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Strategia Rozwoju Gminy

W dniu 12 listopada br. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbyły się II warsztaty 
strategiczne poświęcone opracowaniu strategii rozwoju gminy.

Podczas spotkania uczestnicy  warsztatów wypracowali wizję oraz misję Gminy Kawęczyn 
w następującym brzmieniu:

Wizja Gminy Kawęczyn: Kawęczyn to gmina bezpieczna i nowoczesna, dbająca o lokalną  
tradycję i kulturę, otwarta na inwestorów i turystów ,bogata aktywnymi społecznie i gospodarczo  
mieszkańcami.

Misja  Gminy Kawęczyn:  Samorząd  Gminy  tworzy  warunki  do  poprawy  jakości  życia  i  
rozwoju gospodarczego a mieszkańcy zwiększają aktywność gospodarczą i społeczną.

Następnie została przeprowadzona diagnoza i analiza SWOT oraz analiza problemów, które 
pozwoliły na ustalenie celów strategicznych i operacyjnych rozwoju gminy Kawęczyn.

Wypracowane cele strategiczne to: 
1. Poprawa jakości życia
2. Rozwój gospodarczy gminy

Cele operacyjne to:
3. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska
4. Odnowa i rozwój wsi
5. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
6. Wzrost przedsiębiorczości  mieszkańców
7. Promocja gospodarcza, inwestycyjna i turystyczna gminy

Strategię Rozwoju Gminy Kawęczyn opracowano na okres 2007-2015 .Zostanie ona 
przyjęta do realizacji uchwałą Rady Gminy Kawęczyn podczas sesji, która odbędzie się w grudniu.
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KONFERENCJA w Kawęczynie

W dniu 26.10. 2007  w sali sportowej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Kawęczynie odbyła się konferencję pt. POTENCJAŁ PARTNERSKIEGO DZIAŁANIA NA 
RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ , którą zorganizowano w ramach Partnerstwa na Rzecz 



Rozwoju „Ekonomia Społeczna w Praktyce”. Konferencja zorganizowana została przez Fundację 
Pomocy Wzajemnej „Barka”, która jest administratorem PRR „Ekonomia Społeczna w Praktyce”, 
we współpracy z Urzędem Gminy Kawęczyn, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 
Stowarzyszeniem „ Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju”.

Obecna na konferencji p. Barbara Sadowska – wiceprzewodnicząca Fundacji Barka w Poznaniu 
zaprezentowała  rezultaty  PRR„Ekonomia  Społeczna  w  Praktyce”  działającego  w  ramach  IW 
EQUAL.  Ponadto  zaproszeni  na  konferencję  prelegenci  prezentowali  zagadnienia  związane  z 
działalnością Centrum Ekonomii Społecznej na obszarach wiejskich i miejskich oraz zagadnienia 
związane z działalnością spółdzielni socjalnych.
Podczas Konferencji zaprezentowano również rezultaty dwuletnich działań wypracowane w sześciu 
regionach przez czternastu partnerów. Rezultaty te mogą posłużyć za inspirację w działaniach na 
rzecz integracji społecznej w Gminie Kawęczyn oraz mogą przyczynić się do rozwoju programów z 
zakresu ekonomii społecznej w naszej gminie
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Bóg, honor, ojczyzna.

