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LICZYMY SIĘ DLA POLSKI ! 

1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszań i potrwa do dnia 30 września 2021 r.  

Pamiętaj! 
 

 Spis jest obowiązkowy; 

 Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdro-

wia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospi-

sać, pomogą mu w tym rachmistrzowie– bezpośrednio lub telefonicznie. Fakt ten należy zgłosić najpóźniej 

do 31 sierpnia 2021 r. do Gminnego Biura Spisowego pod nr: 63 288 59 24 lub 63 288 59 21. 

 

Informujemy, że rachmistrzami spisowymi na terenie Gminy Kawęczyn są: 

- Małgorzata Frontczak, zam. Kowale Pańskie-Kolonia, 

- Bartosz Maciaszczyk, zam. Wojciechów. 
Rachmistrzowie wyposażeni będą w identyfikatory ze zdjęciem, którymi będą się okazywać mieszkańcom. 

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

rze grzywny, ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do lat dwóch ( art. 56 i art.57 

ustawy o statystyce publicznej). 

 

Przypominamy! 
 

Spis odbędzie się poprzez wypełnienie formularza         

z wykorzystaniem następujących metod: 

  samospisu internetowego (CAWI), przeprowadzo-

nego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji do-

stępnej 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”. 

 
Gminne Biuro Spisowe  https://spis.gov.pl/ 
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CO MOŻESZ ODDAĆ DO PSZOK 
W KAWĘCZYNIE ? 

 Od 9 stycznia 2021 r. działa na terenie 

Gminy Kawęczyn Punkt Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych. PSZOK cieszy się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców. Inwestycja zosta-

ła zrealizowana z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ra-

mach osi priorytetowej 4. „Środowisko”, działania 

4.2 „Gospodarka odpadami”, podziałania 4.2.1 

„Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki 

odpadami oraz uzupełnienie istniejących”.  

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 623 114,00 

zł z czego wysokość dofinansowania wyniosła 368 586, 25 zł  

PSZOK mieści się przy Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a) i jest czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00 

– 14.00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). 

Osoby zainteresowane oddaniem odpadów do PSZOK zgłaszają ten fakt do Urzędu Gminy w Kawęczynie od 

poniedziałku do czwartku  w godzinach 7:30.15:30 pod numerem telefonu: 0 63 288 59 21. 
 

W PSZOK przyjmowane są m.in. odpady takie jak: 

-      odpady wielkogabarytowe i meble w ilości do 100 

 kg/ osobę /rok 
-       odpady komunalne ulegające biodegradacji – trawa, 

 gałęzie, 

-       przeterminowane leki, 

-       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

-       zużyte żarówki energooszczędne i lampy  

 fluorescencyjne (świetlówki), 

-       zużyte baterie, akumulatory, 

-       chemikalia,  
-       tonery, 

-       termometry rtęciowe 

-     zużyte opony - 2  szt. opon samochodowych na 

 osobę/rok, 

-       zużyte oleje, 

-       odpady budowlane i rozbiórkowe (glazura, styropian, okleiny, usunięte tapety, itp. – wyłącznie w ilościach 

wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remon-

towo budowlanych wykonywanych przez mieszkań-

ców). do 100 kg/osobę /rok 

-       popiół   

-       szkło, papier, tworzywa sztuczne 

-       środki ochrony roślin 

 W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez miesz-

kańców nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie gminy Kawęczyn, którzy są objęci systemem go-

spodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego 

tytułu na rzecz gminy. 

 

 

Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska 

Tablica informacyjna 

PSZOK w Kawęczynie 

Tablica informacyjna 
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WIEŚ STANISŁAWA –JAKIE BYŁY JEJ POCZĄTKI ? 

178 lat temu w aktach parafii w Przespolewie pojawił się pierwszy zapis odnoszący się do miejscowości, 

która dziś nosi nazwę Stanisława. W dokumencie, którym jest akt urodzenia nr 19/1843, pojawia się wprawdzie 

nazwa – Brzozowie ale określenie to jest znane najstarszym mieszkańcom jako pierwotna nazwa wsi i do dziś spo-

radycznie zamiennie funkcjonuje. 

 Z treści tego aktu dowiadujemy się, że: 27 lutego 1843 roku Szczepan Musiałek lat – 26, borowy z Brzozo-

wia ochrzcił w obecności świadków Stanisława Mędrka i Michała Pakuły, obu komorników ze Skarżynka, syna 

Józefa urodzonego 23 lutego tego roku w Brzozowiu z jego małżonki Antoniny z Magdzińskich lat – 23. Rodzica-

mi chrzestnymi byli: Ignacy Magdziński i Małgorzata Kowalska. 

 Brzozowie pojawia się w księgach parafialnych dwukrotnie, w obu przypadkach są to akty urodzeń. Z treści 

aktu nr 88/1849 z 30 grudnia 1849 roku wynika, że: Leon Przybylski, również borowy z Brzozowia, ochrzcił córkę 

Maryannę urodzoną 20 grudnia z jego małżonki Franciszki z Potockich. Świadkowie chrztu: Franciszek Matusiak 

i Antoni Chyży, pochodzili ze Skarżyna. 

Z tych dwóch dokumentów można wnosić, że w miejscowości w tych czasach znajdowały się głównie lasy,      

a pierwszymi jej mieszkańcami byli borowi - osoby pełniące funkcję dzisiejszych leśniczych, czy strażników        

leśnych. Potwierdzają ten fakt również informacje o pochodzeniu świadków chrztów. Żaden z nich nie mieszkał        

w tej miejscowości, a z reguły przy sporządzaniu aktów uczestniczyli sąsiedzi lub mieszkańcy tej samej osady. 

Również sama nazwa – Brzozowie, świadczy o takim stanie rzeczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego z 1843 r. Źródło: Mapster   

  Osadnictwo na Stanisławie w II połowie XIX w. następowało w obrębie zakreślonego obszaru  

Przypisy: 

1. Komornik - chłop nie posiadający ziemi i zabudowań, mieszkający najczęściej u innych chłopów, utrzymujący się           

z pracy najemnej 

2. Okupnik - chłop pańszczyźniany opłacający okup, jak w Królestwie Polskim nazywano czynsz płacony w zamian za 

odrabianie pańszczyzny . 

3. Czynszownik – chłop, który nie miał obowiązków pańszczyźnianych, bo np. gospodarował na gruntach pierwotnie nie 

obsadzonych przez chłopów, za co płacił czynsz umowny. Czynszownikami byli np. zasiedleni koloniści, którzy nigdy 

nie mieli obowiązków pańszczyźnianych wobec folwarku.   
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 Z kolei w akcie zgonu Wiktorii Lezender z 15 sierpnia 1854 roku pojawia się po raz pierwszy nazwa Kolo-

nia Stanisławów. Z tego dokumentu wynika, że zmarła była córką owdowiałego gospodarza z Kolonii Stanisławo-

wa – Antoniego Lazendra. Świadkami zgonu byli gospodarze z tej samej miejscowości – Józef Chojnacki i An-

drzej Piorunowski. W dokumencie oprócz nazwisk pierwszych osadników, pojawia się w nazwie człon – Kolonia, 

który sugeruje w tym przypadku, że osada stosunkowo niedawno została zasiedlona i uzyskała odrębność. Kolo-

niami z reguły nazywano osady powstałe w wyniku wyrębu lasów pod pola uprawne i zabudowania lub poprzez 

zasiedlanie nieużytków. 

 25 października tego samego roku urodziła się  Katarzyna Piorunowska, w akcie jej urodzenia pojawia się po 

raz pierwszy nazwa Stanisława. Oprócz ojca dziecka Andrzeja Piorunowskiego, okupnika ze Stanisławy, w doku-

mencie wymieniono również Benedykta Konczaka –  gospodarza z tej wsi i żonę Józefa Chojnackiego – Teklę.       

20 sierpnia 1855 roku w Stanisławowie (kolejna zmiana nazwy miejscowości) przyszedł na świat Wawrzyniec 

Bydkoski, syn Kazimierza - tutejszego komornika i Józefy z Zielińskich. 4 września tego roku umarła Rozalia 

Górska, pozostawiając owdowiałego męża – Franciszka Górskiego. W następnym roku odnotowano urodzenie Jó-

zefa Sierockiego syna czynszowników ze Stanisławowa  – Maryanny i Szymona Sierockich oraz zgon Franciszki 

Jacek. 

W 1857 odnotowano trzy urodzenia i trzy zgony. Rok później pięć urodzeń i dwa zgony. Również w 1859 

urodziło się tu pięcioro dzieci, a jedna osoba zmarła. 

Warto również wspomnieć, że pierwszy związek małżeński na Stanisławie został zawarty 19 listopada 1860 

roku między Janem Augustyniakiem - młodzianem pochodzącym z Nowego Światu, zamieszkałym na Stanisła-

wie, a Marianną Sierońską urodzoną w Jankach. W roku następnym zawarto tu dwa związki małżeńskie. W sumie 

w okresie od 1843 roku do 1865 w księgach parafialnych spisano 66 aktów dokumentujących urodzenia, małżeń-

stwa i zgony, które wydarzyły się w tej miejscowości. Liczba ta potwierdza dynamiczny proces osadnictwa w tej 

wsi. 

Tak wyglądały początki dziejów Stanisławy w świetle ksiąg metrykalnych parafii w Przespolewie.   

 

 Sylwester Dzikowski 

Kilku członków Koła Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu w Kawę-

czynie w dniu 2 marca wzięło udział w warsztatach pn. „Dzieje dóbr arcybiskup-

stwa gnieźnieńskiego w kluczach uniejowskim i tureckim w świetle archiwaliów 

kościelnych. Od Bulli Gnieźnieńskiej po inwentarze dóbr stołowych metropoli-

tów gnieźnieńskich” prowadzonych przez regionalistę dr Jerzego Łojko.  

Warsztaty zrealizowana w ramach projektu „Źródła do dziejów miast 

Wielkopolski przedrozbiorowej – EUROPA NARODÓW” finansowanego przez 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Partnerami projektu są następu-

jące instytucje i organizacje: Archiwum Państwowe w Kaliszu, Archiwum Ar-

chidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Muzeum w Gosty-

niu, Muzeum Ziemi Pyzdrskiej, Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera w 

Turku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie (filia Gosławice), Koło Miłośników 

Dziejów i Tradycji Regionu w Kawęczynie, Stowarzyszenie Czas A.R.T. we 

Wschowie, Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Słowa 

podziękowania jesteśmy też winni właścicielce Bazy Turystycznej Chata Zbójców 

w Bucharzewie pod Sierakowem oraz kierownictwu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Gościnna Wielkopolska w Pępowie koło Gostynia. 

Celem projektu jest przybliżenie materiałów dokumentujących obecność ludności pochodzącej z Czech, 

Francji, Niderlandów, Niemiec, Szkocji, Włoch i wielu innych krajów Starego Kontynentu w tej części Królestwa 

Polskiego oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  

W ramach projektu odbywać się będą konferencje, wystawy oraz warsztaty. W związku z stanem epidemii 

wszystkie działania związane z projektem realizowane są w formie zdalnej.  Wszystkich zainteresowanych historią 

naszego regionu oraz wielkopolski zachęcamy do śledzenia strony http://en.poznan.ap.gov.pl/, gdzie pojawiać się 

będą publikacje, konferencje, warsztaty oraz wykłady. 

Ewa Frątczak 

ŚLADAMI HISTORII 

Dr Jerzy Łojko podczas  

warsztatów 

http://en.poznan.ap.gov.pl/
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KATASTROFA W CZARNOBYLU  - 35 LAT PO WYBUCHU 

26 kwietnia 1986 roku w reaktorze nr 4 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (Ukraina) nastąpiła eksplo-

zja, w wyniku której do otoczenia uwolnione zostały znaczne ilości substancji radioaktywnych.  Była to najwięk-

sza katastrofa w historii światowej jądrowej energetyki pod względem ofiar śmiertelnych i skutków ekologicz-

nych. 

Do katastrofy doszło w trakcie eksperymentu, który miał zwiększyć bezpieczeństwo elektrowni w sytuacji 

awaryjnej. Test miał wykazać, jak długo po ewentualnej awarii elektrownia będzie w stanie produkować energię 

na potrzeby swojej własnej pracy. Długość eksperymentu zaplanowano zaledwie na minutę. 

