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LOGO Zawodów Konnych

Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  w  związku  z  organizacją 
Jubileuszowych:  X  Regionalnych  Zawodów  w  Skokach  przez 
Przeszkody  i  V  Otwartych  Mistrzostw  Gminy  w  Powożeniu 
Zaprzęgami Konnymi,  które odbędą się w dniu 8 czerwca 2008r.  w 
styczniu  br. ogłosił konkurs plastyczny wśród uczniów klas IV -VI 
szkół podstawowych i uczniów gimnazjów na logo zawodów konnych. 
Kapituła  konkursu  w  osobach:  Jan  Nowak  –  Wójt  Gminy,  Teresa 
Kęska – Kierownik USC w Kawęczynie, Halina Ambroziak –Juszczak 
–  inspektor  ds.  promocji  gminy  i  Krzysztof  Ostojski  –  grafik, 

nagrodzili pracę Kingi Grzybowskiej uczennicy klasy I Gimnazjum w Zespole Szkół w Kowalach 
Pańskich  . Pomysł na logo autorki nagrodzonej pracy został wykorzystany do opracowania Logo 
Zawodów  Konnych.  Laureatka  konkursu,  opiekun  plastyczny  oraz  dyrektor  szkoły  zostaną 
nagrodzeni podczas jubileuszowych Zawodów Konnych.

HAJ

Monografia Gminy Kawęczyn

Samorząd  Gminy  Kawęczyn  podjął  działania  zmierzające  do  opracowania  Monografii 
Gminy  Kawęczyn.  Celem  opracowania  będzie  przedstawienie  historii  gminy  Kawęczyn  od 
najdawniejszych czasów. W Monografii  Gminy Kawęczyn,  która  zostanie  wydana w oparciu o 
zgromadzony  materiał  przedstawione  zostaną  m.in.  zagadnienia  związane  z  gospodarką  , 
rolnictwem, administracją,  oświatą,  parafiami oraz inne najważniejsze wydarzenia    związane z 
życiem mieszkańców naszej gminy. 
Wydanie Monografii jest bardzo dużym przedsięwzięciem , w wyniku którego powstanie bogate 
źródło historii, nie tylko dla nas , żyjących obecnie ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. 
W związku  z  powyższym  zwracamy  się  do  mieszkańców  naszej  gminy,  którzy  chcieli  by  się 
włączyć w proces opracowania historii naszej gminy o podzielenie się wiedzą dotyczącą przeszłości 
gminy,  dokumentami,  zdjęciami  z  odległych  czasów  abyśmy  w  jak  najlepszy  sposób  mogli 
zaświadczyć o historii .
Szczegółowe  informacje  oraz  plan  opracowania  zostaną  podane  w  marcowym  numerze 
Kawęczyniaka.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z następującymi osobami : p.Janem 



Nowakiem – Wójtem Gminy Kawęczyn ,tel. 063 2885 912 oraz p. Halina Ambroziak-Juszczak-
inspektorem ds. promocji gminy  tel. 063 2885 921.

HAJ

Z   DZIAŁALNOŚCI   
OCHOTNICZYCH   STRAŻY   POŻARNYCH

Walne Zebrania Sprawozdawcze     
 

W  dniach  od  12  stycznia  do  16  lutego  2008  r.  w jednostkach  OSP  na  terenie  gminy 
Kawęczyn  odbyły  się  Walne Zebrania  Sprawozdawcze,  podczas  których m.in.  dokonano oceny 
działalności  za  2007  r.  We  wszystkich  jednostkach  OSP  działające  tam  Zarządy  otrzymały 
absolutorium za miniony rok. Podjęto także plany działalności i plany finansowe na rok bieżący. 

Ze względu na złożone rezygnacje z pełnienia swoich funkcji przez niektórych działaczy 
OSP,  pełniących   jednocześnie  funkcje  w  organach  samorządu  gminnego  (  rezygnacja  była 
spowodowana brakiem jednoznacznej interpretacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym ), w 
tych jednostkach dokonano zmian w zarządach.
I tak: 

W OSP Będziechów z funkcji prezesa OSP zrezygnował dh Grzegorz Dzikowski. Na jego 
miejsce wybrano d-ha Grzegorza Kurpika – dotychczasowego naczelnika.  Z kolei na naczelnika 
wybrano druha Andrzeja Barckiego, a w jego miejsca,  na z-cę naczelnika d-ha Rafała Błaszczyka.

W OSP Kawęczyn rezygnację złożył dh Sylwester Kasprzak – członek zarządu OSP, w jego 
miejsce wybrano d-ha Pawła Serafińskiego.

Należy dodać, że w minionym okresie sprawozdawczym zmian z w/w powodu dokonano 
również: 

W OSP Kowale Pańskie, gdzie w miejsce d-ha Tadeusza Krupińskiego – dotychczasowego 
sekretarza, wybrano d-ha Jana Królaka.

W  OSP  Marianów,  gdzie  w  miejsce  d-ha  Jacka  Pawlaka  –  również  dotychczasowego 
sekretarza, wybrano d-ha Mariusza Tomczaka.

W OSP Milejów, w której rezygnację złożył dh Jan Nowak – dotychczasowy prezes. W jego 
miejsce  na  prezesa  jednostki  wybrano  d-ha  Włodzimierza  Filipczaka  –  dotychczasowego  z-cę 
naczelnika, a w jego miejsce wybrano d-hnę Kamilę Walczak. 

W OSP Tokary, gdzie w miejsce d-ha Kazimierza Michalaka -dotychczasowego naczelnika, 
wybrano d-ha Tomasza Gidelskiego. 
Dokonano także zmiany sekretarza – został nim dh Jacek Gośliński. Dotychczasowy sekretarz - dh 
Andrzej Krotowski został członkiem zarządu.

W OSP Żdżary rezygnację złożył dotychczasowy naczelnik – dh Ryszard Jaśkiewicz, ale nie 
wybrano jeszcze jego następcy.

