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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKA ŃCÓW  GMINY KAW ĘCZYN 

 Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w   T u r k u 
Oddział Gminny Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w   K a w ę c z  y n i e 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w   G ł u c h o w i e 
 

mają zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników poŜarnictwa 
na powiatowo-gminne uroczystości  Dnia StraŜaka  '2009   

Które odbędą się dnia 24 maja 2009 roku w OSP w Głuchowie 
 

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI 
Godz. 1415 -  Zbiórka pododdziałów i zaproszonych gości na placu przy straŜnicy 
                       OSP  w Głuchowie 
Godz. 1430 -  Przemarsz do Kościoła Parafialnego w Głuchowie  
Godz. 1500 -  Msza Święta w intencji straŜaków 
Godz. 1600 -  Przemarsz na plac przy straŜnicy OSP w Głuchowie: 
                       -  ZłoŜenie  raportu 
                      -  Powitanie gości 
                       -  Odczytanie rysu historycznego OSP w Głuchowie 
Godz. 1620 -  Poświęcenie samochodu OSP w Głuchowie                       
Godz. 1630 -  Wręczenie odznaczeń 
Godz. 1650 -  Wystąpienia okolicznościowe 
Godz. 1710 -  Część artystyczna 
Godz. 2000 -  Zabawa straŜacka  
 
 

 Krzysztof Kwinciak 
Prezes Zarządu 
OSP w Głuchowie  

Zenon Tomczyk 
Prezes Zarządu 
ZOG ZOSP RP w Kawęczynie 

Zbigniew Gradecki 
Prezes Zarządu 
ZOP ZOSP RP w Turku 

Wielkopolski Zwi ązek Hodowców Koni w Poznaniu i Urząd Gminy w Kawęczynie 
                                                     zapraszają na  

 
XI REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ  PRZESZKODY, 

                                                               ORAZ 
VI OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY KAW ĘCZYN W POWOśENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI 

I  AUKCJ Ę  KONI W KAW ĘCZYNIE 
 

które odbędą się w dniu 
31  maja  2009r. w Kawęczynie 

(plac obok Urzędu Gminy) 
 

W programie zawodów konnych przewiduje się m.in. konkursy w skokach klasy „LL”, „L”, „P”, „N”,  
konkurs towarzyski dla początkuj ących  

a takŜe konkursy w powoŜeniu zaprzęgami  
jednokonnymi i parokonnymi.  

Rozpoczęcie zawodów godz. 11,00 
    Organizatorzy przygotowują takŜe  szereg atrakcji (pokazy, występy, stoiska ) dla uświetnienia  tegorocznych zawodów. 
 
                                  Patronat medialny: Miesięcznik „Ko ński Targ”, Tygodnik „Echo Turku” 

P o wysłuchaniu  opinii 
Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Poznaniu   
i Komisji Rewizyjnej, Rada 
Gminy Kawęczyn  udzieliła 
wójtowi Janowi Nowakowi 
absolutorium za wykonanie 
ubiegłorocznego budŜetu. 
Był on większy od planowa-
nego o ponad jeden pro-
cent. Przyjęto równieŜ zało-
Ŝenia planu inwestycyjnego 
na lata 2009-2014. Zakłada 
się w nim m.in.: przebudo-
wę boiska i budowę szkoły 
w Tokarach, remonty hy-
droforni w Kowalach Pań-
skich, Marcjanowie i Toka-
rach, remont budynku 
Urzędu Gminy, rekultywa-
cję wysypisk śmieci rozbu-
dowę instalacji oświetlenio-
wej i modernizację szeregu 
dróg.                       cd. str. 4 

Absolutorium 
jednogłośnie 
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Urząd Gminy w Kawęczynie  
 
informuje mieszkańców gminy – osoby zobowiązane do posiadania dowodu osobistego, Ŝe w przypadku 
zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym t.j.: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, data  i 
miejsce urodzenia, adres zameldowania czy PESEL naleŜy w ustawowym terminie do 14 dni  od dnia 
otrzymania ostatecznej decyzji administracyjnej lub od daty sporządzenia aktu małŜeństwa lub od daty zda-
rzenia (np. zmiany miejsca zameldowania)  złoŜyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. 
 
Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku będzie uniewaŜnienie dotychczas posiadanego dowodu 
osobistego po upływie 3 miesięcy od okoliczności, o których mowa wyŜej. 
 
P o n a d t o: 
-     osoba, która utraciła lub uszkodziła dowód osobisty winna niezwłocznie zgłosić ten fakt w urzędzie 
gminy i wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego. Utracony lub uszkodzony dowód osobisty zostaje 
uniewaŜniony w dniu zgłoszenia faktu, 
-     osoba, której dowód osobisty traci waŜność w związku z upływem terminu waŜności  dowodu (w dniu 
upływu terminu waŜności dowód osobisty zostaje uniewaŜniony) winna złoŜyć wniosek o wydanie nowego 
dowodu osobistego nie później niŜ na 30 dni przed upływem terminu waŜności dowodu, 
-      osoba, która nie posiada waŜnego dowodu osobistego (np. dotyczy to osób które posiadają dowody 
ksiąŜeczkowe) winna niezwłocznie zgłosić się do urzędu gminy z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego. 
 
Ustawowym obowiązkiem obywatela polskiego po ukończeniu 18 roku Ŝycia jest posiadanie waŜnego 
dowodu osobistego. 
 

Procedury składania wniosku o wydanie dowodu osobistego  i odbiór dowodu osobistego: 
1) Osoba pełnoletnia składa wniosek o wydanie dowodu osobistego, jak równieŜ odbiera dowód osobisty – 
osobiście. 
Do wniosku, oprócz dwóch jednakowych, aktualnych, fotografii o wymiarach 35 na 45 mm, z widocznym 
lewym uchem, bez nakrycia i głowy i bez okular z ciemnymi szkłami, dołącza odpis skrócony aktu urodze-
nia,  małŜonkowie – odpis skrócony aktu małŜeństwa ( jeŜeli był sporządzany poza USC Kawęczyn ) oraz 
dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł.  
 

2) Osoby małoletnie: 
- w przypadku osób małoletnich  do lat 13-tu  - wniosek składają obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni, 
dołączając oprócz dwóch fotografii  małoletniego (wymogi jak powyŜej), jego odpis skrócony aktu urodze-
nia i dowód uiszczenia opłaty. Wymagana jest obecność małoletniego powyŜej 5-tego roku Ŝycia. Dowód 
osobisty małoletniego odbiera jeden z rodziców  lub opiekunów. 
- w przypadku osób małoletnich powyŜej 13-tego roku Ŝycia – wniosek składa jeden z rodziców lub opieku-
nów prawnych oraz małoletni, dołączając dokumenty jak powyŜej. Dowód osobisty odbiera rodzic lub mało-
letni. 
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu oso-
bistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich uniewaŜniania, wymia-
ny, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384). 
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Pierwszą informację o Gozdowie, od-
nalazłem w XVI wiecznej kaliskiej 
księdze ziemskiej. Dotyczy ona Jana 
Sulikowskiego z Milejowa, który na 
połowie wsi Tokary i Gozdów dokonał 
zapisu Katarzynie Kadzińskiej. Po-
nownie pojawia się Gozdów w XVII 
wiecznej księdze za sprawą Anny 
Wilczkowskiej, która na wsiach Lipi-
cze, Gozdów i Wroniawy dokonała 
zabezpieczenia (swoistej kaucji) w 
zamian za odstąpienie od aresztowania 
Heleny Kaniewskiej, Ŝony Jana Iwa-
nowskiego. W 1776 roku Antoni Ka-
w e c k i  i  i n n i  p o s e s o r z y 
(współwłaściciele) Tokar, Gozdowa    
i Polic zawarli układ z Mateuszem 
Kaweckim – komornikiem. W XIX 
wiecznym Słowniku Geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych Krajów 
Słowiańskich  czytamy: ,,Gozdów 
wieś i folwark w powiecie tureckim, 
gminie i parafii Tokary o dziewięć 
wiorst od Dobry. W 1827 roku było tu 
osiem domów, 143 mieszkańców. 
Gruntu ornego dworskiego 413 mórg, 
łąk 97 mórg i 120 mórg zagaju. Wła-
sność Biernackich’’. W XX wieku, 
gozdowski majątek stopniał do 420 
hektarów. Ostatnim jego właścicielem 
był Władysław Modecki. Po II wojnie 
światowej, majątek rozparcelowano, a 
w dworze urządzono szkołę. Zlikwido-
wano ją w 1988 roku. W latach 90-
tych, skomunalizowany dwór został 
sprzedany. Miało go to uratować od 
ruiny. Jednak nowi właściciele z Kali-
sza nie zadbali wbrew wcześniejszym 
deklaracjom o ten piękny i pięknie 
połoŜony obiekt, który jeszcze bar-
dziej podupadł. Odkupił go za znacz-
nie większe pieniądze, znany turecki 