Ze względu na planowany eksperyment wyłączono wiele z normalnie działających systemów bezpieczeń-

stwa. Miał on pierwotnie zostać przeprowadzony w ciągu dnia, jednak ze względu na awarię innej elektrowni wła-

dze nakazały opóźnić wyłączenie reaktora, żeby zrekompensować produkcje energii elektrycznej. Pracownicy 

elektrowni, którzy przyszli do pracy na nocną zmianę nie byli w wystarczającym stopniu przygotowani na jego 

przeprowadzenie. Zgoda na wyłączenie reaktora przyszła z Kijowa dopiero o 23:04. Pracownicy elektrowni praw-

dopodobnie za bardzo zredukowali moc reaktora, która spadła do 10 MW. To spowodowało nadmierne wydziela-

nie się ksenonu-135, który w dalszym stopniu zmniejszał moc, powodując tzw. „zatrucie ksenonowe”. W takiej 

sytuacji reaktor powinno się wyłączyć na 24 godziny. Jednak obsługa elektrowni nie zdała sobie sprawy 

z „zatrucia ksenonowego” i zaczęła zwiększać moc reaktora do poziomu pozwalającego na przeprowadzenie te-

stu.  O 01:24 ciśnienie pary wodnej doprowadziło do pierwszej eksplozji. W wyniku kolejnych reakcji chemicz-

nych doszło do drugiego wybuchu, po którym zapłonęło kilka ton wykorzystywanego w elektrowni grafitu. 

To właśnie w wyniku pożaru do atmosfery dostało się najwięcej radioaktywnego pyłu. Według najpopularniejszej 

teorii (podważanej przez wielu naukowców) eksplozja w elektrowni wysadziła ważącą 1200 ton osłonę reaktora. 

Wciąż nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy większą winę za katastrofę ponosi błąd ludzki, czy wady 

konstrukcyjne samego reaktora. Radzieckie władze i sąd za katastrofę obwiniły obsługę elektrowni, w tym nadzo-

rującego eksperyment Anatolija Diatłowa. Został on skazany na 10 lat więzienia, jednak ze względu na zły stan 

zdrowia spowodowany chorobą popromienną, zwolniono go z więzienia przed końcem kary. 

Niedługo po wybuchu pożaru grafitu na miejsce katastrofy przybyła straż pożarna. Strażacy byli przekona-

ni, że gaszą zwyczajny pożar dachu elektrowni. Nikt nie ostrzegł ich przed niebezpieczeństwem kontaktu 

z radioaktywnym dymem. W niedługim czasie dostali choroby popromiennej, która objawiła się poprzez poparze-

nia, krwawe wymioty i utratę przytomności. Wszyscy strażacy, którzy pierwsi przybyli na miejsce katastrofy, 

zmarli w męczarniach. Ocalał tylko ich dowódca, który później został poddany skomplikowanemu leczeniu. Pożar 

udało się na pewien czas stłumić, ale ponownie wybuchł z większą siłą. 

27 kwietnia rano na miejsce katastrofy dotarł profesor Borys Legasow. To on zarządził natychmiastową 

ewakuację 10 kilometrowej strefy śmierci, która objęła pobliskie miasto Prypeć. Mieszkali w nim głównie pracow-

nicy elektrowni i ich rodziny. Na zlecenie Legasowa, na płonący reaktor zaczęto zrzucać z wojskowych śmigłow-

ców kilka tysięcy ton piasku, boru, dolomitu, gliny i ołowiu. Materiał topił się i tworzył zwartą bryłę otaczającą 

reaktor, dzięki czemu udało się opanować pożar. 

Elektrownia w Czarnobylu  

cd.str.7 
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Z powodu odniesionych  ran i w wyniku napromieniowania zginęło 31 pracowników elektrowni 

i strażaków próbujących ugasić pożar. Do pracy na miejscu katastrofy było potrzebnych coraz więcej żołnierzy, 

których zaczęto mobilizować z najdalszych części kraju. Nazwano ich likwidatorami. 650 tys. osób, które brało 

udział w pracach porządkujących obszar katastrofy zostało narażonych na promieniowanie. Władze nie zapewniły 

likwidatorom odpowiedniej ochrony przeciwko promieniowaniu. Wielu z żołnierzy pracujących na miejscu kata-

strofy prędzej lub później odczuło skutki promieniowania na swoim zdrowiu. 

Według oficjalnych danych, w wyniku chorób nowotworowych jakim uległo 60 tys. likwidatorów skutków 

katastrofy, zmarło ok. 5 tys. osób. Z kolei raport Lekarzy Przeciw Wojnie Nuklearnej szacuje liczbę wypadków 

raka tarczycy powstałych z powodu katastrofy na 10 000. Lekarze z tej organizacji uważają, że wciąż istnieje moż-

liwość kolejnych 50 000 przypadków raka tarczycy. Dodatkowo, według ich raportu, w wyniku katastrofy doszło 

do 10 000 deformacji płodów i śmierci 5000 niemowląt. Jeszcze w 2005 roku milion dzieci i 2 miliony dorosłych 

posiadało na Ukrainie status osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy. 

Najwyższe władze ZSRR w pierwszych dniach po katastrofie zdecydowały o zatajeniu informacji na jej 

temat. Dopiero 14 maja pierwszy sekretarz KPZR, Michaił Gorbaczow oficjalnie powiadomił o awarii i zapewnił 

w przemówieniu, że radzieckie władze opanowują sytuację. Jednak na Zachodzie od razu wykryto rozprzestrzenia-

jącą się nad Europą radioaktywną chmurę. Zagrożenie potraktowano niezwykle poważnie i wdrożono działania, 

które miały zapobiec ewentualnym skutkom napromieniowania. 

Obecnie szkodliwe pozostałości chroni nowa konstrukcja: Arka (in. Nowa Bezpieczna Powłoka czy Sarko-

fag). Jej wysokość to 105 m, szerokość – 257 m, a długość – 150 m. Aby ekipy budowlane nie zostały napromie-

niowane, prace montażowe prowadzono w pewnej odległości (327 m) od radioaktywnych zgliszcz. Kiedy kopuła 

była już gotowa, przesunięto ją na miejsce na szynach. Jako że konstrukcja ważyła aż 36 tys. ton, do jej podniesie-

nia musiano wykorzystać aż 224 podnośniki hydrauliczne, a jej transport trwał aż pięć dni (jednorazowo przesu-

wana była o 60 cm). Dziś miasto faktycznie wygląda na wymarłe. W przeważającej większości są to pracownicy 

czuwający nad nieczynnymi reaktorami oraz dawni mieszkańcy, którzy wrócili do swoich opuszczonych w pośpie-

chu domów. Oczywiście, specyficznymi mieszkańcami tego rejonu są też lisy, żubry, niedźwiedzie, jelenie, wilki    

i inne zwierzęta. Żyją tam dziko w dużej liczbie, korzystając z tego, iż człowiek rzadko zapuszcza się do czarno-

bylskich lasów. 

Małgorzata Jaworska 

KS. STANISŁAW ZDZITOWIECKI - PASTERZ, KTÓRY  
WYPRZEDZIŁ SWĄ EPOKĘ  

Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki - ur. 15 lutego 1854 roku w Barczkowicach k. Piotrkowa Trybunalskie-

go jako syn Wincentego i Julii Psarskiej (Pochodzącej z Poradzewa parafii goszczanowskiej. Bratem Julii Emmy 

był Erazm Psarski – poległy w Powstaniu Styczniowym a teść Antoniego Szymborskiego – dziadka Wisławy  

Szymborskiej ). 

 Stanisław ukończył gimnazjum w Piotrkowie w roku 1872, po czym wstąpił do warszawskiego Semina-

rium Duchownego. Wyświęcony na kapłana 22 lipca 1877 roku został skierowany do służby duszpasterskiej jako 

wikariusz w kościołach Warszawy. W latach 1881-83 studiował na Gregorianum w Rzymie uzyskując doktorat z 

prawa kanonicznego. Potem przez rok terminował w kongregacjach watykańskich. Po powrocie na ziemie polskie 

pracował w diecezji warszawskiej, a potem sandomierskiej, w której został administratorem apostolskim. 

 9 czerwca 1902 został mianowany przez Ojca św. Leona XIII ordynariuszem kujawsko-kaliskim. Wyświe-

cony 23 listopada 1902 r. w Petersburgu przez ks. bpa Józefa Szembeka z Płocka. Swoją służbę diecezji rozumiał 

szeroko – od wychowania poszczególnego człowieka, po sprawy ogólnonarodowe. W zakresie wychowania ak-

centował współpracę rodziny, szkoły i kościoła. Popierał tworzenie stowarzyszeń młodzieżowych. Wzywał swych 

kapłanów do budowy domów parafialnych i szerzenia oświaty. Sam dawał jednoznaczny przykład. W roku 1908 

założył Niższe Seminarium Duchowne we Włocławku przemianowane z czasem na Liceum im. Piusa X.  Wobec 

braku odpowiedniego lokalu przeznaczył na szkołę jedno skrzydło domu biskupiego. Jego staraniem powstało pry-

watne katolickie gimnazjum  żeńskie, przy którym utworzono seminarium nauczycielskie. Rozbudował i zrefor-

mował Wyższe Seminarium Duchowne uzyskując dla niego w 1927 roku status szkoły wyższej. Najzdolniejszych 

księży wysyłał na studia specjalistyczne krajowe i zagraniczne. Za jego pontyfikatu powstał we Włocławku prężny 

ośrodek naukowo-wychowawczy, który wspomógł zarówno kadrowo, jak i materialnie tworzony w 1918 roku 

Uniwersytet Lubelski (późniejszy KUL).  
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NA SŁODKO W GMINNYM ŻŁOBKU W KAWĘCZYNIE 

Ks. bp Zdzitowiecki skorygował podział administracyjny diecezji 

zwiększając liczbę dekanatów z 13 do 39. Powołał około 50 nowych para-

fii. Jego staraniem odbudowano spaloną w 1900 roku wieżę jasnogórską,  

którą poświęcił w 1906 roku. W roku 1910 ozdobił obraz Matki Bożej 

Częstochowskiej koronami Piusa X. Doprowadził też do zatwierdzenia 

przez Watykan święta Matki Bożej Częstochowskiej, kultu bł. Bogumiła z 

Dobrowa i koronacji obrazu Matki Bożej Gidelskiej. Jako aktywny spo-

łecznik słowem i czynem wspierał słuszne postulaty świata robotniczego. 

Zakładał ochronki i przedszkola, pomagał tworzyć stowarzyszenia, które  

wspierał materialnie i intelektualnie. Dużą wagę przykładał do słowa dru-

kowanego. Już w 1907 roku założył Drukarnię Diecezjalną, a w 1910 

Księgarnię Powszechną. Powstało wtedy 16 czasopism o różnym profilu, z 

których najznamienitsze to naukowe „Ateneum Kapłańskie” ukazujące się 

do dnia dzisiejszego.  

Biskup działał też na niwie ogólnonarodowej. Jego przemówienia 

były bardzo źle postrzegane przez urzędników carskich. Potem aktywnie 

działał w trudnych czasach wojny, tworzenia zrębów polskiej państwowo-

ści i kształtowania granic Wolnej Ojczyzny. Organizował pomoc material-

ną dla górników w Cieszynie i legionistów w Szczypiornie. Po odzyskaniu 

niepodległości uczestniczył w dostosowywaniu podziału administracyjne-

go polskiego kościoła do nowych granic i warunków. Dzięki niemu wy-

dzielono w roku 1925 diecezję częstochowską. Wskutek oporu innych hie-

rarchów nie powstała wówczas diecezja kaliska. Zmarł 11.02.1927 we 

Włocławku. Pochowany w krypcie biskupów tamtejszej katedry. 

Jan Czarnek 

Kalisz 

Ks.bp Stanisław Zdzitowiecki 

 Zawodowi piekarze i cukiernicy obchodzili swoje 

święto 15 marca. Dzięki nim możemy zajadać się smaczny-

mi ciastami czy bułeczkami, o czym przekonały się również 

Bąbelki i Bystrzaki z Gminnego Żłobka w Kawęczynie. W 

tym dniu swoją obecnością zaszczyciła Nas Ciocia Ewa, 

która zdradziła naszym dzieciom sekret pysznej czekolado-

wej polewy, a następnie udzieliła dzieciom niezbędnych 

wskazówek, dzięki czemu powstały pyszne kokosanki. 

