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~  1 0 0  lat  ~ 
W dniu 5 listopada 2008r. Pani Stanisława Marciniak zam. w Tokarach Drugich obchodziła setną 
rocznicę  urodzin.  Uroczystość  urodzinowa  odbyła  się  w  Zajeździe  Zapiecek  w  Rzymsku.  Z 
gratulacjami i wiązankami kwiatów przybyli tam Jan Nowak-Wójt Gminy, Teresa Kęska-Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, Jolanta Krawczyk -Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i 
radny z Tokar Pan Kazimierz Michalak.
Z  ramienia  Starostwa  Powiatowego  w  Turku  w  spotkaniu  z  jubilatką  uczestniczył  Edward 
Michalak-Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Ludności, który odznaczył Panią 
Marciniak Odznaką Honorową "Za Zasługi Dla Powiatu Tureckiego" i wręczył wiązankę kwiatów 
wraz z listem gratulacyjnym. 
W uroczystości wzięli też udział członkowie rodziny Jubilatki, Proboszcz Parafii Tokary- Ksiądz 
Antoni  Janicki  i  Pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia w Tokarach-  Danuta Musiałowska i  Elżbieta 
Szczepaniak. W uroczysty nastrój wprowadził zebranych Pan Sławomir, przyjaciel rodziny grając 
na akordeonie. 
Pani  Stanisława Marciniak z  domu Nycek córka Tomasza i Marianny zd.Werbińska urodziła się  05 
listopada  1908r.  Milejowie. Jubilatka  od  urodzenia  zamieszkuje  na  terenie  Gminy  Kawęczyn. 
Najpierw w  Milejowie, a następnie po zawarciu związku małżeńskiego z Kazimierzem Marciniakiem 
w dniu 28 lutego 1927r - w  Tokarach Drugich.  Mąż Jubilatki zmarł w dniu 06 maja 1975r. W czasie II 
Wojny Światowej została przez Obóz Przesiedleńczy w Łodzi wywieziona wraz z małym dzieckiem 
na tereny okupowane przez  III  Rzeszę  Niemiecką.  Urodziła  dwóch synów Mieczysława i  Józefa 
( synowie nie żyją ). Stulatka doczekała się  dwóch wnuczek i jednego wnuka, trzech prawnuków i 
jednej prawnuczki oraz praprawnuczki urodzonej  na tydzień przed jubileuszem. Razem, z mężem 
prowadziła  wzorowo gospodarstwo rolne,  które  następnie  przekazała  synowi  Józefowi.   Obecnie 
zamieszkuje  w  Tokarach  Drugich  w  gospodarstwie  rolnym,  którego  właścicielką  jest  wnuczka 
Malwina Marciniak. 

Pani Stanisławie życzymy doczekania kolejnych rocznic i dwieście lat życia. 
T.K.
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O G Ł O S Z E N I E  

                                               WÓJT    GMINY    KAWĘCZYN

podaje  do  publicznej  wiadomości,  iż  w   dniu    16  grudnia  2008  roku   w  Urzędzie  Gminy 
w   Kawęczynie   (sala nr 16)   odbędzie   się

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  sprzedaż  lokali  mieszkalnych:
lokal   Nr  3    -   godz.  10-ta
lokal   Nr  4    -   godz.  11-ta

  znajdujących  się  w  budynku  po  byłym  Ośrodku  Zdrowia  w  Kowalach  Pańskich- Kolonia 
58A  (na  piętrze)  wraz  z  ułamkową  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  użytkowa  lokalu- 45,37 m²,  piwnica  przynależna  do  
lokalu- 16,50 m²,  łączna  powierzchnia-  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  -  60.000,00 zł.
    / w  tym : ułamkowa wartość działki gruntowej /     -    4.680,00 zł.

                         (słownie:  sześćdziesiąt  tysięcy  złotych)

-  lokal  nr 4 - powierzchnia  użytkowa  lokalu- 65,12 m²,  piwnica  przynależna  do  
lokalu- 11,56 m²,   łączna  powierzchnia-  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    - 75.300,00 zł.  
    /w  tym  ułamkowa  wartość  działki  gruntowej /     -   5.800.00 zł.

