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6 LAT Z FUNDUSZEM SOŁECKIM  
W GMINIE KAWĘCZYN  

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o fun-

duszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców 

wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok. 

Pierwsza decyzja o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjęta została przez Radę 

Gminy Kawęczyn 31.03.2014 r. i dotyczyła funduszu sołeckiego na rok 2015. Nieprzerwanie od 2015 r. w budże-

cie gminy wyodrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego. 

Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na wybrane przez 

siebie cele, jednak przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, muszą dotyczyć zadań realizowanych na ob-

szarze sołectwa i spełniać trzy warunki: 

służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach środków określonych 

dla danego sołectwa). 

W Gminie Kawęczyn wszystkie sołectwa co roku (z wyjątkiem roku 2015, gdzie jedno sołectwo nie 

uchwaliło stosownego wniosku) składają wniosek o podział środków z funduszu sołeckiego na poszczególne 

przedsięwzięcia. 

 

Ile pieniędzy w funduszu sołeckim? 

Wysokość środków w funduszu sołeckim oblicza się na podstawie wzoru. Bierze się pod uwagę liczbę 

mieszkańców i wykonane dochody gminy. Sołectwa nie muszą tej kwoty same obliczać. Co roku Wójt w terminie 

do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o wysokości przypadających 

danemu sołectwu środków, jakie zasilają fundusz sołecki. 

Z przedstawionego Wykresu nr 1 zauważamy, iż z każdym rokiem wysokość środków z funduszu sołec-

kiego przypadająca na sołectwa wzrasta. W latach 2015 – 2020 kwoty te kreowały się w przedziale od                  

299.116,23 zł do 447.381,03 zł. Najniższy poziom wykorzystania środków przez poszczególne sołectwa w granicy 

ok 88% był w roku 2015 i 2020. Wynikało to z sytuacji, iż 2015 rok był pierwszym, w którym na naszej Gminie 

realizowano zadania ze środków funduszu sołeckiego oraz jedno z sołectw nie przystąpiło do jego realizacji. Nato-

miast rok 2020 minął w cieniu pandemii COVID-19 i niektóre zadania nie były możliwe do zrealizowania. W po-

zostałych latach wykorzystanie środków kreowało się na poziomie od 92% do 95%. 
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Zwrot z budżetu państwa 

Zgodnie z przepisami gminom, które zdecydowały o wyodrębnieniu w ramach swoich budżetów środków 

na fundusz sołecki przysługuje zwrot wydatków na ten cel. Jego wysokość uzależniona jest m.in. od zamożności 

danej gminy. Zwrot z budżetu państwa wydatków z funduszu sołeckiego powinien wynosić: 

  40% wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa jest mniejsza od średniej kwoty bazowej        

w kraju; 

  30% wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa wynosi od 100% do 120% średniej kwoty 

bazowej w kraju; 

  20% wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa jest większa od 120% i nie większe niż        

200% średniej kwoty bazowej w kraju. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków z budżetu 

państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, będących skutkiem finansowym 

ustawy oraz wdraża mechanizm korygujący w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok bu-

dżetowy maksymalnego limitu wydatków. Jeśli w trakcie roku okaże się, że maksymalny limit wydatków może 

zostać przekroczony, bo gminy sprawnie wydają środki z funduszy sołeckich, wdrażany jest mechanizm korygu-

jący. Polega on na obniżeniu wysokości zwracanych gminom z budżetu państwa kwot, tak, aby zmieścić się         

w limicie wydatków.  Informacja o skorygowaniu limitu wydatków jest podawana przez ministra administracji  

w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

W latach od 2015 do 2017 widoczny był w Gminie Kawęczyn wzrost zwrotu z budżetu państwa za zreali-

zowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i wynosił od 30% do 35%. Niestety w latach kolejnych 

zwrot kreował się jedynie na poziomie od 21% do 19% - pomimo, że Gmina Kawęczyn powinna otrzymać zwrot 

na poziomie 30%. 

Fundusz sołecki, a wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

Dzięki m.in. środkom z funduszu sołeckiego w omawianym okresie udało się pozyskać środki z Wielko-

polskiej Odnowy Wsi w ramach konkursów: „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz „Odnowa Wsi dla aktywnych 

sołectw”. Regulaminy ww. konkursów zakładał wkład własny z środków z funduszu sołeckiego, budżetu gminy 

oraz pracy własnej mieszkańców. Im większe środki przeznaczone z budżetu gminy, funduszu sołeckiego czy 

pracy mieszkańców tym szansa otrzymania większej liczby punktów, a tym samym otrzymania środków w posta-

ci dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Tabela przedstawia zestawienie 

zrealizowanych zadań dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego, funduszu sołeckiego i budżetu Gminy. 
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Wykres nr 1 Środki przypadające na sołectwa, rzeczywiste rozdysponowanie środków z funduszu       

sołeckiego oraz zwrot środków z budżetu państwa w Gminie Kawęczyn w latach 2015-2020 
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Pięknieje Wielkopolska Wieś 
  