Jeszcze większe zainteresowanie wśród dzieci wywołała 

możliwość degustacji słodkich wyrobów. Przez co, na 

twarzach dzieci zagościł czekoladowy uśmiech. Ponadto, 

Bystrzaki w tym dniu również przekonały się jak to jest 

być piekarzem i „wypiekały” chleb z ulubionymi dodatka-

mi. Z niecierpliwością czekamy na kolejne kulinarne wy-

zwania!  

Dominika Królak  

Grupa Bystrzaków przygotowująca słodkości 

Grupa Bąbelków czekająca na słodkości 
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DEKORACJE ŚWIĄTECZNE WŁASNEJ ROBOTY  

 Warsztaty wielkanocne dają niepowtarzalną możliwość twórczego przygotowania się do świąt Wielkiej 

Nocy i stworzenia dekoracji idealnej do wielkanocnego koszyczka. Zmuszają uczestników do artystycznego spoj-

rzenia na świat, przez co rozwijają zdolności plastyczne i manualne. W dniach 15.03.2021r - 18.03.2021r.              

w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich Kol. odbyły się warsztaty wielkanocne. 

Wzięli w nich udział uczniowie klas I – III. Warsztaty prowadziły wychowawczynie. Każdy z uczestników otrzy-

mał komplet materiałów niezbędnych do wykonania wielkanocnych ozdób. Mając do dyspozycji różnorodność 

materiałów uczestnicy stworzyli własnoręcznie piękne ozdoby takie jak: kurczaki, wielkanocne zające, olbrzymie 

jaja wyklejane kolorową bibułą, malowane 

farbami itp. Dekoracje świąteczne sprawdzą 

się jako ozdoba stołu, pokoju czy prezent dla 

najbliższej osoby. Nic nie cieszy tak jak wła-

snoręcznie wykonana przez dziecko praca!  

 

Szkoła Podstawowa  

im. Strażaków Polskich  

w Kowalach Pańskich-Kolonii 

Klasa III  szkoły podstawowej  

Klasa I  szkoły podstawowej  

Klasa II szkoły podstawowej  
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WSPOMNIENIE O DRUCHU  
 BOLESŁAWIE CHOJNACKIM 

W dniu 4 marca 2021 r. w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki 

Bożej Pocieszenia w Przespolewie odbył się pogrzeb śp. Bolesława Chojnackiego 

(ur. 22.05.1941 r. - zm. 26.02.2021r. ) - członka założyciela  i sekretarza Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Będziechowie oraz członka Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. Jego śmierć jest wielkim bó-

lem dla nas Wszystkich. Śp. Bolesław to człowiek wielkiego serca i ogromnych za-

sług dla naszej społeczności.  

 Druh Bolesław wstąpił w szeregi Ochotni-

czej Straży Pożarnej 10 października 1965 roku 

- i został jednym z założycieli Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Będziechowie. W szeregach jed-

nostki Ochotniczej straży pożarnej w Będzie-

chowie służył 56 lat.  W roku 1978  został wy-

brany na sekretarza Zarządu Ochotniczej Straży 

Pożarnej i funkcję te pełnił do śmierci. W roku 

1992 roku Druh Bolesław został odznaczony 

Brązowym Medalem ,, Za zasługi dla pożarnict-

wa''. W roku 1997 został odznaczony Srebrnym 

Medalem ,, Za zasługi do Pożarnictwa''. W roku 

2005  został  odznaczony Złotym Medalem ,, Za 

zasługi dla Pożarnictwa''. Od roku 2006 pełnił 

funkcję członka Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ka-

węczynie. W roku  2014 śp. Bolesław za swo-

je zasługi został odznaczony meda-

lem ,,Semper Vigilant'' - (wiecznie czuwający) 

stając się najwyżej wyróżnionym druhem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Będziechowie w historii jej ist-

nienia.  

 Druh Bolesław,  był niezwykle zaangażowany w pozyskanie dla jednostki OSP w Będziechowie sztandaru 

organizacyjnego oraz nowego samochodu pożarniczego. Jednostka w Będziechowie pożegnała wybitnego nauczy-

ciela, wzorzec do naśladowania, szczególnie dla młodych pokoleń, Swoją postawą śp. Bolesław pokazywał co to 

znaczy być wiernym organizacji, trwać z nią, na dobre i złe. Trudno wyliczyć wszystkie zasługi, i ilość pracy którą 

zawdzięcza śp. Bolesławowi Ochotnicza Straż Pożarna w Będziechowie. Wszystko co w życiu robił śp. Bolesław 

było zgodne z hasłem na strażackim sztandarze ,,Bogu na Chwałę - ludziom na pożytek''.  

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Będziechowie 

Druh Bolesław Chojnacki odbierający medal ,,SEMPER VIGI-

LANT,, (wiecznie czuwający) na uroczystości 50-lecia jednostki 

OSP w Będziechowie; 

 Gmina Kawęczyn i Powiatowy Urząd Pracy w Turku wspólnie 

pracują nad rozwojem przedsiębiorczości na terenie naszej gminy.        

W pierwszym etapie tej współpracy chcemy wyjść naprzeciw potrze-

bom i oczekiwaniom potencjalnych przedsiębiorców, osób, które chcą 

realizować własne, biznesowe projekty. Zapraszamy do śledzenia na-

szej strony internetowej oraz profili społecznościowych. 

Ewa Frątczak 

STAWIAMY NA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN 

cd.str.12 

 W dniu 20 stycznia bieżącego roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kawęczyn a Przedsiębior-

stwem Handlowo – Usługowym ECO-PLAST z siedzibą ul. Zachodnia 34, 63-300 Pleszew na wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn .„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kawęczyn – III etap w sys-

temie zaprojektuj i wybuduj”. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 

7 grudnia 2020 roku. Na terenie gminy zostanie  wybudowane 45 sztuk oczyszczalni.  

Roboty budowlane zostały podzielone na dwa etapy: 

 I etap - wybudowanie 25 szt. przydomowych oczyszczalni z  terminem wykonania do dnia 30.06.2021 roku. 

 II etap wybudowanie 20 szt. przydomowych oczyszczalni z  terminem wykonania do dnia 31.08.2021 roku . 

W I etapie planuje się wybudowanie oczyszczalni w miejscowościach tj.: Będziechów, Głuchów, Kowale Pańskie 

Kolonia i Marianów. Natomiast w II etapie w miejscowościach : Marianów, Milejów, Tokary Drugie, Tokary 

Pierwsze, Marcinów i Okręglica. 

 Warunkiem przystąpienia do programu było posiadanie dokumentu strategicznego , jakim jest „Plan Odno-

wy Miejscowości”, który uwzględniał potrzebę realizacji danej operacji tj. budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Operacja musiała być ujęta w „Plan Odnowy Miejscowości” czyli  związana z rozwojem danej miejsco-

wości.  

 Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Firma WIVIA reprezentowana przez Witolda Rosiaka z siedzibą w 

Turku. 

Koszt wykonania inwestycji, na co składa się: wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz 

nadzoru inwestorskiego wyniesie 1 157 69 zł. 

 Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne  realizowane są  z udziałem dofinansowania w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach pod-

działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów ma-

łej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Kwota dofinansowania dla 

całego zadania tj. budowy  45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wyniesie 583 663 zł. Celem operacji 

jest poprawa warunków życia mieszkańców z terenu Gminy Kawęczyn poprzez budowę przydomowych oczysz-

czalni ścieków.   

Monika Jatczak 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie  

KIEDY SKŁADAĆ NOWE DEKLARACJE ŚMIECIOWE ? 

 W grudniu  2020 r. otrzymali Państwo zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi na podstawie, którego należy dokonywać wpłat. Rada Gminy w Kawęczy-

nie ustaliła wysokość stawki obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi w wysokości: 
- 20,00 zł   miesięcznie za jednego mieszkańca (jeżeli nie kompostuje się bioodpadów) , 

– 2,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca ulgi za posiadanie przydomowego kompostownika i komposto-

wanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.                                                   

    W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Wójt Gminy Kawęczyn określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi dwukrotną wysokość stawki  ustalonej przez Radę Gminy tj. 

40,00 zł. 

 Jeśli segregują Państwo odpady i nie posiadają kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji. 

Opłatę należy dokonywać na podstawie zawiadomienia z zastosowaniem stawki 20,00 zł  miesięcznie za 

mieszkańca.  
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Jeśli segregują Państwo odpady i posiadają kompostownik, przysługuje zniżka w części z opłaty (2,00 zł/osoba).  

Aby z niej skorzystać należy złożyć nową deklarację. 

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych  zobligowani są do ich se-

gregacji , nie muszą składać nowych deklaracji  i dokonują opłaty na podstawie zawiadomienia. Jeśli posia-

dają kompostownik,   wtedy trzeba złożyć nowa deklarację. 

 Nowy wzór deklaracji  dostarczony był każdemu właścicielowi nieruchomości wraz z zawiadomieniem o 

zmianie stawki opłaty za odpady komunalne , dostępny będzie  na stronie internetowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce  druki do pobrania oraz w Urzędzie Gminy w Kawęczynie – Biuro Obsługi Interesanta. 

 

WAŻNE  !! 

 Uprawnienie do ulgi na kompostownik przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa  

deklaracja. 

 

Zmiana  terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zmienia termin  płatności.  Opłatę za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą” właściciele nieruchomości uiszczają za miesiąc kalendarzo-

wy z góry, bez wezwania, tj. do 25-tego dnia  każdego miesiąca  na numer rachunku bankowego : 

56 8557 0009 2004 0400 0101 0040 

 

Zmiana terminu składania  deklaracji (terminy ustawowe) 
1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 

na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgo-

nem, zmianą miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w termi-

nie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana . Zgodnie z zapisami znowelizo-

wanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytu-

ły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci miesz-

kańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 

6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega pod przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-

stępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

    Wszelkie informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można  uzyskać w  pokoju  nr  

17  Urzędu Gminy w Kawęczynie  lub  pod numerem  telefonu   63 288 59 27.    

Mariola Urbańczyk  

PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK – PORADNIK   
DLA MIESZKAŃCA GMINY KAWĘCZYN 

Rada Gminy Kawęczyn Uchwałą nr XXVIII/201/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r w sprawie wyboru metod 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty 

w §4 ustaliła zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł miesięcz-

nie na mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostującymi bioodpady stanowiące odpady w przydomowym kompostowniku. 

Tym samym mieszkańcy, którzy skorzystali lub skorzystają z tego zwolnienia mają obowiązek kompo-

stować bioodpady w przydomowym kompostowniku. Kompostownik musi być przydomowy, tzn. muszą 

być w nim kompostowane odpady pochodzące z domu (gospodarstwa domowego), a nie np. z działalności 

gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości, na której znajdują się także budynki mieszkalne 

jednorodzinne. W związku z powyższym odpad z działalności rolniczej jakim jest obornik nie może być 

traktowany jako odpad komunalny i nie można na jego podstawie korzystać ze zwolnienia. 
Korzystając ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów obowiązuje ograniczenie w po-

staci braku możliwości oddawania bioodpadów do PSZOK.  

cd.str.13 
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Korzystając z przywileju ulgi za kompostowanie odpadów bioodpadów należy mieć na uwadze zapisy usta-

wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U nr 2020 poz. 1439 t.j.) które 

mówią że: ”W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o posiadaniu kompo-

stownika, a: 

 nie posiada kompostownika przydomowego lub, 

 nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub , 

 uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokona-

nie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, 

ze stanem faktycznym; 

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa 

w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w któ-

rym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3. 

4c.  Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia 

nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”  

Tym samym, Gmina może w każdym momencie przeprowadzić kontrole celem weryfikacji faktycznego 

posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.  

 

Kompostownik – co warto wiedzieć o kompostowaniu, jakie są zalety jego posiadania? 
Kompostownik pozwala wykorzystać wszystkie odpady biodegradowalne, a więc takie, które poddają się 

rozkładowi tlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Warunki beztlenowe powodują gnicie resztek. Świetnie 

sprawdzą się odpady organiczne, które nie zawierają żadnych składników toksycznych czy też odpady roślin. 

