
Nr 17, poz.95 z 2011 r. Nr 117,poz. 676.),, 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednoli-
ty: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 
191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, 
poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 
2008 r. Nr 116,poz.730 Nr 237 poz.1655; 
D. U. z 2009 r. Nr 56 poz.458;Dz.U. z 
2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, 
poz.1475.) uchwala  się co następuje:  
§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do 
celów wymiaru podatku rolnego ogło-
szoną w Komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 
19.10.2011 r. w sprawie średniej ceny 
skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2011 r.( M.P. z 2011 r. Nr 
95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt 
do kwoty  45,00 zł za 1 dt. 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV-
/212/10 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 
20.10.2010 r. w sprawie określenia 
obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów 
wymiaru podatku rolnego. 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak 
niŜ z dniem 1 stycznia 2012 r. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Kawęczyn 
/ Tadeusz Krupiński / 
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Listopad 
    Te bociany, które nie zostały w rejonach wielkich jezior afrykańskich wytrwale wędrują dalej. Pokonują Kenię, Tanza-
nię , Malawi i Zambię. Część z nich kończy tu swoją wędrówkę, a pozostałe lecą dalej na południe kontynentu. 

Bocian w liczbach 

„Bociany i boćki” 

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 
 
internetowa 
www.kaweczyn.pl 

 
czynny w dni robocze 

Od 7.30 do 15.30  

jajo     
• długość       7.4 cm   
• szerokość    5,2 cm 
• liczba jaj       2-5 (wyjątkowo 1 lub 6) 
• okres wysiadywania 33-34 dn 

pisklę 
• masa po wykluciu  70-77g 
• przebywanie w gnieździe 54-63 dni 
• osiąganie samodzielności po 70 dniac 

ptak dorosły   
• rozpiętość skrzydeł     ok. 2 m 
• długość ciała               ok. 1m 
• wysokość                     80 cm 

• cięŜar                          3-4 kg 
długość dzioba – 16 – 20 cm 
 

      gniazdo  
• cięŜar     ok. 500 kg (max 2 tony) 
• wysokość  0,5 –1,5 m, max 2,5 m 
• średnica         1 – 1,5 m (max 2 m) 
• wysokość nad ziemią     10 – 20 m 

Sylwia Przybylak i Nikola Ruszkowska 
 

Źródło: ,,Bociany i boćki” Z. Jakubiec, P. Szymoński  pod 
red. R. Guziaka. i publikacje PTPP ,, pro Natura” oraz bo-
cianopedia.htm 

 
W niedzielę, 27 listopada 2011 roku, 
odbyła się pierwsza runda Halowego 
Turnieju Piłki NoŜnej o Puchar Staro-
sty Tureckiego. Turniej przeprowadzo-
no  w Hali Widowiskowo-Sportowej 
przy Gimnazjum nr 2 w Turku. Rozpo-
czął się o godzinie 9.00. W rozgryw-
kach startuje sześć zespołów. Są to re-
prezentacje gmin i zakładów pracy: 
Evex, Malanów, Międzylesie, Kawę-
czyn, Słodków, Kaczki-śuki.  
DruŜyna reprezentująca Gminę Kawę-
czyn gra w składzie: Krzysztof Błasz-
czyk, Karol Michalak, Tomasz Musia-
łowski, Dariusz Karolak, Mariusz 
Tomczyk, Wojciech Fryga, Paweł Se-
rafiński, Marek Raszewski i Krystian 
Krawczyk. 
W pierwszej rundzie turnieju, odnoto-
wano następujące wyniki: 
1. Kaczki-śuki : Słodków 1:0 
2. Kawęczyn : Malanów 3:2 
3. Międzylesie : EVEX 1:4 
4. Kaczki-śuki : Kawęczyn 0:4 

5. EVEX : Słodków 0:1 
6. Międzylesie : Malanów 4:1 
7. Kawęczyn : Słodków 4:2 
8. Kaczki-śuki : Międzylesie 2:2 
9. EVEX : Malanów 4:0 
10. Kawęczyn : Międzylesie 3:1 
11. Malanów : Słodków 2:4 
12. Kaczki-śuki : EVEX 1:4 
13. Międzylesie : Słodków 4:2 
14. Kawęczyn : EVEX 2:4 
15. Kaczki-śuki : Malanów 4:1 
W tabeli z tą samą liczbą punktów pro-
wadzą dwa zespoły: Kawęczyn i 
EVEX. Warto odnotować, Ŝe zawodni-
kiem, który dotychczas strzelił najwię-
cej goli (siedem) jest Krystian Kraw-
czyk – reprezentant Gminy Kawęczyn. 
JuŜ w niedzielę 11 grudnia odbędzie 
się runda rewanŜowa. Rozpocznie się 
podobnie jak poprzednio o godzinie 
9.00 na hali w Turku. Wszystkich chęt-
nych zapraszamy do przyjazdu i kibi-
cowania naszej druŜynie. 

