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O krok od tytułu

19 sierpnia br.  w Cichowie, pow. kościański odbyły się   IV europejskie i  VII krajowe 
zawody sikawek konnych – Cichowo 2007.  W zawodach udział wzięło: 19 kobiecych drużyn 
pożarniczych,  58  męskich  drużyn pożarniczych,  wśród  których  była  również  drużyna  z  terenu 
naszej gminy – drużyna OSP Głuchów, a także 5 drużyn zagranicznych: z Czech i z Węgier. 

Drużyna z Głuchowa w konkurencji zdejmowanych pomp zdobyła: 22 punkty za wygląd 
sikawki, czas ćwiczeń bojowych wyniósł 48 sekund, co dało drużynie w punktacji końcowej 26 
punktów i II miejsce. Sikawką z Głuchowa powoził czwórką swoich koni Pan Mirosław Grudziński 
ze Żdżar. Skład drużyny: Adrian Kwinciak – dowódca, Jarosław Pasik, Tomasz Szymczak, Tomasz 
Chojnacki, Marcin Kwinciak, Mariusz Wypych, Mirosław Choręziak, Adam Grudziński i Mirosław 
Grudziński. Drużyną opiekował się Prezes OSP Głuchów – dh Krzysztof Kwinciak.

Drużynę  z  Głuchowa  oraz  występy pozostałych   drużyn  dopingowali  również  kibice  z 
gminy Kawęczyn, wśród których byli m.in.: Wójt Gminy Jan Nowak, Komendant Gminny ZOSP 
RP  Stanisław Urbaniak i Prezes Stowarzyszenia Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju Jarosław 
Król.

Ćwiczenia strażaków 

Tym razem corocznie odbywające się tzw. ćwiczenia „na obiekcie”  odbyły się nocą (była 
godz. 2100 ), 14 sierpnia w Milejowie.  Strażacy przyjeżdżający do  pożaru, który rozprzestrzeniał 
się w gęstej zabudowie przy stawie w Milejowie mieli za zadanie ratować mienie i ludzi a także 
zapobiec  dalszemu  rozprzestrzenianiu  się  pożaru.   Musieli  także  udzielić  pomocy  medycznej 
rannemu strażakowi.  W akcji brały udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Kawęczyn i 
Dobra, łącznie  23 zastępy strażaków  ze 140 druhami. 
Ćwiczenia, które odbyły się w  Milejowie miały na celu m.in.: zapoznać strażaków z zagrożeniem 
w kompleksie wiejskim o zwartej zabudowie, sprawdzić dyspozycyjność jednostek, skontrolować 
zaopatrzenie  w  wodę,  a  także  zapoznać  z  zasadami  zabezpieczenia  strażaków  podczas 
wykonywania zadań oraz pozwoliły na doskonalenie współpracy między jednostkami.
Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Kierownikami 
ćwiczeń byli komendanci gminni : Stanisław Urbaniak z Kawęczyna i Jarosław Dulin z Dobrej, 
natomiast koordynatorem ćwiczeń  był mł.kpt. Artur Pietroń z KP PSP w Turku.  
Ćwiczenia  obserwowali  m.in.:  Andrzej  Piątkowski  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Dobra,  Jacek 
Gajewski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dobra, Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, 
Zenon Tomczyk – Prezes ZOG ZOSP RP w Kawęczynie, Ks. Antoni Janicki – Kapelan Powiatowy 
Strażaków.



Na  zakończenie  ćwiczeń  dokonano  ich  podsumowania  i  udzielono  niezbędnych  wskazówek,  a 
później wszyscy strażacy spotkali się przy grillu.

B.M.

Sołtysi odwiedzili Parlament

Z inicjatywy Gminnego Koło Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów sołtysi oraz członkowie 
rad sołeckich z terenu gminy Kawęczyn w 50 osobowej grupie, w dniu 21 sierpnia 2007r. zwiedzili 
Parlament Rzeczpospolitej Polskiej (Sejm i Senat).
W organizacji wyjazdu pomógł były poseł RP pan Ireneusz Niewiarowski. 
W programie wyjazdu było między innymi: zwiedzanie Starówki, przejazd metrem itp. 
Z  ramienia  Gminnego  Koła  Stowarzyszenia  Sołtysów  koordynatorem  wycieczki  był  p.  Jacek 
Pawlak – Prezes Koła. 

VIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn

W dniu 30 sierpnia 2007 r. (t.j. czwartek)  o godzinie 1000  w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy w Kawęczynie odbędzie się  VIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn z następującymi punktami:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 r.,
2. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający ustalone minimum programowe
3. zmiana uchwały Rady Gminy Nr XX/90/99 z dnia 23 grudnia 1999 r w sprawie 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków 
sprzedaży tych napojów

4. omówienie sprawy związanej z podziałem nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem 
Zdrowia w Kowalach Pańskich – analiza przychodów i kosztów z tytułu najmu obiektu

5. rozpatrzenie pisma Powiatowego Związku Spółek Wodnych w sprawie przyznania dotacji 
finansowej w kwocie 3.000,00 zł

M.M.

Kalendarz wydarzeń 

1. Gminno-Parafialne Dożynki w Skarżynie 26 sierpnia 2007r. godz. 1430

2. VIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn 30 sierpnia 2007r. godz. 1000 

3. Dożynki Powiatowo-Gminne  we Władysławowie 2 września 2007r. godz. 1200 

Program: 
● 1200 Msza Św – kościół w Russocicach 
● 1330 Otwarcie uroczystości dożynkowych 
● 1530 zespół taneczny FLESZ
● 1600 zespół Klubu Seniora WSPOMNIENIE
● 1630 kapela GIENUSIE – Skulsk 
● 1800 koncert zespołu AKCENT
● 1915 BIG BAND BLUE
● 1930 koncert zespołu TOLEDO
● 2030 zabawa taneczna – gra zespół AVANTI



4. V Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP – Stadion ZSR Kaczki Średnie 9 
września 2007r. godz. 1300

5. V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Powożeniu zaprzęgami –  Turek 16 września 
2007r. godz. 1300

Zwrot podatku akcyzowego 

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

•  w terminie od 1 września 2007 r. do 30 września 2007 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 
marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2007 r.

Zwrot podatku w 2007 r. wynosić będzie:
47,30 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 listopada 2007 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 2007 roku.

1. W 2007 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 2007 r., od 1 września 2007 r. do 30 września 2007 r. producent składa wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 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. Wójt,  burmistrz  (lub prezydent  miasta)  wydaje  decyzję  ustalającą  wysokość  zwrotu podatku 
akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 2 listopada 2007 r. do 30 
listopada 2007 r.  przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

J.K.

VII POWIATOWY  TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ
DRUŻYN NIEZRZESZONYCH

W dniu 28-29 lipca br. na boisku w Kowalach Pańskich odbył się VII Powiatowy Turniej 
Piłki  Nożnej.  Do udziału w Turnieju zgłosiło się siedem drużyn reprezentujących poszczególne 
gminy powiatu tureckiego. Nasza gmina jako jedyna reprezentowana była przez dwie drużyny tj. 
Tokary – zwycięzcę turnieju gminnego i Kowale Pańskie – gospodarz. 
W wyniku losowania podzielono drużyny na dwie grupy:

Grupa I Grupa II

      1. Brudzew           1. Dobra
      2. Kowale Pańskie                       2. Malanów
      3. Tuliszków                       3. Słodków
      4. Tokary

Mecze grupowe zostały rozegrane w sobotę 28 lipca br. 

Wyniki meczy grupowych

         Grupa I     Grupa II

Brudzew  - Kowale Pań. 1 : 0 Dobra -  Malanów 0 : 0
Tuliszków - Tokary 1 : 1 Dobra -  Słodków 0 : 0
Brudzew - Tuliszków 1 : 0 Słodków -  Malanów 1 : 0
Kowale Pań. - Tokary 0 : 1
Brudzew - Tokary 0 : 0
Kowale Pań. - Tuliszków 2 : 2



Klasyfikacja grupowa:

        Grupa I Grupa II
1. Tokary         1.  Słodków
2. Brudzew         2.  Dobra
3. Tuliszków         3.  Malanów
4.   Kowale Pańskie

Mecze półfinałowe i finałowe zostały rozegrane w niedzielę 29 lipca br.

Półfinały:
Tokary -  Dobra 0 : 2
Słodków -  Brudzew 0 : 4

Mecz o III miejsce:

Tokary -  Słodków 1 :1        rzuty karne:   5 : 4

Finał:

Brudzew -  Dobra 0 : 0    rzuty karne:   4 : 2

Organizatorami Turnieju byli: Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w 
Turku,  Starostwo Powiatowe  w Turku,  Urząd  Gminy w Kawęczynie,  LZS „Orzeł”  Kawęczyn, 
Parafia  Rzymsko-Katolicka  w  Kowalach  Pańskich  i  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Kowalach 
Pańskich.