Może to być skoszona trawa, z tym że trzeba zwrócić uwagę, aby skoszoną trawę nie wrzucać zbitą i jednocze-

śnie nie wsypywać od razu zbyt dużych jej ilości. Należy pamiętać, że sama trawa nie stanowi dobrej jakości 

kompostu i trzeba ją wymieszać z innymi odpadami. Do kompostownika możemy również wrzucać rozdrobnio-

ne przekwitłe rośliny, liście czy gałęzie. Idealnie nadają się organiczne odpady kuchenne, jak resztki warzyw i 

owoców, skorupki jaj czy też fusy z kawy i herbaty. Kompostownik ogrodowy jest także dobrym miejscem na 

przerobienie popiołu drzewnego z pieca, kominka lub ogniska, trocin, mułu z oczka wodnego.  

Kompostowanie przynosi więc różne korzyści - nie tylko pozwala na nieszkodliwe dla środowiska zago-

spodarowanie odpadów organicznych z ogrodu i kuchni, ale też wytwarza wysokiej jakości nawóz naturalny. 

Kompostowanie odpadów naturalnych ma wiele zalet. Przede wszystkim to ekologiczna i niedroga meto-

da wytwarzania nawozu, którą można wykorzystać w pielęgnacji wszystkich rodzajów roślin bez ryzyka 

przedawkowania. Bogaty w składniki odżywcze i jednocześnie bezpieczny dla zdrowia nawóz organiczny jest 

łatwo przyswajalny przez rośliny. 

 

Co nie powinno być kompostowane? 
Równie ważne jak to, co można wrzucać do kompostownika, jest to, czego nie powinno się do niego do-

dawać. W internecie pojawia się wiele pytań, np. czy można wrzucać chleb do kompostownika, czy możliwe 

jest kompostowanie cytrusów, jabłek, mięsa itp. Jaka jest odpowiedź? Do kompostownika nie należy wrzucać 

odpadów zwierzęcych, a więc mięsa, kości, skór, tłuszczu, ale też nabiału. Nie dość, że mogą być one przynętą 

dla much i dzikich zwierząt, to jeszcze rozkładają się przez gnicie i mogą być przyczyną nieprzyjemnego zapa-

chu kompostownika. 

Jeżeli rośliny w naszym ogrodzie chorują, np. mają choroby grzybicze, należy je zutylizować, a nie doda-

wać do kompostownika. Podobnie z owocami czy warzywami spleśniałymi. Dlaczego? Przy klasycznym, długo-

trwałym rozkładzie odpadów organicznych nie zostaną zniszczone drobnoustroje chorobotwórcze i nasz kom-

post może być zainfekowany. Co z cytrusami? Udowodniono, że ich obecność w kompostowniku wpływa nega-

tywnie na mikro- i makroorganizmy kompostujące. Do pryzmy kompostowej nie powinno się też dodawać na-

sion i pestek roślin (gdy wykiełkują, mogą zahamować proces rozkładu) oraz popiołu węglowego, zadrukowane-

go papieru (farb drukarska szkodzi roślinom). 

 

Jakie są optymalne warunki kompostowania? 
To, jak szybki i efektywny będzie proces kompostowania ma wpływ wiele różnych czynników takich jak 

np. tlen. Bez niego resztki organiczne zgniją, a pożyteczne baterie tlenowe i dżdżownice nie będą miały warun-

ków zapewniających im przeżycie. Istotne jest więc, aby kompostownik miał otwory, a samą pryzmę odpadów 

należy co jakiś czas poruszyć, korzystając np. z wideł szerokozębnych. Dla procesu kompostowania istotna jest  

cd.str.14 
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także optymalna wilgotność wynosząca od 40 do 60%. Dlaczego? Gdy pryzma kompostowa jest zbyt sucha, 

procesy rozkładu ustają, gdy jest zbyt mokra, rozpoczyna się gnicie. Chcąc prawidłowo przeprowadzić proces 

kompostowania, warto zwrócić także uwagę na stosunek węgla do azotu w materiale poddanym przetworzeniu. 

Jeżeli zachowany proporcje mniej więcej 25:1 – 30:1 (węgiel do azotu), kompostowanie przebiegnie szybciej, a 

otrzymany kompost będzie lepszej jakości. 

Jakie produkty organiczne zawierają węgiel? Są to np. słoma, trociny, liście drzew, rozdrobnione gałę-

zie czy kora drzew. Azot można dostarczyć natomiast za pomocą odpadów z owoców i warzyw, pozostałości po 

koszeniu trawy, pokrzyw czy obornika. Kiedy dodać do kompostownika składniki bogate w azot? Sygnałem jest 

wolniejszy niż dotychczas rozkład kompostowanych odpadów. Objawem świadczącym o konieczności wzbogace-

nia mieszanki kompostowanej o składniki bogate w węgiel jest natomiast nieprzyjemny zapach amoniaku wydo-

bywający się z kompostownika. 

Kompostownik domowy zakłada się przy 

dodatnich temperaturach, zazwyczaj na jesień, kiedy 

pojawia się najwięcej odpadów biodegradowalnych 

w ogrodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczy-

nić to jednak na wiosnę lub latem. Dobry kompo-

stownik będzie umożliwiał przewietrzanie materiału 

do przerobienia, odprowadzanie nadmiaru wilgoci, 

ale jednocześnie bezproblemowe nawilżanie warstw 

masy i łatwo będzie też dostępny. Kluczowym ele-

mentem jest prawidłowe uformowanie poszczegól-

nych warstw materiału kompostowego, ponieważ 

tylko wtedy uda się uzyskać odpowiedniej jakości 

nawóz. Na samym spodzie rozkładamy mniej więcej 

20 cm rozdrobnionych gałęzi, które będą stanowić 

naturalną warstwę drenującą. Kolejną będzie war-

stwa pochłaniająca składniki mineralne spływające z wodą z góry. Najlepiej sprawdzi się tutaj torf, częściowo roz-

łożony kompost zeszłoroczny, ziemia , ewentualnie słoma. Kolejne warstwy układa się w miarę dowolnie, jednak 

trzeba pamiętać o konieczności przekładania warstw ziemią, aby łatwiej wchłaniała się deszczówka. Niektórzy 

także stosują mieloną kredę albo dolomit w ilości około 2 kg na 1 m2, a w przypadku odpadków jesiennych o nie-

wielkiej ilości azotu dobrze dodać trochę saletry amonowej. W związku z tym, że kompost powinien być przez 

cały czas lekko wilgotny, to w razie suszy należy go podlewać. Niekorzystne jest też zbyt duże zawilgocenie, które 

prowadzi do rozwoju procesów gnilnych, więc przy długotrwałych opadach należy kompost przykryć słomą bądź 

warstwą liści. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż kompostowniki bez pokrywy powinny mieć maksymalnie 1,5 m 

wysokości, a po jej osiągnięciu okrywa się kompostownik ziemią. Na wierzchu robi się zagłębienie, aby zarówno 

woda opadowa, jak i tlen miały swobodny dostęp do warstw położonych głębiej. Proces rozkładu możemy łatwo 

przyspieszyć poprzez dodanie składników aktywizujących. Taki charakter mają młode chwasty (jeszcze bez na-

sion), pokrzywa, mniszek lekarski czy rumianek pospolity, które dorzuca się do kompostownika albo przygotowu-

je się z nich napary i dolewa do pryzmy. Dojrzały kompost wymieszany z wodą również pobudzi kompostowanie, 

podobnie jak dorzucenie odchodów kur, kaczek i gołębi hodowlanych. Świetnym pomysłem będzie wrzucenie do 

kompostownika dżdżownic, które przyspieszą produkcję naturalnego nawozu. 

 

Ile trwa kompostowanie i co przyspiesza kompostowanie? 
To, ile trwa kompostowanie, zależy od wielu różnych czynników takich jak temperatura powietrza, wil-

gotność pryzmy, rodzaj kompostowanych odpadów, typ kompostownika. 

Kompostowanie w pryzmie, a więc w stosie, trwa przeważnie około dwunastu miesięcy. Proces wyhamo-

wuje dopiero przy temperaturach poniżej 0 stopni Celsjusza, więc jeżeli wyższe temperatury pojawiają się od 

wczesnej wiosny do późnej jesieni, jest szansa na skrócenie czasu produkcji kompostu nawet do sześciu miesięcy. 

Jeszcze szybciej można uzyskać kompost, korzystając z kompostowników zamkniętych, tak zwanych ter-

mokompostowników. Jeżeli będziemy w nich utrzymywać optymalną wilgotność, proporcje składników bogatych 

w węgiel i azot oraz temperaturę, kompost można uzyskać już w kilka tygodni. 

Co przyspiesza kompostowanie? Co dodać do kompostownika, aby skrócić proces zmiany odpadów or-

ganicznych w kompost? Ważnym czynnikiem jest wcześniejsze rozdrobnienie elementów, na przykład gałęzi, du-

żych roślin zielonych, skorupek jaj, kory drzew. Gdy wrzucamy na pryzmę suchą trawę, siano czy gałęzie, warto 

je zmoczyć – odpowiednia wilgotność przyspiesza proces rozkładu.  

https://www.mgprojekt.com.pl/blog/nawilzacz
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/zagospodarowanie-wody-deszczowej/
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/wykop
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/kurnik-przydomowy/
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Kluczowe jest także dostarczanie do różnych warstw kompostowanych odpadów tlenu. W małych kompostowni-

kach wystarczy raz na jakiś czas (np. co dwa tygodnie) przerzucić pryzmę widłami. W dużych kompostownikach 

można pomyśleć na etapie budowy o włożeniu między odpadki rury perforowanej, przez której otwory do wnę-

trza pryzmy dostanie się tlen. 

Przyspieszenie kompostowania możliwe jest także przez dodanie składników takich jak żywokost, trawa, po-

krzywa, ale też obornika kurzego, gotowego kompostu, nawozu azotowego (np. saletry amonowej) czy tzw. 

szczepionek czy aktywatorów kompostowych bogatych w mikroorganizmy ułatwiające przetwarzanie odpa-

dów organicznych w kompost. 

Możemy założyć dwie pryzmy – dojrzewającą, gdzie znajdować się będzie kompost w stanie zaawansowanego 

rozkładu oraz świeżą – na którą będziemy wyrzucać odpadki. Pryzmy należy co jakiś czas przełożyć aby war-

stwa wierzchnia znalazła się na spodzie.  Można dodać tzw. starter (szczepionkę) lub trochę gotowego kompostu 

dzięki temu nie trzeba będzie przekładać kompostu. 

 

Rodzaje kompostowników – czym się różnią? 
Najprostszym sposobem na stworzenie własnego kompostownika, jest usypanie w ustronnym miejscu 

naturalnej pryzmy, a więc stosu, na którym składuje się na niej resztki organiczne z ogrodu czy kuchni. Na jej 

spodzie warto umieścić bezpośrednio na ziemi rozdrobnione gałęzie i suche patyki, dzięki czemu do wnętrza 

pryzmy dostawać się będzie tlen. Inną kategorię stanowią kompostowniki otwarte (nazywane kompostownika-

mi skrzyniowymi), w przypadku których pryzma kompostowa ograniczona jest po bokach niepełnymi ścianka-

mi z otworami, przez które do wnętrza dostaje się tlen. Mogą to być kompostowniki drewniane, kompostowni-

ki z palet drewnianych, kompostowniki betonowe, kompostowniki z płyt ogrodzeniowych, ale też kompo-

stowniki z siatki ogrodzeniowej. 

Producenci oferują nam również kompostowniki zamknięte o czterech ścianach i pokrywie, które okre-

ślane są także kompostowniki termiczne czy termokompostowniki. Przeważnie są to kompostowniki plastiko-

we z pokrywą lub kompostowniki drewniane z pokrywą. Są one szczelniejsze niż kompostowniki otwarte i naj-

częściej wykonane są z tworzyw sztucznych lub z drewna. Łatwiej w nich u uzyskanie wyższej temperatury pry-

zmy, a przez to szybsze przekształcenie odpadów organicznych w kompost. 

Ciekawym rozwiązaniem są także kompostowniki obrotowe, a więc kompostowniki bębnowe czy kom-

postowniki z beczki. Przybierają one formę plastikowej czy metalowej beczki, która ułożona jest na podwyższe-

niu, np. metalowych nóżkach. Dzięki temu z łatwością można nią przekręcać, napowietrzając i mieszając znajdu-

jące się wewnątrz resztki organiczne. 