                        (słownie:  siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych)

Do  cen  osiągniętych  w  przetargu  na  w/w  lokale  doliczony  zostanie  22%  podatek 
VAT.

Przedmiotowe  lokale  nie  są  obciążone  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  notarialnego. 
Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są  wpłacić  wadium  w  pieniądzu  w  wysokości:

a)  lokal  nr 3 -  6.000,00 zł   (słownie : sześć  tysięcy  złotych)
b)  lokal  nr 4 -  7.530,00 zł  (słownie  : siedem  tysięcy  pięćset  trzydzieści  złotych)

w   terminie  do  dnia  09.12.2008  roku   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  kwoty.  
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Wadium  zwraca  się  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3 dni  od  dnia 
odwołania  lub  zamknięcia  przetargu.  Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg 
wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny  nabycia  lokalu.  Jeżeli  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  sprzedaży  lokalu, 
organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega 
zwrotowi. Uczestnik  przetargu  (pełnomocnik)  zobowiązany  jest  przedłożyć  komisji 
przetargowej  dowód  wpłaty  wadium,  dowód  tożsamości. 

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  unieważnienia  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  można  uzyskać  w  Urzędzie 
Gminy  w   Kawęczynie,  pokój  nr  14,  tel.: (0 63) 288 59 24  u  Pani   
Z. Osiborskiej.  Występuje  również  możliwość  oględzin  w/w  lokali  mieszkalnych  w  dniach :
- 03.12.2008 r. tj. środa    w   godz. od  12-tej   do  14-tej
- 05.12.2008 r. tj. piątek   w  godz.  od  14-tej   do  17-tej
- 08.12.2008 r. tj. poniedziałek  w godz. od  14-tej   do  17-tej.

Kawęczyn,  dnia   14.11.2008 r.

XXIII  SESJA RADY GMINY KAWĘCZYN

W dniu 1 października 2008r. (tj. poniedziałek) o godzinie 9:30 w sali posiedzeń 
Urzędu Gminy w Kawęczynie odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn. 
W porządku obrad przewiduje się podjęcie uchwał w sprawach: 

a) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w      
    Kawęczynie
 b) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

                          Kawęczynie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom 
      uprawnionym  do alimentów
c)  przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu 
     Tureckiego”
d) zwolnień od podatku od nieruchomości

          e) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r

http://www.bip.kaweczyn.pl/
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„Przeciw jesiennej nudzie”

Na  terenie  naszej  Gminy,  we  wszystkich  szkołach  oraz  przedszkolu, 
realizowany jest projekt pn. „Przeciw jesiennej nudzie”. Projekt realizowany jest w 
ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
w 2008 r.

Koszt projektu wynosi 86700 zł. Na jego realizację została przyznana przez 
Wojewodę Wielkopolskiego dotacja w wysokości 60000 zł. 

W ramach projektu, który trwa od 1 listopada 2008 r do 20 grudnia 2008 r. 
prowadzone są zajęcia edukacyjno-wspomagające dla przedszkolaków w wieku 6 lat 
i  młodszych. Dla uczniów organizowane są koła zainteresowań, w tym językowe, 
zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjne tj gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, 
zajęcia z logopedą, dodatkowe zajęcia sportowe. Zorganizowane zostaną wycieczki 
dla dzieci młodszych i wyjazdy do teatru dla gimnazjalistów, wyjazdy na pływalnie. 
Uczestnicy oraz ich rodzice będą mogli skorzystać z porad i pomocy pedagogów i 
psychologa. Odbiorcami projektu są uczniowie szkół  podstawowych, gimnazjum i 
dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kawęczyn. 

Koordynatorem projektu jest pani Arleta Biegańska. W szkołach i przedszkolu 
realizację  projektu  koordynują  dyrektorzy  i  do  nich  można  się  zwracać  w  celu 
zgłoszenia udziału dziecka w projekcie. Udział w zajęciach jest bezpłatny, natomiast 
wycieczki są dofinansowane częściowo.

Projekt  jest  szansą  na  wyrównanie  zaległości  w  nauce,  na  rozwijanie 
zainteresowań  i  umiejętności  dzieci  i  uczniów.  Warto  zainteresować  się  tym czy 
nasze dziecko uczestniczy w proponowanych zajęciach.  