Nazwa Projektu Wartość 

całego 

projektu 

Wartość 

wkładu 

mieszkańców 

Fundusz 

sołecki 

Budżet 

Gminy 

Dofinanso-

wanie z UM 

„Zagospodarowanie placu rekreacyjno-

sportowego w Głuchowie” – 2020r 

55.791,35 15.899,25 8.892,10 10.000,00 21.000,00 

„Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemie-

niu” – 2020r 

66.318,10 9.052,39 12.565,71 14.700,00 30.000,00 

„Dla Chocimia integracja to podstawa 

więc altana dobra sprawa” -2018r 

81.499,73 18.388,01 8.949,61 24.162,11 30.000,00 

„W Żdżarach rodzina na sportowo bo to 

zawsze zdrowo” – 2018r 

24.731,81 6.559,79 1.168,48 4.283,13 12.720,41 

„W Żdżarach dobry pomysł mamy – 

plac zabaw urządzamy” – 2017r 

46.947,31 10.047,31 1.070,00 10.000,00 25.830,00 

”Urządzenie strefy rekreacji i aktywne-

go wypoczynku w Kawęczynie” – 

2016r 

53.992,20 10.514,84 4.000,00 12.875,36 26.602,00 

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego 

i budowa chodnika w miejscowości 

Kawęczyn –2015 r. 

48.991,04 5.506,04 8.000,00 15.485,00 20.000,00 

Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw 
  

Nazwa Projektu Wartość całego 

projektu 

Fundusz so-

łecki 

Budżet Gmi-

ny 

Dofinansowanie z 

UM 

„Sołectwo Skarżyn tu każdy znajdzie miej-

sce dla siebie” – 2019r 

13.800,00 5.000,00 4.300,00 4.500,00 

„Świetlica w Ciemieniu naszą wspólną 

sprawą”-2018r 

10.000,00 3.500,00 1.500,00 5.000,00 

„Odpoczynek i zabawa to nasza wspólna 

sprawa” sołectwo Będziechów – 2018r 

9.057,99 4.000,00 1.000,00 4.057,99 

Reasumując dane zestawione w tabeli zauważamy, iż w latach 2015 – 2020 udało się nam pozyskać dofi-

nansowanie na 7 przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 3 zadania związane z zakupem wyposażenia. Łącznie uzy-

skaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości:          

179.710,40 zł, wkład własny z budżetu gminy: 155.451,50 zł (z czego 57.145,90 zł z funduszu sołeckiego). Po-

nadto należy nadmienić, że wyżej wymienionych projektach dokumentacja projektowo – kosztorysowa nie 

jest kosztem kwalifikowanym i koszty jej wykonania pokrywane były większości z funduszu sołeckiego. 

 Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego, budżetu Gminy, w tym środków funduszu sołeckiego udało 

się m.in. zagospodarować plac rekreacyjny w Kawęczynie poprzez montaż ławek, posadzenie krzewów, ułożenie 

chodnika, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw. W sołectwie Żdżary wybudowano altanę, ogro-

dzono i wyposażono plac zabaw. Wybudowano również altanę w Chocimiu i Ciemieniu oraz zagospodarowano 

plac w Głuchowie (siłownia plenerowa – 5 podwójnych urządzeń, betonowy stół do gry w tenisa, ognisko,              

7 ławek, grill gazowy). 

 

Na co sołectwa wydatkowały środki w latach 2015-2020 ? 

Środki z funduszu sołeckiego były wydatkowane na przedsięwzięcia z zakresu: 

 Dróg – koszty związane ze żwirowaniem, pracą sprzętu podczas bieżącego utrzymania dróg, dokumentacje 

projektowo-kosztorysowe, odtworzenie punktów granicznych dróg, częściowa przebudowa chodnika, zaku-

py znaków drogowych; 

 Świetlice wiejskie oraz działania na rzecz szeroko rozumianej kultury – były to koszty bieżącego utrzyma-

nia świetlic wiejskich, remontów i doposażenia świetlic wiejskich, spotkania kultywujące tradycje regional-

ne, zakup działek dla sołectw; 

 Place rekreacyjno – sportowe  oraz działania na rzecz rozwoju sportu – były to koszty bieżącego utrzymania 

placów rekreacyjno – sportowych, wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodaro-

wanie placów, wyposażenie placów zabaw, zakupy i montaż urządzeń do siłowni, budowę altan oraz reali-

zacja tzw. przedsięwzięć „miękkich” tj. organizacja spotkań służących rozwojowi sportu i rekreacji; 
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www.kaweczyn.pl                                                      5 

 Oświetlenie uliczne – koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej, prze-

budowa i budowa oświetlenia ulicznego, koszty inspektorów nadzoru budowlanego; 

 Doposażenie OSP – koszty zakupu sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej, remonty garażów i inne 

zadania związane z działalnością bojową OSP; 

 Doposażenie szkół – sołectwa przeznaczały środki na zakupy sprzętu służącego podnoszeniu jakości świad-

czonych usług edukacyjnych przez placówki oświatowe. 

 

Wykres nr 2 Wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w latach 2015 -2020  

według rodzaju przedsięwzięć 

Z przedstawionego Wykresu nr 2 zauważamy, że znaczącą część wydatków w poszczególnych latach sta-

nowiły koszty związane z: drogami, placami rekreacyjnymi oraz świetlicami wiejskimi. W czterech z sześciu 

omawianych latach największy odsetek wydatków stanowiły zadania z zakresu „dróg” (z wyjątkiem roku 2016 – 

gdzie znaczną część wydatków stanowiły koszty związane z placami rekreacyjno-sportowymi oraz działaniami na 

rzecz sportu i 2019 rok – gdzie 30,64% stanowiły wydatki na świetlice wiejskie oraz działania kulturalne). 

W latach 2015 – 2019 zauważa się coraz mniejszy procentowy udział wydatków związanych z placami 

rekreacyjnymi oraz działaniami na rzecz rozwoju sportu w stosunku do łącznych wydatków w ramach środków 

funduszu sołeckiego. Kształtował się na poziomie od 37,23% do 27,54%. 

Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi oraz działaniami na rzecz kultury najmniejszy odsetek stano-

wiły w 2015 roku, gdyż zaledwie 13,72%, a najwięcej w 2019 roku – 30,64%. Spowodowane było to tym, że wię-

cej sołectw rozpoczęło prowadzenie świetlic wiejskich – w pomieszczeniach przejętych od OSP. 

Z przeprowadzonej analizy zauważamy, że znaczną część stanowią również wydatki na przebudowę           

i budowę oświetlenia ulicznego. 

Reasumując należy zwrócić uwagę, że zmienia się trend wydatkowania środków w ramach funduszu so-

łeckiego w naszej Gminie. Daje się zauważyć fakt, że więcej środków przeznaczamy na zadania tzw. 

„inwestycyjne”, a mniej na zadania tzw. „miękkie”. Mieszkańcy podczas zebrań podejmują uchwały obejmujące 

zadania służące poprawie jakości życia mieszkańców, planują inwestycje mające na celu zagospodarowanie pla-

ców, świetlic wiejskich oraz utrzymanie dróg. Coraz rzadziej przeznaczane są środki na spotkania kultywujące 

tradycje regionu czy spotkania na rzecz rozwoju sportu. 

cd.str. 6 
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TAK ŚWIĘTOWALI 3 MAJA W DACHAU 

Ważne jest aby powstała infrastruktura w ramach m.in. środków funduszu sołeckiego służyła społeczności 

lokalnej i była przez nią wykorzystywana. Mam nadzieję, że po zakończeniu się okresu pandemii powstałe place, 

wyremontowane i doposażone świetlice staną się „ośrodkami kultury i sportu” dla naszych małych ojczyzn, jaki-

mi są sołectwa. Wierzę, że w naszych obiektach użyteczności będą organizowane warsztaty, zajęcia edukacyjne, 

spotkania podtrzymujące tradycję naszego regionu. Środki przeznaczone na edukację, warsztaty, spotkania w la-

tach 2015-2020 będą miały wartość dodaną poprzez przekazywanie przez mieszkańców zdobytej wiedzy i do-

świadczeń kolejnym osobą. 

Realizacja funduszu sołeckiego służy poprawie jakości życia na obszarze Gminy Kawęczyn oraz stworzą 

możliwości budowania atrakcyjnych miejsc do aktywizacji oraz wzrostu aktywności społeczeństwa. 

 

Elżbieta Tomczak 

 Niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau  został utworzony w marcu 1933 roku na rozkaz H. Himmlera. 

Był on pomyślany jako obiekt wzorcowy i szkoleniowy dla kadr innych tego typu placówek. W latach 1937-38 zo-

stał rozbudowany, co zwiększyło dwukrotnie jego pojemność. Bok obozu głównego powstała w latach 40. sieć po-

dobozów obejmująca około 200 placówek. W chwili wyzwolenia w Dachau przebywało około 67 tys. więźniów,         

z czego połowa w obozie głównym. Znaczną część osadzonych stanowili duchowni chrześcijańscy – zwłaszcza ka-

toliccy z różnych krajów Europy. Wśród około 3 tys. księży 1773 było Polakami. Najliczniejszą grupą zamordo-

wanych tam duchownych byli kapłani z diecezji włocławskiej i chełmińskiej. 

*** 

 Niemal równocześnie z odzyskaniem wolności polscy więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau dali 

wyraz swym uczuciom patriotycznym, tłumionym dotąd z całą bezwzględnością przez Niemców. Już w dniu cu-

downego wyzwolenia tj. 29 kwietnia 1945 roku na wielu blokach obozowych pojawiły się polskie flagi. Postano-

wiono też urządzić narodową manifestację w dniu 3 maja. Krzątano się po placu i blokach radząc nad programem 

obchodów i dekoracjami. Zdecydowano, że na placu apelowym stanie olbrzymi krzyż. Tu odbędzie się nabożeń-

stwo – Msza św. polowa, tak jak marzyli o tym jeńcy polscy przez długie lata. Niegdyś ks. Zagórski z Krakowa 

powiedział: „Przyjdzie czas, że na placu apelowym odprawimy Mszę św. 

  Świadek tych czasów – ks. Antoni Reniec wspominał: „Wnet znaleźli się potrzebni fachowcy – cieśle,  sto-

larze i wkrótce na placu stanął majestatyczny, zwycięski krzyż – znak ustawicznie profanowany przez hitlerow-

ców. Jego wielkie ramiona zdają się obejmować całe Dachau. Na placu, tuż obok budującego się ołtarza, spotka-

łem warszawskiego lekarza, który z całą wylewnością Polaka – katolika powiedział: Żeby tak przy tym krzyżu 

można umieścić obraz MB Częstochowskiej. Szukamy kogoś, kto by namalował obraz. Za chwilę miłe zaskocze-

nie; oto w bloku 28 Władysław Sarnik – student Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku właśnie 

kończy malowanie pokaźnych rozmiarów wizerunku Pani Jasnogórskiej. Szaty Królowej Korony Polskiej             

w olśniewających kolorach. Co za radość! 