Walczą o Puchar  
Starosty 



 Informacja 
Urzędu Stanu  

Cywilnego 

Śluby 
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 Agnieszka Piąstka 
Mateusz Zieliński 

♥♥♥ 

INFORMACJA 
 Informujemy, Ŝe za pośrednictwem strony interneto-

wej www.eturek.tv  
 działa Telewizja Informacyjna TV Turek. 

Telewizja relacjonuje najwaŜniejsze 
 w powiecie tureckim wydarzenia.  

Porusza sprawy istotne dla mieszkańców  
Gminy Kawęczyn.  

Zapraszamy do odwiedzania strony. 

Sprzedam grunt połoŜony w Marcja-
nowie , w jednym kawałku, o po-
wierzchni 3,33 ha. 
Telefon :  695 – 925 – 909 
 
Sprzedam działkę budowlaną o po-
wierzchni 18 arów, uzbrojoną, przy 
drodze gminnej o nawierzchni asfal-
towej w miejscowości Milejów 
Telefon:  63 2886228 

Ogłoszenia drobne  

Zapraszam  
 

do nowo otwartego sklepu  
z odzieŜą uŜywaną.  
Sklep znajduje się  

w Kawęczynie nr 164,  
za stacją paliw,  

w budynku obok  
sklepu spoŜywczego  

i fryzjera.  
 

Sklep czynny: od poniedziałku 
do piątku – 800 - 1430 

w soboty -  800 - 1230 

 

Wezwanie do aktualizacji 
wpisów  

w Ewidencji Działalności 
Gospodarczej 

 Z dniem 1 lipca 2011 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja 
i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona 
w systemie teleinformatycznym przez Ministerstwo Gospodarki. Do-
tychczasowe organy ewidencyjne (organy gminy) zobowiązane są do 
przeniesienia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia br. aktualnych baz 
danych przedsiębiorców do CEIDG. 

Z danych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Wójta Gminy Kawęczyn wynika, Ŝe wielu przedsiębiorców nie wy-
stąpiło dotąd z wnioskiem o aktualizację danych.  
W związku z powyŜszym informujemy o konieczności dostosowania 
przez przedsiębiorców posiadanych wpisów. Jeśli ostatni wpis lub 
zmiana wydana została przed 2008r. przedsiębiorca powinien dosto-
sować posiadany wpis do obowiązujących przepisów prawa. 
Aktualizacja danych dotyczy: 

• adresów miejsca zamieszkania, zakładu głównego i innych            
miejsc prowadzenia działalności; 

• numerów PESEL , NIP,  REGON; 
• rodzajów działalności określonych zgodnie z Polską Klasyfika-

cją Działalności (PKD 2007) 
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 - tekst jednoli-
ty z późn. zm) w obrocie gospodarczym, to przedsiębiorca będzie 
ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Wszelkie zmiany 
w  e w i d e n c j i  są  w o l n e  o d  o p ł a t .    
Weryfikacji danych naleŜy dokonać poprzez wypełnienie wniosku 
CEIDG-1 i złoŜenie go w  Urzędzie Gminy w Kawęczynie, pokój nr 
17 , (tel.063 2885927). 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie jest realizatorem i koordynatorem projektu pt. „Zwiększenie efek-
tywności systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez wspieranie środowiskowych form pomocy w gminie Kawęczyn” w 
okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
uzyskanych w drodze otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomo-
cy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

Celem programu jest  tworzenie  i umacnianie kompleksowych, interdyscyplinarnych form pomocy dziecku i rodzinie 
w środowisku poprzez powołanie Środowiskowego Zespołu Wspierającego Pracę z Rodziną oraz zatrudnienie asystentów 
rodziny do prowadzenia wsparcia poprzez wzmoŜoną pracę z rodziną problemową.  