Pod  takim  hasłem  w  89  rocznicę  odzyskania  Niepodległości  przez  Polskę  odbyła  się 
uroczysta akademia w Kościele Parafialnym w Tokarach przygotowana przez uczniów Gimnazjum 
im.MSC  w  Kawęczynie  pod  kierunkiem  nauczycielki  historii  A.  Milewskiej  Ingot.  Akademię 
uświetnili  swoją  obecnością:  Wójt  Gminy  Jan  Nowak,  ks.  Proboszcz  Antoni  Janicki,  dyrektor 
Gimnazjum Arleta Biegańska, wice dyrektor Halina Majda oraz zgromadzeni  parafianie i goście. 
Uroczystość  rozpoczęła  się  wspólnym  odśpiewaniem  hymnu następnie  uczczono  wszystkich 
poległych w walce o niepodległość minutą ciszy i  zapaleniem zniczy.  Przygotowany scenariusz 
akademii złożony z pieśni i wierszy patriotycznych połączony był narracją dotyczącą drogi Polski 
do  niepodległości.  Rozpoczynała  się  od  I  i  II  rozbioru  przez,  próbę  ratowania  Ojczyzny  w 
Powstaniu Kościuszkowskim, tragiczny rok 1795, powstania narodowe w XIXw. Aż po I wojnę 
światową, która z udziałem patriotów polskich a zwłaszcza Józefa Piłsudskiego przyniosła Polsce 
niepodległość 11 listopada 1918r.
Przekazane  przez  narratorki  wiadomości  można  było  sobie  utrwalić  dzięki  prezentacji 
multimedialnej zawierającej ważne postaci i wydarzenia. Uczniowie mogli pochwalić się wieloma 
swoimi umiejętnościami. Marcin Skurka akompaniował na akordeonie do pieśni ,,Warszawianka”, 
uczennica Agnieszka Serafińska zaprezentowała napisany przez siebie wierz ,,Poplątane myśli”, 
uczennice: Anna Papierska, Joanna Jacek i Katarzyna Krotowska zaśpiewały solo fragmenty pieśni, 
która wywarła szczególne wrażenie na widowni:

,,Żeby Polska, była Polską”

Tłem dla  ciekawej  imprezy była  wystawa plakatów dotyczących Święta  Niepodległości, 
biało czerwone kokardy zdobiące kościół oraz wielki kosz biało czerwonych róż.
Według opinii uczestników była to niezapomniana lekcja patriotyzmu.
Za  przygotowanie imprezy złożył podziękowania ks A. Janicki. 
Natomiast za pomoc należy również podziękować pani Marlenie Jesionek i Agnieszce Polewskiej. 

AMI



„POLSKA MAPA BAŚNI”

8  listopada  w  Miejskiej  i  Publicznej  Bibliotece  Publicznej  w  Turku  odbyło  się 
podsumowanie  IV edycji  konkursu  „Polska  mapa baśni”.  Konkurs  skierowany był  do uczniów 
szkół podstawowych z Turku i Powiatu Tureckiego, a tematem była ilustracja do baśni z regionu 
Karpat, Sudetów i Ziemi Lubuskiej.  Spośród 231 prac nadesłanych na konkurs Jury nagrodziło 
cztery ilustracje. Nagrodę główną w kategorii klas IV – VI Powiat Turecki zdobył uczeń Szkoły 
Podstawowej  w  Tokarach  –  Kamil  Warszewski  z  klasy  IV  (opiekun  Katarzyna  Korycka). 
Przewodniczący Jury –  Krzysztof  Pawlak  –  artysta  plastyk,  tak  napisał  o  pracy Kamila,  który 
wykonała ilustrację do „Legendy o Janosiku”: 
„Janosik Kamila hasa po szklanych górach. Zimna „szklana” tonacja tej pracy i proste, skromne  
środki artystyczne przykuwają uwagę”.
W konkursie  tym została  wyróżniona praca uczennicy klasy III  Izy Polińskiej  (opiekun Milena 
Mąka) – ilustracja do legendy „Morskie Oko”. Zdaniem przewodniczącego Jury praca Izy „Zwraca 
uwagę  śmiałym  przedstawieniem  architektury  zamczyska  z  jego  charakterystyczną  kamienną  
strukturą. W głąb tej architektonicznej bryły prowadzi most  z rozświetloną, ażurową bram”.
Serdecznie  gratulujemy  laureatom  konkursu  i  zachęcamy  do  rozwijania  własnego  warsztatu 
artystycznego.

