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XXX SESJA RADY GMINY KAWĘCZYN 
  

 1 lutego odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Kawęczyn w 2021 roku. Organ stanowiący procedował 

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. 

Rada Gminy w dalszej części obrad przyjęła kilka uchwał. Pierwsza dotyczyła przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla  Gminy Kawęczyn na lata 2021-2026. Została ona wykonana w odpowiedzi na za-

chodzące zmiany społeczne i ekonomiczne mieszkańców gminy. Zawiera ona prognozę najistotniejszych czynni-

ków, które w najbliższych latach będą wyznaczały podstawowe działania ukierunkowane na rozwiązywanie pro-

blemów społecznych, dotykających mieszkańców gminy. W efekcie prac opracowano dostosowany do problemów 

społecznych zestaw celów strategicznych, operacyjnych i niezbędnych działań, a także wskaźników monitorują-

cych ich efektywność.  

 Kolejna uchwała zatwierdziła raport z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn  na lata 2018-2023 za 

rok 2020. Monitoring Strategii 

jest stałym i ciągłym procesem 

obserwacji, mającym na celu za-

pewnienie informacji na temat 

słuszności oraz skuteczności po-

dejmowanych działań. W związku 

z powyższym, dla gwarancji, iż 

postanowienia przyjęte w Strate-

gii są realizowane konsekwentnie, 

dokonano przeglądu realizowa-

nych zadań w jej zakresie.  

 Jednym z głównych punk-

tów porządku obrad było uchwa-

lenie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego na-

uczycieli  na rok 2021, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowa-

nia opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz spe-

cjalności i form, na które dofinan-

sowanie jest przyznawane. Ponad-

to podjęto uchwałę w sprawie obniżenia dyrektorom szkół tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowią-

zujących w szkołach i przedszkolu  prowadzonych przez Gminę Kawęczyn.  

 Organ stanowiący wyraził też zgodę na oddanie części nieruchomości w użyczenie na okres 20 lat oraz  

określił wstępną lokalizację przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej na terenie Gminy Kawęczyn.  

 Podczas XXX Sesji Rada Gminy głosowała nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących równe-

go traktowania oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom segregacji mieszkańców gminy Kawęczyn, a także w 

sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w 

Turku wraz z odpowiedzią na skargi.  

                

               Magdalena Krakowiak 

Radni Gminy Kawęczyn podczas obrad 
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Informujemy, iż zgodnie z decyzja nr 2/2021 Wojewody Wielkopolskiego istnieje możliwość zorganizo-

wania przez Wójta Gminy Kawęczyn transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zlokali-

zowanego na terenie gminy Kawęczyn tj. 

 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia "TOK-MED" S.C. Gabinet lekarza podstawo-

wej opieki zdrowotnej Tokary 47. 

 

 Bezpłatny transport przysługuje wyłącznie osobom: 

a)   niepełnosprawnym, tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie 

R lub N lub odpowiednio z I grupą z wyżej wymienionymi schorzeniami; 

b)   mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym do-

tarciu do najbliższego punktu szczepień: 

c)   osobom powyżej 70 roku życia, mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie 

trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień. 

 

 Dowóz będzie realizowany w formie indywidualnej lub zbiorowej z zachowaniem obowiązujących wyma-

gań sanitarnych. 

 Osoby potrzebujące transportu, spełniające jednocześnie powyższe wymagania proszone są o zgłoszenia pod 

numerem tel.: 603 647 240 od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1500. 

Do zgłoszenia należy przygotować aktualny dokument orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z podaniem nu-

meru orzeczenia, daty ważności przy czasowych orzeczeniach oraz inne informacje dotyczące np. opieki lub ko-

rzystania z wózka inwalidzkiego. 

 

     Paulina Woźniak 

SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19 

INFORMACJA 

 Urząd Gminy w  Kawęczynie wspólnie  z  Okręgową  Stacją Chemiczno -  Rolniczą  w Poznaniu  informu-

je, że badanie  prób glebowych dla  gospodarstw  rolnych  w  2021 r. odbędzie  się w następujących  miejscowo-

ściach : Dziewiątka, Kowale Pańskie Kolonia i Dzierzbotki. Koszt pobrania jednej próby na zawartość makroele-

mentów (fosfor, potas, magnez, pH) wynosi w całości 13,12 zł. Rolnik za każdą pobraną próbę  płaci 5 zł, nato-

miast 8,12 zł do każdej próby dopłaca Urząd Gminy. Próba na zawartość mikroelementów (bor, miedź, mangan, 

cynk, żelazo) wynosi 52,48 zł. Próba ta jest w 100 % finansowana przez Urząd Gminy. Na w/w badania  gmina    

w 2021 r. przeznaczyła  kwotę 3.000  tys. zł.  

                Monika Jatczak 
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 Uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii wzięli 

udział w Programie edukacyjnym i konkursie skierowanym do uczniów kl. I - III „Szkolne Przygody Gangu faj-

niaków”. Podzielony on był na 4 filary (projekty), każdy z nich dotyczył innego żywiołu: ognia, wody, ziemi i 

powietrza. Kl. I realizowała projekt związany z ogniem. Praca konkursowa składała się z dwóch elementów: mery-

torycznego (udokumentowanie przeprowadzenia lekcji wg scenariusza ze strony programu poprzez zdjęcia) i arty-

stycznego (prace plastyczne uczniów związane z  żywiołem jakim jest ogień). Zdjęcia i prace plastyczne wykona-

ne przez uczniów kl. I zostały przesłane do jury konkursowego. Jury przy wyborze zwycięskich i wyróżnionych 

prac kierowało się poniższymi kryteriami: 

  Kreatywność przygotowanej pracy plastycznej; 

  Widoczny wkład zaangażowania dzieci w tworzenie pracy plastycznej; 

  Zgodność Pracy Konkursowej z tematyką i celem Konkursu polegającym na propagowaniu postaw proekolo-

gicznych i wrażliwości ekologicznej; 

 Osiągnięcia specjalne, np. wyjątkowa skala przeprowadzonych zajęć, wyjątkowo innowacyjne podejście. 

 Okazało się, że zostaliśmy nagrodzeni jako jedna ze 100 zwycięskich klas. Uczniowie otrzymali maskotki 

promocyjne akcji, magiczne ołówki do posadzenia w doniczce i dyplomy.  

 

Beata Gibasiewicz 

GANG  FAJNIAKÓW Z KOWALI PAŃSKICH 

Przedszkolaki z Kowali Pańskich wraz z wychowawczynią Beatą Gibasiewicz 
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 Z dniem 4 stycznia 2021 r. ruszył Gmin-

ny Żłobek w Kawęczynie. Pomimo tego, że minął 

zaledwie miesiąc, wszystkie dzieci szybko przy-

zwyczaiły się  do nowej  sytuacji, znajomości  i 

cioć. Śmiało możemy powiedzieć, że jest to ideal-

ne miejsce do rozwoju najmłodszych mieszkań-

ców gminy. Dzieci zostały podzielone na dwie 

grupy: młodszą (do 2 roku życia), i starszą. 

Dzięki pomocy rodziców nadaliśmy im nazwy. 

Starsza to Bystrzaki, a młodsi przyjęli nazwę Bą-

belków. Od poniedziałku do piątku czeka na 

naszych milusińskich moc atrakcyjnych zajęć 

przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę. 

Przeprowadzone dotychczasowe zabawy miały na 

celu bliższe poznanie się. Nie zabrakło też mie-

jsca na świętowanie Dnia Babci i Dziadka. Po-

dopieczni z pomocą cioć, przygotowali dla swoich 

najbliższych przepiękne laurki. Niestety z powodu 

pandemii nie mogliśmy ich zaprosić do świętowania w żłobku. Zrobiliśmy za to pełne miłości zdjęcia dla nich. 

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach muzycznych, plastycznych, sensorycznych. Szczególnie podobały się im 

doświadczenia ze śniegiem, który został stworzonym w żłobku przez opiekunów. Czas umilają nam również spac-

ery po okolicy. Wszystkie zajęcia przygotowywane są z myślą o rozwoju i potrzebach dzieci. Naszym celem jest 

nauka umiejętności społecznych, samoobsługowych, ale też dobra zabawa. Zapraszamy do śledzenia naszego pro-

filu na portalu Facebook oraz strony Gminy Kawęczyn, gdzie można na bieżąco obserwować poczynania naszych 

milusińskich.  

               Marta Jałkiewicz 

BYSTRZAKI I BĄBELKI W NATARCIU 

Zabawy na śniegu 

Spacer na  świeżym powietrzu Zabawy w żłobkowej sali 
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HISTORIA LICZBAMI ZAPISANA 

W końcu czerwca 2020 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ludność Polski liczyła 

38,354 mln osób1. Warto zadać sobie pytanie, jak wyglądało zaludnienie naszego kraju na przestrzeni wieków? 

Pierwsze informacje liczbowe o ludności ziem polskich znajdujemy już w kronikach i dokumentach średnio-

wiecznych (np. kronika Galla Anonima, bulle papieskie, księgi uposażeń biskupstw). Ich szybki przyrost nastąpił 

w XVIII w., kiedy wykazywano szersze zainteresowanie problematyką demograficzną. Stan zaludnienia w okre-

sie tworzenia i początków państwa polskiego stanowi z reguły wynik oszacowań, przy czym dla najwcześniejsze-

go okresu były to dane porównawcze. 