T.M.

SPORT

Kolejka I - 12 sierpnia 
Orzeł Kawęczyn – Orzeł Grzegorzewo 2:1(1:0)

Kolejka II - 15 sierpnia 
Orzeł Kawęczyn – Sparta Barłogi 5:0 (2:0)

Kolejka III – 19 sierpnia
Orzeł Kawęczyn – Sparta Orzechowo 0:2 (0:1)

Tabela 
Lp Nazwa Mecze Punkty Bramki

1 Warta Dobrów 3 9 8:2

2 Fanclub Dąbroszyn 3 6 12:7

3 Sparta Orzechowo 3 6 3:2

4 Warta Krzymów 3 6 8:9

5 Wilki Wilczyn 3 6 5:3

6 Strażak Licheń Stary 3 6 8:6

7 Orzeł Kawęczyn 3 6 7:3



8 Polonia Golina 3 3 6:6

9 Orzeł Grzegorzewo 3 3 3:5

10 Hetman Orchowo 2 3 3:1

11 Teleszyna Przykona 2 3 6:6

12 Sparta Barłogi 3 3 3:9

13 Kosynier Sokołowo 3 1 4:8

14 Orlik Miłosław 3 1 1:6

15 Polanin Strzałkowo 0 0 0:0

16 Znicz Władysławów 2 0 1:5 

Najbliższe mecze Orła Kawęczyn 
Orzeł Kawęczyn – Polonia Golina – 26 września godz. 17.00 boisko w Tokarach
Warta Dobrów – Orzeł Kawęczyn – 1 września godz. 17.00 boisko w Dobrowie 
Orzeł Kawęczyn – Orlik Miłosław – 9 września godz. 16.00 boisko w Tokarach
Strażak Licheń Stary – Orzeł Kawęczyn – 15 września godz. 16.00 boisko w Licheniu 
Orzeł Kawęczyn – Fanclub Dąbroszyn – 23 września godz. 16.00 boisko w Tokarach 

Wszystkich kibiców i sympatyków Orła Kawęczyn serdecznie zapraszamy na mecze. 

INFORMACJE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kawęczynie  przypomina o składaniu wniosków 
na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2007/2008  tj. 1.09.2007r. do 31.08.2008r. 
          Przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych w roku zasiłkowym 2007/2008 uwzględnia się  
dochód za 2006r.

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

Urząd Gminy w Kawęczynie uprzejmie informuje, że z  dniem 31 grudnia 2007 roku mija 
ostateczny termin  wymiany  książeczkowych dowodów osobistych.
Po dniu 01 stycznia 2008 roku nie wymienione książeczkowe dowody osobiste stracą ważność. 
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  01  stycznia  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.
...............................................................................................................................................

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

Urząd  Gminy  w  Kawęczynie w  nawiązaniu  do  pisma  otrzymanego  z  Komendy 
Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Turku dot.  zamiaru  podejmowania  kontroli  i 
interwencji  związanych ze spalaniem odpadów komunalnych, informuje, że zapis Rozdziału 4, § 
15, pkt 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn ( Uchwała Nr 
XLVII/176/2006 Rady Gminy Kawęczyn z  dnia 07 lipca  2006 r.)   stanowi,  że  „  Zabrania się  
spalania odpadów komunalnych zarówno w urządzeniach przeznaczonych do ich gromadzenia, jak  
i na terenie otwartym oraz w lokalnych kotłowniach i paleniskach domowych.”

M.M.
...............................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 przeznaczonych do sprzedaży we wsiach.

 WÓJT   GMINY   KAWĘCZYN  
zgodnie  z art. 35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami 

( tj.  Dz. U.  z  2004r. Nr  261 , poz. 2603  ze zm.) podaje      w  y  k  a  z      nieruchomości 
gruntowych  niezabudowanych  przeznaczonych  do  sprzedaży  we  wsiach  :

Lp Nr 
ewid. 

działki

Pow. 
w  ha

Nr księgi 
wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości  

Cena 
nieruchomości 

w zł

Położenie

1 539 0,19 29569 Nieruchomość gruntowa Działka rolna  1. 095,00 Głuchów

2 540 0,26 29569 Nieruchomość 
gruntowa, częściowo 
nieużytek 

Działka częściowo 
rolna, 
częściowo do 
rekultywacji

 2. 094,00 Głuchów

3 541 0,16 29569 Nieużytek Działka do 
rekultywacji

 2 . 837,00 Głuchów

4 542 0,08 31639 Nieruchomość gruntowa Działka rolna      560,00 Głuchów

5 544 0,16 31639 Nieużytek Działka do 
rekultywacji

 2. 837,00 Głuchów

6 166 1.9695 43463 Nieruchomość gruntowa 
z niewydzieloną geod. 
częścią lasu

Działka rolna 33.056,00 Żdżary

W / w  działki  nie  posiadają  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Kawęczyn .