przedsiębiorca, który zamierza go po-
noć odrestaurować.. 

 Nazwa wsi pochodzi od dawnej 
formy imienia Gozdomir lub Godzi-
mir, stanowiącej źródłosłów wielu 
nazw. Skutkiem niewyraźnego wyma-
wiania niektóre z nich mają nieustalo-
ne formy (Gozd, GozdŜ). Właściwą 

jest jedynie przymiotnikowa forma 
Gózd, obok której spotykamy Góźdź, 
Gójść. Dlatego teŜ nazwy Gozdowo, 
Gozdów, Gózdem czy Godzimierz 
utworzone są prawidłowo. 

ART 

KAWĘCZYNIAK 
HISTORYCZNY 

Gozdów to niewielka miejscowość 
wchodząca w skład sołectwa 
śdzary. Jej historia, nierozerwal-
nie związana jest majątkiem To-
kary. Dopiero w XIX wieku został 
on podzielony i wyodrębnił się      
z niego majątek gozdowski.  

Gozdów pochodzi od imienia Gozdymir 

Dwór w Gozdowie 
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śdŜary to obecne jedna z większych 
w gminie Kawęczyn wsi sołeckich. 
Nie ma jednak tak odległej i dobrze 
opisanej historii, jak znajdujący się w 
jej granicach Gozdów czy 
nawet Myszkowice. Od-
najdujemy ją dopiero w 
XIX wieku w spisie parafii 
rzymskokatolickich Guberni Kali-
skiej. Informację o śdŜarach przeka-
zują nam autorzy ,,Słownika geogra-
ficznego Królestwa 
Polskiego i innych 
krajów słowiańskich-
’’. Piszą w nim, Ŝe w 
1827 roku stały tutaj 
dwa domy, w których 
mieszkało 27 osób. 
Wynika z  tego, Ŝe 
były to liczne rodziny, 

a wieś powstała najprawdopodobniej 
pod koniec XVIII lub na początku 
XIX wieku. Na przełomie XIX i XX 
wieku jeszcze wówczas Kolonia 

śdŜary w powiecie tureckim, 
naleŜała do gminy oraz tak jak 
obecnie do parafii Tokary. 
Było juŜ wtedy tutaj siedem-

naście domów, a liczba mieszkańców 
wzrosła do 286. Obecnie sołtysem, a 
zarazem radnym gminnym jest Ry-

szard Jaśkiewicz. W 
śdŜarach działa jed-
nostka Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej, któ-
rej prezesem jest Bo-
gumił Marcianiak. 
Działa tutaj takŜe 
zespół ludowy ,,Sami 
Swoi’’              ART 

śdŜary 

StraŜnica w śdŜarach 
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UWAGA 
W związku z remontem budynku 

Urzędu Gminy w Kawęczynie 
 trwaj ącym od  20 kwietnia do 20 sierpnia 
br. mogą powstać w pracy Urzędu utrud-
nienia związane z obsługą interesantów. 
Z racji tego za wszelkie zaistniałe niedo-
godności serdecznie przepraszamy i liczy-
my na Państwa zrozumienie.  

Urząd Gminy 
w Kawęczynie  

Informuje 
Z dniem 27.04.2009 r.  

udzielana będzie pomoc  przy wypełnianiu 
wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolni-
ków. 

Zainteresowanych zapraszamy do  
Gminnego Centrum Informacji  
(budynek dawnej agronomówki) 

 w godzinach  8:00 - 15:00. 