Późniejsze szacunki oparte są o dane typu podatkowego2. 

Przyjmuje się, że liczba ludności Polski w 1000 roku wynosiła 1,25 mln, co stanowiło 5 osób na jeden ki-

lometr kwadratowy jej obszaru. W 1350 r. liczba ta wynosiła 2 mln, czyli 8 osób na km². W 1500 r – 3,4 mln, 

tj. 13 osób na km². W 1650 – 11 mln, tj. 11 osób na km². W roku 1772 /przed I rozbiorem/ - 14 mln, tj. 16 osób 

na km² 3. 

W Królestwie Polskim /zabór rosyjski/ do połowy lat sześćdziesiątych XIX w. zbieraniem i opracowywa-

niem danych statystyki ludnościowej zajmowała się Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji, w 1832 

r. nazwana Komisją Rządową Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. Głównym źró-

dłem informacji, na podstawie których aż do I wojny światowej lokalne władze zbierały, a instytucje staty-

styczne sporządzały i publikowały zestawienia o stanie ludności, były księgi ludności4. 

Według tych danych w Królestwie Polskim, a więc na obszarze, do którego należały tereny w których dziś 

mieszkamy, w 1846 roku żyło 4,867 mln ludzi, tj. 38 osób na km². W 1870 r. – 6,079 mln, tj. 48 osób na km², a 

w 1911 r. – 11,914 mln, tj. 94 osoby na km² 5. 

Na podstawie danych ze spisu ludności przeprowadzonego w latach 1824-1826 zawartych w publikacji: 

„Tabella Miast, Wsi, Osad, Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w 

Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi” Tom I i II wydanej w Warszawie w 1827 roku 

wiadomo jak wyglądało zaludnienie w I połowie XIX w. na obszarze dzisiejszej gminy Kawęczyn. Stan ten ilu-

struje poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypisy: 

1.Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. Stan w dniu 30 czerw-

ca, M. Cierniak-Piotrowska, A. Dąbrowska, K. Stelmach, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020, 

s. 8. 

2.Historia Polski w liczbach, praca zbiorowa pod red. A. Jezierskiego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

1994, s. 3 i 12. 
3.Tamże, tab. 4, s. 20. 
4.Tamże, s. 52. 

5.Tamże, tab. 43, s. 69. 

Miejscowość Liczba domów Liczba mieszkańców 

Będziechów    13 149 

Chocim 5     42 

Ciemień    16 134 

Czachulec Nowy    24 130 

Dzierzbotki    15 86 

Dziewiątka    12 90 

Głuchów    25 182 

Gozdów 8 143 

Kawęczyn    18 174 

Kowale Pańskie    21 159 

Milejów    22    244 

file:///C:/Users/mjasiak/Desktop/kawęczyniak%20luty/artykuł%20Historia%20liczbami%20zapisana-skonwertowany.docx#_bookmark0#_bookmark0
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file:///C:/Users/mjasiak/Desktop/kawęczyniak%20luty/artykuł%20Historia%20liczbami%20zapisana-skonwertowany.docx#_bookmark2#_bookmark2
file:///C:/Users/mjasiak/Desktop/kawęczyniak%20luty/artykuł%20Historia%20liczbami%20zapisana-skonwertowany.docx#_bookmark3#_bookmark3
file:///C:/Users/mjasiak/Desktop/kawęczyniak%20luty/artykuł%20Historia%20liczbami%20zapisana-skonwertowany.docx#_bookmark4#_bookmark4
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Z tego zestawienia wynika, że w jednym domu mieszkało średnio 9 osób. 

 

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości badania statystyczne, w tym i badania demograficzne, zostały 

powierzone jednej instytucji – Głównemu Urzędowi Statystycznemu utworzonemu reskryptem Rady Regencyj-

nej z 13 lipca 1918 r. W okresie II wojny badania statystyczne przeprowadzał niemiecki urząd statystyczny 

(Statistisches Amt) utworzony w Krakowie przy rządzie Generalnej Guberni. Po wojnie Rada Ministrów już 12 

III 1945 r. reaktywowała działalność Głównego Urzędu Statystycznego, a uchwalony 31 VII 1946 r. "Dekret o 

organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym" stwierdzał, że GUS jest naczelnym 

organem statystyki państwowej6. 

 Dane o zaludnieniu na podstawie wiarygodnych spisów powszechnych przeprowadzonych w II Rzeczypo-

spolitej i Polskiej Republice Ludowej (z pominięciem spisów z 1921 r. oraz 1946 r.)7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pierwszym pełnym spisem po głębokich przeobrażeniach społeczno - gospodarczych i ustrojowych, jakie 

miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych był Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 20 V 2002 

roku. Według jego ustaleń ludność kraju wynosiła wtedy 38230 tys. osób, tj. 122 osoby na km² 8. 

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., wykazały, że 

w dniu 31 marca 2011 r. ludność Polski liczyła 38511,8 tys. osób, a gęstość zaludnienia wyniosła wtedy 123 osoby 

na km² 9. 

Data spisu powszechnego Liczba ludności w tyś. Liczba osób na km² 

9 XII 1931 r. 32107 83 

3 XII 1950 r. 25008 80 

6 XII 1960 r.            29776 95 

8 XII 1970 r.            32642 104 

7 XII 1978 r.             35061 112 

7 XII 1988 r.             37879 121 

Muflów /Muchtów/ obecnie Marianów-Kolonia 3 24 

Nowy Świat 4 31 

Okręglica    10 80 

Siedliska 7 75 

Siewieruszki Małe    18 167 

Siewieruszki Wielkie    13 95 

Skarżyn    21 243 

Tokary    16 193 

Wola Kowalska 6 56 

Żdżary 2 27 

Razem 279 2524 

Przypisy: 

6  Tamże, s. 123. 

7 Tamże, tab. 115, s. 134. 

8 Spis ludności 2002 r., [w:] Główny Urząd Statystyczny [dostęp: 29.12.2020 r.] https://stat.gov.pl/

spisy- powszechne/narodowe-spisy-powszechne/historia-spisow/ 

9 Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Praca zbiorowa pod red. 

L. Nowak, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 47. 
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Jak wynika ze wskazanych danych w ostatnich dziesięcioleciach liczba ludności w naszym kraju jest w mia-

rę stabilna i wciąż przekracza, w mniejszym lub większym stopniu, liczbę 38 mln osób. 

Na koniec przypatrzmy się zaludnieniu naszej gminy na dzień 25.03.2019 r. w poszczególnych miejscowo-

ściach. 

 

Ogólna liczba mieszkańców gminy Kawęczyn – 5439. Ogólna liczba adresów - 1511.  

 Przy całkowitej powierzchni obszaru gminy równej 101,06 km² 11 daje to w przybliżeniu 54 osoby na km². 

W jednym punkcie adresowym mieszka średnio 3,6 osoby. 

                                          

Przypisy: 

10 Urząd Gminy w Kawęczynie, Rejestr mieszkańców, Stan na dzień 25.03.2019 r. Kawęczyn – Internetowy 

Manager Punktów Adresowych 

11 40 lat Gminy Kawęczyn, praca zbiorowa, Kawęczyn – maj 2013, s. 4. 

 

               Sylwester Dzikowski 

Miejscowość Punkty adreso-

we 

Liczba 

 mieszkań-

ców 

Miejscowość Punkty  

adresowe 

Liczba 

mieszkańców 

Będziechów 76 312 Marianów Kolo-

nia 

44 168 

Chocim 45 196 Milejów 98 267 

Ciemień 69 278 Młodzianów 22 67 

Dzierzbotki 45 145 Nowy Czachulec 13 35 

Dziewiątka 46 183 Nowy Świat 21 89 

Głuchów 112 433 Okręglica 14 49 

Kawęczyn 168 566 Siedliska 17 79 

Kowale Pań-

skie 

53 200 Skarżyn 51 173 

Kowale  

Pańskie-  

Kolonia 

145 514 Stanisława 15 55 

Leśnictwo 58 216 Tokary Drugie 27 90 

Marcinów 37 141 Tokary Pierwsze 68 192 

Marcjanów 55 186 Wojciechów 59 243 

Marianów 47 179 Żdżary 106 383 

10 

UWAGA ROLNICY ! - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO I TERMIN 

  

 Informujemy, że od 1 lutego roku do 1 marca 2021 roku, przypada pierwszy termin składania wniosków 

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pie-

niędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej  może złożyć wniosek  wraz z fakturami 

VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Faktury za zakup w I terminie, powinny być 

za okres od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.  

Stawka zwrotu za paliwo w 2021 roku wynosi: 1,00 zł na litr oleju napędowego.  