Zebrania sprawozdawcze były obsługiwane przez Członków Prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie,  Wójta i Zastępcę Wójta Gminy Kawęczyn,  przedstawicieli 
Komendy Powiatowej PSP w Turku oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku.   

Jak  oceniają  obsługujący,  kampania  sprawozdawcza  w OSP  została  przygotowana 
i przeprowadzona prawidłowo, a frekwencja na zebraniach dość wysoka. 

B. M.



Centrum Kształcenia na odległość 
-  szansą na zdobywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności

W ramach  ogólnopolskiego  programu  „Centrum Kształcenia  na  odległość  na  wsiach”  , 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kawęczynie powstanie Centrum, z którego usług – bezpłatnie, będą mogli korzystać zainteresowani 
mieszkańcy gminy Kawęczyn.  Trzeba dodać, że  OSP w Kawęczynie jest jedną z dwóch jednostek 
w powiecie tureckim, w której takie Centrum zostanie zorganizowane.

Centrum,  wyposażone  w wysokiej  klasy  sprzęt  komputerowy,  w tym  również  dla  osób 
niepełnosprawnych,  będzie  organizować  różnorodne  szkolenia  i  kursy  zawodowe,  kończące  się 
również egzaminem. 

W  Centrum  będzie  pracować  dwoje,  specjalnie  przeszkolonych  pracowników:  Pani 
Agnieszka  Tomczyk  z  Kawęczyna  –  jako  personel  dydaktyczny  i  Pan  Dawid  Rykowski  z 
Kawęczyna – personel szkoleniowo-techniczny. 

Obecnie,   po  podpisaniu  stosownych  umów  z  pracownikami  oraz  z  Zarządem OSP na 
wynajem pomieszczeń, trwają prace związane  z technicznym uruchomieniem Centra.

Centrum będzie otwarte prawdopodobnie w pierwszej połowie marca br. i będzie czynne: od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 1700 – do 2100 oraz    w soboty i niedziele od 1200 do 2200. 
Dalsze informacje podamy w następnym numerze „Kawęczyniaka”.   

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Centra.

B. M.

Forum   Rolnicze   Władysławów  2008

Wielkopolska  Izba  Rolnicza wspólnie z  Wójtem   Gminy   Władysławów oraz  Starostą 
Tureckim  w   dniu  19  lutego  2008  roku  zorganizowała spotkanie  pt.  '' Forum   Rolnicze 
Władysławów  2008  ''.
W  spotkaniu  tym  naszą  gminę  reprezentowało   11-tu   rolników.
Wśród   reprezentantów  głos  zabrał  Pan  Paweł   Zielonka   delegat   do Wielkopolskiej  Izby 
Rolniczej , gdzie  przedstawił cztery   najważniejsze postulaty  rolników  z terenu  gminy 
Kawęczyn:

1. Dokonać  zmian bądź  ustanowić nową  ustawę  o samorządzie rolniczym.
2. Ustalić  gwarantowane  minimalne  ceny  opłacalności  na   produkty  rolnicze.
3. Tworzyć   grupy  producentów    rolnych,   tylko  przy  czyjej  pomocy  merytoryczno-

prawnej 
4. Wprowadzenie  w  życie  ustawy dot. łańcucha  pokarmowego  przy   sprzedaży  tuczników, 

który  stał  się  kolejnym  problemem  w  rolnictwie.

Na pytanie  w  sprawie  utworzenia   grup  producentów  rolnych  odpowiedzi  udzielił Pan 
Ireneusz  Niewiarowski   senator   RP.
Rolnicy  zainteresowani  utworzeniem grup  producentów  rolnych, w celu uzyskania 
merytorycznej  pomocy, powinni  udać się  do najbliższego Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego, gdzie 
bezpośrednio  u doradcy będą mogli  uzyskać  niezbędne informacje  dotyczące  w  szczególności:

● przepisów  prawnych regulujących tworzenie  i  działalność  grup producentów  rolnych,
● form  prawnych, w  jakich  może  funkcjonować  grupa,
● poszczególnych  etapów  rejestracji  grupy,
● pomocy  dla  grup  producentów  rolnych  w  ramach  PROW na  lata 2007 – 2013

Ponadto  informacje  na  temat grup producentów rolnych  można uzyskać na szkoleniach 



organizowanych  cyklicznie przez  MriRW w wybranych ODR-ach  w  całym kraju oraz na 
szkoleniach i warsztatach  prowadzonych  przez  ekspertów  Krajowej  Rady  Spółdzielczej  w 
ramach  projektu '' Promocja  tworzenia  grup  producentów  rolnych  II ''. W siedzibie  Krajowej 
Rady  Spółdzielczej  /KRS/   w  Wrszawie  przy ul. Jasnej  1 czynny jest  codziennie w godzinach 
7.30 – 15.30.Punkt  Konsultacyjny  dla  osób  zainteresowanych utworzeniem  grupy producentów 
rolnych . Punkt  udziela porad osobom, które  przybędą osobiście  do  siedziby  KRS, jak  również 
przy  użyciu  środków łączności tj.  poczty  elektronicznej,  faksu,  telefonów. Numery telefonów 
do Punktu Konsultacyjnego  :  /022/ 596-45-13    oraz   /022/ 827-41-74.
Szczegółowe  informacje na temat   Punktu  Konsultacyjnego  można uzyskać  na  stronie 
internetowej :  www.krs.com.pl.     Podstawowe informacje  o  tym, jak założyć  grupę, zostały  też 
zebrane  w podręczniku  wydanym  przez  Krajową  Radę  Spółdzielczą pt. : ''Organizacja  i 
funkcjonowanie  grup  producentów  rolnych''. 
Podręcznik jest  dostępny w  Punkcie  Konsultacyjnym  Krajowej  Rady Spółdzielczej   w 
Warszawie oraz  w  urzędach  marszałkowskich. 

Zebranie   sprawozdawcze
 „Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół  Szkoły w Tokarach''

W dniu 21 lutego 2008 roku w Szkole Podstawowej w Tokarach odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze „Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół  Szkoły w Tokarach''.