Ze względu na liczbę komór kompostowniki można podzielić na kompostowniki jednokomorowe, kompo-

stowniki dwukomorowe czy nawet kompostowniki trzykomorowe. 

Dobranie wielkości kompostownika będzie uzależnione od miejsca i ilości odpadów. Jeżeli ktoś decydu-

je się na samodzielne zrobienie kompostownika, to musi zwrócić uwagę, aby jego szerokość maksymalnie wyno-

siła 150 cm, natomiast wysokość 120 cm. Tylko w ten sposób zapewni się swobodny dostęp powietrza do we-

wnątrz przerabianego materiału, które jest niezbędne dla prawidłowości przebiegu całego procesu. Powietrze 

sprzyja rozwojowi niezwykle pożytecznych mikroorganizmów oraz dżdżownic, dzięki którym kompost zarówno 

strukturą, jak i zapachem będzie kojarzyć się z żyzną ziemią próchniczą.  

 

Gdzie postawić kompostownik? 
Jak znaleźć najlepsze miejsce na kompostownik? Gdzie 

postawić kompostownik? Szukając odpowiedzi na tak postawione 

pytania, należy pamiętać, że kompostowanie zachodzi najlepiej 

przy odpowiedniej wilgotności. Kompostownik warto więc usytu-

ować w miejscu zacienionym, gdzie słońce nie będzie bezpośred-

nio opierać się o pryzmę kompostową czy kompostownik otwarty 

lub zamknięty. Istotne jest również, aby kompostownik stał w miej-

scu bez przeciągów, a więc w spokojnym zakątku ogrodu. Dzięki 

temu stos odpadów do kompostowania nie będzie szybko wysychał, 

a dodatkowo – gdyby zaszły w nim niechciane procesy gnilne – za-

pach zgnilizny nie będzie roznosił się po całym ogrodzie. Jakie wy-

magania powinno spełniać jeszcze miejsce na kompostownik? 

 
cd.str.16 

https://www.mgprojekt.com.pl/blog/materialy-budowlane
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/bakterie
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Pryzmę czy ograniczony ściankami kompostownik powinno się ustawiać bezpośrednio na ziemi, a nie 

na np. betonowych płytach. Dlaczego? Wprost z gleby do naszej kompostowanej pryzmy tą drogą dostaną się 

dżdżownice czy bakterie odpowiadające za rozkład opadów organicznych. Dodatkowo nadmiar wody, np. po desz-

czu, wsiąknie w podłoże. 

Czy powinno się przykryć kompostownik? Pokrywa lub zastosowanie plandeki jest sensowne, ponieważ chroni 

pryzmę kompostową przed wchłanianiem nadmiaru wilgoci w wyniku ulew czy śnieżyc. 

Szukając optymalnego miejsca na kompostownik, warto wziąć pod uwagę aspekt prawny. W przypadku 

ogrodowych, niewielkich kompostowników nie działają przepisy prawa budowlanego i nie ma konieczności zgła-

szania tworzenia kompostownika. Zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zależności od po-

jemności kompostownika i rodzaju zabudowy należy pamiętać, że w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i 

rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3, do których 

zalicza się przydomowe kompostowniki, powinny wynosić co najmniej: 

 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym 

nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej, 

 od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m. 

 

 Dzięki kompostowaniu organiczne "śmieci" można przekształcić w cenny nawóz – zupełnie za darmo! 

Wystarczy jedynie trochę pracy i odrobina cierpliwości. 

Agnieszka Sasiak, Elżbieta Tomczak  

PO RAZ KOLEJNY GMINA KAWĘCZYN DOCENIONA  

Gmina Kawęczyn oraz Informator Gminny Kawęczyniak zostały nagrodzone  

tytułem „Dysprozowy Hit 2020” 
  

 Gospodarczo-Samorządowy HIT Re-

gionu jest  przedsięwzięciem organizowanym 

od połowy lat 90 minionego wieku w Wielko-

polsce, a od końca lat 90 także  w regionach 

kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim. 

 Istotą i celem projektu jest wyłonienie 

przedsięwzięć, promujących szczególnie cen-

ne dokonania rynkowe, samorządowe  i ekolo-

giczne. Kapitułę konkursową tworzą przedsta-

wiciele urzędów, instytucji i stowarzyszeń sta-

tutowo zainteresowanych rozwojem gospodar-

czym i promocją regionu. Kapituła ocenia 

przede wszystkim poziom jakościowy, nowa-

torstwo i zakres osiągniętych korzystnych 

efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy 

kapituły wyrównują szanse małych,  średnich i 

dużych firm, urzędów, zespołów i poszczegól-

nych osób. Gmina Kawęczyn oraz Informator 

Gminny Kawęczyniak zostały w tym roku na-

grodzone tytułem Dysprozowy Hit 2020. Do-

ceniono w ten sposób wkład, jaki nasz samo-

rząd wnosi w tworzenie gminnego pisma. Nagrodę odebrała Halina Ambroziak - Juszczak członek pierwszej re-

dakcji "Kawęczyniaka" oraz Beata Andrzejewska Redaktor Naczelny Kawęczyniaka w latach 2015 -2020. 

 

Ewa Frątczak 

Halina Ambroziak-Juszczak oraz Beata Andrzejewska podczas  wręcza-

nia  tytułu  Dysprozowy  Hit 2020 



www.kaweczyn.pl                                                      17 

 1. W ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+, XI edycja kon-

kursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Gmina Kawęczyn złożyła 3 wnioski o 

przyznanie pomocy  

 –wniosek pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie” koszty 

całkowite projektu 78.186,46 zł brutto w tym: wnioskowana kwota dotacji 

46.175,00 zł oraz wkład własny mieszkańców wyceniony na 12.221,99 zł. 

- pn. „„Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowa-

lach Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw” 

koszty całkowite projektu 75.642,12 zł brutto w tym: wnioskowana kwota dota-

cji 40.262,00 zł oraz wkład własny mieszkańców wyceniony na 18.124,85 zł.  

- pn. „Zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu 

przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie” (m.in. siłownia zewnętrzna, plac za-

baw, chodnik i nasadzenie zieleni) koszty całkowite projektu 62.706,16 zł brutto w tym: wnioskowana kwota 

dotacji 34.643,00 zł oraz wkład własny mieszkańców wyceniony na 13.216,03 zł. 

 2. W dniu 3 marca 2021r.  gmina Kawęczyn ogłosiła postępowanie przetargowe pn. „Budowa dróg gmin-

nych, remont nawierzchni oraz przebudowa chodnika na ternie gminy Kawęczyn” w częściach tj. część I Re-

mont drogi gminnej w miejscowości Marianów oraz budowa drogi w miejscowości Kawęczyn - Dino i budowa 

zjazdu w miejscowości Kawęczyn oraz część II Budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn. W dniu, w któ-

rym upłynął termin składania ofert tj.  18.03.2021r. swoje oferty złożyło 4 wykonawców na każdą z części wpły-

nęło łącznie po 3 oferty. Termin wykonania zamówienia dla obydwóch części będącego przedmiotem zamówie-

nia ustalono na 60 dni od dnia podpisania umowy. Procedura w toku. 

 3. 11 marca 2021 r. zakończyły się czynności kontrolne wobec wytypowanych w dniu 17.02.2021 r. do 

kontroli oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2020 r. Klubu Sportów i Sztuk Walk w Turku z 

siedziba ul. Folwarczna 27, 62-700 Turek w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród miesz-

kańców Gminy Kawęczyn poprzez organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym 

i regionalnym w Karate Kyokushin” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach z siedzibą Tokary Pierwsze 

50, 62-704 Kawęczyn w zakresie „Upowszechniania kultury muzycznej w gminie Kawęczyn poprzez wspieranie 

działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach”. W wyniku kontroli stwierdzono, że 

Umowa Nr RG-FZP.524.3.2020 z dn. 02.03.2020 r. oraz  umowa Nr RG-FZP.524.2.2020 z dnia 28.02.2020 r. 

zostały zrealizowane prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji. 

 4. 12 marca 2021 r. gmina Kawęczyn podpisała dwie umowy na realizację zadań publicznych w ramach 

ogłoszonego 28.01.2021 r.  otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.  

- na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie dzia-

łalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach” umowę podpisano z Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Tokarach, z siedzibą Tokary Pierwsze 50, 62-704 Kawęczyn z  przekazaną dotacją w wysokości 

27.000,00 zł.  

- na realizację zadania pn. „Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Kawęczyn” umowę podpisano ze 

Stowarzyszeniem „Towarzystwo Samorządowe” z siedzibą ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-500 Konin z  przekazaną 

dotacją w wysokości 3.000,00 zł. 

 5. 17 marca 2021 r. gmina Kawęczyn podpisała dwie umowy na realizację zadań publicznych w ramach 

ogłoszonego 28.01.2021 r.  otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszech-

niania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2021. 

- na realizację zadania pn. „Działania na rzecz mieszkańców gminy Kawęczyn upowszechniające kulturę fizycz-

ną i sport poprzez organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym” 

umowę podpisano z Klubem Sportów i Sztuk Walk w Turku z siedzibą ul. Folwarczna 27, 62-700 Turek z prze-

kazaną dotacją w wysokości 10.000,00 zł. 

- na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn 

poprzez organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym” umowę 

podpisano ze Stowarzyszeniem Gminny Klub Sportowy „Orzeł Kawęczyn” z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Ka-

węczyn z przekazaną dotacją w wysokości 60.000,00 zł. 

Ewelina Buda  

KOMUNIKATY 
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 Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, 

określa, w drodze uchwały, corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt. 

Gminny program opieki obejmuje między innymi: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

 Przedstawiamy Państwu informacje z zakresu realizacji zadania  publicznego jakim jest  opieki nad zwierzę-

tami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie gminy Kawęczyn na przestrzeni lat 2013 –

2020.  Przetrzymywanie,  oraz opiekę nad bezdomnymi   sprawuje dla gminy Kawęczyn  Schronisko dla bezdom-

nych zwierząt prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku. 

Poniżej tabela ukazująca planowane wydatki oraz faktyczne poniesione koszty.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  roku 2020 miesięczne koszty utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku  przedstawiały się następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Monika Jatczak  

 
 

 

ZWIERZĘTA BEZDOMNE – ILE TO KOSZTUJE GMINĘ? 

Rok Plan Wykonanie 

2013 20.000,00 15.412,51 

2014 14.130,00 11.983,48 

2015 10.130,00 8.644,16 

2016 15.000,00 11.633,42 

2017 29.000,00 27.829,41 

2018 43.600,00 38.893,59 

2019 63.000,00 62.877,92 

Miesiąc Kwota 

01/2020 5 523,62 zł 

02/2020 5 427,68 zł 

03/2020 5 631,56 zł 

04/2020 5 396,62 zł 

05/2020 5 787,46 zł 

06/2020 5 127,87 zł 

07/2020 5 648,16 zł 

08/2020 6 298,22 zł 

09/2020 6 636,16 zł 

10/2020 6 169,25 zł 

11/2020 4 880,95 zł 

12/2020 3 765,64 zł 

Koszty zbierania padłych zwierząt w 2020 r. 3 771,60 zł 

Razem 70 064,79 zł 
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PODSUMOWANIE ZEBRAŃ GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ 

cd.str.20 

 W dniach 1 i 2 marca  2021 r.  odbyły się  zebrania obiektowe Gminnej Spółki Wodnej  Kawęczyn podsu-

mowujące działalność w 2020 roku. Podczas  zebrań przedstawiono sprawozdania rzeczowo - finansowe oraz 

sprawozdania z działalności na dziewięciu Obiektach: Dzierzbotki - Młodzianów, Głuchów, Tokary, Kowale - 

Ciemień, Leśnictwo, Marcinów, Siedliska, Skarżyn, Wojciechów - Marianów za miniony rok  a także przeprowa-

dzonych prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych jakie były  podejmowane na terenie Gminy. 
 Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad podczas zebrań  Kierownik PZSW Paweł Jasiak przedstawił spra-

wozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej.  W trakcie zebrania obecni na nim członkowie zgłaszali uwagi i 

zastrzeżenia oraz propozycje prac, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń 

melioracyjnych. 
 Na zebraniach zostały zatwierdzone sprawozdania rzeczowe i finansowe za 2020 rok, został uchwalony 

plan pracy oraz  budżet i składka członkowska na 2021. Budżet Gminnej Spółki Kawęczyn na 2021 rok został 

ustalony w wysokości 204.289,11 zł.  
 Plan pracy na terenie Gminnej Spółki Wodnej Kawęczyn po uwzględnieniu składek członkowskich wynosi 

na rok 2021- 7,8 km. W zebraniach  uczestniczyli  : Kierownik PZSW w Turku – Pan  Paweł  Jasiak , pracownik 

Urzędu   Gminy  Kawęczyn – Monika Jatczak,  Wójt Jan Nowak, z-ca Wójta Elżbieta Tomczak, Dorota Bartosik 

– Sekretarz Gminy oraz Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy. W poszczególnych zebraniach brało udział: 

Kowale – Ciemień – 4 osoby, Leśnictwo – 2 osoby, Siedliska – 2 osoby, Dzierzbotki – Młodzianów – 10 osób, 

Głuchów, Tokary – 7 osób, Wojciechów – Marianów – 3 osoby, Skarżyn – 8 osób i Marcinów – 4 osoby. Ogółem  

w 8  zebraniach  uczestniczyło  40 osób. 