 3 maja już od wczesnych godzin rannych mieszkańcy obozu spieszą na plac pod olbrzymi krzyż wkopany    

w ziemię przesiąkniętą krwią i potem męczenników tego miejsca. Tuż przy krzyżu ołtarz przystrojony w lichta-

rze, dywany i kwiaty. Po bokach ołtarza siedem olbrzymich masztów z polskimi flagami – jakby biało-czerwone 

kolumny. Na ich szczycie białe orły polskie, a pod nimi wypisane lata: 1939, 1940, 1941 po jednej stronie, zaś po 

drugiej 1942, 1943, 1944 i 1945. Pomiędzy kolumnami najpiękniejsze kwiaty z cieplarni. Na krzyżu wielka cier-

niowa korona – symbol cierpiącej Polski. Nieco niżej obraz MB Częstochowskiej.”  

 Autor obrazu – ks. Władysław Sarnik tak wspominał to wydarzenie: „Święto MB Królowej Polski więk-

szość wyzwolonych, z duchownymi polskimi na czele, uczciła urządzając żywiołową procesję z dużym obrazem 

MB Częstochowskiej do ołtarza mszalnego. Za łaskę Bożą uważam fakt, że obraz ten o wymiarach 120x50 cm 

malowałem wprost z nakazu nowo powstałego Komitetu Wyzwolenia Obozu. Tu dodam, że pracowałem nad jego 

wykonaniem dwa dni i jedną noc z konieczności w ustępie obozowym. Zawieszono go na krzyżu Nad ołtarzem 

mszalnym. We Mszy uczestniczył tłum wiernych. Brał udział również generał zwycięskiej armii amerykańskiej 

Patton”. 
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100-LECIE ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 Oddajmy głos ks. Antoniemu Reńcowi: „Godzina 10 – maszerują z flagami: blok 28(księża), 18,16 i inne 

bloki polskie: za nimi gromada odświętnie ubranych 

Polek (około 90 osób) – to resztki przybyłych trans-

portów  z ewakuowanych obozów. Przybył też od-

dział amerykański ze swą flagą. Rozpoczyna się 

Msza św., którą celebruje najstarszy z uwięzionych 

kapłanów – 70-letni ks. Wereni. Śpiewa chór liczą-

cy 50 osób. Kazanie głosi ks. Handke. Rozmodleni 

uczestnicy uroczystości przenoszą się myślami w 

dni niewoli i dziękują Bogu za cudowne ocalenie, 

za zwycięstwo nad hitleryzmem. Kaznodzieja nie 

potrzebuje długo zachęcać byłych więźniów Da-

chau, by resztę życia poświęcili Bogu i Ojczyźnie. 

Oni je składają chętnie i uroczyście to sobie ślubują.  

 Po nabożeństwie przemawia piękną polszczy-

zną pan czerwiński. Ks. Małecki po angielsku dzię-

kuje Amerykanom za wybawienie ze strasznej nie-

woli. Mówi też Szkot, który zapewnia nas o przyjaź-

ni między naszymi narodami. Zjawia się na koniec korespondent przy wojsku amerykańskim. Wyraża on radość, 

że my Polacy z natury jesteśmy demokratami: Inne narody długo się krwawiły, nim doszły do podobnych ustaw, 

jak Wasze. Konstytucja 3 Maja była na wskroś demokratyczna, uchwalona w największej miłości braterskiej, bez 

krwawych walk. Jeden z księży jugosłowiańskich mówi do mnie: Wy Polacy umiecie poważnie obchodzić swoje 

święta narodowe. Na zakończenie zabrzmiała pieśń Felińskiego „Boże coś Polskę”.  

Pełni przeżyć narodowych i religijnych uczestnicy uroczystości rozchodzili się do swych bloków nucąc po dro-

dze: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, (…) nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił (…) duch 

będzie nam hetmanił – duch miłości braterskiej, duch zgody. Potem tu i ówdzie odbyły się zebrania i przemówie-

nia. Przedstawiciele innych narodowości byli zbudowani naszą religijnością i patriotyzmem, a szczególnie tym, że 

my Polacy potrafimy tak dobrze godzić jedno z drugim.” 

*** 

 Czy w chwili obecnej – 76 lat od owych podniosłych wydarzeń, jakie miały miejsce w zlikwidowanej zaled-

wie przed czterema dniami filii piekła na ziemi, gdzie ludzie ludziom zgotowali taki los – nasza religijność i umi-

łowanie Ojczyzny ma coś z przeżyć owych poranionych, poobijanych i zagładzanych więźniów nieludzkiego tota-

litarnego systemu? 

 

Przypisy: 

(Tekst powstał w oparciu o wspomnienia śp. ks. Antoniego Reńca – proboszcza parafii Góra k. Warty i śp. ks. inf.            

Władysława Sarnika – proboszcza z Charłupi Małej k. Sieradza.) 

 

Jan Czarnek 

Kalisz 

Obóz koncentracyjny w Dachau 

 W związku z upamiętnieniem 100 - lecia Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

Województwa Wielkopolskiego  w dniu 27 marca 2021 r. podjął decy-

zję, że zewnętrznym symbolem Jubileuszowego Roku będzie flaga          

z zatwierdzonym przez Zarząd Główny Związku OSP RP logiem. Taka 

właśnie flaga ufundowana przez Urząd Gminy w Kawęczynie trafi do 

każdej jednostki OSP oraz szkoły podstawowej znajdującej się na tere-

nie Gminy Kawęczyn. 

Monika Jatczak  
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - CO KAŻDY MIESZKANIEC  
WIEDZIEĆ POWINIEN ? 

 Budujesz dom? A może masz mieszkanie, działkę lub garaż? Dowiedz się, kiedy płacisz podatek od nieru-

chomości. Sprawdź, czy płacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami. 