                                 Tomasz Musiałowski 
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ON OZDOBIŁ NASZE KOŚCIOŁY 

Leon Zdziarski  - Artysta malarz, który w ciągu czterdziestu lat upiększył 

techniką freskową 77 kościołów głównie na ziemi kaliskiej, łęczyckiej, sieradzkiej i 

tureckiej. Urodził się 10 kwietnia 1868 roku w Starych Holendrach koło Kutna w 

rodzinie Franciszka i Apolonii z Urbańskich. Dzieciństwo spędził w Łowiczu, gdzie 

jego ojciec handlował maszynami rolniczymi. W warszawskiej Szkole Rysunkowej 

(poprzedniczce Akademii Sztuk Pięknych) był uczniem Wojciech Gersona – podob-

nie jak Chełmoński, Podkowiński czy Wyczółkowski. Tu otrzymał gruntowne przy-

gotowanie do wykonywania malarstwa olejnego, fresku, rysunku, akwareli i litogra-

fii. Jako specjalizację obrał naścienne malarstwo religijne, któremu pozostał wierny 

do końca życia. Do I Wojny Światowej mieszkał w Łowiczu prowadząc firmę arty-

styczno-konserwatorską. W pracy wspomagał go przyrodni brat Jan, który podczas 

malowania kościoła w Goszczanowie poznał uroczą goszczanowiankę Kazimierę 

Jabłońską, ożenił się i osiadł tu na stałe rezygnując praktycznie ze współpracy z bra-

tem. Zmarł 20 października 1949 roku. Spoczywa na miejscowym cmentarzu para-

fialnym. 

 Leon w 1892 roku zawarł związek małżeński z Marianną Rychter, z którą 

dochował się pięciorga dzieci. Z żoną stanowił dobraną i bogobojną parę. Oboje 

należeli do Sodalicji Mariańskiej. Po I Wojnie Światowej sprzedał dom w Łowiczu 

i zamieszkał w Krakowie, by zapewnić lepsze warunku kształcenia dzieci. Firma miała nadal komplet zamówień, 

choć jej szef coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Dały o sobie znać trudne warunki pracy malarskiej wykonywa-

nej na rusztowaniach w niewygodnej pozycji w nieogrzewanych i źle oświetlonych obiektach. Pod koniec życia 

niemal stracił wzrok.  Zmarł w Krakowie w 1937 roku, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. W poświę-

conym Mu nekrologu napisano: „Pracę pojmował nie jako zawód i sztukę, ale jako służbę Bogu.” Malarstwo kon-

tynuował jego Syn Adolf, zaś cztery córki zostały nauczycielkami. Jedna z nich wstąpiła do Karmelitanek Bosych 

w Krakowie. Leon był członkiem III Zakonu Franciszkańskiego i zgodnie z życzeniem został pochowany w 

skromnym zakonnym habicie. 

 Mimo niewątpliwie wielkich osiągnięć artystycznych został na wiele lat zapomniany. Niewielki biogram 

w Internecie zamieściła jego wnuczka Grażyna Kuczyńska. Potomkowie Jana Zdziarskiego w Goszczanowie nie 

byli w stanie nic konkretnego powiedzieć o twórczości swego dziadka, a tym bardziej jego wielkiego brata. Nie 

wiemy kto w roku 1904 polecił ks. Konstantemu Przeździeckiemu (ówczesnemu proboszczowi goszczanowskie-

mu) braci Zdziarskich na wykonawców polichromii odnowionego właśnie kościoła parafialnego. Bezspornym jest, 

że ekipa po mistrzowsku wywiązała się z podjętego zadania wypełniając bryłę świątyni obrazami dostosowanymi 

do jej architektury. Na sklepieniu pojawiły się wielkie obrazy o tematyce różańcowej. Cechuje je szeroka i wyrazi-

sta gama barw. Na pilastrach i bocznych partiach sklepienia umieszczono medaliony z podobiznami świętych Ko-

ścioła; w przestrzeni międzyokiennej stacje Drogi Krzyżowej, a na łuku tęczowym scenę ukrzyżowania. Artyści 

umiejętnie wyakcentowali efekty światłocienia na gzymsie. Inne przestrzenie takie jak wnęki okienne, lunety gór-

nych okien udekorowano ciepłą ornamentyką nawiązującą do tradycji barokowej, co się wspaniale skomponowało 

z bryłą świątyni.  Goszczanowska polichromia ukazała wspaniały warsztat artystyczny wykonawców i bardzo doj-

rzałą wizję teologiczną projektanta. 

 W technice wizualizacji Zdziarski nawiązuje do włoskiego renesansu stąd bywa zaliczany do kierunku 

neoklasycystycznego. Nic więc dziwnego, że pojawiły się kolejne zamówienia. Już w tym samym 1904 roku ma-

lowano kolegiatę uniejowską. W roku 1909 dekorowano kościół w Chlewie k. Goszczanowa, w 1910 w Niemysło-

wie, 1911 w Miłkowicach, 1917 w Skęczniewie,1919 w Siedlątkowie. W latach następnych przyszła kolej na  To-

kary (1923 rok), Kowale Pańskie i Dobrę (1924 r.), Goliszew i Kościelec Kaliski (rok 1925). To tylko wybrane 

obiekty sakralne wymalowane przez Leona Zdziarskiego. Wg moich ustaleń pierwszym, lub jednym z pierwszych 

kościołów, które upiększył był obiekt w Suserzu koło Gostynina (1894 rok). Początkowo artysta działał głównie w 

rejonie Łowicza i Grójca: Wiskitki, Mogielnica, Tarczyn, Domaniewice, Pszczonów i wiele innych. Wśród jego 

prac wymienia się polichromię prezbiterium łęczyckiej Fary, kaplicę w Górze św. Małgorzaty i wiele renowacji 

(kościół o.o. Bernardynów w Łęczycy). Doprawdy podziwu godny jest rezultat Jego pracowitej służby Bogu i lu-

dziom przez charyzmat pięknego malowania. Średnio corocznie malował dwa kościoły, a większość malunków 

wykonywał osobiście.  

Jan Czarnek 

                 Kalisz 

Leon Zdziarski 

(ur. 1868 - zm.1937) 



Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i 

instytucjami zagranicznymi realizuje projekt pt. „Mobilny urzędnik - Poprawa dostępności usług publicznych dla 

mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Urząd Gminy w Kawęczynie jest jego uczestnikiem obecnie w fazie 

testowania modelu. Celem tego etapu jest wypracowanie odpowiedniego świadczenia usług publicznych przez 

pracowników samorządowych w miejscu zamieszkania klienta. Polega to na 

obsłudze Klientów poza siedzibą urzędu, osobom o specjalnych potrzebach, 

którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poru-

szaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie 

Gminy. 

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika 
Uprawnionymi do korzystania z tej usługi są mieszkańcy gminy Kawęczyn: 

-o specjalnych potrzebach, którzy z powodu wieku lub deficytów zdrowot-

nych są zagrożeni wykluczeniem społecznym i obywatelskim, 

-niepełnosprawni prawnie i biologicznie, osłabieni chorobami z  czasowym 

lub trwałym  ograniczeniem i możliwością poruszania się, a także dotarcia do 

miejsca świadczenia usług, 

-starsi, zależni (15+), bądź osoby, które z powodu niepełnosprawności rucho-

wej lub starszego wieku mają problemy w poruszaniu się. 

Świadczenie usługi Mobilnego Urzędnika 
Świadczenie usługi odbywa się poza Urzędem Gminy w Kawęczynie w 

miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z Mobilnego 

Urzędnika, przebywającej na terenie gminy. 

Zgłoszenie sprawy u Mobilnego Urzędnika 
1) Osoby zainteresowane skorzystaniem z obsługi przez Mobilnego Urzędni-

ka dokonują zgłoszenia: telefonicznie pod nr. 63 288 59 21, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: tyczy-

no@kaweczyn.pl, poprzez opiekuna osoby o specjalnych potrzebach, chcącej skorzystać z pomocy Mobilnego 

Urzędnika, który może zgłosić taką potrzebą w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, Biuro Obsługi In-

teresanta, zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach bądź osoba trzecia. 

 2) W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić: 

czego dotyczy sprawa, podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu do kontaktu. 

3) Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 

4) Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 4.3, są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia. 

5) Usługi w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są we wtorki i czwartki, w godzinach 10.00 – 

14.00. 

Zakres spraw realizowanych przez Mobilnego Urzędnika: 
- złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa i o niezaleganiu w opłacaniu podatków, 

- wniosek o wydanie zaświadczenia z zakresu podatków i opłat lokalnych, 

 - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego, 

-  złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, 

- wniosek o zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół, 

- złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, 

- wniosek o zameldowanie, 

- wniosek o wydanie dowodu osobistego, 

- czynności związane z nadaniem numeru PESEL. 

                Paulina Tyczyno  
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MOBILNY URZĘDNIK W GMINIE KAWĘCZYN 

Paulina Tyczyno-Mobilny Urzędnik 



RODZINA 500 + 
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 Aby otrzymywać pieniądze z programu "500 plus" po 31 maja 2021, należy ponownie złożyć wnio-

sek.  
Można zrobić to przez Internet – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub poprzez platformę ePUAP. Jest 

także możliwość złożenia wniosku w papierowej, tradycyjnej formie w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. 

Nabór wniosków ruszy 1 lutego drogą elektroniczną, natomiast od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną. 

Od 1 lutego będzie można składać przez Internet wnioski o wypłatę pieniędzy w ramach rządowego programu 

Rodzina 500 plus. Tym razem, obejmować one będą okres od 1 czerwca 2021 r. do 1 maja 2022 roku. Jeżeli Pań-

stwo chcą skorzystać z tradycyjnej metody składania wniosku, będzie można zrobić to od 1 kwietnia. 

500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. Od momentu urodze-

nia dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem.  