A.B.

Obchody Święta Niepodległości w Tokarach

W dniu  11  listopada  br.  w  Tokarach  miały  miejsce   uroczystości  związane  z  90  rocznicą 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęły 
się  od  odsłonięcia  i  poświęcenia  obelisku  wraz  z    tablicą  pamiątkową,  oddającą   cześć 
bohaterom walk za Ojczyznę. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: p. Jan 
Nowak –Wójt Gminy Kawęczyn, p. Sylwester Przyłęcki – radny Rady Gminy Kawęczyn i p. 
Konrad  Ambroziak-  sołtys  sołectwa  Tokary.  Podczas  uroczystości  zostały  złożone  kwiaty 
przez  delegacje  reprezentujące: Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II w Tokarach, Zespół 
Szkół im M. Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie, Zarząd Gminny ZOSP  RP w Kawęczynie, 
Stowarzyszenie  LZS  „Orzeł”  Kawęczyn,  Koło  Gminne  Stowarzyszenia  Sołtysów  ,  Urząd 
Gminy  i  Radę  Gminy  Kawęczyn.  Uroczystości  Święta  Niepodległości  uświetniły  swoją 
obecnością:  orkiestra dęta OSP Tokary oraz poczty sztandarowe reprezentujące: Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Osób Represjonowanych koło Dobra - Kawęczyn, 
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tokarach, Zarząd Gminny ZOSP RP w Kawęczynie 
oraz jednostki OSP: w Głuchowie, Kawęczynie, Milejowie, Tokarach, Żdzarach. Patriotyczny 
charakter  uroczystości  dopełniła  uroczysta  akademia  w  wykonaniu  uczniów  ze  Szkoły 
Podstawowej w Tokarach oraz Zespołu Szkół w Kawęczynie a także Msza Święta celebrowana 
przez Proboszcza Parafii Tokary ks. Antoniego Janickiego.

HAJ
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Rok 2008 – Rokiem Zbigniewa Herberta

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2008 – Rokiem Zbigniewa Herberta, 

20 listopada w Zespole Szkół im Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie odbyła się uroczysta 
akademia podsumowująca wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu „Młodzi artyści, 
czyli  nie  wstydź  się  nas,  Herbercie.”  Projekt  został  sfinansowany przez  Urząd  Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. 

W ramach programu uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach z kultury żywego słowa, 
warsztatach  interpretacyjnych  oraz  w  uroczystym  wieczorku  poświęconym  twórczości  Księcia 
Poetów. Dzięki otrzymanej przez Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców” dotacji zostały 
zrealizowane następujące cele:
- popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta,
- zwiększenie udziału uczniów i ich rodzin w życiu kulturalnym,
- inspirowanie uczestników programu do działań twórczych,
- kształtowanie umiejętności rozumienia i przeżywania tekstów kultury,
- pogłębianie więzi międzyludzkich.

W  uroczystości  zamykającej  projekt  wzięło  udział  ponad  200  osób.  Przedstawiciele 
poszczególnych  klas  przygotowali  interpretacje  wybranych  dzieł  Herberta  oraz  prezentacje 
multimedialne  dotyczące  życia  i  twórczości  autora  „Pana  Cogito”.  Uczestnicy  akademii  mogli 
również  zapoznać  się  z  treścią  gazetek  tematycznych  przygotowanych  przez  uczniów  klas  I 
gimnazjum.
     Przygotowane prezentacje mogli również obejrzeć  rodzice przy okazji wywiadówki szkolnej.
                                                                                                          
                                                                                                                         U.J.

Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie

Pragniemy poinformować, że Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie 
jako jedno z 73 gimnazjów w kraju zakwalifikowało się do ogólnopolskiego projektu naukowego 
„Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”. Celem jest zachęcenie uczniów gimnazjum do rozwijania 
swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych  (kompetencji kluczowych w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych) oraz  kształtowanie  wśród  nich  postaw  przedsiębiorczych. 
Odbiorcami projektu, oprócz uczniów gimnazjów z terenu całego kraju, są nauczyciele gimnazjalni. 