Termin  do  złożenia  wniosku  przez  osoby , którym  przysługuje  pierwszeństwo  w 
nabyciu  nieruchomości  na  podstawie  art.  34  ust. 1 pkt. 1  i  2 , obowiązuje  od  dnia 
wywieszenia  wykazu  tj. w  dniach  od  26.07.2007 r.  do  07.09.2007 r.  
Pierwszeństwo  w  ich  nabyciu  przysługuje  osobie, która  spełnia  jeden  z  następujących 
warunków  :

1. przysługuje  jej  roszczenie  o  nabycie  nieruchomości  z  mocy  niniejszej  ustawy  lub 
odrębnych przepisów ,

2. jest  poprzednim  właścicielem  zbywanej  nieruchomości  pozbawionym  prawa  własności 
tej  nieruchomości  przed  dniem  5  grudnia 1990 r.  albo  jego  spadkobiercą ,

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

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 ze zm.)

Wójt Gminy Kawęczyn 
informuje, że w terminie od 26.07.2007r. do 17.08.2007r. W siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn 
został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsiach 
Głuchów i Żdżary przeznaczonych do sprzedaży tj. działek 539, 540, 541, 542, 544 – Głuchów i 
działka 166 – Żdżary. 
W wykazie podane są terminy składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy.  
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (pokój nr 14) tel 0-63 
2885924. 

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

Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  zawiadamia  wszystkich  mieszkańców  Gminy  Kawęczyn , 
że  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28.10.2004 r.  ( Dz. U. Nr  243 
, poz. 2432 )  w  sprawie  numeracji  porządkowej  nieruchomości , każdy  właściciel  i  zarządca 
posiadanej  nieruchomości  ( posesji )  obowiązany  jest  do  umieszczenia  w  miejscu  widocznym 
na  budynku  numeru  porządkowego  dla  swojej  posesji. 
W  związku  z  powyższym  w  przypadku  braku  tego  numeru  lub  jego
zniszczenia  prosi  się  o  odnowienie  i  ponowne  umieszczenie  numeru  na  budynku . 
W / w  sprawę  należy  potraktować  poważnie .

U.B
...............................................................................................................................................

Wielkopolski  Związek  Hodowców  Koni uprzejmie  informuje  osoby  zainteresowane 
/hodowców   koni/ wyrobieniem paszportów dla koni aby zechciały zgłosić ten fakt w terminie do 
dnia 15 września  2007 r. do Urzędu Gminy pokój nr.14 tel./063/2885924.
Pozostałe informacje w/w sprawie można uzyskać pod nr./608658305/ 

U.B
...............................................................................................................................................

Informacja dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń i innych zwierząt parzystokopytnych 

W związku ze stwierdzeniem pryszczycy w Wielkiej Brytanii Główny Lekarz Weterynarii w 
celu ochrony polskich stad przed tą chorobą, apeluje do rolników utrzymujących zwierzęta z ww. 
gatunków  o  stosowanie  się  do  poniższych  zaleceń,  co  może  w  znacznym  stopniu  zapobiec 
przeniesieniu wirusa pryszczycy do gospodarstw w Polsce.
1. W przypadku zaobserwowania:

● zmiany w zachowaniu zwierząt (osowienie, brak apetytu, gorączki); 
● objawów takich jak ślinienie lub kulawizna;    
● obecności  pęcherzy w  jamie  ustnej,  na  nozdrzach  lub  na  śluzawicy,  tarczy  ryjowej,  na 

koronce racic lub w szparze międzyracicznej, na skórze wymienia lub strzykach;



należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza weterynarii  
2. Do obsługi zwierząt w gospodarstwie należy używać odzieży ochronnej lub odzieży codziennej 
ale przeznaczonej tylko do tego celu. 
3.Ograniczyć  możliwość  wchodzenia  na  teren  gospodarstwa  (szczególnie  do  budynków 
gospodarskich) osób postronnych; do gospodarstwa nie powinny wchodzić osoby, które przebywały 
w ostatnim czasie na terenie Wielkiej Brytanii.
4. Ograniczyć możliwość wjazdów na teren gospodarstwa pojazdów; do gospodarstwa nie powinny 
wjeżdżać pojazdy, które przebywały w ostatnim czasie na terenie Wielkiej Brytanii.
5. Nie wprowadzać na teren gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia

Pryszczyca  jest  zakaźną  i  bardzo  zaraźliwą  chorobą  zwierząt  parzystokopytnych.  Wirus 
pryszczycy przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa 
i produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, nasienia, skóry, wełny, karmy dla zwierząt itd. 
Wirus  może  być  także  przenoszony  przez  człowieka,  sprzęt  gospodarski,  zwierzęta  domowe i 
dzikie, ptaki, środki transportu, odzież, itp. 

Wystąpienie  tej  szybko  szerzącej  się  choroby  powoduje  zawsze  ogromne  straty 
ekonomiczne  dla  kraju  oraz  hodowców  zwierząt,  związane  z  koniecznością  wybijania  stad 
zakażonych,  a  także  ograniczeniem obrotu  i  handlu  zwierzętami  oraz  produktami  pochodzenia 
zwierzęcego.          

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

Dotyczy: składania oświadczeń o spełnianiu wymagań

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż z dniem 31.12.2007r. upływa 
dwuletni  okres  przejściowy na  spełnienie  wymagań  dotyczących  higieny  pasz,  określonych  w 
Rozporządzeniu (WE) Nr  183//2005 PE i  RE z dnia 12.01.2005r.  Ustanawiającego wymagania 
dotyczące higieny pasz. Wymagania te muszą spełniać wszystkie podmioty działające na rynku 
pasz, a więc wszyscy rolnicy którzy uprawiają zboża, rośliny okopowe i inne produkty stanowiące 
materiały paszowe, wszyscy którzy przechowują, transportują czy sprzedają te produkty, a także 
rolnicy którzy żywią zwierzęta paszami wyprodukowanymi tylko na własne potrzeby bądź paszami 
pochodzącymi z zakupu. Obowiązek ten spoczywa także na zakładach przemysłu spożywczego, 
których uboczne produkty stanowią materiały paszowe. Wszyscy wyżej wymienieni zobowiązani są 
zgodnie z art.18 ust.3 cytowanego powyżej rozporządzenia do złożenia do  końca tego roku, do 
właściwych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii oświadczenia o spełnianiu wymagań. Wzór 
tego oświadczenia dostępny jest na stronie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: 
www.wetgiw.gov.pl

Należy nadmienić iż oświadczenie to, mimo iż dotyczy tej samej sprawy, nie jest tożsame ze 
składanym w 2005r przez rolników, „Zgłoszeniem do Powiatowego Lekarza Weterynarii podmiotu 
działającego na rynku pasz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Nr 183/2005 PE i RE z dnia 
12.01.2005 ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz.”

Jednocześnie Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca uwagę iż po 01.01.2008r. Inspekcja 
Weterynaryjna będzie bezwzględnie wymagała przestrzegania od rolników oraz innych podmiotów 
działających na rynku pasz stosowania pasz pochodzących wyłącznie z zakładów zarejestrowanych 
lub zatwierdzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

Mając  na  uwadze  olbrzymią  liczbę  podmiotów  oraz  zbliżający  się  koniec  okresu 
przejściowego, Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu 
za  pośrednictwem  wójtów  i  sołtysów,  obowiązku  składania  przez  rolników  i  inne  podmioty 
działające na rynku pasz, oświadczenia do właściwych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.
          

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

  Ubezpieczenia PZU S.A przyjmowane są w każdy poniedziałek  

  w Urzędzie Gminy Kawęczyn w godz. od 900 do 1300 

http://www.wetgiw.gov.pl/


  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 gospodarstwo rolne o pow. 6,73 ha wraz z zabudowaniami w miejscowości 
Będziechów. Cena do uzgodnienia
      tel.kom.0604872322

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

Sprzedam 8 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Kawęczynie.
      tel.kom. 0603957026

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

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

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

Spawanie, klejenie plastików, zgrzewanie plandek, folii.
Kaźmierczak Beata 
Ciemień 59
      tel.kom. 667744009  

“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