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek (elektroniczny lub pa-

pierowy) wraz z wymaganymi dokumentami: 

- do dnia 30 kwietnia 2021r. wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca 2021r., 

- od 1 maja do  31 maja 2021r., wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca 2021r., 

- od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021r., 

- od  1 lipca do  31 lipca 2021r., wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 września 2021r., 

- od  1 sierpnia  do 31 sierpnia 2021r., wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2021r. 

 

Wnioskodawca samodzielnie wypełnia wniosek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Jolanta Krawczyk 

               GOPS Kawęczyn 

TURECKA IZBA GOSPODARCZA ZAPRASZA NA SZKOLENIE 

 Turecka Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac” skierowa-

ne do osób do 29 r.ż. Prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Jego celem jest przygotowanie do rozpo-

częcia pracy biurowej w różnych branżach . Oferujemy: stypendium szkoleniowe, możliwość odbycia płatnego 

stażu, zwrot kosztów dojazdu. Zapraszamy zarówno osoby bezrobotne, jak i 

pracujące na umowach cywilno-prawnych lub krótkoterminowych. 

 

Kontakt: Turecka Izba Gospodarcza, ul. Żeromskiego 37, 

tel. 63 289 18 89, 665 999 663, m.zasada@tig.turek.pl, biuro@tig.turek.pl 

               

                                                              Źródło: tig.turek.pl 

 

https://www.o2.pl/biznes/az-7-tys-tyle-kazdy-z-nas-placi-za-prezenty-od-rzadu-6587527777962816a
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KOMUNIKATY 

PSZOK JUŻ OTWARTY 

 W dniu 9 stycznia 2021 roku swoją działalność rozpoczął PSZOK w Kawęczynie, który jest zlokalizowa-

ny na Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a). Pierwszym mieszkańcem, który oddał swoje odpady był Pan Marek 

Poniedziałek z Marianowa -Kolonii. PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach 8.00 – 14.00 (z wyjątkiem 

świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Do dnia 27.01.2021 r.  z PSZOK skorzystało 18 mieszkańców, którzy 

oddawali mi.in. odpady takie jak: opony, meble, krzesła, telewizory, komputery, klawiatury, drobny gruz itp.  

 Z uwagi na fakt, iż punkt  rozpoczął swoją działalność w czasie epidemii, chcą zapewnić Państwu sprawną 

obsługę, prosimy,  aby  osoby, które są zainteresowane oddaniem odpadów do PSZOK zgłaszały ten fakt do Urzę-

du Gminy od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30.15:30 pod numerem telefonu: 63 288 59 21. 

                 

                Agnieszka Sasiak 

 

 

 W dniu 20.01.2021 r. Gmina Kawęczyn podpisała umowę z Wykonawcą wyłonionym w ramach postępo-

wania przetargowego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kawęczyn – III 

etap w systemie zaprojektuj i wybuduj”, które zostało ogłoszone 07.12.2020 r. W terminie do 22.12.2020 r. 

swoje oferty złożyło 2 wykonawców. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego ECO-PLAST Tomasz Białas, ul. 

Zachodnia 34, 63-300 Pleszew z ceną w wysokości 1.128.250,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

i z wysokością zasypki od 1,6 m i powyżej przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca spełnił postawione 

przez Zamawiającego warunki  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co potwierdził wy-

maganymi dokumentami i oświadczeniami, a jego oferta nie podlegała odrzuceniu. Termin wykonania zamówie-

nia  ustalono dla Etapu I tj. opracowania dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem zamiaru wy-

konania robót do  31.03.2021 r., dla Etapu II tj. wybudowanie 25 szt. przydomowych oczyszczalni w  terminie do 

30.06.2021 r. natomiast dla Etapu III tj. wybudowanie 20 szt. przydomowych oczyszczalni w  terminie do            

31.08.2021 r.  

PSZOK w Kawęczynie. Na zdjęciu od lewej:  Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn , Bartek Okoński 

Pracownik ZUW w Turku, Marek Jaworski  Kierownik Oddziału Zakładu Usług Wodnych w Turku  

cd. str. 13 
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    W dn. 27.01.2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym w dn. 13.01.2021 r.  w Bazie Konkuren-

cyjności Funduszy Europejskich oraz na stronie BIP Gminy Kawenczyn zapytaniu ofertowym na „Zakup i sukce-

sywną dostawę pomocy dydaktycznych/zużywalnych - plastycznych do żłobka w ramach projektu „Gmina 

Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców” z dofinansowaniem w ramach Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie 

aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Projekt jest współ-

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego na lata 2014-2020. W terminie do 21.01.2021 r. swoje oferty złożyło 7 wykonawców. Oferta nr 

4 Firmy usługowo-handlowej „ANNA” Anna Białobrzycka okazała się najkorzystniejszą. Wykonawca spełnił po-

stawione przez Zamawiającego warunki  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co po-

twierdził wymaganymi oświadczeniami, a jego oferta nie podlegała odrzuceniu. Termin wykonania zamówienia 

ustalono od podpisania umowy do dnia 30.09.2022 r. Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie. 

                Ewelina Buda 

8 LUTEGO - 725 ROCZNICĄ ŚMIERCI  PRZEMYSŁA II 

Był mężem, którego polski naród przez wszystkie następne 

pokolenia i wieki powinien sławić i wynosić w największych 

pochwałach jako tego, który ten naród wyniszczony i bezsilny 

podniósł i uczynił panem sąsiednich krajów. Pierwszy wlał 

weń żywotność, która miała mu zapewnić powodzenie przez 

wiele wieków i dał światło za ciemnotę, wolność za niewolę, 

a smutek zamienił w radość". Tak w swych kronikach Jan 

Długosz opisuje Przemysła II - naipotężniejszego władcę Pol-

ski spośród Piastów. Władcę, któremu udało się ponownie po 

ponad dwustu latach  odnowić ideę Królestwa Polskiego, 

położyć kres rozbiciu dzielnicowemu i zjednoczyć pod swoim 

panowaniem dwie ważne dzielnice dla kraju - Wielkopolskę i 

Pomorze Gdańskie. 

 Przemysł II (1257 – 1296) był ostatnim męskim przed-

stawicielem wielkopolskiej linii dynastii Piastów. Jego ojcem 

był Przemysł I – książę wielkopolski, a matką księżniczka 

śląska Elżbieta. Ponieważ urodził się jako pogrobowiec, wy-

chowywał go stryj – książę wielkopolski Bolesław Pobożny. 

Ten ostatni, nie posiadając męskiego potomka, widział w 

bratanku swojego następcę. 

 Z inicjatywy Bolesława Pobożnego Przemysł poślubił 

swoją pierwszą żonę – Ludgardę, w roku 1273. Była ona 

księżniczką meklemburską, wnuczką księcia szczecińskiego. 

Związek ten miał na celu wzmocnienie sojuszu Wielkopolski 

z Pomorzem Zachodnim przeciwko Brandenburczykom. 

 W roku 1283, w wieku zaledwie dwudziestu kilku lat, 

Ludgarda zmarła. Dwa lata później Przemysł poślubił córkę zdetronizowanego króla Szwecji Waldemara – Ryksę. 

Z tego związku urodziła się jedyna córka Ryksa – Elżbieta. Ta ostatnia była Królową Czech oraz Polski w latach 

1303 – 1305, żoną Wacława II. Ostatnią żoną Przemysła została Małgorzata – margrabianka brandenburska. Mał-

żeństwo to zostało zawarte przede wszystkim ze względów politycznych. 

 Przemysł II panował w latach 1279 – 1295 jako książę wielkopolski, a od roku 1290 jako książę krakowski. 

Po koronacji w roku 1295 na króla Polski, panował aż do swojej śmierci. Przed rokiem 1277 – po śmierci swojego 

stryja, objął księstwo poznańskie. Władzę nad obszarem całej Wielkopolski uzyskał w roku 1279. Kolejno na 

mocy układu w Kępnie z Mściwojem księciem pomorskim, pod koniec roku 1294 otrzymał Pomorze Gdańskie.  

Aleksander Lesser, Przemysł II, w: Julian Bar-

toszewicz, Królowie polscy, wizerunki,  1860 

cd.str.14 
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Na podstawie testamentu ostatniego przedstawiciela Monarchii Henryków Śląskich – Henryka IV Probusa, Prze-

mysł przejął władzę w dzielnicy krakowskiej. 

 Po zajęciu Krakowa, w rękach Przemysła znalazły się dwie najważniejsze dzielnice – ziemia krakowska oraz 

Wielkopolska. Taka sytuacja wzbudziła wielkie nadzieje Jakuba Świnki na odrodzenie się Królestwa Polskiego.        

W 1283 r. zosta on  arcybiskupem gnieźnieńskim. Miał on mieć spory wpływ na młodego księcia. Jakub Świnka 

popierał działania Przemysła, gdyż wiązał z nim własne plany i cele polityczne. 

Przemysł utrzymał się w Krakowie zaledwie kilka miesięcy – wycofał się z powrotem do Wielkopolski. Natomiast 

dzielnica krakowska została zajęta przez króla Czech – Wacława II. W efekcie doszło do porozumienia zawartego 

między Przemysłem a Władysławem Łokietkiem, skierowanego przeciwko władcy czeskiemu. Pomimo zawartego 

układu nie doszło do podjęcia żadnej wspólnej akcji. 