Projekt realizowany będzie przez trzy najbliższe lata.  Łącznie weźmie w nim udział  nie 
mniej niż 73 nauczycieli nauk ścisłych oraz ponad 1 200 uczniów. 
W ramach projektu organizowane będą następujące działania: 
• przygotowanie autorskich programów rozwijania zainteresowań uczniów szkół gimnazjalnych 

w zakresie nauk ścisłych i przedsiębiorczości, 
• przygotowanie  materiałów  szkoleniowych  dla  gimnazjalistów  z  zakresu  nauk  ścisłych  oraz 

przedsiębiorczości, w tym także materiałów do nauczania na odległość, 
• realizacja zajęć w oparciu o przygotowane programy i materiały na terenie 73 gimnazjów z ob-

szaru całego kraju (łącznie ponad 1 200 uczestników zajęć), 
• organizacja konkursów naukowych dla uczniów biorących udział w projekcie, 
• organizacja wycieczek oraz obozów naukowych dla uczestników projektu po zakończeniu każ-

dego roku szkolnego, 
• organizacja atrakcyjnych wykładów pokazowych przy współpracy z Politechniką Poznańską. 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą następujące podmioty: 
• Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania, które jest jedną z największych firm konsultin-

gowych w Polsce. W ramach prowadzonej od 18 lat działalności spółka świadczy 
• usługi w zakresie doradztwa biznesowego, zarządczego, integracji europejskiej oraz produktów 

informatycznych. Realizuje projekty szkoleniowe, społeczne i infrastrukturalne.
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• Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze -  to placówka oświatowa 
dostosowująca różnorodne formy działalności do potrzeb i warunków zmieniającego się rynku 

• pracy. Centrum prowadzi szkolenia, kursy dokształcające oraz kształcenie zawodowe dla doro-
słych na poziomie zawodowym i gimnazjalnym. 

       Zaszczytny udział w projekcie przypadnie 10 najlepszym i najaktywniejszym uczniom naszego 
Gimnazjum.  Najbardziej  zaangażowani  będą  mieli  szansę  skorzystania  z  atrakcyjnych  zajęć  i 
wyjazdów.  Szkolnym  koordynatorem  projektu  jest  pani  Aneta  Górska,  nauczyciel  fizyki  i 
informatyki.
                                                                                                                          U.J.
…………………………………………………………………………………………………………

Rada Sołecka w Marcjanowie
Serdecznie zaprasza na

BAL  SYLWESTROWY
Rozpoczęcie o godz. 19.00

Świetlica Marcjanów
Cena 180 zł (od pary) 

Zapewniamy pełną konsumpcję oraz szampana
Zapisy i informacje u P. Duszynskiego

Tel. 063 2886827 lub 782463753
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

…………………………………………………………………………………………
Zarząd OSP w Skarżynie

Serdecznie zaprasza na
BAL  SYLWESTROWY
Rozpoczęcie o godz. 20.00

W OSP Skarżyn
Gości będzie bawił zespół BALANS
Cena 200 zł (od pary) z konsumpcją

Dodatkowa atrakcja – Stół Staropolski
Zapisy i informacje u P. Siemiątkowskiego

Tel. 063 2886879 lub 691167780
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

……………………………………………………………………………………..
Zarząd OSP w Tokarach

Serdecznie zaprasza na
BAL  SYLWESTROWY

Cena 190 zł od pary
W w/w cenie zapewniamy:

Wspaniałą zabawę przy zespole „SPEKTRUM”
Bogate MENU

Napoje
Szampan

Zapisy i informacje pod numerami
Tel. 0504011266 lub 697845729

Przyjmujemy do dnia 20.12.2008r.
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY
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Zakończenie rundy jesiennej sezonu 2008/2009

Klasa A – KOZPN 

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Orlik Miłosław 15 37 12 1 2 43-14
2.  Polonia Golina 15 34 11 1 3 57-17
3.  Hetman Orchowo 15 32 10 2 3 37-17
4.  Sparta Orzechowo 15 30 10 0 5 52-27
5.  Orzeł Grzegorzew 15 29 9 2 4 34-20
6.  Błękitni Mąkolno 15 27 9 0 6 59-36
7.  Lech Kozarzewek 15 25 8 1 6 36-22
8.  Polanin/Promotor Strzałkowo 15 22 6 4 5 28-25
9.  Teleszyna Przykona 15 22 6 4 5 37-41