Cele szczegółowe programu to: 
1. utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, a więc w rodzinie dziecka, 
2. wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia w niej dziecka lub po-

wrotu do niej dziecka, 
3. wprowadzenie róŜnorodnych form środowiskowej pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, rozwój poradnictwa w ramach którego 

specjaliści (psycholog, pedagog, prawnik) pomagają dziecku, ale takŜe współpracują z rodzicami, 
4. wprowadzenie działań asystentów rodziny, ich zadaniem będzie prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną 

mającą trudności w prawidłowym funkcjonowaniu, 
5. doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami roŜnych instytucji mających kontakt z dzieckiem i jego ro-

dziną, 
6. uświadomienie społeczności lokalnej w zakresie funkcjonowania lokalnego systemu wspierania dziecka i rodziny, 
7. podniesienie świadomości lokalnej społeczności w zakresie rodzicielstwa zastępczego. 
Cel programu jest zgodny z celami strategicznymi określonymi w Programie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną gmi-
ny Kawęczyn na lata 2010 – 2015: 
Cel strategiczny nr 1 – Wspieranie rodziny. 
Cel strategiczny nr 2 – Poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym.   
Cel strategiczny nr 4 – Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieŜy.   

W ramach w/w programu powołany został na terenie gminy Kawęczyn Środowiskowy Zespół Wspierający Pracę z 
Rodziną, jako zespół interdyscyplinarny wspomagający pracę asystentów rodziny. Członkami zespołu są specjaliści z róŜnych 
dziedzin, tj. psycholog, prawnik, pielęgniarka środowiskowa, pedagog. Zadaniem  Zespołu  jest  przede wszystkim wspiera-
nie rodziny w rozwiązywaniu  i  radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, działanie na rzecz profilaktyki niedostosowania spo-
łecznego. Zespół taki to grupa profesjonalistów stale ze sobą współpracujących. Zespół działa na zasadzie cyklicznych spotkań 
dwa razy w miesiącu w celu omówienia istniejących, stwierdzonych, podejrzewanych zagroŜeń, zdiagnozowanych kryzysów i 
patologii w rodzinach objętych programem. W październiku 2011r. odbyły się 2 spotkania zespołu.     

W ramach Środowiskowego Zespołu Wspierającego Pracę z Rodziną dla rodzin biorących udział w projekcie prowadzone 
jest:  

• Poradnictwo prawne (polegające na udzielaniu informacji o powszechnie obowiązującym prawie i praktyce prawnej, spo-
rządzanie pism prawnych, wręczanie ulotek i broszur informacyjnych) 

• Poradnictwo pedagogiczne (mające na celu zajęcie się sytuacją dziecka w kontekście jego rozwoju na przykładzie zgłasza-
nego problemu, będzie ono prowadzone przez pedagoga, a moŜe przybrać formę pracy z dzieckiem lub osobą dorosłą) 

• Poradnictwo psychologiczne (polegające na udzielaniu porad w stosunku do indywidualnych potrzeb klienta) 
Poradnictwo pielęgniarki środowiskowej (poradnictwo w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia) 

W ramach projektu asystenci rodzinni prowadzą działania w zakresie pomocy społecznej. Celem pracy asystenta będzie 
osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności Ŝyciowej, która umoŜliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głów-
nym zadaniem będzie niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umoŜliwienie jak najszybszego powrotu dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Działania asystenta wspierane będą przez zespół interdyscyplinarny. 

W ramach programu pn. „Zwiększenie efektywności systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez wspieranie środo-
wiskowych form pomocy w gminie Kawęczyn” zorganizowano w siedzibie GOPS Kawęczyn Punkt informacji i porad obywa-
telskich, ze szczególnym uwzględnieniem: poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz informacji na temat idei rodzicielstwa 
zastępczego. 
Celem punktu informacji i porad obywatelskich jest dostarczanie osobom niepełnosprawnym: 
• informacji niezbędnych do uzyskania właściwej pomocy, 
• informacji dotyczących moŜliwości uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego (zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, 

rehabilitacyjny, środki pomocnicze), 
• informacji o instytucjach wspierających osoby niepełnosprawne tj. PFRON, PCPR Turek. 
W ramach w/w punktu GOPS Kawęczyn prowadzi kampanię promocyjno – informacyjną na temat idei rodzicielstwa zastępcze-
go. ponadto prowadzona jest promocja projektu oraz przekazywane są informacje o postępie realizacji. 

Kierownik GOPS  w Kawęczynie 
Jolanta Krawczyk 

Projekt „Zwiększenie efektywności systemu opieki nad dzieckiem 
 i rodziną poprzez wspieranie środowiskowych form pomocy w gminie Kawęczyn” 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 



listopad  2011                                        KAWĘCZYNIAK                                                         11  

Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Młodzianowie wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej in-
formują o moŜliwości zgłaszania się do udziału w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie 
od 2012 r. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie 
Gminy w Kawęczynie.  