 Po połączeniu Wielkopolski oraz Pomorza pozycja Przemysła w państwie wzrosła. Pozwoliło mu to ostatec-

znie koronować się na króla Polski w czerwcu w roku 1295 w Gnieźnie. Koronacja dokonana przez arcybiskupa 

Jakuba Świnkę, była pierwszą od ponad dwustu lat – koronacją na króla polskiego. Zmobilizowało to do działania 

wrogów Przemysła II, którzy doprowadzili wkrótce, bo 8 lutego 1296 roku do zamordowania króla. Wraz z jego 

śmiercią wygasła wielkopolska linia rodu Piastów. 

 Przemysł II pozostaje postacią słabo znaną, w gruncie rzeczy zapomnianą, dzieląc w tym los niemal wszyst-

kich polskich władców doby rozbicia dzielnicowego. Od pozostałych jedno go tylko różniło – był królem. 

Panowanie Przemysła II, przerwane jego zabójstwem inspirowanym przez Marchię Brandenburską, było niez-

wykle krótkie – na tronie Polski zasiadał zaledwie kilka miesięcy, zmarł nie ukończywszy 40 roku życia. Jego 

koronacja była jednak ważnym wydarzeniem. Obok znaczenia symbolicznego stanowiła ona potwierdzenie am-

bicji Przemysła w zakresie ponownego połączenia ziem polskich. Choć sukces ten stał się udziałem dopiero 

Władysława Łokietka, można spekulować, że symbolicznie drogę do sukcesów utorował temu ostatniemu właśnie 

Przemysł. 

               Małgorzata Jaworska 

Obraz Wojciecha Gersona -„Zabójstwo Przemysła II”  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Gerson
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KĄCIK POETYCKI 

 Szanowni Czytelnicy, przedstawiamy Państwu wiersze o. Krzysztofa Nie-

spodzińskiego. Pochodzą one z tomiku pn. „Dla Moich przyjaciół”.  Krzysztof  Nie-

spodziański urodził się 24 maja 1967 r. w Turku. Ukończył Technikum Górnicze w 

Koninie oraz Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w 

Obrze. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1996 r. z rąk bpa Eugeniusza Juretzko. Po 

święceniach kapłańskich pracował na misjach na Białorusi i w Kanadzie. Od paź-

dziernika 2011 r. jest proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Rychnowie. Jest inicjatorem nabożeństwa do Matki Bożej Radosnej. Sam 

napisał ikonę Matki Bożej Radosnej Rychnowskiej. Poza teologią zajmuje się ma-

larstwem sztalugowym, ikonopisarstwem, grafiką artystyczną i animacją klasyczną. 

Obecnie pracuje nad serią ikon na podobraziu przedmiotów użytkowych, tworzy 

cykl lamentasów. Jego obrazy i grafiki wystawiane były m.in. w Łodzi, Łebie, 

Ozorkowie, Turku, Warszawie i Włocławku. Pisze również poezję, która często sta-

nowi komentarz do prac manualnych. Jego wiersze doczekały się wielu publikacji. 

Poniżej dwa z nich. 

ks. Krzysztof Niespodziański 
Z obrazu spoglądał 

Skrzydlaty posłaniec 

Olejną sukienkę 

Ode mnie otrzymał 

Dostał też ode mnie  

Anielskie spojrzenie 

Mądrze nim spoglądał 

Na świat poza ramą 

Za to co otrzymał 

Nigdy nie dziękował 

Ale i obrazy 

Do mnie też nie żywił 

Że tak się wpakował 

W ograniczeń ramy 

 

Gdyby pozbawić świat barwy 

Gdyby odebrać mu wyraz 

Odebrać przestrzeń i walor 

Pozostawić tylko kształty 

Czy dalej by człowiek tęsknił 

Kurczowo trzymał się świata 

Nie chcąc ulecieć gdzie piękno? 

….tym bardziej 

Prezentujemy Państwu kolejne wiersze Anny Pękacz 

MOJA NADZIEJA 
W kruchej i wątłej powłoce 

mojego chorego ciała 

zostaje tylko nadzieja, 

światło w niespokojnym sercu. 

 

Przełykam po cichu łzy, 

ażeby nikt mnie nie słyszał. 

Ból ma bardzo znajomą twarz. 

Spotykam się z nim co dzień. 

 

Wyciągam ręce do ciebie 

drogi nasz Ojcze Święty. 

Proszę o moje zdrowie. 

W Tobie moja nadzieja. 

JAK SŁOWIK – Irenie 

Śpiewasz pięknie tak jak sło-

wik 

Choć już jesteś jak wróbelek 

Ledwo włóczysz chore nogi 

I śpisz także już niewiele 

 

Operowe wznosisz pieśni 

Księżyc mając za sąsiada 

Kiedy w noc bezsenną nie 

CIAGLE IDĘ 
Idę po gorącym piasku 

po krętej i wąskiej drodze 

Ostre popołudniowe słońce 

świeci mi prosto w oczy. 

 

Idę bolesną drogą mego życia, 

wiatr wieje mi prosto w plecy 

pozostają za mną na drodze 

moich bolesnych dni ślady. 

 

Idę dalej wytrwale przed siebie 

wyboistą drogą, 

drogą zwaną nadzieją, 

na której mija moje życie. 
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY  
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 

Czym jest ? 
 
 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 to proces planowania, zbierania, łączenia, oceny, 

rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych, ekonomicznych oraz o zasobach mieszkanio-

wych w oznaczonym czasie, w odniesieniu do 

osób fizycznych i zasobów mieszkaniowych 

na terytorium RP. 

Celem Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań w roku 2021 jest: 

  zebranie  informacji o liczbie ludności, 

jej terytorialnym rozmieszczeniu, struk-

turze demograficzno-społecznej i zawo-

dowej, a także o społeczno-

ekonomicznej charakterystyce gospo-

darstw domowych i rodzin  oraz o ich 

zasobach i warunkach mieszkaniowych 

na  wszystkich szczeblach podziału te-

rytorialnego kraju (krajowym, woje-

wódzkim, gminnym); 

 analiza zmian, jakie zaszły w procesach 

demograficzno-społecznych i ekono-

micznych w zakresie ludności, stanu 

mieszkań i budynków oraz gospodarstw 

domowych i rodzin. 

  

Najważniejsze podstawy prawne spisu:  
 

 rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady  Nr 763/2008 z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów 

powszechnych ludności i mieszkań; (Dz.Uz. UE L 2018 z 13.08.2008 r. str 14) 

 Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. określające zasady stosowania  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych lud-

ności i mieszkań w zakresie   specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (Dz.Urz.L 78 

z 23.03.2017, str.13); 

 ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 r. poz.443, z póź. zm.); 

 ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r . 

(Dz.U.2019 r. poz. 1775, z póź. zm).  

 

Kogo dotyczy spis?  
 

Obowiązkiem spisowym są objęte: 

 osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przeby-

wające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszka-

nych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; 

 osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; 

 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia nie będące miesz-

kaniami. 

 
  cd.str.17 
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Kiedy będzie realizowany spis? 
 

 Spis będzie realizowany w terminie od 1 kwietnia do dnia  30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 

marca 2021 r., do godz. 24.00 (przedłużenie terminu spisu do 30 września 2021 nastąpiło ze względu na pan-

demię COVID -19) 

 

W jaki sposób będzie realizowany? 
 

Spis odbędzie się poprzez wypełnienie formularza z wykorzystaniem następujących metod: 

  samospisu internetowego (CAWI), przeprowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na 

stronie internetowej GUS, zwanej dalej „samospisem internetowym”; 

  wywiadu telefonicznego (CATI) przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego – zwanego dalej 

„wywiadem telefonicznym”; 

  wywiadu bezpośredniego (CAPI) przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urzą-

dzenia mobilnego  zwanego dalej „wywiadem bezpośrednim”; 

 wywiadu telefonicznego „Spis na żądanie” przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego z responden-

tem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierze kanał „Spisz się przez telefon”. 

 

Ważne ! 
 

 Spis jest obowiązkowy; 

 Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w 

stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrzowie– bezpośrednio lub telefonicznie. Fakt ten należy zgło-

sić najpóźniej do 31 sierpnia 2021 r.; 

 Udzielenie  odpowiedzi niezgodnej ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi podlega ka-

rze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch ( art. 56 i art.57 ustawy o sta-

tystyce publicznej). 

 

Pozostałe informacje: 
 

 W Urzędzie Gminy w Kawęczynie powołano Gminne Biuro Spisowe do wykonania spisu na terenie gminy 

Kawęczyn; 

 Od 1 kwietnia 2021 r. w urzędzie gminy zostanie bezpłatnie  udostępnione miejsce do dokonania samospisu 

internetowego wraz z niezbędną pomocą do wypełnienia  aplikacji spisowej; 

 Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Kawęczyn. 

 

Zapraszamy do współpracy ! 

  

    

    

    

    

 

 

 

 

    

                   

               Dorota Bartosik    

               https://spis.gov.pl/ 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA INACZEJ…. 

 Święto Babci i Dziadka to zawsze bardzo wzruszająca uroczystość, która od lat gromadziła Babcie i Dziad-

ków w przedszkolach na terenie gminy Kawęczyn. W tym roku z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej 

nie obchodzono tego święta tak tradycyjnie jak zwykle, ponieważ nie można było zaprosić gości w szkolne mury. 

Od zawsze Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w sercach wnuków, dlatego też przedszkolaki wraz z 

wychowawczyniami przygotowały krótki program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i  tańczyły. 