10.  Strażak Licheń Stary 15 18 5 3 7 36-48
11.  Orzeł Kawęczyn 15 15 4 3 8 22-38
12.  Warta Kramsk 15 14 3 5 7 21-45
13.  Orły Huta Łukomska 15 13 4 1 10 30-45
14.  Warta Krzymów 15 10 3 1 11 20-60
15.  Wilki Wilczyn 15 9 3 0 12 21-51
16.  Błękitni Helenów 15 8 2 2 11 17-44

Kolejka 15 - 15-16 listopada 

Orzeł Kawęczyn 5-3 Strażak Licheń Stary 
Bramki dla Orzeł Kawęczyn: A. Gołdyna – 2, P. Kurzawa  - 2, P.  Pantachowicz – 1.
  
Skład:  T. Dytwiński – Ł. Antczak, Ł. Górski (46 T. Musiałowski), J. Galas, Ł. Antczak – P. Pasik 

(84 Z. Walaszczyk), P. Kurzawa (75 P. Przybylak), G. Majda, S. Woźniak, P. Pantachowicz 
– A. Gołdyka

Hetman Orchowo 1-2 Sparta Orzechowo 
Orły Huta Łukomska 1-2 Orzeł Grzegorzew 
Warta Kramsk 1-5 Orlik Miłosław 
Wilki Wilczyn 2-1 Lech Kozarzewek 
Polanin/Promotor Strzałkowo 3-2 Warta Krzymów 
Błękitni Helenów 0-4 Błękitni Mąkolno 
Teleszyna Przykona 1-1 Polonia Golina 

I N F O R M A C J A

Miło  nam  poinformować,  że  Prezes  Naszego  Klubu  Sportowego  Pan  Edward  Krawczyk 

z  dniem  13.11.2008  r.  został  powołany  do  Zarządu  Konińskiego  Okręgowego  Związku  Piłki 

Nożnej. Będzie pracował w Wydziale Gier niniejszego Związku. 

     Zarząd LZS Orzeł Kawęczyn
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http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=10762&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=9116&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=6581&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=10034&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=2408&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=2421&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=2424&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=6582&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=8763&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=11934&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=840&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=1344&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=2423&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=2407&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=1454&id_sezon=73
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=2418&id_sezon=73


OGŁOSZENIA

Sprzedam Klacz 14-mies. Tel. 697179931 lub 721633026

Sprzedam ziemię 5,60 ha w Siewieruszkach Tel.0632885269 – kom.667248810

Fryzjer Damsko-Męski   Joanna Kurczoba
Zaprasza w dniach:  wt. –pt. 8,00-15,00 sob.8,00-17,00  Pn.-nieczynne

Informuję o zmianie siedziby  lokalu  : Kawęczyn 113 DZIAŁKI  Tel.0609952312

WAŻNE!!!  INFORMACJA!!!
Zakład Usług Komunalnych "Eko-Gab" s.c. informuje, że na terenie firmy 

funkcjonuje punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, w 
którym istnieje możliwość bezpłatnego przekazywania ww. sprzętu. Punkt jest 

czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15.

Wszelkie informacje udzielane są w biurze firmy bądź telefonicznie.
Z.U.K. "Eko-Gab" s.c.
Kowale Pańskie Kolonia 11a
62-704 Kawęczyn
(0-63) 288 72 69
biuro@ekogab.pl 

“Kawęczyniak” 
Wydawca: Urząd Gminy w Kawęczynie, Biuro Rady Gminy

62-704 Kawęczyn, tel. (63)2885910, fax 063 2885940
Miesięcznik od nr 2/06 – ukazuje się 25 każdego miesiąca
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl , www.kaweczyn.pl
Gazetka dostępna bezpłatnie w placówkach handlowych na terenie gminy, u 
wydawcy i na stronie internetowej

 
...............................................................................................................................................

Informacje z Urzędu Stanu Cywilnego

 

 Gruca Błażej i Kowalczyk Iwona                                               Zgony:
Bączyński Piotr i Bilska Ilona

 

mailto:biuro@ekogab.pl