W myśl art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 7 ustawy o pomocy społecznej skierowania do CIS 
udziela się osobom w szczególności z powodu: 

• bezdomności (osoby realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej), 

• uzaleŜnienia od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwyko-
wego, 

• uzaleŜnienia od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeu-
tycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

• choroby psychicznej, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 
• długotrwałego bezrobocia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-

cy, 
• zwolnienia z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, 
• niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnie-

niu osób niepełnosprawnych, 
• ubóstwa, 
• sieroctwa, 
• bezrobocia, 
• przemocy w rodzinie, 
• bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
• braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opie-

kuńczo – wychowawcze, itp. 
 
Do CIS nie mogą być skierowane osoby, które mają prawo do: 

• zasiłku dla bezrobotnych, 
• zasiłku przedemerytalnego, 
• renty strukturalnej, 
• renty z tytułu niezdolności do pracy, 
• emerytury, 
• nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

 UWAGA:  
Osobom mieszkającym w odległości do 5 km od siedziby CIS nie zapewniamy dojazdu. 

  ZAPROSZENIE NA BAL SYLWESTROWY  
 

RADA SOŁECKA W MARCJANOWIE ZAPRASZA NA BAL SYLWE-
STROWY  

W DNIU 31.12.2011 R. O GODZINIE 19.00 
ZAPEWNIAMY PEŁN Ą KONSUMPCJĘ I SZAMPAN 

ZABAW Ę UMILI ZESPÓŁ „AVEDIS” 
CENA BILETU 220 ZŁ OD PARY 

ZAPISY PRZYJMUJE SOŁTYS W MARCJANOW IE 
NR TEL. 63 288 68 27 



Zakończona runda 
jesienna, nie była 
udana dla Orła. 
MoŜna zauwaŜyć, 
Ŝe była to najsłab-

sza runda jesienna pod wodzą J. Mo-
drzejewskiego. Jesienią ubiegłego 
sezonu mieliśmy 18 punktów, a sezon 
wcześniej 27. Jednak runda ta nie 
upłynęła nam pod znakiem tylko sła-
bych wyników. Mieliśmy w niej rów-
nieŜ elementy pozytywne, momenty 
radości jak chociaŜby zwycięstwa nad 
lokalnymi rywalami. 
 Zacznijmy od statystyk 
Orzeł w rundzie jesiennej zanotował 5 
zwycięstw i aŜ 10 poraŜek. Bilans 
bramkowy to 19 strzelonych i 28 stra-
conych. Jeśli chodzi o liczbę straco-
nych bramek wynik ten jest dość do-
bry, bo ze statystyk wynika, Ŝe jeste-
śmy ósmą defensywą ligi, druŜyny 
znajdujące się duŜo wyŜej od nas w 
tabeli mają więcej straconych bramek. 
Jednak rezultat strzelonych bramek 
jest bardzo mizerny, tylko 3 druŜyny 
mają mniej strzelonych bramek od 
nas. 
Najlepszymi strzelcami naszej druŜy-
ny są: Ł. Włodarczyk - 4 bramki, Sz. 
Woźniak - 3 bramki, M. Jasiak - 3 
bramki. Po 2 bramki mają: G. Majda i 
J. Dudek. Jedno trafienie na swoim 
koncie mają: M. Chachuła, P. Przyby-
lak, W. Jasiak, J. Miszczak, B. Jacek. 
Jeśli chodzi o czas gry najdłuŜej na 
boisku przebywali: Sz. Woźniak - 

1020 minut, K. Grzelak - 990 minut, 
G. Majda - 990 minut, J. Galas - 990 
minut, J. Dudek - 980 minut. 