Wszystkie nagrodzone prace można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w  Turku  oraz  w  okolicznościowej  broszurce  wydanej  przez  bibliotekę.  Poniżej  prezentuję 
nagrodzoną pracę:

K.K.



Szkolenie agroturystyczne

W dniach 19 - 25 listopada br. przedstawiciele gminy Kawęczyn uczestniczyli w szkoleniu 
agroturystycznym p.n. „Agroturystyka jako jedna z form dywersyfikacji działalności na obszarach 
wiejskich”. Szkolenie  realizowane było przez Fundację Turecka Unia Rozwoju a skierowane było 
do  osób  zainteresowanych  rozpoczęciem  działalności  agroturystycznej.  Uczestnicy  szkolenia 
pozyskali  wiedzę  z  szerokiego  kręgu  tematycznego:  prawa,  marketingu,  źródeł  finansowania 
działalności, przygotowania biznes planu przedsięwzięcia oraz form organizacji wypoczynku dla 
agroturystów .Ponadto dla uczestników projektu w dnia 24 i 25 został zorganizowany wyjazd do 
gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Szamocin .W gospodarstwie tym  osoby biorące 
udział w projekcie aktywnie uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez właścicieli , podczas 
których zapoznali się z praktycznymi aspektami działalności agroturystycznej, pojawiającymi się 
najczęściej  problemami  i  sposobami  ich  rozwiązywania  oraz  współuczestniczyli  w  zajęciach 
oferowanych klientom gospodarstwa m.in.: w przygotowaniu masła, spotkaniu z pszczelarzem oraz 
przygotowaniu świeczek  z wosku.
                                                                                                                                                         

HAJ

Apel z okazji Święta Niepodległości

„Tak poznałem, zrozumiałem
Słowa najważniejsze – Niepodległość znaczy Wolność.

Słowa najpiękniejsze”

Apel z okazji Święta Niepodległości dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tokarach odbył się 
w dniu 9 listopada. 

Rocznica  Odzyskania  Niepodległości  to  dzień  szczególny  dla  Polaków,  skłaniający  do 
refleksji  na temat patriotyzmu. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała 
wolność. Wbrew życzeniom zaborców nie zginęła z mapy Europy. 
Nasza szkoła uczciła ten historyczny dzień uroczystym apelem w wykonaniu uczniów   klas: IV - 
VI pod kierunkiem pani Małgorzaty Krawczyk. Widowisko patriotyczne przedstawione przez dzieci 
było wspaniałą lekcją historii i pięknym przykładem wychowania patriotycznego. Wiersze i pieśni 
patriotyczne dostarczyły widzom wielu wzruszeń. Słowa:

„Nasze miejsce na ziemi,
Jedno miejsce, ten czas,
Pracę wpiszemy w zieleń wsi, w pejzaż miast.
Nie staniemy w pół drogi, 
Choćby w oczy ciął wiatr.
Przyszłość dzieje się dzisiaj, 
my tworzymy jej kształt.”

dają świadectwo odpowiedzialności młodego pokolenia za losy naszej Ojczyzny.

Powagi całej uroczystości dodały odświętne stroje uczniów i elementy scenografii: biało-
czerwona flaga i sugestywny napis: „KOCHAM CIĘ POLSKO”.
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Najlepsi w powiecie

W dniu 24 października 2007r. w Domu Kultury w Dobrej odbył się V Przegląd Dorobku 
Artystycznego Gmin Powiatu Tureckiego "Cudze chwalicie, swego nie znacie".Celem przeglądu 
było zaprezentowanie amatorskich form kabaretowych.
Na przeglądzie Gminę Kawęczyn reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tokarach 
oraz absolwenci tej szkoły, obecnie uczniowie I klasy Gimnazjum w Kawęczynie.