Przedstawiono realizację zadań poszczególnych działań zrealizowanych w roku 2007  oraz 
realizację projektów które przedstawiają się następująco:

1. Młody Mały Przedsiębiorca
W ramach tego projektu, gdzie wykorzystano dotację z PAFW i PFDiM oraz środki 
własne zostały zorganizowane zajęcia, gdzie uczestnicy tego projektu brali udział w 
warsztatach informatycznych,dziennikarskich i z języka angielskiego.
Zorganizowana  była  również  wycieczka  rowerowa,  podczas  której  zgromadzono 
dokumenty fotograficzne i filmowe.

2. Bawimy się w teatr I  - dotacja z Fundacji Batorego oraz środki własne
Projekt  obejmował  zajęcia  dla  dzieci  niepełnosprawnych  i  pełnosprawnych  oraz 
zakładał ich integrację poprzez udział we wspólnych zajęciach.

3. Bawimy  się  w  teatr  II  –  dotacja  finansowa  z  Urzędu  Wojewódzkiego  oraz 
środki własne
W ramach tego projektu zostało wystawione przedstawienie teatralne pt: „Królewna 
Śnieżka”  oraz  zajęcia  logopedyczne  dla  dzieci  i  rodziców  ,zajęcia  warsztatów 
teatralnych oraz zajęcia plastyczno – techniczne  dla dzieci i rodziców.

4. Wygraj  szansę  I  -  dotacja  finansowa z  Urzędu  Wojewódzkiego  oraz  środki 
własne.
W  jego  ramach   zostały  zorganizowane  różnorodne  zajęcia  (logopedyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne,  gimnastyki  korekcyjnej,  zajęcia  dydaktyczno-
wyrównawcze,  zajęcia  kół  zainteresowań(taneczne,  teatralne,  plastyczne, 
informatyczne, ekologiczno-krajoznawcze), wyjazdy na basen Aquapark w Lesznie i 
basen OSIR w Turku. Odbyła się również jednodniowa wycieczka po terenie byłego 
województwa konińskiego

5. Wygraj szansę II – dotacja z Urzędu Gminy oraz środki własne
Projekt był  głównie skierowany na pomoc uczniom mającym trudności w nauce, 
obejmował zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

6. Mały artysta - czyli przez sztukę do sukcesu - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 
oraz środki własne.
Obejmował on różnorodne zajęcia (prezentacja multimedialna, interpretacja wierszy, 

http://www.krs.com.pl/


czytanie z podziałem na role. Uczestnicy projektu byli na wycieczce w Teatrze Lalki 
i Aktora oraz w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Odbyły się również zajęcia Koła 
Małego Muzykanta, Koła bibliotecznego oraz wiele innych zajęć .

Centrum Kształcenia na Odległość w Kawęczynie

Rozpoczynamy realizację największego  projektu e-learningowego realizowanego w ramach 
konkursu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Projekt ten jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej i ma na celu stworzenie 
na terenie całego kraju sieci 379 współpracujących ze sobą centrów. Zakłada się, iż centra będą 
zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich. Tym samym przyczynią się one do zmniejszenia 
dysproporcji  pomiędzy  wsią  a  miastem. Uczestnictwo  w  kursach  pozwoli  na  rzeczywiste 
podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Centra  zostały wyposażone w sprzęt  komputerowy,  biurowy i  kontent  merytoryczny.  W 
ramach swojej działalności prowadzą bezpłatne szkolenia 
e-  learningowe  m.in.  z  zakresu:  informatyki  i  zarządzania  zasobami  ludzkimi.  Ponadto  jest 
możliwość  ukończenia  szkoleń  zawodowych  oraz  przedmiotowych.  Każdy  uczestnik,  który 
zakończy szkolenie uzyska certyfikat.

W  tym  miejscu  warto  zaznaczyć,  że  Centrum  utworzone  w  Zespole  Szkół  im.  Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie jest  jednym z czterech w powiecie. Opiekunem Centrum jest p. 
Aneta Górska, nauczycielka fizyki i  informatyki.

Harmonogram otwarcia CKNONW

Poniedziałek od godz.1330 do godz. 1930

Wtorek od godz.1330 do godz. 1730

Środa od godz.1330 do godz. 1630

Czwartek od godz.1330 do godz. 1730

Piątek od godz.1330 do godz. 1930

Lista dostępnych kursów:
1. Język polski 
2. Matematyka 
3. Historia 
4. Chemia 
5. Geografia 
6. Biologia 
7. Fizyka 
8. Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 
9. Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 
10. Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 
11. System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 
12. Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 
13. Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 
14. Język angielski 
15. Podstawy technik komputerowych 
16. Użytkowanie komputerów 
17. Przetwarzanie tekstów 
18. Arkusze kalkulacyjne 
19. Bazy danych 

http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Bazy_danych.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Arkusze_kalkulacyjne.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Przetwarzanie_tekstow.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Uzytkowanie_komputerow.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Podstawy_technik_komputerowych.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Angielski.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Sciezki_kariery.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Rekrutacja.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Systemy_motywacyjne.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Planowanie_potrzeb.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Oceny_pracownikow.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Zarzadzanie_kadrami.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Fizyka.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Biologia.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Geografia.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Chemia.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Historia.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Matemtyka.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/polski.pdf


20. Grafika menedżerska i prezentacyjna 
21. Usługi w sieciach informatycznych 
22. Opiekunka dziecięca domowa 
23. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych

Więcej informacji na temat  wyżej wymienionych kursów  można uzyskać na stronie http://
www.edukacjaonline.pl (zakładka Dostępne kursy).

Zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych  kształceniem  e-learningowym  do 
Kawęczyńskiego Centrum Kształcenia na Odległość. 
Informacji  udzielają  panie:  A.  Górska  i  M.  Tomczyk  tel.  063-2885024  wew.29  lub  cknonw-
kaweczyn@wp.pl.

A.G.