 

Co jest opodatkowane? 

1. grunty, 

2. budynki lub ich części, 

3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Kto płaci podatek? 

właściciele, 

użytkownicy wieczyści, 

samoistni posiadacze, 

w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Pań-

stwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

 

cd.str.9 

4 MAJA DZIEŃ STRAŻAKA 
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Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy? 

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zda-

rzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami (które wynika z prawa własności, samoistnego 

posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania zależnego). Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z ist-

nieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budo-

wa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich 

ostatecznym wykończeniem. 

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

 

Czynności i dokumenty? 

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów,  budynków itp.). Wzo-

ry formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi 

współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki 

organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację 

na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na 

zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przy-

padku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysoko-

ści podatku. 

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od 

nieruchomości dotyczy również podatników, którzy 

korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i 

wprowadzonych uchwałą rady gminy): 

1. osoby fizyczne składają informacje o nieruchomo-

ściach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od 

dnia,  w którym powstały okoliczności uzasadniające 

powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania, 

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację 

na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym 

dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiąz-

ku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. 

 

Stawki podatku! 

Wysokość stawek podatku określa uchwała rada gminy. Uwzględnia ona górne granice stawek, które wynikają      

z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [1]. 

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości? 

Obejmują one m.in.[2]: 

1. budynki gospodarcze lub ich części: 

 służące działalności leśnej lub rybackiej, 

 położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, 

 zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, 

2. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, 

zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej, 

3. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej dzia-

łalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,         

z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowi-

ska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży, 
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4. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle 

trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośred-

nio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody, 

5. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej, 

6. położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o po-

wierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o ro-

dzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

7. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego, 

8. uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na dzia-

łalność gospodarczą), 

9. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakre-

sie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, 

10. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie 

żłobka lub klubu dziecięcego, 

11. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych           

w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,  

12. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepi-

sach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania 

(np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych. 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

 

Pozostałe zwolnienia! 

Rada gminy może wprowadzić również inne niż wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zwolnie-

nia przedmiotowe. 

Istnieją też zwolnienia i ulgi, które są uregulowane w odrębnych przepisach. Dotyczą one kościołów i związków 

wyznaniowych, prowadzących  działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych [3], gruntów 

i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych odpo-

wiednio na własność lub w trwały zarząd: 

Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

jednostek samorządu terytorialnego [4]. 

 

Kiedy i jak płaci się podatek? 

Podatek płacą: 

 osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca,         

15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowo-

ści prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – 

do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia. 

 W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności 

pierwszej raty. Można to zrobić przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie. W przypadku 

osób fizycznych podatek może być również pobrany w drodze inkasa. 

Przypisy: 
[1] art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) 

[2] art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

[3] zgodnie z ustawą z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i nie-

których ustaw (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1010 ze zm.) 

[4] zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji       

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

 

Jolanta Krucka  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/1170
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 W latach siedemdziesiątych na fali słabnącego systemu represji społecznych i wzrostu aktywności działal-

ności opozycyjnej w środowiskach robotników i inteligencji, szczególnie po wydarzeniach Czerwca ’76, także 

wśród wolnościowo i niepodległościowo nastawionych chłopów pojawiły się nowe, niezależne od władz inicjaty-

wy. W niektórych miejscach we współpracy z zaangażowanymi kapłanami zaczęły powstawać Komitety Samo-

obrony Chłopskiej, między innymi może najbardziej znany KSCh Ziemi Grójeckiej w Zbroszy Dużej.  

Pierwszym i naczelnym postulatem tych wszystkich rozproszonych chłopskich inicjatyw było żądanie 

zgody władz na utworzenie niezależnego zawodowego związku rolników. Dopiero bunt społeczny w 1980 roku, 

zapoczątkowany strajkami robotniczymi w lipcu i sierpniu tego roku, i podpisanie porozumień sierpniowych, dały 

nowe szanse na spełnienie marzeń chłopskich. Strajki chłopskie w  różnych częściach Polski w początkach 1981 

roku, z których najbardziej znane to te w Rzeszowie, Ustrzykach Dolnych, czy w Bydgoszczy, doprowadziły 

wreszcie do zarejestrowania 12 maja 1981 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 

Indywidualnych „Solidarność”. Pomogły w tym i chłopska determinacja, i rozsądek chłopskich działaczy, którzy 

połączyli różne, powstające niezależnie od siebie nurty w jeden związek. Choć walka była przerywana jeszcze nie 

raz, bo stan wojenny, internowania i ponowne szykany ograniczały społeczną aktywność, to nikt już nigdy nie 

odważył się kwestionować prawa polskich chłopów do własnego, niezależnego związku zawodowego. 