Przyczyny poraŜek 
Przyczyn aŜ 10 poraŜek w tej rundzie 
jest kilka. Pierwszą przyczyną są bra-
ki kadrowe. Połowę z tych 10 poraŜek 
Orzeł poniósł albo przystępując do 
meczu w zaledwie 11 osobowej ka-
drze (Lisewo, Licheń), lub kończąc 
mecz w osłabieniu z powodu kontuzji 
któregoś z zawodników (Grzegorzew, 
Mąkolno), lub teŜ kadra meczowa 
była na tyle niekompletna, Ŝe druŜyna 
nie mogła pojechać na mecz i oddała 
w/o, jak to miało miejsce w przypad-
ku meczu z Neklą. Kto wie, jak wy-
glądałaby dziś pozycja Orła w tabeli, 
gdyby w tych meczach J. Modrzejew-
ski dysponował liczniejszą kadrą. Te 
braki kadrowe wynikają z tego, iŜ w 
druŜynie jest aŜ 8 studentów i właści-
wie mogą oni być na meczu jedynie 
co drugi tydzień. Drugim problem jest 
fakt, Ŝe praktycznie co tydzień rozgry-
wamy mecze wyjazdowe, bo cięŜko 
powiedzieć, Ŝe mecze rozgrywane w 
Dobrej gramy u siebie. Dlatego rzad-
ko teŜ wykorzystywaliśmy atut wła-
snego boiska, który tak często w po-
przednich sezonach był naszą mocną 
stroną. Trzecim waŜnym problemem 
jest wspomniana wcześniej skutecz-
ność, która jest problemem w zasadzie 
juŜ od poprzednie-
go sezonu. Zaled-
wie 19 strzelonych 

bramek to bardzo marna statystyka. 
Gdyby nasz zespół wykorzystywał 
chociaŜ połowę sytuacji stuprocento-
wych jakie nadarzają się w meczu, 
sytuacja w tabeli byłaby na pewno 
inna. Znakomitymi przykładami tej 
fatalnej skuteczności są mecze z Wil-
czynem i Dąbiem. W pierwszym 
przypadku Orzeł przegrywał 2-0 po 
pierwszej połowie, w drugiej nasz 
zespół zdobył jedną bramkę, a sytu-
acji było mnóstwo i ten mecz moŜna 
było nawet wygrać. W meczu z Dą-
biem po 30 minutach powinno być co 
najmniej 2 a nawet 3 do zera dla Orła 
i mecz ułoŜył by się inaczej, jednak 
tak się nie stało, niewykorzystane 
okazje się zemściły i to rywale scho-
dzili z boiska jako zwycięzcy.  

Elementy pozytywne 
W rundzie jesiennej mieliśmy równieŜ 
momenty radości i przebłyski dobrej 
gry. Do pozytywów tej rundy moŜe-
my zaliczyć piękne bramki zdobyte 
przez  M. Jasiaka(w Kramsku) i P. 
Przybylaka (w Przykonie). Były to 
bramki cudowne, których mogliby 
pozazdrościć zawodnicy z wyŜszych 
lig. Do dumy i satysfakcji napawają 
równieŜ wyniki w spotkaniach derbo-
wych. Zwycięstwo w Dobrej z Gro-
mem Malanów 1-0 oraz pokonanie w 
Przykonie Teleszyny 2-1 było sporym 
osiągnięciem naszych zawodników. 

Runda jesienna Orła Kawęczyn - podsumowanie 

Wyniki spotkań oraz inne aktualności z działalności 
LZS Orzeł Kawęczyn moŜna śledzić na stronie inter-
netowej 

 www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl 

Tabela sezonu 2011/2012 A-klasy 

Wyniki meczów 16 kolejki A-klasy 

Orzeł Grzegorzew 2:1 Teleszyna Przykona 

Nałęcz Babiak 1:9 Zryw D ąbie 

Płomień Nekla 2:1 StraŜak Licheń Stary 

Orzeł Kawęczyn 2:5 Hetman Orchowo 

Wilki Wilczyn 7:1 Sparta Orzechowo 

GKS Lisewo 2:1 Grom Malanów 

ZKZ II Zagórów 2:1 Błękitni M ąkolno 

Warta Kramsk 3:0 Warta Rumin 

Lp DruŜyna Mecz Punk B-ki 
1 Zryw Dąbie 16 43 73-19 
2 Hetman Orchowo 16 36 45-15 
3 Orzeł Grzegorzew 16 36 46-23 
4 Płomień Nekla 16 29 34-21 
5 GKS Lisewo 16 29 25-32 

6 Wilki Wilczyn 16 26 31-34 
7 StraŜak Licheń Stary 16 24 33-29 
8 Sparta Orzechowo 16 24 37-32 

9 Teleszyna Przykona 16 22 35-37 
10 Nałęcz Babiak 16 19 24-32 

11 ZKZ  Zagórów II 16 17 22-31 

12 Grom Malanów 16 16 23-37 

13 Orzeł Kawęczyn 16 15 21-33 

14 Warta Kramsk  16 14 21-36 
15 Warta Rumin 16 10 16-45 

16 Błękitni Mąkolno 16 8 16-46 