 

Lekarz Dentysta 

 Marta Tomczyk  
świadczy usługi w zakresie stomatologii  

Gabinet   Kawęczyn 39 C  
(budynek przy stacji paliw ) 

 Rejestracja na telefon nr 0 785 736 900  
lub osobiście 

 
Godziny przyjęć:  
Poniedziałek   8 – 11 
Wtorek  14 – 18 
Środa  14 – 18 
Czwartek  14 – 18 
Piątek    8 – 11 

GABINET 
DENTYSTYCZNY 

Na sesji gościł ks. dr Henryk Witczak — były proboszcz 
parafii Głuchów, a obecnie proboszcz parafii  Janiszew    
w gminie Brudzew. Przedstawił koncepcję przygotowywa-
nej monografii Gminy Kawęczyn. Jego wypowiedź spo-
tkała się z duŜym zainteresowaniem. Słuchaczom zaimpo-
nowała przede  ogromna wiedza księdza Witczaka. 
Kolejnym gościem był Jan Radzimski —  Powiatowy Le-
karz Weterynarii z Turku. Mówił o zwalczaniu choroby 
Aujeszkyego, czyli rzekomej wścieklizny u świń. W gmi-
nie  Kawęczyn wykryto najwięcej ognisk tej niegroźnej 
dla ludzi, choroby trzody chlewnej. Przestrzegał przed ku-
powaniem prosiąt z niesprawdzonych źródeł. Mówił teŜ    
o białaczce. Między innymi w naszej gminie wykryto 
przypadek chorego na tą chorobę bydła.  
Na sesję przybył równieŜ Andrzej But -radny powiatowy, 
który  skrytykował koalicję rządzącą powiatem. Radni za-
dali mu szereg pytań. Radny Urbaniak pytał o prognozy 
dla szpitala. Radny Kasprzak o szanse na modernizację 
skrzyŜowania w Kawęczynie. Radna Górska dopytywała 
się o chodnik w SkarŜynie, a radny Dzikowski o moderni-
zację drogi śdŜary-Madalin. Radny But zobowiązał się 
zabiegać o interes Gminy Kawęczyn na forum powiatowe-
go samorządu i Starostwie Powiatowym. 
Radni i sołtysi zgłosili szereg wniosków i zapytań. Radna 
Górska pytała o moŜliwość zatrudnienia w Tokarach sto-
matologa. Wójt odpowiedział, Ŝe na chętnego do podjęcia 
pracy w Tokarach dentysty, czeka gabinet, a nawet miesz-
kanie. Sołtys Pusty z Dziewiątki wnioskował o wycięcie 
krzewów przy drodze w tej wsi. Wójt zapewnił, Ŝe zosta-
nie to wykonane w  najbliŜszym czasie.       

 Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 

62-704 Kawęczyn 
tel. (063)2885910, fax (063)2885940 
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ do-
stępny jest w placówkach handlowych na 
terenie Gminy Kawęczyn oraz w Urzędzie 

Gminy i na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl K
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Absolutorium jednogłośnie 
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WÓJT    GMINY    KAW ĘCZYN 
podaje  do  publicznej  wiadomości,  iŜ  w   dniu    19  czerwca  2009  roku   w  Urzędzie  Gminy  w   Kawęczynie   (sala nr 16)   
odbędzie   się 

T R Z E C I    P R Z E T A R G    U S T N Y    N I E O G R A N I C Z O N Y 
 
na  sprzedaŜ  lokali  mieszkalnych: 
lokal   Nr  3    -   godz.  10-ta 
lokal   Nr  4    -   godz.  11-ta 

/  ogłoszony   był  termin  I  przetargu  na   dzień   16.12.2008 r.  
          ogłoszony   był  termin II przetargu  na    dzień  04.03.2009 r./ 
  znajdujących  się  w  budynku  po  byłym  Ośrodku  Zdrowia  w  Kowalach  Pańskich- Kolonia  58A  (na  piętrze)  wraz  z  ułam-
kową  częścią  gruntu  na  działce  oznaczonej  nr  geodezyjnym   138/3  o  powierzchni  1305 m², dla  których  jest  prowadzona  
księga  wieczysta  nr  KW  47073  w  Sądzie  Rejonowym  w  Turku  Wydział  Ksiąg  Wieczystych : 
 