Rok Herberta w Zespole Szkół w Kawęczynie

Jest nam miło poinformować, że Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców” 
otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za projekt „Młodzi 
artyści, czyli nie wstydź się nas, Herbercie” zgłoszony do konkursu w ramach zadania „Realizacja 
projektów związanych z rokiem Zbigniewa Herberta oraz Europejskim Rokiem Dialogu 
Międzykulturowego”. Celem projektu jest popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta, 
zwiększanie udziału uczniów i ich rodzin w życiu kulturalnym, inspirowanie uczestników programu 
do działań twórczych, rozbudzanie wrażliwości na piękno i wymowę sztuki, kształtowanie 
umiejętności rozumienia i przeżywania tekstów kultury oraz pogłębianie więzi międzyludzkich.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:
● warsztaty poetyckie z udziałem zaproszonych artystów,
● cykl spotkań z twórczością „Księcia Poetów,
● uroczysty wieczór poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta,
● tworzenie albumów dotyczących autora „Pana Cogito”.

Autorkami i koordynatorkami projektu są panie: Violetta Kończak i Urszula Gruszczyńska.

U.G.

CHOINKA NOWOROCZNA 2008

Od wielu  już  lat  Rada  Rodziców przy Szkole  Podstawowej  w Tokarach  organizuje  dla 
uczniów i ich rodziców „Choinkę Noworoczną”. Impreza ta pełniła i pełni ważną rolę, ponieważ 
integruje mieszkańców licznie przybywających na to niecodzienne spotkanie ze szkołą ,która jest 
jednym  z  ważniejszych  ośrodków  życia  kulturalnego  na  wsi.  Każda  taka  uroczystość  ma 
niepowtarzalny urok. Tegoroczna choinka odbyła się 26 stycznia 2008r.  w sali OSP Tokary.

Niezmiennie  co  roku,  uczniowie  pod  kierunkiem  nauczycieli  przygotowują  program 
artystyczny,  w którym mogą zaprezentować swoje predyspozycje,  uzdolnienia,  zainteresowania. 
Publiczność  zgromadzona w remizie  miała  okazję wysłuchać  wierszy,  piosenek oraz tańców w 
wykonaniu  dzieci.   Przedszkolaki  zaprezentowały  wierszyk  o  bałwankach.  Nie  obyło  się  bez 
tańców, klasa I zaprezentowała „Zimowego walczyka”, a członkowie Koła Bibliotecznego „Bajka” 
przedstawili walc wiedeński do utworu z filmu „Noce i Dnie”. Taniec współczesny , dynamiczny i 
żywiołowy zaprezentowały  dziewczęta  z  klasy   V i  VI.  Nie  mniej  energiczny  układ  taneczny 
zaprezentowali uczniowie z klasy II. Było to połączenie tańca z aerobikiem. Wszyscy podziwiali 
pomysłowe kreacje artystów, wykonane przy pomocy rodziców, którzy zawsze chętnie włączają się 

mailto:cknonw-kaweczyn@wp.pl
mailto:cknonw-kaweczyn@wp.pl
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/opiekunka_dziecieca_domowa.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Uslugi_w_sieciach_informatycznych.pdf
http://www.pcko.elearning.pl/filespace/kursy/Grafika_menadzerska_i_prezentacyjna.pdf


we  wszelkie  działania  szkoły.  Gromkie  brawa  zgromadzonych  widzów  były  doskonałym 
podziękowaniem za trud włożony w przygotowanie występów.
Kolejnym punktem programu była aukcja prac plastycznych autorstwa uczniów naszej szkoły. 
Pieniądze uzyskane w wyniku licytacji zostaną przeznaczone na zakup sztandaru szkoły. 
Powodzeniem cieszyła się również przygotowana przez samorząd - loteria fantowa. Każdy los 
wygrywał, a wśród kupujących rozlosowano nagrodę główną, którą w tym roku była gofrownica. 
Nagrodę  wygrała Nikola Pietrzak z klasy V. 

Po  zakończeniu  oficjalnej  części  programu  artystycznego,  rozpoczęto  wspaniałą  zabawę  przy 
muzyce. Do tańca przygrywał nam zespół CARO. W tany ruszyły nie tylko dzieci ale również ich 
starsze rodzeństwo ( byli uczniowie naszej szkoły), rodzice i licznie przybyli goście. 

Po zakończeniu zabawy dla dzieci rozpoczął się „Bal na 100 par” dla rodziców. Zabawa 
trwała do białego rana, a dochód z balu został przekazany na potrzeby szkoły. 
Następna choinka już za rok. Do zobaczenia!

K.K.

SUKCES SZKOŁY W TOKARACH

W 2007r. Szkoła Podstawowa w Tokarach przystąpiła do konkursu organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Poznańskiego. VIII edycja konkursu przebiegała pod hasłem 
„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Celem 
konkursu jest  propagowanie wiedzy proekologicznej  i  prokulturowej  oraz zachęcenie  środowisk 
lokalnych do podejmowania wspólnych działań dla ochrony środowiska  i dziedzictwa kulturowego 
naszego regionu.

Do konkursu szkołę zgłosiła pani dyrektor Ewa Wojtczak. Pod jej przewodnictwem zespół 
w składzie Barbara Osiewała i Katarzyna Korycka przygotował dokumentację działań związanych z 
edukacją regionalną, które szkoła realizowała w latach 2000-2007. Jednym z działań konkursowych 
była  organizacja  III  Pikniku  Rodzinnego  TOKARY  2007  pod  hasłem  „TOKARY  –  MAŁA 
OJCZYZNA - JA I MOJA RODZINA”.

Do  konkursu  przystąpiło  81  instytucji,  z  czego  nagrodzono  i  wyróżniono  29.  Komisja 
konkursowa bardzo wysoko oceniła  działania  naszej  szkoły przyznając nam trzecią  nagrodę  w 
wysokości  20  000,00  zł.  Fundatorami  nagród  są  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego.