Ówczesna sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna województwa konińskiego, do którego należała 

Gmina Kawęczyn, promowała gospodarstwa prowadzone przez sektor państwowy i uspołeczniony, odmawiając 

rolnikom indywidualnym wielu przywilejów i nakładając na nich np.: wysokie opłaty za usługi świadczone przez 

Spółdzielnie Kółek Rolniczych czy odmowę zakładania związków rolniczych. Nie dziwi więc, że sytuacja pod 

koniec roku 1980 stała się napięta i dała impuls do wystąpień, także na terenie województwa konińskiego. Pierw-

sze na tym terenie Gminne Związki Kółek i Organizacji Rolniczych powstały w Kłodawie i Pyzdrach. Podczas 

spotkania działaczy  z obu gmin ustalono, że na czele Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Związku stanie 

Alicja Konieczka. Od początku funkcjonowania związku, jego działacze zajmowali się rozprowadzaniem 

„bibuły” i innych wydawnictw z tzw. drugiego obiegu. Również od samego początku w działalności związku wi-

doczny był akcent polityczny. Przejawiał się on np. w dążeniu do przeprowadzenia wolnych wyborów nie tylko 

do rad narodowych, ale również do Sejmu. Dążono również do ujawnienia prawdy historycznej, związanej np. ze 

zbrodnią katyńską. Utrzymywano kontakty z działaczami opozycyjnymi aktywnymi jeszcze przed rokiem osiem-

dziesiątym. Oczywiście działania o charakterze politycznym prowadzono niezwykle ostrożnie. 

Wprowadzenie stanu wojennego w znacznym stopniu osłabiło działalność „Solidarności” Rolniczej w Pol-

sce. Do tego momentu NSZZ RI „Solidarność” liczyła około milion członków. Wielu z nich wstąpiło do związku, 

licząc na to, że w ciągu krótkiego czasu, uda się rozwiązać wszystkie problemy rolników. 13 grudnia 1981roku  

zniweczył te plany, wprowadzając dodatkowo wśród rolników strach, którego konsekwencją było wycofanie się  

z działalności. Już 14 grudnia 1981 roku, spośród jedenastu tysięcy działaczy konińskiej solidarności, między in-

nymi został internowany i osadzony w Mielęcinie pod Włocławkiem Ireneusz Niewiarowski – jeden z założycieli 

Solidarności Wiejskiej, delegat z województwa konińskiego do Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego 

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Był przetrzymywany w zamknięciu  do 2 czerwca 1982 roku.  

Po wyjściu z internowania dołączył do grupy działaczy opozycyjnych prowadzących swoją działalność w podzie-

miu. Kłodawa natomiast, z której pochodził, stała się prężnym ośrodkiem oddziaływania na region. Stąd rozpro-

wadzano bibułę przywożoną z Warszawy bądź drukowaną na miejscu. Działaniami tymi bezpośrednio kierował 

Ireneusz Niewiarowski, wspomagany przez Czesława Gajewskiego.  Od 1986 roku Ireneusz Niewiarowski był 

członkiem Tajnej Tymczasowej Krajowej Rady Rolników, zasiadał również w prezydium Tajnej Wojewódzkiej 

Rady Rolników „Solidarność” w Koninie, a po jej ujawnieniu i przemianowaniu na Tymczasową Wojewódzką 

Radę Rolników, 25 października 1988 roku, został wybrany jej przewodniczącym. Rada była spadkobierczynią 

NSZZ RI „Solidarność” i działała w oparciu o jej statut.  

 W okresie od powstania związku, aż do jego delegalizacji, która nastąpiła w wyniku wprowadzenia 

stanu  wojennego, strukturami gminnymi i jej członkami interesował się żywo Komitet Wojewódzki PZPR w Ko-

ninie. W gminach polecono przeprowadzić ankiety „dotyczące struktury organizacyjnej NSZZ „Solidarność” 

Wiejska oraz charakterystyki osób stojących na jej czele”. Ankiety te zawierały informacje o powstaniu kół wiej-

skich i gminnych „Solidarności” oraz charakterystyki członków. Według danych zgromadzonych  przez Komitet   

40 LAT TEMU ZOSTAŁ ZEREJESTROWANY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY 
ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ” 

cd.str. 12 



12                                                             www.kaweczyn.pl  

Wojewódzki PZPR w Koninie, na dwa dni przed rejestracją 

związek w województwie konińskim liczył 4485 członków 

zrzeszonych w 185 kołach. Na terenie Gminy Kawęczyn  

przed rejestracją istniały 2 koła wiejskie zrzeszające 14 człon-

ków, przed wprowadzeniem stanu wojennego liczba ta wzrosła 

do 111 członków. 

 Pierwsze struktury Niezależnego Samorządnego Związ-

ku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” na 

terenie Gminy Kawęczyn zaczęły się kształtować w lipcu 1981 

roku.  Jednym z członków zarządu został wówczas Franciszek 

Raszewski. Do 13 grudnia 1981 roku działalność 

„Solidarności” Rolniczej na terenie gminy wyglądała podobnie 

jak w innych gminach, a więc starano się wpływać na władze 

gminy, celem sprawiedliwego podziału maszyn  rolniczych i 

nawozów, uchylano się, w ramach protestu, od płacenia podat-

ku rolnego. Zakładano również koła związku w poszczegól-

nych miejscowościach gminy, w tym również w Dzierzbot-

kach, gdzie mieszkał Franciszek Raszewski. Stan wojenny 

sprawił, że z działalności wycofał się dotychczasowy prze-

wodniczący – Marek Przygoński z Kowali pańskich, a jego 

następcą, choć na krótko, został Wiktor Sukienniczak z Głu-

chowa. Franciszek Raszewski z racji tego, że nie pełnił zna-

czącej funkcji w zarządzie, nie był nękany przez ówczesną 

władzę. Nie wzywano go na przesłuchania i nie przeprowadza-

no u niego w domu żadnych rewizji. Z tego względu mógł za-

jąć się kolportażem ulotek, które rozprowadzał wśród rolników 

z Gminy Kawęczyn. Brał udział w spotkaniach działaczy opozy-

cyjnych organizowanych  w Głuchowie u księdza Stanisława 

Bazeli. Franciszek Raszewski  należał też do  Tymczasowej 

Gminnej Rady Związku Rolników Indywidualnych Solidarność, 

która powstała w styczniu 1989 roku. W skład Rady weszli rów-

nież: Wiktor Sukienniczak, jako przewodniczący oraz członko-

wie: Józef Krotowski, Sylwester Przyłęcki, Zenon Tomczyk i 

Jan Jasiak. Działacze NSZZ RI „S” w dużej części angażowali 

się  w działalność i pracę w Komitetach Obywatelskich przy  

Lechu Wałęsie.  