Wszystkie występy zostały nagrane w celu pokazania Babciom i Dziadkom. W ten sposób wyraziły wdzięczność i 

miłość dla ukochanych osób. Nie zabrakło oczywiście życzeń i upominków samodzielnie wykonanych przez 

przedszkolaków.  

 

   
                                                                                        Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich 

            Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej -Curie w Kawęczynie 

cd.str.19 

Przedszkolaki z Szkoły Podstawowej im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie. 

Prace wykonane przez przedszkolaków. 
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Przedszkolaki z Przedszkola „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich, grupa starsza 

Przedszkolaki z Przedszkola „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich, grupa młodsza 



MORSOWANIE—CO  POWINNIŚMY WIEDZIEĆ ?   

Morsowanie to kąpiel w zimnej lub lodowatej wodzie, czyli rodzaj krioterapii ogólnoustrojowej, która ma pozy-

tywny wpływ na stan zdrowie i samopoczucie. Nie wymaga specjalistycznego ekwipunku ani dużych nakładów 

finansowych. Co warto o nim wiedzieć? 

1. Zalety morsowania 

Wiele badań udowodniło, że regularne przebywanie w zimnej (8-11 stopni) i lodowatej (poniżej 4 stopni) wodzie 

ma dobroczynny wpływ na organizm. Zalety to: 

 wzmacnianie układu odpornościowego, 

 wzmocnienie pracy układu sercowo-naczyniowego, 

 poprawa parametrów krwi, 

 zwiększenie ukrwienia skóry, 

 opóźnienie starzenia skóry, 

 normalizowanie poziomu cholesterolu i cukru we krwi, 

 przyspieszenie regeneracji organizmu, 

 łagodzenie chorób dermatologicznych, 

 zwiększenie ruchomości stawów, 

 pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu kostnego, 

 wzrost endorfiny, 

 redukcja stresu, 

 profilaktyka żylaków, 

 redukcja dolegliwości bólowych. 

2. Przeciwwskazania do morsowania 

Każdy przed rozpoczęciem powinien udać się lekarza w celu oceny bezpieczeństwa kąpieli w lodowatej wo-

dzie. Choroby, które wykluczają morsowanie to: 

 padaczka, 

 nadciśnienie tętnicze, 

 problemy z sercem, 

 problemy z krążeniem, 

 choroby mózgu, 

 borelioza. 

Pacjenci, którzy borykają się zaburzeniami układu nerwowego przed rozpoczęciem morsowania również powinni 

skonsultować się ze swoim lekarzem. Specjalista powinien dokładnie zweryfikować, czy nie istnieją żadne prze-

ciwwskazania. 

3. Jak zacząć morsować? 

Pierwsze wejście do wody to przede wszystkim przełamanie strachu i myślenia o temperaturze. Najpierw należy 

porządnie rozgrzać ciało przez 15-20 minut, rozebrać się i szybko wejść do wody, trzymając ręce w górze. Osoby 

początkujące powinny zanurzać się po pachy, ponieważ woda sięgająca po szyję utrudnia regulację oddechu i tęt-

na. Pierwsze morsowanie nie powinno trwać więcej niż kilkanaście sekund. Po wyjściu z wody należy wytrzeć się 

do sucha i ubrać, zaczynając od góry. Przez około pięć minut organizm nie odczuwa chłodu, więc to idealny czas 

by założyć odzież. Doświadczone morsy mogą powtórzyć kąpiel po ponownej rozgrzewce. 

4. Podstawowe zasady morsowania 

 przed morsowaniem konieczna jest 15-minutowa rozgrzewka, składająca się z truchtu i gimnastyki, 

 2-3 godziny przed morsowaniem nie należy jeść, 

 dzień przed morsowaniem zabronione jest picie alkoholu, 

 należy znaleźć bezpieczne miejsce, 

 należy morsować w towarzystwie innych osób, 

 do wody należy wchodzić szybko, ponieważ pozostawanie na mrozie   może prowadzić do wyziębienia, 

 optymalna temperatura do morsowania to -8 stopni Celsjusza, 

 czas kąpieli jest zależy od wieku, stanu zdrowia i kondycji fizycznej, 

 po wyjściu z wody zalecana jest krótka aktywność fizyczna, 

 później należy się ubrać i napić ciepłego napoju. 
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https://portal.abczdrowie.pl/co-to-jest-uklad-odpornosciowy
https://uroda.abczdrowie.pl/jak-opoznic-starzenie-sie-skory
https://portal.abczdrowie.pl/endorfiny-sie-nie-starzeja
https://portal.abczdrowie.pl/ataki-padaczki
https://portal.abczdrowie.pl/nadcisnienie
https://zywienie.abczdrowie.pl/choroby-serca
https://portal.abczdrowie.pl/borelioza-charakterystyka-objawy-badania-profilaktyka-leczenie
https://uroda.abczdrowie.pl/rozgrzewka-zalety-etapy


5. Jak długo przebywać w zimnej wodzie? 

Czas przebywania w lodowatej wodzie to indywidualna 

kwestia i nie należy sugerować się innymi. Przyjmuje się, 

że osoby początkujące powinny spędzić w wodzie 5-30 

sekund. Po późniejszym czasie można dostosowywać czas 

do temperatury wody, na przykład w wodzie o 2 stopniach 

Celsjusza przebywać do 2 minut. Z kolei osoby, które re-

gularnie morsują potrafią spędzić w wodzie od kilku do 

nawet kilkunastu minut, ale wymaga to dobrej znajomości 

własnych możliwości. Zalecany jest umiar i rozważne po-

stępowanie tak, by nie narazić siebie na kłopoty zdrowot-

ne. 

6. Co zabrać na morsowanie? 

Morsowanie nie wymaga specjalistycznego ekwipunku, 

więc koszt przygody nie jest wysoki. Elementy potrzebne 

do morsowania to: 

 strój kąpielowy, 

 ręcznik, 

 bielizna na zmianę, 

 czapka, 

 rękawiczki, 

 ciepłe ubranie, 

 termos z ciepłym napojem. 

Paulina Tyczyno  

Źródło:  www.uroda.abczdrowie.pl 

LUDOWE PRZYSŁOWIA NA LUTY 

• Gdy luty z burzami, wiosna prędko z nami. 

• W lutym śnieg i mróz stały czynią w lecie upały. 

• Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 

• Śnieg na św. Błażeja, pogoda w Wielką Niedzielę. 

• Po świętej Agacie widać muchy w chacie. 

• Na świętego Walentego  mróz, chowaj sanie, szykuj wóz. 

• W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry częste są w tym roku.  

CIEKAWOSTKI  O ŚRODZIE POPIELCOWEJ 

 Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem, to w Kościele Katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu, 

kończący karnawał na 46 dni przed niedzielą Wielkanocną (nie wliczając niedziel do tego okresu, daje nam to 40 

dni postu). Jest to dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. W obrządku tym w czasie mszy odprawianej w 

ten dzień, kapłan posypuje wiernym głowę popiołem lub popiołem czyni znak krzyża mówiąc: "Z prochu powsta-

łeś i w proch się obrucisz" lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Zwyczaj posypywania głów pochodzi z 

VIII w. W XI wieku, stał się on zwyczajem obowiązującym w Kościele Katolickim dzięki decyzji ówczesnego 

Papieża Urbana II. Środa popielcowa przypada w tym roku w dniu 17 lutego. 

Ciekawostki:  

-W obrządku ambrozjańskim (stosowanym nadal w archidiecezji mediolańskiej) Wielki Post zaczyna się dopiero 

w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej. 

-Papież Jan Paweł II ogłasił Popielec dniem modlitwy o pokój na świecie.  

-Zwyczaj posypywania głów popiołem był znany także u starożytnych Greków, Egipcjan i Arabów i we wszyst-

kich kulturach oznaczał pokutę i skruchę.  

                      Źródło: https://friko.net/popielec.html  
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LUTOWE KALENDARIUM 

01.02.1944 r. – Oddział Kierownictwa Dywersji „Kedywu” Armii Krajowej dokonał udanego zamachu na dowód-

cę SS i policji dystryktu warszawskiego, gen. Franza Kutscherę, znanego z okrutnej polityki wobec ludności War-

szawy, odpowiedzialnego za masowe egzekucje. 

01.02.1717 r. -  Obradował Sejm, zwany „niemym”. Niedopuszczono nikogo do głosu, a pod presją wojsk rosyj-

skich zmniejszono liczbę wojska do 24 tys. żołnierzy. 

02.02.1949 r. – Mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, biskup 

lubelski Stefan Wyszyński odbył uroczysty ingres do archikatedry w Gnieźnie. 

03.02.1863 r. – W Powstaniu Styczniowym Polacy stoczyli bitwę pod Węgrowem. Miasto zostało otoczone kor-

donem przez wojsko rosyjskie dysponujące tysiącem armat. 

04.02.1921 r. – Sejm RP ustanowił, jako symbol odzyskania przez Polskę Niepodległości, Order Odrodzenia Pol-

ski (Polonia Restituta). 

05.02.1831 r. – Po wybuchu Powstania Listopadowego wojska rosyjskie wkroczyły do Królestwa Polskiego, co 

rozpoczęło wojnę polsko-rosyjską. Dowodzone przez  feldmarszałka Iwana Dybicza wojska rosyjskie ruszyły na 

Warszawę. 