22 lutego 2008r. odbyło się podsumowanie konkursu w Urzędzie Marszałkowskim.  W tej 
jakże miłej uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak i dyrektor szkoły Ewa 
Wojtczak.  Nagrody  laureatom  konkursu  wręczyła  Pani  Krystyna  Poślednia,  Członek  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego  oraz  Ewa Hoffman,  Zastępca  Prezesa  Zarządu  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Jesteśmy  dumni  i  szczęśliwi  z  otrzymanej  nagrody.  Nasza  wieloletnia  praca  z  zakresu 
edukacji  regionalnej  została  doceniona,  a wszystkim którzy biorą udział  w jej  realizacji  dodaje 
motywacji do dalszej działalności.  

Dzień Babci i Dziadka
  

Dzień  Babci  i  Dziadka  w  Szkole  Podstawowej  w  Tokarach  odbył  się 
25  stycznia  2008r.  Ten  dzień  to  dobra  okazja,  aby  podziękować  tym,  którym  zawdzięczamy 
większość rozkoszy dzieciństwa.  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tokarach zaprosili  swoich 
dziadków do sali OSP w Tokarach na „spektakl teatralny” pt. „Królowa Śniegu”. 



Próby  do  przedstawienia  rozpoczęły  się  w  grudniu.  Przydzielono  role  młodym  aktorom, 
z pomocą rodziców uszyto stroje i wykonano dekoracje. A gdy przyszedł czas premiery młodzi 
artyści  wspaniale zaprezentowali się na scenie. W swoje role włożyli  wiele serca  i wysiłku, co 
zaowocowało  wspaniałym  przedstawieniem.  Podzięką  dla  nich  były  łzy  wzruszenia  w  oczach 
dziadków i gromkie brawa. 

Na  zakończenie  dzieci  wręczyły  swoim  kochanym  babciom  i  dziadkom  własnoręcznie 
wykonane laurki i kwiaty oraz drobne upominki. Dalsza część spotkania przy herbatce i ciasteczku 
przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.

Pragniemy wspomnieć, iż przygotowanie przedstawienia, strojów i dekoracji możliwe było 
dzięki pozyskanym środkom z Fundacji Batorego. Warsztaty teatralne i  plastyczne,   na których 
dzieci  poznawały  sztukę  teatralną,  różnorodne  techniki  plastyczne,  wykonywały  dekoracje 
realizowane były w ramach projektu  „Bawimy się w teatr”. 
Projekt skierowany był do dzieci w wieku 6 – 11 lat, a jego głównym celem była integracja dzieci 
niepełnosprawnych i sprawnych. 
Realizację  projektu  koordynuje  pani  Małgorzata  Chrzuszcz.  Warsztaty  teatralne,  plastyczne  i 
zajęcia  ruchowe  prowadziły  panie:  Barbara  Osiewała,  Katarzyna  Bednarkiewicz  oraz  Sylwia 
Kasprzak. 

K.K.

I TY MOŻESZ WESPRZEĆ NASZĄ INICJATYWĘ

Zespół  Szkół  im.  Marii  Skłodowskiej  –  Curie  w  Kawęczynie  przystąpił  do  III 
ogólnopolskiej edycji konkursu „Szkoła z tradycją”, która jest organizowana przez Fundację Szansa 
– Centrum Edukacji Młodzieży. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej inicjatywy szkolnej 
pokazującej  żywotność  tradycji  oraz jej  znaczenia  dla  życia  społeczności  szkolnej,  lokalnej  lub 
regionu.  Konkurs  skierowany  jest  do  szkół  kultywujących  lub  tworzących  tradycję  szkolną  i 
lokalną.  Może  być  ona  związana  np.  z  patronem,  strojem galowym,  kołem absolwentów,  salą 
muzealną,  obyczajami,  działaniami  społecznymi,  publikacjami  oraz  szeroko rozumianą  tradycją 
regionalną.

W zgłoszonym do konkursu projekcie pt. „Jedna szkoła – wiele pomysłów” zaprezentowane 
zostały  działania  edukacyjno  –  wychowawcze  realizowane  w  Zespole  Szkół  już  od  kilku  lat. 
Znalazły  się  wśród  nich  między  innymi  rajdy  rowerowe  (bliższe  i  dalsze),  warsztaty 
bożonarodzeniowe, warsztaty wielkanocne oraz spotkania z etnografem. 
Zachęcamy wszystkich internautów , którym bliska jest nasza szkoła, do oddania głosu na 
nasz projekt. Głosowanie trwa do 21 marca.

Autorkami projektu są panie: Beata Pabisiak, Magdalena Tomczyk i Urszula Gruszczyńska. 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA
Osoby głosujące muszą posiadać swój e-mail.!

● KROK 1 
Wejdź na stronę: http://www.szkolaztradycja.org

● KROK 2 
Aby móc aktywnie uczestniczyć w konkursie i oddać głos musisz być zarejestrowanym 
użytkownikiem. Żeby się zarejestrować kliknij na przycisk "Zarejestruj się elektronicznie", który 
znajduje się w lewej kolumnie serwisu.

● KROK 3 
Po kliknięciu pojawi się formularz rejestracyjny. Należy wpisać swoje dane oraz e-mail. 
Obowiązkowo trzeba wpisać dane w pola oznaczone tekstem pogrubionym.



● KROK 4
Następnie należy wpisać odpowiedni kod zabezpieczający (pojawi się pod formularzem 
rejestracyjnym).

● KROK 5
Na wskazany e-mail zostanie przesłane hasło.

● KROK 6
Ponownie wejdź na stronę: http://www.szkolaztradycja.org , podaj swój loging czyli  cały adres e-
mail oraz hasło – które otrzymaliśmy na skrzynkę e-mail.

● KROK 7
W poziomym pasku szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne wybierz gimnazjalne i 
odszukaj Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie. Przewiń do końca prezentację i  wybierz: Chcę 
oddać mój głos na tę prezentację!