-  lokal  nr 3 - powierzchnia  uŜytkowa  lokalu- 45,37 m²,  piwnica  przynaleŜna  do      lokalu- 16,50 m²,  łączna  powierzch-
nia-  61,87 m².  Udział  w  prawie       własności  gruntów  we  wszystkich  częściach  budynku   i  innych        
urządzeniach   w  częściach  wspólnych,  ułamkowych   i  wynosi 
                         6187/53551   tj. 11, 55%. 
      Cena  wywoławcza  lokalu  mieszkalnego  Nr  3  -  54.150,00 zł.       / w  tym : ułamkowa wartość 
działki gruntowej /     -    4.680,00 zł. 
                         (słownie:  pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100. 
-  lokal  nr 4 - powierzchnia  uŜytkowa  lokalu- 65,12 m²,  piwnica  przynaleŜna  do      lokalu- 11,56 m²,   łączna  po-
wierzchnia-  76,68 m². Udział  w  prawie       własności  gruntu  we  wszystkich  częściach  budynku  i  innych   
     urządzeniach  w  częściach  wspólnych,  ułamkowych   i  wynosi        7668/53551   tj. 14,32% 
      Cena  wywoławcza  lokalu  mieszkalnego  Nr  4    - 67.958,25 zł.   
      /w  tym  ułamkowa  wartość  działki  gruntowej /     -   5.800.00 zł. 
                        (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem  
                         złotych   25/100/.  
 Zwolnienie  od  podatku  VAT  / art.43 ust.1 pkt.10  ustawy  o  podatku  od towarów  i  usług  Dz.U. z  2004 r.  Nr 54,  poz. 
535  ze  zmianami /. 
 Przedmiotowe  lokale  nie  są  obciąŜone  prawami  rzeczowymi  i  nie  ma  przeszkód  prawnych   w   rozporządzaniu  nimi. 
 Do  przetargu  mogą  przystąpić  osoby  fizyczne.   
Pełnomocnik  działający  w  przetargu  w  imieniu  mocodawcy  winien  legitymować  się  pełnomocnictwem  w  formie  aktu  no-
tarialnego.  
Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są  wpłacić  wadium  w  pieniądzu  w  wysokości: 
 
a)  lokal  nr 3 -  5.415,00 zł   (słownie : pięć  tysięcy  czterysta piętnaście  złotych) 
b)  lokal  nr 4 -  6.795,83 zł  (słownie  : sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt  
                                                pięć złotych 83/100  ) 
 
w   terminie  najpóŜniej  do  dnia   10  czerwca  2009 r.   przelewem  na  konto  Rejonowy  Bank  Spółdzielczy  w  Malanowie  nr    
45  8557  0009  0400  0101  2004  0036   przy  czym  wpłata  wadium  nie  powoduje  naliczenia  odsetek  od  zdeponowanej  kwo-
ty.  Wadium  zwraca  się  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niŜ  przed  upływem  3 dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  
przetargu.  Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny  nabycia  lokalu.  JeŜeli  
osoba  ustalona  jako  nabywca  lokalu  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  w  terminie  
podanym  w  zawiadomieniu  o  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  sprzedaŜy  lokalu,  organizator  przetargu  moŜe  odstąpić  
od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi. Uczestnik  przetargu  (pełnomocnik)  zobowiązany  jest  
przedłoŜyć  komisji  przetargowej  dowód  wpłaty  wadium,  dowód  toŜsamości.  
 Opłaty  notarialne  i  sądowe  związane  z  zawarciem  umowy  w  formie  aktu  notarialnego  w  całości  ponosi  nabywca  
lokalu.  
 
 Wójt   zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu,  o  czym  poinformuje  zainteresowanych  w  prasie  oraz  uniewaŜnie-
nia  przetargu  bez  podawania  przyczyn. 
 
 Ogłoszenie  o  przetargu  umieszczone   zostało  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  w   Kawęczynie:  
www.bip.kaweczyn.pl  
 
 Szczegółowych   informacji  o  przedmiotowych  lokalach  moŜna  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w   Kawęczynie,  pokój  nr  
14,  tel.: (0 63) 288 59 24   u  Pani    
Z. Osiborskiej.  Występuje  równieŜ  moŜliwość  oględzin  w/w  lokali  mieszkalnych  po  uprzednim  uzgodnieniu  telefonicznym. 
 