Monika Jatczak 

DZIAŁANOŚĆ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA - 
 TURKOWSKA UNIA ROZWOJU 

Lokalne grupy działania (LGD) są rodzajem partnerstwa terytorialnego, po-

wstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji       

z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających 

na rzecz lokalnej społeczności.  

W Polsce są 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zo-

stały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania LEADER. 

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. swym obszarem działania obejmuję Gminę 

Kawęczyn, Gminę Brudzew, Gminę Dobra, Gminę Kościelec, Gminę Malanów, Gmi-

nę Przykona, Gminę Turek, Gminę Władysławów i Gminę Goszczanów.  

11 marca odbył się Zarząd LGD TUR, podczas którego dokonano sprawozdań za rok 2020, naszą gminę 

reprezentował Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn.  

W obecnym okresie programowania LGD T.U.R dysponuje budżetem w wysokości 9 033 870,00 zł, fun-

dusze te zostaną rozdysponowane do 31 marca 2023 roku.  Do chwili obecnej rozliczono kwotę 4 889 635,00 zł. 

Zakontraktowano kwotę 1 458 793,00 zł, do wykorzystania pozostało 1 885 442,00 zł, w tym do podpisania 

oczekują umowy na kwotę 800 000,00 zł.    

W ramach działania polegającego na finansowaniu podejmowania działalności gospodarczej rozliczono 

850 000,00 zł, podpisano umowy na kwotę 80 000,00 zł, na podpisanie oczekują umowy na kwotę 1 360 000,00 

zł, pozostało do wykorzystania 560 000,00 zł.  

W ramach finansowania rozwijania działalności gospodarczej rozliczono kwotę 907.805,01 zł a zakon-

traktowano 468.794,00 zł.  

Ponad to LGD wspiera inwestycje na rzecz ofert spędzania czasu wolnego, ogłasza projekty grantowe dla 

NGO z obszaru swojego działania oraz realizuje projekty własne, podejmuje współprace z innymi organizacjami 

w kraju i zagranicą.  
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Do 31 grudnia 2020 organizacje z terenu gminy Kawęczyn złożyły 11 wniosków w ramach projektów 

grantowych, rozliczono 10 umów, złożono 2 wnioski w ramach rozwoju działalności gospodarczej. W ramach 

naboru na podejmowanie działalności gospodarczej złożono również 2 wnioski i rozliczono 2 umowy. Łączna 

wartość umów podpisanych przez podmioty z terenu gminy Kawęczyn to kwota 462 103,66 zł.    

W pierwszym półroczu tego roku zostaną ogłoszone przez LGD TUR dwa nabory konkursowe, na budowę, prze-

budowę ogólnodostępnej nie komercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej, lub kulturowej oraz na podej-

mowanie działalności gospodarczej.  Zachęcamy do śledzenia naszych stron oraz strony http://www.lgd-

tur.org.pl  .  

 

Ewa Fratczak  

 Miło nam jest poinformować, że Rozbudowa budyn-

ku oświatowego o pomieszczenia żłobka w Kawęczynie zo-

stała doceniona  jako najciekawsza modernizacja ukończona 

do 2020 roku, i jest już na mapie interaktywnej Polski wraz 

z indywidualną wizytówką obiektu „I etap XXV Edycja”. 

 Celem konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI 

w. jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć 

budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających 

się szczególnymi walorami. Konkurs przeznaczony jest dla 

nowo wybudowanych obiektów jak również tych moderni-

zowanych. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie 

działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa naro-

dowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudo-

wy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i 

estetycznych. 

 Patronatem konkursu są: Minister Infrastruktury, Mini-

sterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Minister Klimatu i 

Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dy-

rektor Generalny Lasów Państwowych, Polska  Izba Inży-

nierów Budownictwa, Polska Izba Budownictwa, Krajowa 

Izba Gospodarcza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Izba 

Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Związek Powiatów Pol-

skich, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, 

 Patronat Naukowy objęli: Politechnika Częstochow-

ska, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Poli-

technika Koszalińska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Łódzka, Politechnika 

Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Wro-

cławska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Opolski Uniwersytetu Technicz-

no-Humanistycznego w Radomiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Technical 

University In Zvolen-Słowacja.  

 Patronat Medialny: Dziennik Rzeczpospolita, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

Przewodnik Projektanta, Serwis Budowlany Muratorplus.pl, Polish Market, Fakty Magazyn Gospodarczy, Ofi-

cyna Wydawnicza Polcen, Miesięcznik Materiały Budowlane, Magazyn Mosty, Magazyn Autostrady, Magazyn 

Kruszywa, Ogólnopolskie Czasopismo ROM-DOM, Dwutygodnik Las Polski, Ogólnopolski Dwutygodnik Bu-

dowlany Profile, Mój Żłobek Moje Przedszkole, Elity, Vip Magazyn. 

Ewa Frątczak  

GMINA KAWĘCZYN  WŚRÓD LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU MODERNIZACJA ROKU I BUDOWA XXI W. 

http://www.lgd-tur.org.pl
http://www.lgd-tur.org.pl
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Gmina Kawęczyn poszukuje terenów dedykowanych  

na cele inwestycyjne 
 

 Mieszkańcy Gminy Kawęczyn, właściciele gruntów na terenie Gminy 

Kawęczyn! Dbając o strategiczne fundamenty rozwoju Gminy, Wójt Gminy 

Kawęczyn poszukuje terenów na obszarze Gminy, które mogą być dedykowa-

ne do celów inwestycyjnych. 

 Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym by wasze grunty rolne o kla-

sie IV, V lub VI mogły być w przyszłości wykorzystane na cele inwestycyjne, 

w kierunku aktywizacji gospodarczej i biznesowej Gminy Kawęczyn, zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi 

Inwestora w Urzędzie Gminy Kawęczyn, które za-

dba o profesjonalną promocję Państwa terenów. 

 

 

 BARDZO CHCEMY BY GMINA  

KAWĘCZYN STANOWIŁA DLA  

INWESTORÓW ZNAKOMITE MIEJSCE 

DLA ICH INWESTYCJI BĘDĄC  

JEDNOCZEŚNIE ATRAKCYJNYM  

TERENEM DLA ŻYCIA I WYPOCZYNKU 

JEJ MIESZKAŃCÓW !!! 

 

 

Ewa Frątczak 

TERENY INWESTYCYJNE POSZUKIWANE 

CZYSTE POWIETRZE W SKRÓCIE 
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SZCZEPIENIE PRZECIV COVID-19 – CO WARTO WIEDZIEĆ? 
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UWAGA EMERYCI I RENCISCI—13 i 14 EMERYTURA  
W DRODZE 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastej i czternastej emerytury. Świad-

czenia zostaną wypłacone z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. 

 W kwietniowych terminach płatności, osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe, otrzymają trzy-

nastą emeryturę, w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie będzie przysługiwało w pełnej wysokości, bez wzglę-

du na kwotę pobieranego świadczenia podstawowego, o ile 31 marca istniało do niego prawo. 

 Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze 

świadczeń długoterminowych, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, czy świadczenia przedemerytalnego. Co 

ważne, czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. 

Pełną kwotę 1250,88 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. 

Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.  

 Świadczenia te będą  podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach,. Co ważne, z kwoty 

obydwu dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. 

  Trzynasta i czternasta emerytura ma zostać wypłacona dla przeszło 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej 

wysokości będzie przysługiwać ok. 7,9 mln świadczeniobiorców. 

 

Źródło: www.zus.pl 

PIERWSZE DNI WIOSNY ZA NAMI 

 Astronomiczna wiosna zaczęła się wprawdzie 21 marca, ale niestety nie przywitała nas ciepłym słońcem, 

pojawił się za to śnieg i deszcz. Jednak gdy się lepiej przyjrzymy już możemy dostrzec  oznaki jej nadejścia. Jed-

ną z pierwszych oznak wiosny jest kwitnienie olszy czarnej, leszczyny i przebiśniegów. Poniżej kilka przykła-

dów, które świadcząo tym,  wiosna jest już z nami: 

 Wydłuża się dzień. Polskie przedwiośnie zaczyna się na przełomie lutego i marca. W polskim klimacie pogoda 

o tej porze roku jest bardzo zmienna i bywa, że w marcu panuje jeszcze zima. Ale słońce wschodzi już wy-

raźnie wcześniej (o 6.23) i zachodzi później (17.15). Dzień 

wydłuża się o 2 godziny! Około 20 marca następuje zrównanie 

dnia z nocą. 21 marca uznajemy za pierwszy dzień kalendarzo-

wej wiosny. 

 Pojawiają się pierwsze wiosenne kwiaty. Przez resztki śniegu 

przebijają się przebiśniegi, zakwitają też zawilce, przylaszczki. 

W górach polany pokrywają się kwitnącymi krokusa-

mi. Kwitną pierwsze krzewy: leszczyna, dereń, wawrzynek 

wilcze łyko oraz drzewa: topole, wiązy, olsza czarna.  

 Przylatują pierwsze ptaki. Są to skowronki, zięby, szpaki, pliszki 

siwe, kopciuszki, bociany. Ale za prawdziwego zwiastuna 

wiosny w ptasim świecie uważa się żurawia. 

 Pojawiają się pierwsze owady. Gdy przez dłuższy czas utrzymują się ciepłe i słoneczne dni, można do-

strzec biedronki, charakterystyczne czerwono-czarne kowale bezskrzydłe 

 Ożywiają się ssaki. Łączą się w pary króliki, zające, wiewiórki. Trwają gody wilków, żbików, kun. Łosie i jele-

nie zrzucają stare poroża, w miejsce którego zaczynają im odrastać nowe. To ewidentna oznaka wiosny. 

 Ze snu budzi się żaba trawna. W kwietniu gdy utrzymują się cieplejsze dni, żaba rozpoczyna gody. Nie prze-

rywa ich nawet wtedy, gdy silnie obniży się temperatura. 

Źródło: www.twojogrod.pl 
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KĄCIK POETYCKI 

Prezentujemy Państwu kolejne wiersze Anny Pękacz 

JUŻ NIGDY – Irence 

 

Już nie zapomnę 

twego spojrzenia i uśmiechu. 

Tych czułych słów, 

którymi mnie obdarowywałaś, 

gdy chorą i bezbronną 

co dzień opatrywałam. 

Nie płaczę już po twojej śmierci, 

ale ciężko mi z tym żyć, 

bo wciąż mi ciebie brakuje. 

Odeszłaś z modlitwą na ustach  

z godnością 

spokojna, 

trzymając mnie za rękę. 

Pamięć po tobie 

zostanie we mnie  

na zawsze 

i twój śpiew, 

który rozbrzmiewał często 

przyjaźnie i pogodnie. 

Żegnaj. 

PO CO CI TO BYŁO 

 

   Robertowi poświęcam 

Tuż przy drodze 

rośnie drzewo, 

gałęziami szumi cicho. 

Nie jedź szybko, 

zwolnij, proszę. 

Motor ucichł. 

Twoje oczy 

są już martwe. 

Z nieba żar  

nad tobą płonie. 

Na koszuli  

krwawa plama 

niczym 

kwiat czerwony. 

Pomyślałeś 

o swych bliskich? 

Czyżbyś 

miejsca szukał swego 

pośród zmarłych? 