● KROK 8
Otrzymasz informację: Musisz wybrac 3 prezentacje aby Twój głos był ważny,  następnie wybierz 
jedną z trzech proponowanych opcji: np.
Wyświetl prezentacje według ilości puntków (aby głos był ważny każdy głosujący musi oddać głos 
również na 2 inne szkoły w kategorii gimnazjum.)

● KROK 9
Zakończeniem głosowania będzie pojawienie się następującego tekstu:
Czy chcesz oddać swój głos na wybrane prezentacje?
TAK       NIE

● KROK 10
Zaznaczamy słowo „Tak”.

Wszystkim przyjaciołom szkoły serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.
                                                                                                                             

U.G. i  M.T.

XIV Sesja Rady Gminy Kawęczyn

W dniu  29 lutego 2008r.  odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy.  Przewiduje się podjęcie 
uchwał  w  sprawach  zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków  w  budżecie  gminy  na  2008r., 
uchwalenia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, uchwalenia 
lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży,  regulaminu 
wynagrodzenia  nauczycieli,  wyłapywania  bezdomnych  zwierząt  na  terenie  Gminy  Kawęczyn  i 
dalszego postępowania z nimi. 

SPORT

Samorządowcy ponownie na podium

 W dniu 23.02.2008 r. odbyły się IX Mistrzostwa Samorządowców Powiatu Tureckiego w 
Halowej Piłce Nożnej. 
Tegoroczne mecze rozgrywane były w Sali sportowej przy Zespole Szkół w Przykonie. 
W Turnieju uczestniczyło 9 zespołów, które w wyniku losowania zostały podzielone na trzy grupy 
trzy zespołowe.

http://www.szkolaztradycja.org/


Grupa A: Grupa B:
1. Gmina Turek 4 pkt 1:0 1. Przykona 6 pkt 6:1
2. Powiat Turek 3 pkt 3:2 2. Miasto Turek 3 pkt 3:4
3. Malanów 1 pkt 1:3 3. Brudzew 0 pkt 3:7

Grupa C:
1. Kawęczyn 6 pkt 8:2 
2. Tuliszków 1 pkt 4:5
3. Dobra 1 pkt 2:7

Wyniki grupy C
Kawęczyn -  Tuliszków   3  :  2
Kawęczyn -  Dobra   5  :  0
Tuliszków -  Dobra   2  :  2

Zwycięzcy poszczególnych grup awansowali do Grupy Finałowej.

Wyniki
Przykona -  Gmina Turek   1  :  1
Kawęczyn -  Przykona   0  :  2
Kawęczyn -  Gmina Turek   3  :  3

Tabela
2. Przykona   4 pkt 3:2
3. Gmina Turek   2 pkt 4:4
4. Kawęczyn   1 pkt 3:5

Gminy  Kawęczyn  zajmując  trzecie  miejsce  tym  samym  powtórzyła  sukces  z 
ubiegłorocznych mistrzostw. Drużyny występowały w składach pięcioosobowych – 4 zawodników 
w polu i bramkarz.
Skład Gminy Kawęczyn: Andrzej Błaszczyk (bramkarz),  Sylwester  Kasprzak,  Karol Michalak, 
Zdzisław Kowalczyk, Krzysztof Filipiak, Rafał Arent, Włodzimierz Filipczak, Edmund Jacek, Jerzy 
Jacek.  Bramki  dla  naszej  drużyny  strzelali:  Zdzisław  Kowalczyk  –  4,  Krzysztof  Filipiak  –  4, 
Włodzimierz Filipczak – 3.

Drużyny  z  miejsc  1-3  Mistrzostw  odebrali  z  rąk  V-ce  Starosty  Powiatu  Tureckiego  – 
Krzysztofa  Kolendy  oraz  Wójta  Gminy  Przykona  –  Mirosława  Broniszewskiego  puchary  oraz 
pamiątkowe medale. 
Mecze sędziowali: Janusz Modrzejewski oraz Przemysław Witkowski.

IV Gminny Turniej Piłki Siatkowej

W dniu 09 lutego 2008 r. w salach sportowych przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Kawęczynie oraz Zespole Szkół w Kowalach Pańskich odbył się IV Gminny Turniej Piłki 
Siatkowej.  Organizatorami  Turnieju  byli  Stowarzyszenie  Ludowy  Zespół  Sportowy  „Orzeł” 
Kawęczyn oraz Urząd Gminy w Kawęczynie. 

W turnieju udział wzięły drużyny składające się z mieszkańców Gminy Kawęczyn, które w 
wyniku losowania zostały podzielone na następujące grupy:



Grupa I Tokary, Marcjanów, Kawęczyn I,
Grupa II Kowale Pańskie I, Kawęczyn II, Marianów Kolonia, 
Grupa III Kowale Pańskie II, Żdzary, Milejów, Głuchów.

Mecze w grupach został rozegrane do dwóch wygranych setów, systemem „każdy z każdym”.

Wyniki spotkań grupy I
Tokary – Marcjanów -  2 : 1
Marcjanów – Kawęczyn I -  1 : 2
Tokary – Kawęczyn I -  1 : 2

Wyniki spotkań grupy II
Kowale Pańskie I – Kawęczyn II -  2 : 0
Kawęczyn II – Marianów Kolonia -  1 : 2
Kowale Pańskie I – Marianów Kolonia -  1 : 2

Wyniki spotkań grupy III
Kowale Pańskie II – Żdżary -  2 : 0
Milejów – Głuchów -  2 : 0
Żdżary – Milejów -  0 : 2
Kowale Pańskie II – Głuchów -  2 : 0
Żdżary – Głuchów -  1 : 2
Kowale Pańskie II – Milejów -  2 : 0

Zwycięzcy grup utworzyli Grupę Finałową. 

Wyniki spotkań finałowych
Kawęczyn I – Marianów Kolonia -  0 : 2  
Kowale Pańskie II – Kawęczyn -  2 : 0 
Marianów Kolonia – Kowale Pańskie II -  2 : 0   

Końcowa klasyfikacja Grupy Finałowe:
Miejsce I - Marianów Kolonia
Miejsce II - Kowale Pańskie II
Miejsce III - Kawęczyn I

Sędziami Turnieju byli: Józef Kamiński i Mariusz Bednarek.