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły osłabienie, lecz nie 

całkowite zaprzestanie działalności NSZZ RI „Solidarności”. 

Liderzy, w tym Ireneusz Niewiarowski, zostali wybrani w wy-

borach z 4 czerwca 1989 roku do parlamentu, wielu z nich po 

utworzeniu samorządu terytorialnego w 1990 roku zostali radny-

mi, wójtami i burmistrzami. Związki RI pozostały otwarte na 

nowych, młodych działaczy a ich działalność bardziej po-

wszechna, choć trochę przyćmiona została przez powstające 

partie polityczne, stowarzyszenia  a od roku 1996 również  przez 

Izby Rolnicze. 

Artykuł powstał w oparciu o publikację Piotra Gołdyna 

„Z pól do wolności”. Serdeczne podziękowania składam na ręce 

Pana Senatora Ireneusza Niewiarowskiego za poświęcenie mi 

swojego cennego czasu na rozmowę. 

 

 

 

Małgorzata Jaworska 

Zaświadczenie Stanisława Raszewskiego  

o członkostwie  

Lista członków Tymczasowej  Wojewódzkiej  

Rady Rolników „Solidarność” w Koninie  
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PUNKT KONSULATYCJO-INFORMACYJNY 
 W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2021r w Urzędzie Gminy Kawęczyn został utworzony bezpłatny punkt 

konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców Gminy Kawęczyn, którzy są zainteresowani otrzymaniem dofi-

nansowania w ramach Programu. 

Zakres usług prowadzonych przez punkt konsultacyjno-informacyjny Programu  

„Czyste Powietrze” : 

 udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie; 

 podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być po-

tencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie; 

 wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem 

spełnienia wymagań określonych w Programie; 

 organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców; 

 wydruk i zapewnienie dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie; 

 przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym  określonych w Programie do-

puszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze 

środków publicznych; 

 wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną 

analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji; 

 rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu zachęcających do zło-

żenia Wniosku o dofinansowanie; 

 przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów po-

mocowych; 

 

ŚP. KAZIMIERZ KUŚMIERCZAK 

 Kazimierz Kuśmierczak – ur. 5.10.1944 r. – zm. 23.03.2021 r., 

urodzony w Kowalach Księżych, syn Ignacego i Rozalii. Funkcję Sołtysa 

Sołectwa Siedlisk pełnił w latach 1984-2007. Aktywnie uczestniczył      

w życiu lokalnej społeczności. Był członkiem i współzałożycielem 

Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczy-

nie. Jego aktywność społeczna przyczyniła się do wielu sukcesów Koła, 

m.in. nadania sztandaru organizacyjnego, wyodrębnienia funduszu sołec-

kiego     w budżecie gminy oraz do uzyskania tytułu Złoty HIT 2016      

w konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT Regionów za 25-letnie 

działania. Podejmowane przez niego działania zmieniły oblicze Sołectwa, 

jak i Gminy Kawęczyn. Swoim zaangażowaniem pomagał w zachowaniu 

cennych dla nas wszystkich tradycji, upowszechniał wzorce dobrego go-

spodarowania i zaradności.  Zawodowo zajmował się gospodarstwem 

rolnym w miejscowości Siedliska. Przez pewien czas pracował również 

w KWB „Adamów”. Prywatnie ojciec 5 dzieci.  

           Magdalena Krakowiak  
Śp. Kazimierz Kuśmierczak 

(na pierwszym planie) 

cd.str.14 
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Urząd Gminy w Kawęczynie przypomina, że od 15 marca do 17 ma-

ja br. włącznie trwa kampania składania wniosków o płatności obszarowe. 

 Należy pamiętać, że w bieżącym roku rolnicy nie otrzymają, tak jak to 

miało miejsce w latach poprzednich, listu z papierowym, spersonali-

zowanym wnioskiem obszarowym, wraz z załącznikami graficznymi. 

 Od bieżącego roku nie ma możliwości złożenia uproszczonego 

oświadczenia, zastępującego wniosek o przyznanie płatności, ani też 

przesłania spersonalizowanego formularza wniosku, wraz z materia-

łem graficznym, w wersji papierowej. 

 Wnioski o płatności obszarowe należy składać wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez Internet,            

w aplikacji eWniosekPlus, udostępnionej przez ARiMR. 

 W związku z powyższym apelujemy do Państwa, aby nie odkładać decyzji o złożeniu wniosku do 

ostatniej chwili. Może to bowiem spowodować znaczące obciążanie, zarówno pracowników ARiMR, doradców 

rolniczych, jak i systemu informatycznego w ostatnich tygodniach trwania naboru. 

 Wszelkich informacji na temat bieżącej kampanii składania wniosków o płatności obszarowe udzielają biu-

ra powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 Rolnicy mogą również zgłaszać się o pomoc do biur powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, których 

adresy dostępne są na stronie: www.wir.org.pl oraz do jednostek doradztwa rolniczego. 