Powiedz, 

po co ci to było. 

Kolejne wiersze   

o. Krzysztofa Niespodziańskiego Ten świat się przeplata 

Z tamtym światem 

I grają tutaj fanfary 

A tam gdzie miejsce ma złoty 

anioł 

Dusza z radości skacze 

 

Skąd piękno tutaj 

Tęsknota tam 

Splątana rzeczywistość 

Anioł we fraku 

Na skrzypcach gra 

Z obawy, że będę śpiewał 

 

Wszystko  jest 

Tutaj i tam 

Nie sposób to wyrazić. 

Niech każdy odnajdzie 

Swój własny świat 

Ja…. 

Wymaluje go  wierszem ! 

 

To  nie jest zbyt przyjemne 

Być świadkiem  mych 

Bo mam tez strony ciemne 

Najgorszych manier złych 

Tyś - Anioł jest pokorny 

Poezji minę masz 

A przy tym tak spokojny 

Ja zaś jak zimny głaz 

 

Za moja to przyczyną 

Zwichnięte skrzydło masz 

A swej poezji miną 

Potwierdzasz że mnie znasz 
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                     Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest wciąż żywo kultywowana, a 

część coraz bardziej zanika. Wciąż jednak święcimy pokarmy, malujemy pisanki, zanosimy palemki do kościołów i oblewa-

my się wodą w Lany Poniedziałek. Niektóre zwyczaje i tradycje wielkanocne przetrwały do dzisiaj w nieco zmodyfikowanej 

formie. Czym jest pogrzeb żuru i śledzia, wieszanie Judasza, Siuda Baba, kurek dyngusowy i śmiergust? 

                  W zależności od tego, w jakiej części kraju mieszkamy, możemy znać różne tradycje i zwyczaje Świąt 

Wielkanocnych. W Polsce, w wielu regionach wciąż kultywowane są dawne obyczaje, choć w nieco zmienionej 

formie. Wielkanocne zwyczaje ludowe to część naszej tradycji, dlatego warto je znać, nawet, gdy nie są już prak-

tykowane. Poniżej przedstawiamy kilka z nich: 

 Niedziela Palmowa - Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak 

samo jak dawniej, obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną. Robimy palemki 

samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek i kwiatów i 

zanosimy do kościoła. Poświęconej palemce przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do 

domów, by zapewniała rodzinie szczęście.  

 

TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKANOCNE W POLSCE -  
DAWNIEJ I DZIŚ 

JAKIE ZMIANY W DOPŁATACH BEZPOŚREDNICH 2021 

 Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW na 

2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Przez ostatnie trzy 

lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w 

formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku 

w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie o wsparcie mogą 

ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną. O tym, że rolnicy 

dobrze sobie radzą ze składaniem e-wniosków, świadczy ro-

snąca z roku na rok ich liczba.  W 2018 r. złożono 900 tys. 

wniosków przez Internet, a w latach 2019 i 2020 było ich już 

ponad 1 mln na ok. 1,3 mln wniosków składanych co roku o 

dopłaty.     

 Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają 

się, że sami sobie nie poradzą  z wypełnieniem e-wniosku, 

mogą liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARi-

MR. W placówkach Agencji przygotowano specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem w 

kwestiach technicznych będą służyć eksperci.    

 By ułatwić korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, jest ona sukcesywnie modyfikowana. W 2021 r. wprowa-

dzono kilka zmian usprawniających jej działanie, m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny 

wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifiko-

wanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej wy-

eksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA zdefiniowanych w gospodarstwie. 

 Aplikacja eWnioskePlus w znaczący sposób ułatwia proces wypełniania oraz składania wniosków. Aplikacja 

została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego 

na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zde-

cydowali się na wypełnienie wniosku przez doradców. Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponie-

waż ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. 

Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień ro-

boczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można skła-

dać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni obję-

tej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 

11 czerwca 2021. 

Monika Jatczak 
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ŚWIĘTA KWIETNIOWE 

KWIETNIOWE LUDOWE PRZYSŁOWIA 

 Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

 Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 

 Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

 Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

 Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 

 Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. 

 Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 

 Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 

 Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

 Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają. 

1 Kwiecień - Prima aprilis - dzień żartów 

2 Kwiecień - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

7 Kwiecień - Światowy Dzień Zdrowia 

13 Kwiecień - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

14 Kwiecień - Dzień Ludzi Bezdomnych 

22 Kwiecień - Dzień Ziemi 

 Święcenie pokarmów - Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę uchował się, aż po dziś dzień. Ma 

on korzenie pogańskie, ale został uświęcony przez Kościół. Dzisiaj święcimy w Kościele tylko symboliczne 

pokarmy, które mieszczą się w niewielkim, zazwyczaj wiklinowym koszyku.  

 Malowanie  - Dawnej to wyłącznie kobiety zdobiły jajka na Wielkanoc, a mężczyznom nie wolno było na-

wet wchodzić do pokoju, gdzie je malowano! Kiedyś barwiono je tylko na kolor czerwony, bo według legen-

dy Maria Magdalena, po zmartwychwstaniu Chrystusa, radośnie spostrzegła, że wszystkie zakupione przez 

nią jajka zabarwiły się na czerwono. Dzisiaj, zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc wciąż jest żywy, ale 

barwi się je na różne kolory.  

 Wielkanocne „wieszanie Judasza” - Wielkanocny zwyczaj „wieszania Judasza” ma swoje korzenie w pogań-

skim topieniu Marzanny – kukły wykonanej ze słomy, przyozdobionej wstążkami i ubranej w różne skrawki 

materiału, którą w rytualny sposób topiono (lub palono), by przywołać wiosnę i pożegnać zimę. Wieszanie 

Judasza nawiązuje do chrześcijańskiej historii i ma w symboliczny sposób wymierzać sprawiedliwość zdraj-

cy – Judaszowi. Ten dawny zwyczaj zachował się jeszcze na Podkarpaciu. Podobnie jak w przypadku Ma-

rzanny, robiono ze słomy kukłę i odziewano ją w obdarte ubrania. Początkowo kukłę wieszano na wieży ko-

ścioła, a później na drzewie lub słupie. Strącano ją, włóczono po wsi, okładano kijami, a na końcu podpalano 

i wrzucano do stawu lub rzeki.  

 Pogrzeb żuru i śledzia - Pogrzeb żuru i wieszanie śledzia to dawny, ludowy zwyczaj wielkanocny, który ob-

chodzono głównie na Kujawach. Kiedyś, ludzie bardzo rygorystycznie podchodzili do przestrzegania postu. 

Na liście produktów zakazanych nie znajdowało się jedynie mięso, ale również nabiał i cukier! Jadłospis 

ograniczał się najczęściej do postnego żuru i śledzia właśnie. Wraz z nadejściem Wielkiego Piątku i końcem 

postu, świętowano koniec pokuty – urządzano symboliczny pogrzeb uprzykrzonego żuru i śledzia.   

 Poniedziałek Wielkanocny - Poniedziałek Wielkanocny kojarzy nam się przede wszystkim z oblewaniem 

wodą innych osób. Zwyczaj wiąże się z dawnymi praktykami pogańskimi, gdzie ma symbolizować oczysz-

czenie z zimowego brudu i budzenie się przyrody na wiosnę. Dawniej wierzono, że im mocniej została obla-

na panna, tym ma ona większe szanse na rychłe zamążpójście. Dzisiaj znany jako śmigus-dyngus, a dawniej 

były to dwa odrębne zwyczaje. Śmigusem zwano symboliczne smaganie witkami wierzbowymi po nogach i 

oblewanie zimną wodą, co miało związek z wiosennych oczyszczeniem. Dyngus z kolei polegał na wykupie-

niu się od oblewania wodą. Gdy panna nie chciała być ani smagana gałązkami, ani oblewana, mogła wyku-

pić się przez podarek tradycyjnej pisanki lub innego przysmaku ze świątecznego stołu.  

Źrodło: www.tradycjewielkanocne.pl 



KWIETNIOWE KALENDARIUM 

1 kwietnia 1656 – Król Jan II Kazimierz Waza złożył w katedrze lwowskiej śluby, obierając Matkę Bożą za pa-

tronkę i Królową Polski oraz zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa. 

2 kwietnia 2005 – Po śmierci papieża Jana Pawła II prezydent Aleksander Kwaśniewski ogłosił żałobę narodową, 

która trwała od 3 kwietnia do pogrzebu 8 kwietnia. 

3 kwietnia 1810 – Fryderyk August I wydał dekret powołujący Sąd Kasacyjny Księstwa Warszawskiego. 

4 kwietnia 1940: Akcja T4: w dniach 2–4 kwietnia Niemcy wymordowali 499 pacjentów szpitala psychiatryczne-

go w Warcie koło Sieradza. 

5 kwietnia 1952 – Podpisano polsko-radziecką umowę o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

6 kwietnia 1990 – Rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie kontraktowym pakiet ustaw znoszą-

cych Milicję Obywatelską, a powołujących w zamian Policję oraz tworzących Urząd Ochrony Państwa w miej-

sce Służby Bezpieczeństwa. Tego samego dnia Sejm przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja, znosząc jed-

nocześnie Narodowe Święto Odrodzenia Polski, które było obchodzone 22 lipca. 

7 kwietnia 1794 – Insurekcja kościuszkowska: do Krakowa wtoczono 12 rosyjskich armat zdobytych w bitwie 

pod Racławicami. 

8 kwietnia 1525 – Król Zygmunt I Stary i wielki mistrz Albrecht Hohenzollern podpisali traktat krakowski, który 

kończył formalnie tzw. wojnę pruską oraz ustanawiał sekularyzację pruskiej gałęzi zakonu i powołanie lennego 

księstwa Prus Książęcych. 

9 kwietnia 1241 – I najazd mongolski na Polskę: klęska wojsk polskich wspieranych przez rycerzy cudzoziem-

skich w bitwie pod Legnicą. W jej trakcie poległ dowodzący wojskami polskimi książę ślą-

ski, krakowski i wielkopolski Henryk II Pobożny oraz dwaj dowódcy hufców: cudzoziemskiego Bolesław Dypol-

dowic i małopolskiego Sulisław. 

10 kwietnia 1921 – Marszałek Józef Piłsudski odznaczył miasto Płock Krzyżem Walecznych za bohaterską obro-

nę podczas wojny polsko-bolszewickiej. 

11 kwietnia 1775 – I rozbiór Polski: w Warszawie zakończył obrady Sejm Rozbiorowy, który zatwierdził traktat 

podziałowy. 

12 kwietnia 1709 – III wojna północna: w bitwie pod Lachowcami hetman wielki litewski Kazimierz Jan Sapie-

ha pokonał hetmana polnego litewskiego Grzegorza Ogińskiego, sprzyjającego carowi Piotrowi I Wielkiemu. 

13 kwietnia 1904 – Papież Pius X zatwierdził święto Matki Boskiej Częstochowskiej. 

14 kwietnia 1950: Prymas Stefan Wyszyński podpisał w imieniu Episkopatu Polski porozumienie z władzami ko-

munistycznymi. Kościół polski, w zamian za zagwarantowanie nauczania religii w szkołach i funkcjonowa-

nie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uznał granice Ziem Odzyskanych i potępił „bandy podziemia”. 

15 kwietnia 1499 – Wojna polsko-turecka (1485-1503): w Krakowie zawarto układ polsko-mołdawski na mocy 

którego hospodar Stefan III Wielki przestał być lennikiem króla polskiego Jana I Olbrachta. Oba państwa 

oraz Węgry i Litwę połączyło przymierze antytureckie. 

16 kwietnia 1943 – II wojna światowa: Rząd Polski na Uchodźstwie zwrócił się do Międzynarodowego Czerwo-

nego Krzyża o zbadanie okoliczności zbrodni katyńskiej. 

17 kwietnia 1794 – Insurekcja kościuszkowska: rozpoczęła się insurekcja warszawska pod wodzą Jana Kilińskie-

go. 

18 kwietnia 2010 – W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyń-

skich, tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. 

19 kwietnia 1919 – Wojna polsko-bolszewicka: polskie wojsko zajęło Wilno. 

20 kwietnia 1864 – Powstanie styczniowe: utworzono ostatni powstańczy Rząd Narodowy pod kierownic-

twem Bronisława Brzezińskiego. 