 
Kawęczyn,  dnia   22.04.2009 r. 



 

Hetman Orchowo 2-0 Polanin/Promotor Strzałkowo 

Warta Kramsk 3-1 StraŜak Licheń Stary 

Orły Huta Łukomska 1:0 Wilki Wilczyn 

Sparta Orzechowo 1:2 Teleszyna Przykona 

Orzeł Grzegorzew 2-0 Polonia Golina  

Orlik Miłosław 4-1 Błękitni Mąkolno 

Błękitni Helenów 2-2 Orzeł Kawęczyn 

 Wyniki 22 kolejki Klasy A    
 (19kwiecień 2009 r.) 
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        Tabela 
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 

1.  Orlik Miłosław 21 53 17 2 2 58-19 

2.  Sparta Orzechowo 21 45 15 0 6 65-31 

3.  Hetman Orchowo 21 45 14 3 4 56-28 

4.  Orzeł Grzegorzew 21 44 14 2 5 44-25 

5.  Polonia Golina 21 42 13 3 5 67-26 

6.  Teleszyna Przykona 21 32 9 5 7 53-55 

7.  Lech Kozarzewek 21 31 9 4 8 48-37 

8.  Błękitni Mąkolno 21 31 10 1 10 69-53 

9.  Polanin/Promotor   Strzałkowo 21 29 8 5 8 33-30 

10.  StraŜak Licheń Stary 21 26 7 5 9 50-59 

11.  Orzeł Kawęczyn 21 23 6 5 10 39-52 

12.  Warta Kramsk 21 21 5 6 10 32-57 

13.  Warta Krzymów 21 20 6 2 13 33-73 

14.  Orły Huta Łukomska 21 19 6 1 14 37-62 

15.  Błękitni Helenów 21 10 2 4 15 25-61 

16.  Wilki Wilczyn 21 9 3 0 18 24-65 

Bramki dla Orła Kaw ęczyn zdobyli: 0 : 1 - Zbigniew Walaszczyk, 0 : 2 - Jakub Galas 

 Najbli Ŝsze mecze druŜyny seniorów Orzeł Kawęczyn 
 

26.04.2009 r. godz. 14.30  Teleszyna Przykona  -  Orzeł Kawęczyn 
03.05.2009 r. godz. 17.00          Orzeł Kawęczyn      -   Polonia Golina 
10.05.2009 r. godz. 17.00  Błękitni Mąkolno      -  Orzeł Kawęczyn 
17.05.2009 r. godz. 14.00  Orzeł Kawęczyn       -  Warta Krzymów 



ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone-
go na : 
I Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów o długości 558.0 mb. 
II Remont poprzez ułoŜenie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze gminnej  w m. Marianów 
       
  Wójt Gminy Kawęczyn na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z poź. zm.) zawiadamia, Ŝe wybrano ofertę-  
SIDROG Sp. z o.o. ul. Polna 29 98-235 BŁASZKI    za cenę  243.884,98 zł     z podatkiem VAT.             
Oferta została uznana za waŜną i najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w spe-
cyfikacji  istotnych warunków zamówienia – cena 100%. 

 
Porównanie złoŜonych ofert.  

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 
 

na stanowisko urzędnicze: 
Podinspektor na stanowisku pracy ds. obsługi Rady Gminy i ochrony  

w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 
 

Komisja Rekrutacyjna informuje, Ŝe w wyniku zakończenia procedury naboru na wyŜej wymienione stano-
wisko wybrana została:  
 

Pani  Agnieszka Sasiak  zamieszkała w Sempółkach 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

 
Pani Agnieszka Sasiak ukończyła studia inŜynierskie na Wydziale InŜynierii Procesowej i Ochrony Środowi-
ska Politechniki Łódzkiej o kierunku InŜynieria Środowiska, które w całości spełniają wymagania zawarte    
w ogłoszeniu o naborze. Pogłębia dalej swoją wiedzę na studiach uzupełniających magisterskich Politechniki 
Łódzkiej o tym samym kierunku.  Podczas przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wykazała najwięk-
szy zasób wiedzy teoretycznej oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania w przyszłości, a jednocześnie 
najsilniejszą motywację do pracy na tym stanowisku. Posiada osobowość i cechy charakteru niezbędne do 
pracy na tym stanowisku.  
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Lp Przedsiębiorca Cena brutto 