Puchary ufundowali i wręczyli: za I miejsce V-ce Starosta Powiatu Tureckiego – Krzysztof 
Kolenda, za II miejsce Wójt Gminy Kawęczyn – Jan Nowak i za III miejsce puchar ufundowany 
przez Zarząd LZS „Orzeł” Kawęczyn  wręczył jego członek – Marek Raszewski.

VI Gminny Turniej w Tenisie Stołowym

W minioną sobotę (23-02) odbył się VI Gminny Turniej w Tenisie Stołowym w 
kategoriach wiekowych. Organizatorami Turnieju byli jak corocznie: Ludowy Zespół Sportowy 
„Orzeł Kawęczyn” i Urząd Gminy w Kawęczynie. 

Do  udziału  w  Turnieju  przystąpiło  łącznie  35  zawodników(zawodniczek),  którzy  swoje  mecze 
rozegrali na sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie. 



W poszczególnych kategoriach wiekowych klasyfikacja końcowa Turnieju przedstawiała się 
następująco:

Dziewczęta – Szkoły Podstawowe Chłopcy – Szkoły Podstawowe
1.  Pietrzak Ewelina 1.  Kuras Michał
2.  Cholajda Kinga 2.  Przybylak Kamil
3.  Cholajda Monika 3.  Gidelski Damian

Dziewczęta – Gimnazja Chłopcy – Gimnazja
1.  Kuchta Marcin

1.  Kęska Katarzyna 2.  Korycki Oskar
3.  Adamus Bartosz

Kobiety – do 30 lat Mężczyźni do 30 lat
1.  Majda Grzegorz

1. Grabowska Paulina 2.  Matusiak Zbigniew
3. Gawron Martin

Mężczyźni ponad 30 lat
1.  Olek Marek 
2.  Chojecki Adam  
3.  Korycki Paweł

Fundatorem Pucharów i dyplomów za zajęcie I miejsc w poszczególnych kat. wiekowych 
był  Starosta Turecki.  Nagrody za II miejsca ufundował Wójt Gminy Kawęczyn a za zajęcie III 
miejsc  Prezes  LZS  „Orzeł  Kawęczyn”,  który  jednocześnie  dokonał  podsumowania  zawodów 
dziękując wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację   w miłej  atmosferze w ciągu całego 
Turnieju. 
Na  zakończenie  Turnieju  rozegrano  dodatkowo  gry  deblowe,  w  których  drużyny  wystąpiły  w 
składach: (Mazurek Mariusz – Mazurek Marcin); (Olek Sebastian – Matusiak Zbigniew); (Majda 
Grzegorz – Gawron Martin); (Chojecki Adam – Korycki Paweł).
Zwycięzcami gier deblowych po rozgrywkach systemem  „każdy z każdym” okazali się: Matusiak 
Zbigniew i Olek Sebastian, którzy za zwycięstwo otrzymali puchar.
System  gier  deblowych  zostanie  na  stałe  wprowadzony  do  edycji  Turniejów  Gminnych  od 
przyszłego roku.                                                                 
                                                        

mol

II Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych
w Halowej Piłce Nożnej

 W Sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie w dniu 16 lutego 2008 r. odbył się 
II  Gminny  Turniej  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  Halowej  Piłce  Nożnej,  którego 
organizatorami byli: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, Komisja d/s Młodzieży 
przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie oraz Urząd Gminy w Kawęczynie.
W  Turnieju  uczestniczyły  drużyny  z  jednostek  OSP:  Kawęczyn,  Kowale  Pańskie,  Milejów, 
Głuchów. 

Wyniki meczy:
OSP Kawęczyn : OSP Głuchów -    7 : 6
OSP Kowale Pań. : OSP Milejów -    6 : 1
OSP Kawęczyn : OSP Kowale Pań. -    3 : 7



OSP Głuchów : OSP Milejów -    3 : 3
OSP Kawęczyn : OSP Milejów -    5 : 4
OSP Kowale Pań. : OSP Głuchów -    8 : 4

Klasyfikacja końcowa: Pkt Bramki
1. OSP Kowale Pańskie  9  21 -  8
2. OSP Kawęczyn  6  15 - 17
3. OSP Głuchów  1  13 - 18
4. OSP Milejów  1   8  - 14

Zwycięzca Turnieju czyli druhowie OSP Kowale Pańskie awansowali do rozgrywek powiatowych, 
które odbędą się w Turku. Mecze sędziował Szymon Woźniak. 
Nagrodą za zajęcie I miejsca był Puchar ufundowany przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kawęczynie,  którego  wręczenia  dokonali  jego  Członkowie  Prezydium –  Adrian  Kwinciak  i 
Krzysztof Dytwiński. 

Zaproszenie na IV Mistrzostwa Gminne w Szachach i Warcabach

Ludowy  Zespół  Sportowy  Orzeł  Kawęczyn  oraz  Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  w  dniu 
08.03.2008 r. organizuje IV Mistrzostwa Gminne w Szachach i Warcabach
Turniej odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie od godz. 10.00.
Zapisy będą dokonywane przed rozpoczęciem Turnieju. 

Informacji o wszystkich turniejach udzielają: 
● Szymon Woźniak 509-252-887
● Tomasz Musiałowski 504-011-266

. 

Terminarz rundy jesiennej OZPN Konin – klasa A

Kolejka 17 – 16.03.2008 r.
1200 Sparta Barłogi -  Orzeł Kawęczyn

Kolejka 18 – 22.03.2008 r.
1100 Sparta Sklejka Orzechowo -  Orzeł Kawęczyn

Kolejka 19 – 30.03.2008 r.
1600 Polonia Golina -  Orzeł Kawęczyn

Kolejka 20 – 06.04.2008 r.
1300 Orzeł Kawęczyn -  Warta Eremita Dobrów

Cały terminarz rozgrywek dostępny będzie w następnym numerze „Kaweczyniaka”

INFORMACJE

W dniu 7 marca br. ( tj. piątek) Urząd Gminy w Kawęczynie będzie czynny
 do godziny 14 – tej.



Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

• w terminie od 1 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT 
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2007 r. 
do 29 lutego 2008 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2008 r.

Zwrot podatku w 2008 r. wynosić będzie:
73,10 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
5 - 31 maja 2008 r. 

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2008 roku.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kawęczyn w godz. od 9.00 do 15.00 w pokoju nr 4 

1. W 2008 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze 
względu  na  miejsce  położenia  gruntów  będących  w  posiadaniu  lub  współposiadaniu  tego 
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej 
na 2008 r., od 1 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. producent składa wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 września 2007 r. do 29 luty 2008 r.,
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą  osobowości  prawnej,  będącą  posiadaczem  gospodarstwa  rolnego  w  rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa obszar gruntów
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione 
lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza).
4. W przypadku,  gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią  przedmiot  współposiadania,  zwrot 
podatku  akcyzowego  przysługuje  temu  współposiadaczowi,  co  do  którego  pozostali 
współposiadacze  wyrazili  pisemną  zgodę  (zgoda  będzie  wyrażana  we  wniosku  i  nie  dotyczy 
współmałżonków).
5. W przypadku,  gdy  producent  rolny  podlega  wpisowi  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  do 
wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru.
6. Wzór  wniosku  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku 
Ustaw  i  będzie  również  dostępny  na  stronach  internetowych  urzędów  gmin,  urzędów 
wojewódzkich,  ośrodków  doradztwa  rolniczego  oraz  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
(www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
7. Faktura powinna spełniać  wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 
maja  2005 r.  w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,  zaliczkowego zwrotu podatku, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe jest 
dołączenie  do  wniosku  kopii  faktur,  jednakże  muszą  one  zostać  potwierdzone  za  zgodność  z 
oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego 
do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w drodze 
rozporządzenia przez Radę Ministrów na 2007 r. z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być 



wyższa  niż  kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr  oleju napędowego, liczby 86 oraz 
powierzchni  użytków rolnych  będących  w posiadaniu  lub  współposiadaniu  producenta  rolnego, 
określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2007 r.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano 
produkcji  rolnej  oraz  gruntów  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  innej  niż  
działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
8. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie 
od 5 maja 2008 r. do 31 maja 2008 r.  przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego 
podany we wniosku.

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

W dniu  16.02. 2008 r.  grupa   rolników   z   terenu  gminy   Kawęczyn wzięła  udział  w 
Międzynarodowych  Targach  Mechanizacji   Rolnictwa Polagra -   Premiery   2008    w 
Poznaniu.  Gminę   reprezentowało   43 rolników.   Rolnicy   mieli   okazję   obejrzeć    nowoczesne 
maszyny   i   urządzenia   rolnicze.

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

Gminna  Komisji  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w 
Kawęczynie i n f o r m u j e , że w dniu 4 lutego 2008r. w budynku Ośrodka Zdrowia w Kowalach 
Pańskich  został  otwarty  Punkt  Konsultacyjny  dla  osób  uzależnionych  i  członków ich  rodzin  z 
problemem alkoholowym.
Do punktu konsultacyjnego można się zgłosić w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek każdego 
miesiąca ( w miesiącu marcu będzie to 3 i 31 marca  itd.) w godzinach od 1600 do 1800..

Porad udziela pani Bogumiła Paprocka–Pleśnierowicz- terapeuta uzależnień.

T.K.
...............................................................................................................................................

Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  informuje,  że  w  dniu  15  marca  2008 roku  mija  termin 
płatności pierwszej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.  Prosi się  o  terminowe 
wpłacanie  podatków u sołtysa. W przypadku nieuregulowania należności w terminie zalegający 
rolnicy zostaną skierowani na drogę egzekucyjną.

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

W nawiązaniu  do  ustawy  (Dz.U.  z  2005r.  Nr  180,  poz.  1495)  z  dnia  29  lipca  2005r., 
nakładającej na mieszkańców gmin obowiązek przekazywania zużytego sprzętu elektrycznego oraz 
elektronicznego podmiotom zajmującym się zbiórką tych odpadów, Zakład Usług Komunalnych 
EKO-GAB informuje,  że na terenie  firmy uruchomiony został  punkt zbiórki,  gdzie  mieszkańcy 
gminy zobowiązani są przekazywać zużyty sprzęt RTV-AGD. Firma EKO-GAB świadczy usługę 
bezpłatnie. 

W/w odpady przekazywać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 
bezpośrednio w siedzibie firmy.

Zakład Usług Komunalnych

    „EKO-GAB” s.c.

G. Kropidłowski & D. Piąstka
 Kowale Pańskie Kolonia 11a

     62-704 Kawęczyn
     Tel (0-63) 2887269



********************************************************************************

Informacje z Urzędu Stanu Cywilnego
              

 

           Urodzenia:                                        Śluby:                                        Zgony:

           -------------                                     -------------      Zdzisława Chudzik
                                

********************************************************************************

OGŁOSZENIA

Sprzedam mieszkanie w bloku dwurodzinnym w Kawęczynie. Powierzchnia ok.70m. 
3 pokoje,kuchnia,spiżarnia,łazienka,przedpokój, schowanko.
Wszystkie media. 
Dwa pokoje w całości w panelach. Kuchnia i łazienka. po remoncie. 
Dodatkowo:garaż,pół budynku gosp., kotłownia, ogródek+ogrodzona działka 4ary.
      tel.kom. 0603693112
 ......................................................................................................................

........

Sprzedam klacz 14 miesięcy. Cena do uzgodnienia 

      tel.kom. 0697636233; 0697179931

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

........

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

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

........

Sprzedam siano.
Głuchów 18
      tel. kom. 0663705589

“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