Reprezentacja  naszej  gminy  przedstawiła  program   kabaretowy  pt."Kawęczyńskie 
Kopydłowo" oparty na telewizyjnych "Spotkaniach z balladą". Nasi artyści byli najmłodszą grupą 
jednak  w  brawurowy  sposób  wcielili  się  w  postacie  kabaretowe-Komendanta  straży,  Helusi, 
Firkowej, Władka Pagacza, Franka, Zenka Policjanta, Marysi, Weterynarza i Pana Jurczyńskiego.

Skład  zwycięskiej  drużyny:  Marcin  Skurka,  Bartosz  Adamus,  Kinga  Filipczak,  Marlena 
Chachuła, Małgorzata Jeżykowska, Kamil Przybylak, Oskar Korycki, Przemysław Rutecki, Dawid 
Warszewski, Damian Gidelski, Paweł Wągiel, Kamil Warszewski, Dawid Wolski, Piotr Ziółkowski. 

Występ  reprezentacji  przygotowała  Pani  Barbara  Osiewała  nauczycielka  ze  Szkoły 
Podstawowej  w  Tokarach,  która  była  również  autorką  scenariusza,  choreografii  i  dialogów 
kabaretowych.

Naszej  drużynie  kibicowały  na  przeglądzie  Pani  Ewa  Wojtczak-Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej w Tokarach i przedstawicielka Urzędu Gminy Pani Teresa Kęska-Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Kawęczynie. 

Wykonawcy  zostali  uhonorowani  nagrodą  pieniężną  za  I  miejsce,  która  została 
przeznaczona na rzecz szkoły w Tokarach oraz upominkami od Starostwa Powiatowego w Turku.

Mając  na  uwadze,  że  Szkoła  Podstawowa  w Tokarach  już  po  raz  piąty  reprezentowała 
Gminę Kawęczyn na Przegląd Dorobku Artystycznego Gmin Powiatu Tureckiego Pan Jan Nowak – 
Wójt Gminy Kawęczyn złożył zwycięzcom gratulacje i podziękowania za promowanie lokalnego 
dorobku kulturalnego naszej gminy.

T.K.



„Z ziemniakiem przez Europę”

W sobotę 27 października 2007 r.  Szkoła Podstawowa w Skarżynie zorganizowała „Święto 
Kartofla”. Uroczystość ta odbyła się już po raz ósmy, co pozwala  stwierdzić,  że święto na stałe 
wpisało się do Kalendarza Wydarzeń Gminy Kawęczyn

Do bezpłatnie udostępnionej  przez Zarząd Ochotniczej  Straży Pożarnej remizy,  przybyli 
zaproszeni goście, wśród których  tradycyjnie od ośmiu lat byli Anna i Tadeusz Pisulowie oraz 
Gospodarz Gminy Kawęczyn p. Jan Nowak. 
Zaproszenie przyjęli również: starosta powiatu tureckiego p. Ryszard Bartosik, zastępca wójta p 
Henryk  Binkowski,  wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  p.  Tadeusz  Krupiński  i  p.  Grzegorz 
Dzikowski,  doradca metodyczny ODN w Koninie  p.  E.  Krawczyk,  prezes stowarzyszenia LZS 
„Orzeł” Kawęczyn oraz  Zarząd OSP  w Skarżynie.

Na  uroczystość  licznie  przybyli  również   rodzice  uczniów,  mieszkańcy  Skarżyna   i 
okolicznych miejscowości.

Uroczystego otwarcia dokonała pani dyrektor Maria Antoszczyk, która serdecznie powitała 
uczestników uroczystości, krótko przedstawiła historię obchodzonego święta, po czym oddała głos 
zaproszonym gościom. 

Wójt Gminy Kawęczyn  p. Jan Nowak  w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, 
na doniosłą rolę tego święta w utrwalaniu wśród mieszkańców i uczniów lokalnych zwyczajów, jak 
również podkreślił doniosłe znaczenie tych działań  dla promowania gminy. Następnie na ręce pani 
dyrektor złożył list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. Korzystając  z okazji  spotkania z gronem 
pedagogicznym i pracownikami szkoły złożył  życzenia z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej  oraz 
wręczył   p. Renacie Goślińskiej- nauczycielce katechezy  i przyrody swoją nagrodę.