06.02.1966r. – Odbyła się konsekracja na ordynariusza przemyskiego ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka, żarliwe-

go obrońcy praw narodu i Kościoła, który zasłynął z budowy wielu świątyń wbrew polityce komunistów. 

07.02.1984 r. – „Nieznani Sprawcy” zamordowali Piotra Bartoszcze ze Sławęcina k. Inowrocławia. Był aktywnym 

działaczem rolniczej „Solidarności”. 

08.02.1296 r. – W Rogoźnie został zamordowany przez płatnych zabójców nasłanych z Brandenburgii Przemysł 

II, książę Wielkopolski i Pomorza, w 1295 roku koronowany na króla Polski, na prośbę arcybiskupa Jakuba Świn-

ki. 

10.02.1920 r. – Generał Józef Haller dokonał w Pucku nad Bałtykiem symbolicznych zaślubin Polski z morzem 

rzucając na morskie fale pierścień. Na mocy traktatu wersalskiego otrzymaliśmy 147 km wybrzeża. 

10.02.190 r. -  NKWD  pierwszą z czterech wywózek ludności polskiej z wschodnich ziem Rzeczpospolitej w głąb 

Związku Sowieckiego. Ogółem do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wywieziono na Syberię i do Środkowej 

Azji około miliona obywateli II RP. 

11.02.1945 r. - Na konferencji w Jałcie USA i Wielka Brytania - pod naciskiem Stalina - zgodziły się na oddanie 

Związkowi Sowieckiemu ziem RP, które po 17 września 1939 roku zostały zajęte przez Armię Czerwoną na mocy 

paktu Ribbentrop-Mołotow. 

12.02.1798 r. – W Petersburgu zmarł ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski (ur. 1732). Monarcha ab-

dykował na żądanie carycy Katarzyny II w 1795 r., po III rozbiorze Polski. 

13.02.1980 r. – Zmarł Marian Rejewski (ur. 1905), ostatni z trójki polskich kryptologów (obok Jerzego Różyckie-

go i Henryka Zygalskiego), którzy rozpracowali niemiecką maszynę szyfrującą „Enigma”, co przyczyniło się do 

wielu alianckich zwycięstw w czasie drugiej wojny światowej. 

14.02.1942 r. – Na rozkaz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego powołano 

Armię Krajową na miejsce Związku Walki Zbrojnej. 

14-15.02.1941 r. - W nocy wykonano pierwszy zrzut do Polski specjalnie przeszkolonych żołnierzy polskich Sił 

Zbrojnych z Wielkiej Brytanii - cichociemnych. Przygotowano prawie 2,5 tys. ochotników, z których 316 przerzu-

cono do kraju. 

15.02.1386 r. – W Katedrze Wawelskiej ks.abp Bodzanta ochrzcił przybyłego do Krakowa Wielkiego Księcia Li-

tewskiego i przyszłego króla Polski, Jagiełłę, nadając mu imię Władysław. 
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SŁYNNE POLSKIE WYNALAZKI 

Czy wiecie, że niebieski laser, wycieraczki samochodowe, a nawet spinacz biurowy to wynalazki Polaków? 

Niestety żaden z nich nie dorobił się na nich fortuny, wiele z nich było nawet przekazywane innym bez pa-

tentu. Warto jednak przypomnieć najbardziej znane wynalazki stworzone przez naszych rodaków: 

 Hologram. Hologramy znane z filmów science-fiction i stosowane np. w Podziemiach Rynku w Krakowie 

wynalazł polski profesor fizyki Mieczysław Wolfke. 

 Kamizelka kuloodporna. Wynalazcami byli Jan Szczepanik i Kazimierz Żegleń. Ich pomysł był prosty. 

Siłę kuli miały tłumić kolejne warstwy materiału. Uratowała ona życie królowi Hiszpanii Alfonsowi XIII w 

1902 r. kiedy przygotowano na niego zamach.  

 Komputer K -202. Stworzony przez Jacka Karpińskiego w 1969 r. Miał 8 mb pamięci. Pierwsze komputery 

wynalezione w USA miały zaledwie 65 kB pamięci. Ówczesna władza zamiast wypromować projekt zaka-

zała Karpińskiemu pracy nad nim i uznała za sabotażystę. 10 lat później w USA rozpoczął się prawdziwy 

komputerowy boom.  

 Grafen. Co prawda Polacy nie odkryli grafenu, zrobili to Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow za co 

otrzymali w 2019 r. Nagrodę Nobla, jednak to Polacy wynaleźli metodę jego produkcji. Tym razem mamy  

na nią patent na cały świat. Technologia wytwarzania grafenu o najlepszej jak dotąd jakości została wynale-

ziona w 2011 r. w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Wydziale Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 Spinacz biurowy. Jego wynalazcą był słynny kompozytor i pianista Józef Hofmann. Inspiracją miał być 

klucz wiolinowy.  

 Walkie—tolkie. Nieco zapomniane w dobie telefonów komórkowych walkie-talkie zaprojektował w 1943 

r. Henryk Magnuski dla amerykańskiej Motoroli. Urządzenie zostało następnie wykorzystane przez Armię 

Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej.  

 Projektor filmowy. Jego wynalezienie powszechnie przypisuje się braciom Lumière. Opatentowali go w 

1895 r. Jednak rok wcześniej projektor filmowy wynalazł Kazimierz Prószyński nazywając go pleografem. 

  Melex, czyli niewielki „samochód” napędzany silnikiem elektrycznym został wyprodukowany przez pol-

ską Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”. Początkowo wykorzystywano je jako wózki gol-

fowe. Dzisiaj m.in. w Krakowie służą do przewodu turystów w okolicach Starego Miasta  

         

            Źródło: https://historia.org.pl/2011/06/15/slynne-polskie-wynalazki/ 

17.02.1941 r. – Gestapo uwięziło ojca Maksymiliana Kolbego oraz czterech innych zakonników z Niepokalano-

wa. Przewieziono ich do warszawskiego Pawiaka, a stamtąd do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. 

18.02.1386 r. – W katedrze wawelskiej odbył się ślub Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą.  

20.02.1919 r. – Pierwszy Sejm Odrodzonej Polski uchwalił tzw. Małą Konstytucję, która miała obowiązywać do 

czasu przyjęcia przez Parlament Ustawy Zasadniczej. Równocześnie zatwierdził Józefa Piłsudskiego na stanowi-

sku tymczasowego Naczelnika Państwa. 

22.02.1810 r. – W żelazowej Woli urodził się Fryderyk Chopin (zm.1849), jeden z najwybitniejszych pianistów i 

kompozytorów, znany na całym świecie. 

25.02.1831 r. -  Pod Grochowem rozegrała się jedna z największych bitew powstania listopadowego z udziałem 

ok. 100 tys. żołnierzy. Szczególnie zacięty był o Olszynkę Grochowską. 

28.02.1768 r. -  W Barze na Podolu szlachta zawiązała konfederacje w obronie wiary i wolności. Konfederacja 

barska jest uważana za pierwsze powstanie w obronie suwerenności Rzeczpospolitej, zakończona zdobyciem ja-

snej Góry 18 sierpnia i klasztoru w Zagórzu 29 listopada 1772 r. 

         

             Źródło: Terminarz Polski na rok 2021 



MARIANOWSKI CRISTIANO RONALDO 

Dziś mam przyjemność rozmawiać z Dawidem Gołdyką, mieszkańcem  Marianowa – Kolonii. Jest on ko-

lejnym przykładem na to, że ciężką pracą można zajść daleko. Dawid swoją przygodę z piłką nożną zaczy-

nał w Akademii Reissa, grał też w GKS Orzeł Kawęczyn oraz Wichrze 

Dobra. Obecnie występuje w drużynie trampkarzy w MKS 1921 Tur 

Turek na poziomie ligi wojewódzkiej.  

 

Pierwsze pytanie jest następujące. Opisz jak rozpocząłeś swoją przygo-

dę z piłką nożną. 

W wieku 4 lat tata zapisał mnie do Akademii Piłkarskiej Reissa. Tam pod-

stawą treningu były małe gry. Nie zwracaliśmy uwagi na wyniki. Nacisk 

kładziony był głównie  na technikę, na tym trenerzy się skupiali. W akade-

mii czułem się świetnie za sprawą bardzo dobrego trenera. Grałem tam ok. 

7-8 lat. W tym samym czasie trenowałem  w GKS Orzeł Kawęczyn, a póź-

niej w Wichrze Dobra, równolegle reprezentując Akademię Piłkarską Reis-

sa. 

 

Kto zaraził Cię pasją do piłki nożnej? 

Był to tata, który grał w piłkę wcześniej. Do tej pory pogrywa sobie ama-

torsko, zresztą bardzo dobrze mu to wychodzi. Widząc pasję taty posta-

nowiłem  spróbować swoich sił w tej dziedzinie. Chciałem zobaczyć jak 

to wygląda, czy też będzie mi to tak dobrze wychodzić jak tacie. Podsumo-

wując zakochałem się w graniu w piłkę  i chciałbym to robić do końca ży-

cia, a docelowo występować w jak możliwie najwyższej lidze seniorskiej w 

Polsce. 

 

Proszę, abyś powiedział kilka zdań o swoim obecnym klubie MKS Tur 1921 Turek. 