21 kwietnia 1809 – Podczas wojny polsko-austriackiej na niespełna trzy tygodnie Toruń stał się stolicą Księstwa 

Warszawskiego, będąc miejscem rezydowania ewakuowanej z Warszawy Rady Stanu. 

22 kwietnia 1920 – Założono Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

23 kwietnia 1937 – Sejm RP ustanowił dzień 11 listopada Świętem Niepodległości. 

24 kwietnia 2015 – Sejm RP przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja, jednocześnie 

znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. 

25 kwietnia 1943 – II wojna światowa: Po ujawnieniu zbrodni katyńskiej zostały zerwane polsko-radzieckie sto-

sunki dyplomatyczne. 
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26 kwietnia 1915 – I wojna światowa: Jasna Góra została ustanowiona enklawą pod administracją austro-

węgierską, wydzieloną z terenów okupowanych przez Niemców. 

27 kwietnia 1794 – Insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo wojsk litewskich nad rosyjskimi w bitwie pod Nie-

menczynem. 

28 kwietnia 1520 – Król Polski Zygmunt I Stary wydał w Toruniu ordynację obrony kresów. Dokument stanowił 

o rozmieszczeniu oddziałów obrony potocznej, których zadaniem była obrona południowo-wschodnich granic pol-

skich, zwłaszcza przed najazdami tatarskimi. 

29 kwietnia 1924: Marka polska została zastąpiona złotym polskim jako obowiązującą walutą narodową. 

30 kwietnia  1946 – Do Krakowa powróciło 26 wagonów z dziełami sztuki zrabowanymi w czasie wojny (wśród 

nich m.in. Ołtarz Mariacki). 

 

Źródło: Terminarz Polski na 2021 
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CZEKOLADA NA ZDROWIE, CZEKOLADA NA SZCZĘŚCIE ... 

 12 kwietnia obchodzone jest bardzo słodkie i kuszące święto – Dzień Czekolady. Czekolada jest nie tylko 

pyszna, ale także zdrowa - nie ma chyba człowieka, który nie lubi jej jeść. Według miłośników słodyczy najlep-

sza czekolada jest gorzka, która zawiera masło kakaowe i 

ponad 70% miazgi kakaowej z niewielką ilością cukru. 

Można również wyróżnić czekoladę białą, bez zawartości 

proszku kakaowego. W najlepszych białych czekoladach 

jest tylko około 33% masła kakaowego.   

 W Polsce najpopularniejszą czekoladą jest czekola-

da mleczna, zawierająca również mleko w proszku. Za-

wartość kakao w takiej czekoladzie nie przekracza 50%. 

Ale to właśnie gorzka czekolada jest najzdrowszym ro-

dzajem tego wyrobu cukierniczego. Kostka tej czekolady 

posiada najmniej kalorii i zbawiennie wpływa na serce. 

Codzienne spożywanie 7 gramów gorzkiej czekolady 

skutecznie chroni układ krwionośny.  

 Jednak czekolada nie musi być jedynie słodka lub 

gorzka. Producenci słodyczy oferują całą gamę produktów, które mogą zawierać wiele składników, nadających 

niepowtarzalny smak tabliczce czekolady. Na półkach sklepowych można kupić czekoladę z owocami, bakaliami 

oraz z ostrymi przyprawami. Czekolada o ostrym smaku jest coraz chętniej kupowana przez smakoszy słodyczy, 

którzy doceniają ostro-słodki smak.  

 Czekolada nie tylko wyśmienicie smakuje, ale także poprawia humor, bowiem zwłaszcza jej gorzka odmia-

na podnosi poziom serotoniny we krwi. Również badania naukowe udowodniły, że czekolada spożywana w ciąży 

pozytywnie wpływa na rozwój płodu. Często ogranicza się dzieciom spożywanie tego wyrobu ze względu na 

próchnicę. Ale to czekolada jest najmniej niebezpieczna dla zębów i dodatkowo zawiera substancje chroniące 

uzębienie przed tą chorobą. W przeciwieństwie do innych słodyczy, szybko jest połykana i nie przykleja się do 

zębów.  

 Zwolennicy wskazują na jeszcze jedną ważną zaletę czekolady, bowiem jest znanym od wieków afrodyzja-

kiem. Podobno rozsławił ją najsławniejszy kochanek w historii – Casanova. Według naukowców mózg po spoży-

ciu czekolady reaguje podobnie jak w trakcie miłosnych uniesień. Tak więc nie tylko w Światowym Dniu Czeko-

lady można skusić się na odrobinę słodkiej przyjemności.  

 Obchody Dnia Czekolady w dniu 12 kwietnia to typowo polskie święto. Światowy Dzień Czekola-

dy obchodzony jest 7 lipca - wg. historii z pogranicza faktów i legend to właśnie 7 lipca 1550 r. czekolada została 

przywieziona do Europy.  

 

Źródło:www.abczdrowie.pl 
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Wszystkie drużyny GKS Orzeł Kawęczyn mają za sobą przygotowania do gier wiosennych. Seniorzy 

przebywali na kilkudniowym obozie w Kleszczowie. Drużyna trenowała na obiektach Solpark Kleszczów. Do 

dyspozycji na miejscu mieli hale, boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz basen. Podczas zgrupowania przewidziane 

było sześć jednostek treningowych oraz sparing z drużyną Victoria Woźniki. Po obozie drużyna trenowała dwa 

razy w tygodniu na kawęczyńskim orliku, kiedy nie było odpowiedniej pogody zawodnicy trenowali w hali spor-

towej SP Kawęczyn. 

Podczas przygotowań drużyna rozegrała  cztery mecze kontrolne. Poniżej wyniki.                     

Victoria Woźniki – Orzeł Kawęczyn 3:2 

RKS Radliczyce – Orzeł Kawęczyn 0:2 

Prosna Kalisz – Orzeł Kawęczyn 2:2 

Orzeł Kawęczyn – UKS Sokół Goszczanów 6:1 

 

Kadra GKS Orzeł Kawęczyn, sezon 2020/2021, runda wiosenna: 
Bramkarze: D. Tomczyk, R. Stasiak 

Obrońcy: J. Galas, R. Pietraszek, R. Raszewski, B. Drygała, K. Świderski, D. Gidelski, Z. Walaszczyk, M. Bana-

siak, Sz. Maciaszczyk, K. Ambroziak, Ł. Antczak 

Pomocnicy: J. Dudek, P. Kaczmarek, M. Lejman, J. Dulas, P. Kurzawa, P. Gruca 

Napastnicy: G. Majda, K. Antczak 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trampkarze starsi przygotowują się trenując dwa razy w tygodniu na kawęczyńskim orliku oraz w miarę 

możliwości na boisku gminnym w Kawęczynie. Chłopcy uczestniczyli w dwóch turniejach halowych oraz roze-

grali kilka sparingów z ościennymi drużynami w swoich kat. wiekowych. 

 

Kadra GKS Orzeł Kawęczyn (trampkarze starsi), sezon 2020/2021, runda wiosenna: 
Bramkarze: K. Michalak 

Obrońcy: W. Górski, D. Kaczmarek, M. Gawron, M. Misiak, A. Balcerzak, M. Michalak 

Pomocnicy: O. Drzewiecki (kapitan), P. Kleśta, O. Kos, J. Gidelski, K. Maćczak, W. Heresztyn, K. Michalak 

Napastnicy: P. Kapa 

PRZYGOTOWANIA DO RUNDY WIOSENNEJ ZA NAMI ... 

Drużyna  seniorów GKS Orzeł Kawęczyn podczas obozu przygotowującego do rundy wiosennej  

w sezonie 2020/2021 
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 Drużyna orlików również zaczęła przygotowania do sezonu, zespół trenuje w hali sportowej SP Kawęczyn 

oraz na orliku. Oprócz chłopców z roczników 2010/2011 na treningach pojawia się dużo dzieci z roczników 2012 i 

młodszych, którzy będą stopniowo wprowadzani do zespołu orlików. 

 

Kadra GKS Orzeł Kawęczyn (orlicy), sezon 2020/2021, runda wiosenna: 
Bramkarze: F. Kapa 

Obrońcy: Sz. Przyłęcki, K. Michalak, M. Słodziński, M. Gośliński, J. Heresztyn 

Pomocnicy: I. Marecki (kapitan), W. Bączyński, Sz. Tomczyk, M. Wojtczak, A. Gidelski, M. Słodzińska 

Nie podajemy zawodników którzy są testowani w poszczególnych drużynach Orła i nie są oficjalnie zapisani do 

klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Mazurek  

Drużyna trampkarzy starszych GKS Orzeł Kawęczyn podczas jednego z  treningów halowych 

Najmłodsza sekcja GKS Orzeł Kawęczyn -Orlicy z trenerem M.Mazurkiem 
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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  

                                                Informacja USC  w Kawęczynie 

  Zgony 

                                   ††††   
                                          Marian Buda 

                                 Stanisław Rykowski            
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TERMINARZ NA RUNDĘ WIOSENNĄ SEZONU 2020/2021 
 

Terminarz Senior Klasa A „Proton” Grupa 4 

 

Nałęcz Babiak - GKS Orzeł Kawęczyn mecz przełożony 

GKS Orzeł Kawęczyn - Sparta Barłogi mecz przełożony 

Znicz Władysławów - GKS Orzeł Kawęczyn 10.04.2021 (sobota) 16:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - Teleszyna Przykona 17.04.2021 (sobota) 17:00 

Osiek Wielki - GKS Orzeł Kawęczyn 25.04.2021 (niedziela) 16:00 

Warta Rumin - GKS Orzeł Kawęczyn 1.05.2021 (sobota) 17:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - Warta Kramsk 8.05.2021 (sobota) 17:00 

Górnik Kłodawa - GKS Orzeł Kawęczyn 15.05.2021 (sobota) 17:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - Osiek Łuczywno 22.05.2021 (sobota) 17:00 

Wicher Dobra - GKS Orzeł Kawęczyn 29.05.2021 (sobota) 17:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - Hetman Orchowo 05.06.2021 (sobota) 17:00 

LKS Ślesin - GKS Orzeł Kawęczyn 12.06.2021 (sobota) 17:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - KS Mostki 20.06.2021 (niedziela) 17:00 

 

Terminarz Trampkarz Starszy I Liga Okręgowa C1 Grupa 6 

 

GKS Orzeł Kawęczyn - SKP Słupca 10.04.2021 (sobota) 14:30 

Olimpia Koło - GKS Orzeł Kawęczyn 25.04.2021 (niedziela) 13:30 

GKS Orzeł Kawęczyn - Kasztelania Brudzew 08.05.2021 (sobota) 11:00 

Zjednoczeni Rychwał - GKS Orzeł Kawęczyn 15.05.2021 (sobota) 11:00 

Warta Pyzdry - GKS Orzeł Kawęczyn 29.05.2021 (sobota) 11:00 

 

Terminarz Orlik Starszy II Liga Okręgowa E1 Grupa 11 

 

Kasztelania Brudzew - GKS Orzeł Kawęczyn 8.04.2021 (piątek) 17:30 

GKS Orzeł Kawęczyn - MKS Tur Turek 17.04.2021 (sobota) 10:00 

Kasztelania II Brudzew - GKS Orzeł Kawęczyn 23.04.2021 (piątek) 16:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - Wicher Dobra 14.05.2021 (piątek) 17:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - Kasztelania Brudzew 21.05.2021 (piątek) 17:00 

MKS Tur Turek - GKS Orzeł Kawęczyn 28.05.2021 (piątek) 17:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - Kasztelania II Brudzew 04.06.2021 (piątek) 17:00 

Wicher Dobra - GKS Orzeł Kawęczyn 18.06.2021 (piątek) 17:00 
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 3/21 „Kawęczyniaka”  

jest HASŁO: „  MAREK GRECHUTA  ” 

 Spośród nadesłanych odpowiedzi  wylosowano 1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Kawęczyn otrzymuje:  

Krzysztof Janiak 

Nagroda do odbioru  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 

 

Rozwiązanie krzyżówki można dostarczyć  do Urzędu Gminy  

w Kawęczynie lub przesłać na adres  ugkaweczyn@kaweczyn.pl,   

podając imię, nazwisko i miejsce  zamieszkania,  

z dopiskiem w temacie  „krzyżówka” do 23 kwietnia  2020 r.   

 

Do rozlosowania nagrody. 