Pan Ryszard Bartosik,  pogratulował wytrwałości tym wszystkim,  którzy przyczynili się do 
zorganizowania  środowiskowej  uroczystości  i  zwrócił  uwagę  na  to,  że  „Święto  Pyrki”  z  małej 
uroczystości  rozszerzyło  swój  zasięg  na  gminę,  powiat,  a  nawet   na  cały  kontynent,  gdyż 
tegoroczne obchody „Święta Kartofla” przebiegały pod hasłem „ Z ziemniakiem przez Europę”. 
Uroczystości  tej,  zgodnie z   przysłowiem „Cudze chwalicie  swego nie znacie” przyświecał  cel 
pokazania naszych lokalnych zwyczajów i rozsławienie ich w  krajach europejskich.

Uczniowie  każdej  z  klas  wraz  z  wychowawcami  przygotowali  krótkie  prezentacje 
wybranego  kraju,  dzięki  czemu  widzowie  mieli  możliwość  przeniesienia  się  do  siedmiu 
europejskich  krajów,  będących  założycielami  Unii  Europejskiej  tj.  do  Holandii,  Francji, 
Luksemburga, Belgii, Niemiec, Włoch i do naszego kraju. Podczas występów uczestnicy imprezy 
mogli podziwiać językowe, wokalne i  taneczne umiejętności uczniów.

Niewątpliwą  atrakcją  uroczystości  były  jak  co  rok  konkursy,  w  których   udział  wzięli 
zaproszeni goście,  rodzice i  nauczyciele.  „Ziemniaczana rywalizacja” tradycyjnie już wzbudziła 
wiele emocji. Jak zwykle było dużo śmiechu i dobrej zabawy. 

Po  części  konkursowej,  kultywując  tradycje  staropolskiej  gościnności  zaproszono 
wszystkich  uczestników  święta  na  degustację  polskich  dań  ziemniaczanych,  a  także  potraw 
europejskich, charakterystycznych dla siedmiu zaprezentowanych wcześniej krajów. 

Nieoceniona w organizacji  „Święta Kartofla” była pomoc i  zaangażowanie pracowników 
obsługi  szkoły  oraz  rodziców  uczniów.  Za  to  ogromne  zaangażowanie  i  trud  włożony  w 
przygotowanie  święta  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  jego  zorganizowania  serdecznie 
dziękuje dyrektor szkoły- Maria Antoszczyk.

XI Sesja Rady Gminy Kawęczyn

W dniu  28 listopada 2007 r. (tj. środa) o godzinie 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
w Kawęczynie odbędzie się  XI Sesja Rady Gminy Kawęczyn. 
W porządku obrad przewiduje się podjęcie następujących uchwał:

a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 r.,



b) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
c) ustalenia górnych stawek opłat za usługę odbierania odpadów komunalnych,
d) zmiany Uchwały Nr VIII/37/07 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2007 roku w 
sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający minimum programowe,
e) udzielenia poręczenia wekslowego dla ZMWiK Konin.

LOTERIA – Lokata SGB

                                     Spółdzielcza Grupa Bankowa
                                            Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie

Przypominamy o trwającej loterii

           L O K A T A   S G B 

Załóż  do  17.12.2007r.  Lokatę  SGB
na 6 miesięcy, w  kwocie  minimum  500 zł.
Do  wygrania :  nowa  TOYOTA   AURIS
lub jeden z pięciu TELEWIZORÓW LCD.
Dodatkowo  132   NAGRODY  w   postaci
sprzętu  AGD! 

Pamiętaj !
Każde  500 zł  zdeponowane  na  lokacie to
jeden udział w losowaniu.

Przyjdź nie przegap tej szansy !    