Zazwyczaj trenujemy 3 lub 4 razy w tygodniu. W sobotę lub niedzielę w okresie, kiedy nie gramy meczy ligowych 

uczestniczymy w meczach kontrolnych tzw. sparingach. Drużynę prowadzi Konrad Grzelak, który jest bardzo do-

brym trenerem. Obecnie gramy w lidze wojewódzkiej, gdzie jest wiele świetnych drużyn m.in.: Górnik Konin czy 

Oranje Konin. Najważniejszy cel dla Nas to utrzymać się w lidze, ponieważ jest to nasz pierwszy sezon w tej kla-

sie rozgrywkowej. Musimy zbierać doświadczenie, a indywidualnie dla każdego najważniejszy jest rozwój. Obec-

nie duży nacisk kładziemy na aspekty motoryczne, ponieważ większość drużyn w poprzedniej rundzie wyglądała 

od Nas lepiej fizycznie. Teraz chcemy to poprawić. 

 

Mam pytanie odnośnie testów, bo słyszałem, że testowano Cię w większych klubach niż Tur Turek? 

Tak, odbyłem konsultacje w KKS Kalisz oraz przebywałem na testach w Warcie Poznań. Na pewno zauważyłem 

różnicę jakości pomiędzy Turem, a tymi klubami, które wymieniłem, ale to normalne. Jeżeli dostałbym się do jed-

nego z nich to jest większa szansa na rozwój, gdyż KKS Kalisz na poziomie seniorów to II Liga, natomiast Warta 

Poznań to ekstraklasa. 

 

Jakie jest Twój ulubiony zawodnik, klub i reprezentacja? 

Odnośnie zawodników to Cristiano Ronaldo i Zinedin Zidane. Klub to oczywiście Real Madryt, a reprezentacja 

Francja. 

 

Jakie stawiasz sobie cele na nowy 2021 rok? 

Cel drużynowy to utrzymanie w lidze wojewódzkiej, a indywidulany to chciałbym jak najlepiej wyglądać w tre-

ningach, w meczach i przez to dostać powołanie do Kadry Wielkopolski, żeby tam móc dalej się spełniać. 
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Dawid Gołdyka 
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TRAMPKARZE NA II EDYCJI „KASZTELANIA CUP” 

Jak oceniasz nowego selekcjonera Reprezentacji 

Polski Paulo Souse? 

Oczekuje, że zmieni styl gry reprezentacji. Może 

wprowadzi nową jakość. Jest taka szansa ponieważ 

dawno nie mieliśmy trenera z innego kraju niż nasz. 

Ogólnie chciałbym, żeby Polacy zajęli jak najwyższe 

miejsce na Euro, które odbędzie się  w tym roku. 

 

Powiedz kilka słów o Monice Poniedziałek 

(mieszkance Marianowa – Kolonii), która również 

wysoko aspiruje, tak jak Ty… 

 

Monika gra w Medyku Konin, bardzo dobrze jej 

idzie. Regularnie otrzymuje powołania do Kadry 

Wielkopolski. Jeżeli ona, jak i ja jesteśmy w domu to 

często sobie pogrywamy. Nawzajem się wspieramy i 

podpowiadamy sobie. Jest moją najlepszą koleżanką. 

 

Dziękując Ci za poświęcony czas. Życzę Ci wszyst-

kie najlepszego, jak najmniej kontuzji, jak naj-

więcej występów w Turze, punktów oraz bramek i 

cały czas progresu. 

Również dziękuję i pozdrawiam. 

         

      Marcin Mazurek  

10 stycznia 2021 r. drużyna Trampkarzy Starszych GKS Orzeł Kawęczyn uczestniczyła w II edy-

cji halowego turnieju piłkarskiego „KASZTELANIA CUP” rozgrywanego w hali sportowej w Brudzewie. 

Był to pierwszy sprawdzian chłopców przygotowujących się do rozgrywek w ramach I Ligi Okręgowej 

Trampkarzy.                   

Drużyna wygrała 2 mecze i przegrała 4 zajmując ostatecznie VI miejsce. Nie to jest jednak najważniejsze. 

Liczy się możliwość rywalizacji z rówieśnikami z pobliskich klubów. Bramki dla Orła strzelali Patryk Kapa – x5, 

Wiktor Górski – x1. Należy dodać, iż najlepszym bramkarzem wybrano Kacpra Michalaka z naszego zespołu. 

Turniej zapoczątkował fazę przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2020/2021. Chłopcy zaczną trenować od po-

łowy lutego na kawęczyńskiej hali, już 9 lutego drużyna zagra w Halowych Mistrzostwach Konińskiego Okręgo-

wego Związku Piłki Nożnej Trampkarzy C1 o Puchar Burmistrza Miasta Turku, które odbędą się w Hali Sporto-

wej w Turku przy ul. Parkowej. Drużyna GKS Orzeł Kawęczyn w turnieju w Brudzewie grała w składzie: Kacper 

Michalak, Michał Michalak, Wiktor Górski, Adam Balcerzak, Jakub Gidelski, Mateusz Gawron, Max Misiak, Pa-

tryk Kapa, Oliwier Drzewiecki, Kacper Maćczak, Oliwier Kos, Patryk Kleśta, Trener: Marcin Mazurek. 

 

               Marcin Mazurek  

                                                                  www.kaweczyn.pl                                               25 

Dawid Gołdyka podczas gry 
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 ORZEŁ KAWĘCZYN ZAPRASZA 

Drużyna Trampkarzy  

Starszych GKS  

Orzeł Kawęczyn 

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że  

 Obiekt Sportowy „Moje Boisko – ORLIK 2012”   

w Kawęczynie jest nieczynny  przez okres zimowy  



  

W każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 11:00  

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn                            

Piotr Gebler  

pełni dyżury w siedzibie  Urzędu Gminy w Kawęczynie, 

pokój nr 38 (budynek B) 

Wójt  Gminy Kawęczyn 

Jan Nowak 
p r z y j m u j e  interesantów  

w  każdy  poniedziałek  

w  godzinach 900 – 1300   oraz 1530 -1700  

po wcześniejszym umówieniu się  

Rozwiązanie krzyżówki można dostarczyć   

do Urzędu Gminy  

w Kawęczynie  

pokój nr 1  

lub przesłać na adres  

ugkaweczyn@kaweczyn.pl,   

podając imię, nazwisko  

i miejsce  zamieszkania,  

z dopiskiem  

w temacie  

„krzyżówka” 

 do  

 5 marca  2020 r.   

 

Do rozlosowania  

nagrody. 

Rozwiązanie krzyżówki  

z nr 12/20 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki  

z nr 01/21 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO: „ dwa zero i oczko” 

 Spośród nadesłanych odpowiedzi  

wylosowano 1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną 

przez Wójta Gminy Kawęczyn  

otrzymuje:  

Teresa Chudzik 

Nagroda do odbioru  w 

Urzędzie Gminy w Kawęczynie 

        Informacja USC  w Kawęczynie 

Nowo otwarta Okręgowa Stacja Kontroli i Pojazdów zaprasza - Kawę-

czyn 49B. Godziny otwarcia poniedziałek-piątek 8.00-18.00, sobota – 

8.00-14.00.  Wszystkie rodzaje pojazdów.  

 Zapraszam do nowo otwartego gabinetu podologicznego miesz-

czącego się w Malanowie ul. Spółdzielców 20 (w budynku HOLLYWO-

OD BEAUTY ACADEMY), w którym zajmuje się profesjonalną pielę-

gnacją stóp. Podologia jest moją pasją, dlatego do każdego przypadku 

podchodzę w indywidualny sposób. W moim gabinecie zabiegi wykony-

wane są sterylnymi, jednorazowymi narzędziami. Nie czekaj, już dzisiaj 

umów się ma wizytę. Zdrowe stopy to podstawa. Tel. 693435-372.  

Zgony 

         ††††   
 

           
 Eugeniusz Adamiak 

 Edward Skiera  
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Od 1 lutego można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 

umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń, a także o ponowną 

wypłatę świadczenia postojowego. 
Prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż. Zakres i 

forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. O umorzenie składek za styczeń albo 

za grudzień i styczeń oraz ponowne świadczenie postojowe (do dwóch razy), będą mogli wystąpić, między innymi 

przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, prowa-

dzący różne formy edukacji, obiekty noclegowe, uzdrowiska, pralnie, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące 

się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki, fizjoterapeuci i paramedycy. Ze zwolnienia ze składek 

za grudzień i styczeń skorzystają również taksówkarze i prowadzący usługi wspomagające transport. 

Nieco inny zakres wparcia dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność to sprzedaż detaliczna w 

sklepach i na targowiskach. Przysługuje im zwolnienie ze składek za styczeń i jednokrotna wypłata ponownego 

świadczenia postojowego. 

O wsparcie można wystąpić od 1 lutego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy mają czas na złoże-

nie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co 

miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za 

grudzień i styczeń. 

O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Warto jednak pa-

miętać, że data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku 

przychodu.                                                       Źródło: www.zus.pl 

 POMAGAJMY ! 

 Drodzy czytelnicy „Kawęczyniaka”, mieszkanka naszej gminy potrzebuje wsparcia. Osoby zainteresowane 

pomocą zapraszamy na stronę siepomaga.pl. Dla nas nie wiele, dla kogoś nadzieja.  
 

 UWAGA NOWE ZWOLNIENIA I POSTOJOWE Z ZUS 