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
śuki 48a, 62-700 TUREK 

259.781,70 PLN 

2. SIDROG Sp. z o.o. 
 ul. Polna 29  98-235 BŁASZKI 

243.884,98 PLN 



 

               Spółdzielcza Grupa Bankowa 
     Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie 
           
         OFERUJE TANIE KREDYTY: 

 

PREFERENCYJNE 

 Na wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne w rolnictwie, z oprocen-
towaniem juŜ od 2%.  
 

MIESZKANIOWE DŁUGOTERMINOWE 

Przeznaczone na zakup, budowę, rozbudowę, remont domu lub lo-
kalu mieszkaniowego. 

 

POD PŁATNOŚCI Z UNII EUROPEJSKIEJ 

Na zakup środków do produkcji rolnej. 
 

OGŁASZA WIELK Ą PROMOCJĘ LOKAT SGB 
   

Do wygrania : nagroda główna MERCEDES KLASA B  
Dodatkowo  : dwie nagrody gwarantowane w kaŜdej 
                         naszej placówce 
 

Jak zdobyć nagrody? To proste! 
wystarczy załoŜyć 6-miesięczną lokatę 
wpłacić minimum  500 zł 
dotrzymać terminu  umownego. 

Z A P R A S Z A M Y ! 

W  dniu 04 kwietnia 
2009r. w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Turku 
odbyły się 
X Mistrzostwa Powiatu Tu-
reckiego w Tenisie Stoło-
wym. Gminę Kawęczyn 
reprezentowali zwycięscy 
eliminacji gminnych wg 
niŜej wymienionych kate-
gorii wiekowych: 
Szkoły Podstawowe 
Rocznik 1998 i młodsi, 
kl.I-IV,  
Chłopcy 
Michał Jenerowicz 
Rocznik 1997-1996, kl.V-
VI 
Dziewczęta       
Monika Cholajda 
Sylwia Pawlak 
Chłopcy 
Krystian Jenerowicz 
Mateusz Lejman 
Rafał Raszewski 
Gimnazja 
Rocznik 1993-1995,  
Dziewczęta                                                            
Anna Werbińska                                                  
Chłopcy   
Damian Gidelski    
Oskar Korycki                                                                    
Michał Kuras      
Rocznik 1969-1988, Doro-
śli 
MęŜczyźni 
Grzegorz Majda 
Pracownicy powyŜej 40 
lat 
MęŜczyźni 
Marek Olek 
W eliminacjach powiato-
wych  Marek Olek zajął 
pierwsze, a Grzegorz Maj-
da trzecie miejsce.  

G r a t u l u j e m y ! 

Tenis stołowy 

Mistrzostwa 
Powiatu 

MISTRZ POWIATU 
Marek Olek 

Gorące solanki lecznicze, które ukoją ciało i ducha. Pozostając w harmonii z naturą oraz w 
przyjaznej atmosferze, odpoczniesz i odpręŜysz się. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy 
kąpiele w leczniczych solankach termalnych, saunę, średniowieczne łaźnie termalne, moŜli-
wość uczestniczenia w biesiadach i turniejach rycerskich, piękny park zamkowy, wodne 
atrakcje na rzece Warcie, przejaŜdŜki powozem i wiele innych atrakcji. 
Wśród osób, które odpowiedzą prawidłowo na pytanie: 
Jaką temperaturę mają  wody termalne - 35, 68 czy 100 stopni C? 
Rozlosujemy dwuosobowe bilety wstępu na termalne baseny w Uniejowie, ufundo-
wane przez Józefa Kaczmarka - burmistrza tego miasta. Prawidłowe odpowiedzi 
prosimy przynosić lub przesyłać do sekretariatu Urzędu Gminy w Kawęczynie.    

TERMY UNIEJÓW  

Uniejowska solanka ma  zastoso-
wanie przy leczeniu chorób: 
• reumatoidalnych 
• ortopedyczno urazowych 
• skóry 
• nerwobólach 
• nerwicach 
• dyskopatiach 