SPORT

Kolejka XIII - 28 października  
Warta Krzymów - Orzeł Kawęczyn 0:3 w.o
Walkower. W drużynie Warty Krzymów grało 2 nieuprawnionych zawodników.   

Kolejka XIV - 4 listopada  
Orzeł Kawęczyn – Kosynier Sokołowo  2:1 (1:0)
1:0 Paweł Pantachowicz, 2:0 Grzegorz Majda 

Kolejka XV – 11 listopada
Wilki Wilczyn – Orzeł Kawęczyn  5:2 (2:0)
4:1 Paweł Pantachowicz (karny), 4:2 Jakub Galas  

Kolejka XVI – 18 listopada
Orzeł Grzegorzewo –  Orzeł Kawęczyn 5:0 (3:0)



Tabela 
Lp Nazwa Mecze Punkty Bramki

1 Warta Dobrów 16 36 39:13

2 Orlik Miłosław 16 30 38:23

3 Znicz Władysławów 16 30 23:18

4 Fanclub Dąbroszyn 16 28 33:22

5 Wilki Wilczyn 16 27 31:23

6 Hetman Orchowo  15 25 25:15

7 Orzeł Grzegorzewo 16 25 38:32

8 Polanin Strzałkowo 15 24 39:26

9 Teleszyna Przykona 16 23 45:41

10 Strażak Licheń Stary   16 21 26:30

11 Sparta Orzechowo 15 18 17:24

12 Orzeł Kawęczyn  16 18 22:32

13 Warta Krzymów 16 15 41:44

14 Kosynier Sokołowo 16 15 25:34

15 Polonia Golina 16 12 21:29

16 Sparta Barłogi 15 5 20:77

Drużyny z miejsc: 
1 i 2 – awans do Klasy Okręgowej 
15 i 16 – spadek do B – klasy 
  

INFORMACJE

Urząd Gminy w Kawęczynie uprzejmie informuje, że po dniu 31 marca 2008 roku nie wymienione 
książeczkowe dowody osobiste stracą ważność.
Natomiast  ostateczny termin składania wniosków o wydanie dowodów osobistych mija 31 grudnia 
2007 roku.
 Osoby je posiadające nie będą mogły wykonywać zwykłych czynności - dokonywać  różnych  operacji 
bankowych, zaciągać kredytów, załatwiać spraw urzędowych np. złożyć wniosku o wydanie paszportu, czy 
też załatwić formalności u notariusza.
Biorąc pod uwagę, że do końca roku pozostało jeszcze bardzo dużo  dowodów osobistych do wymiany, jest 
duże niebezpieczeństwo, że w dniu 31 marca 2008 roku wielu obywateli pozostanie bez ważnego dowodu 
osobistego ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Im później  będzie  złożony wniosek o wydanie  dowodu osobistego tym prawdopodobnie  dłuższy będzie 
okres oczekiwania i przekroczy 30 dni.
Wobec  powyższego  Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  zachęca  i  prosi  mieszkańców  gminy  o  wcześniejsze 
składanie wniosków, nie odkładanie tego faktu na ostatnie miesiące roku.

W.T.
...............................................................................................................................................

U W A G A !!!

Wydłużenie do 31 marca 2008 roku czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą 
mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu 
wymiany tych dowodów. Wnioski o nowy dowód należy w dalszym ciągu składać do 31 grudnia br. 
Chodzi  tylko  o  to,  aby  osoby,  które  złożą  dokumenty  właśnie  do  końca  grudnia,  z  uwagi  na 



wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego,  nie  były  po 1 
stycznia 2008 r. pozbawione możliwości  załatwiania różnych spraw wymagających potwierdzenia 
tożsamości.

W.T.
...............................................................................................................................................

Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  informuje,  że  złożenie  wniosku  o  wydanie  dowodu  osobistego, 
wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie. Małoletni składa wniosek w obecności jego 
przedstawiciela  ustawowego.  Wniosek  wypełnia  i  podpisuje  osoba  ubiegająca  się  o  wydanie  dowodu 
osobistego.  Do  wniosku  załącza  się  dwie  aktualne,  wyraźne  fotografie  o  wymiarach  35x45  mm, 
przedstawiające  osobę  bez  nakrycia  głowy  /z  wyjątkiem  osób  noszących  nakrycie   głowy  zgodnie  z 
zasadami  swojego  wyznania  /  i  okularów z  ciemnymi  szkłami  /  z  wyjątkiem osób  z  wrodzonymi  lub 
nabytymi wadami narządu wzroku / w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z 
widocznym lewym uchem, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego / 30 zł./ oraz :

1. odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
2. odpis skrócony aktu małżeństwa /z aktualną adnotacją o używanym nazwisku/.

Uwaga: Osoby składające wniosek o wydanie dowodu osobistego po raz  pierwszy, powinny legitymować się  
innym dokumentem ze zdjęciem /np. legitymacją szkolną, paszportem/ lub zgłosić się z rodzicami / jednym z  
nich/ bądź też opiekunem prawnym. 

W.T.
...............................................................................................................................................

 I N F O R M A C J A

         Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że żywność z zasobów Unii Europejskiej nie będzie 
wydawana do odwołania.

...............................................................................................................................................
K U R E N D A

WÓJT    GMINY    KAWĘCZYN

Ogłasza  drugi  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej położonej  w miejscowości  ŻDŻARY.

Dane dotyczące nieruchomości gruntowej położonej we wsi  ŻDŻARY  z  niewydzieloną 
geodezyjnie częścią  lasu  oraz  warunki  przetargu

1. Dla nieruchomości położonej we wsi  Żdżary Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgę 
wieczystą   KW  43463.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako obręb ŻDŻARY, arkusz mapy 1, 
działka  166 o pow. 1.9695 ha.

3. Opis nieruchomości - działka użytkowana jest rolniczo z niewydzieloną  geodezyjnie 
częścią lasu  wg. stanu ewidencyjnego- 0,1500 ha.  Działka nie posiada Planu 
Zagospodarowania    Przestrzennego Gminy Kawęczyn.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 31.403,00  zł ./słownie  złotych  trzydzieści 
jeden tysięcy czterysta trzy złote  00/100./.

5. Nieruchomość w/w nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma 
przeszkód  prawnych w rozporządaniu  jej.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10 % 
ceny  wywoławczej  tj.  3.140,00 zł. w  kasie tut. Urzędu pokój nr 5 w godz. od  8  do  14 w 
terminie do dnia 13  grudnia  2007 r. Wadium  wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium  ulega  przepadkowi  w  razie 
uchylenia  się  uczestnika, który przetarg  wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.



7. Przetarg odbędzie się dnia  19 grudnia 2007r. tj. środa  o  godz.  10-tej w  siedzibie 
Urzędu  Gminy w Kawęczynie, sala  nr 16.

8. Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
9. Zastrzega się prawo odwołania  przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w sposób 

zwyczajowo przyjęty oraz  unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
10. Dodatkowych  informacji  udziela Pani Zofia Osiborska / pokój nr 14 /  telefon do kontaktu / 

063/  288 59 24.
11. Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej: bip.kaweczyn.pl/ ogłoszenia/.

Kawęczyn, dnia 12.11.2007 r.
...............................................................................................................................................

Zaproszenie

Zarząd KGW w Głuchowie zaprasza wszystkich chętnych na Sylwestra 2007 który odbędzie 
się w OSP w Głuchowie. 

Oferujemy 4 gorące posiłki,  kawa, herbata,  ciasto,  zimne napoje i  szampan. Cena biletu 
150zł. Gra i śpiewa zespół DEBIUT od godz. 20.00 do 5.00

Zapisy do dn. 20.12.2007r u p. D. Kwińciak tel 063 2886112 i u p. J. Jeżykowskiej tel. 063 
2886110

...............................................................................................................................................
Z a p r o s z e n i e

Zarząd OSP w Skarżynie  zaprasza na bal sylwestrowy- Skarżyn 2007.
Grać będzie zespół „Magnum”.   Cena biletu  - 180 zł od pary .
Zapisy:  p. Dariusz Siemiątkowski,  tel. 063 2886879.

******************
Zarząd OSP w Skarżynie  zaprasza również na zabawę strażacką w pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, tj. 25.12.2007 r.
Grać będzie zespół „Aston”.
                                                 
                                                                  Serdecznie zapraszamy!

...............................................................................................................................................
Rada So ecka wsi Marcjanówł  

serdecznie zaprasza Pa stwa ń

na 

Bal Sylwestrowy 

który uświetni zespół „ARISTON”( w składzie czteroosobowym z solistką)

Organizatorzy zapewniają obficie zastawiony stół (gorące posiłki, zimne zakąski, napoje, ciasta, 

szampan) oraz świetną zabawę wraz z niespodziankami !!! 

Cena: 160 zł od pary!!!

Zapisy przyjmowane są u sołtysa  (288 68 27) 

oraz pod numerami telefonów:  288 79 08  i  288 68 12



ZAPROSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w TOKARACH

zaprasza na

BAL 
SYLWESTROWY

Grał będzie zespół
 „G O L A K      B A N D”

       
 Cena balu:   170 zł  od jednej pary

W w⁄w cenie zapewniamy: 4 gorące posiłki, zimne zakąski, herbatę, kawę, napoje, szampana

Zapisy i inne informacje 
pod nr tel.    0697-845-729     lub    0504-011-266

przyjmujemy do dnia 20.12.2007 r.

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

Zarząd  OSP 
w    M i l e j o w i e 

z a p r a s z a

wszystkich miłośników tańca i dobrej zabawy

na

S Y L W E S T E R '2007
Bal rozpocznie się o godzinie 2000.

Organizatorzy zapewniają 4 gorące posiłki, przekąski 
oraz napoje zimne i gorące.

Do tańca zagra zespół  „Gile”

Cena wstępu na zabawę sylwestrową 190 zł. od pary.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: pan Roman Kwaśniewski, zam. Milejów, tel. 063 2886267, 
lub kom. 0667 107 997

Organizatorzy

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



Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że poszukujemy osób prywatnych, 
firm  i  innych  instytucji,  które  byłyby  zainteresowane  świadczeniem  usług 
zimowego  utrzymania  dróg  gminnych  na  terenie  Gminy  Kawęczyn.  Osoby 
zainteresowane prosimy o zgłaszanie się pod poniższy adres w celu omówienia 
szczegółów w/w usług: 
Urząd Gminy w Kawęczynie – pokój nr 10
Pan Rafał Arent 
tel. 063 2885920

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

  Ubezpieczenia PZU S.A przyjmowane są w każdy poniedziałek  

  w Urzędzie Gminy Kawęczyn w godz. od 900 do 1300 

  Pozostałe dni kontakt domowy.
Adres
Ewa Kozłowska
Marcjanów 10
62 – 704 Kawęczyn 
      tel.kom. 0609 334 926
      tel. domowy (0-63) 28-87-908 

OGŁOSZENIA

Sprzedam przedni zderzak do Fiata 126p. Nowy – nie używany. 
      tel.kom. 0603795616

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

Licowanie ścian i posadzek płytkami, roboty malarskie. Zakładanie podłóg, parkietów, cyklinowanie.
INCO – MISTRAL Jan Szymański 
Głuchów 39
      tel.kom. 0608063044  

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

Do wynajęcia lokal o pow. 170m² w RBS Malanów  o/Kawęczyn
Z przeznaczeniem na:

● biura
● gabinety
● działalność handlową

Lokalizacja - KAWĘCZYN 47
      tel. kontakt. (063)278-87-96  lub  (063)278-87-78

“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