 

Monika Jatczak  

UWAGA ROLNICY ! 

 prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu; 

 przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, 

 pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnia-

niu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników; 

 promocja innych Programów realizowanych przez NFOŚiGW przy współpracy  wfośigw w zakresie ochro-

ny powietrza w których wnioskodawcami są osoby fizyczne; 

 

Gdzie uzyskać więcej informacji? 

Kompleksową obsługą Programu w naszym Urzędzie zajmuje się Pani Paulina Tyczyno tel.: 63 288 59 21,            

e-mail: tyczyno@kawęczyn.pl. 

 

 Ponadto planujemy organizować spotkania informacyjne dla naszych mieszkańców. W okresie pandemii 

będą one prowadzone w formie on-line. Chętne osoby do udziału w takim spotkaniu prosimy o zgłaszanie się pod 

wyżej wymienionym numerem telefonu bądź e-mailem. 

Osoby chętne do skorzystania z Programu zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na konsultacje.  

 

Elżbieta Tomczak 

 W dniu 24 maja 2021r. w godz. 09:00-13:00 przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbędą się bezpłatne 

badania mammograficzne w mammobusie, przeznaczone dla kobiet z grupy wiekowej 50-69 lat, które wcześniej 

nie chorowały na raka piersi, a od ostatniego badania profilaktycznego piersi minęły przynajmniej dwa lata. Ser-

decznie zapraszamy ! 

Magdalena Krakowiak 

BADAJMY SIĘ ! 

mailto:tyczyno@kawęczyn.pl


                                                         www.kaweczyn.pl                                                                   15 



   16                                                         www.kaweczyn.pl                                                               

CHCESZ ZAŁOŻYĆ FIRMĘ ?  
SPRAWDŹ JAK TO ZROBIĆ KROK PO KROKU 

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera infor-

macje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli chcesz prowadzić  

taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG. 

 

W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy: 

• prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą 

• są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych. 

 

Co musisz wiedzieć przed wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG? 

Jeśli zależy ci na sprawnym i szybkim załatwieniu sprawy, 

przed  rozpoczęciem wypełnienia wniosku przygotuj nie-

zbędne dane. We wniosku o wpis do CEIDG musisz podać: 

• imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodze-

nia 

• rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości 

• PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci na-

dany 

• wszystkie posiadane obywatelstwa 

• numer NIP i REGON jeśli zostały nadane 

• adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną 

działalnością gospodarczą 

• nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi za-

wierać twoje imię i nazwisko 

• nazwę skróconą 

• kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający 

• liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić 

• datę rozpoczęcia działalności 

• informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą 

• dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania. 

Ważne! Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, zaznacz „nie posiadam numeru PESEL”. Jeśli już wcześniej 

nadano ci NIP i REGON, możesz podać je wypełniając formularz. Jeśli ich nie posiadasz, złożony formularz bę-

dzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną uzupełnione w twoim wpisie automatycznie,       

a sprawdzisz je w wyszukiwarce CEIDG po zarejestrowaniu firmy. 

• Wraz z wnioskiem składasz oświadczenie – dotyczące braku zakazu całkowitego wykonywania działalności go-

spodarczej oraz posiadania tytułu własności do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG. 

 

Co możesz załatwić wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG? 

• Składając wniosek o wpis swojej działalności do CEIDG, możesz złożyć oświadczenie o formie opłacania podat-

ku dochodowego, złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej oraz dołączyć zgłoszenie rejestra-

cyjne albo aktualizacyjne do VAT. 

• Jako przedsiębiorca musisz zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony. Zrobisz to dołączając do wniosku CEIDG-1 

odpowiednie formularze. Dodatkowo możesz zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny oraz pracowni-

ków twojej firmy i członków ich rodzin. Jeśli jesteś rolnikiem, możesz złożyć odpowiednie oświadczenie dla  

KRUS. 

cd.str.17 
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• We wniosku o wpis do CEIDG możesz także podać informację o rachunkach bankowych związanych z prowa-

dzoną działalnością gospodarczą. Jako przedsiębiorca masz obowiązek poinformować o otwarciu i zamknięciu 

każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli jako przedsiębiorca, 

chcesz załatwiać sprawy przez pełnomocnika, możesz - wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG - złożyć wniosek        

o opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku. Opublikowanie takiej informacji jest równoznaczne            

w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG nie upoważnia do 

działania w sprawach podatkowych. 

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę:  

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym 

urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane 

z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij 3 zabrać 

ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

 

Masz do wyboru 4 sposoby przygotowania wniosku: 

 wypełnij formularz na stronie CEIDG. Możesz to zrobić anonimowo, czyli bez zakładania konta na stronie 

CEIDG. Formularza nie musisz drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod, czyli numer twojego wniosku, 

który pojawi się na stronie CEIDG, po jego wypełnieniu.  Ten kod podaj w urzędzie. Urzędnik odnajdzie 

twój wniosek w CEIDG, wydrukuje, da ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w systemie,  

 wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie, 

 pobierz wniosek ze strony CEIDG, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie zanim zaniesiesz do urzędu 

 zadzwoń do Centrum Pomocy, na numer 801 055 088 lub 22 765 67 32 i wypełnij wniosek wspólnie z kon-

sultantem. Po rozmowie otrzymasz SMS z kodem, czyli numerem twojego wniosku. Z tym numerem udaj 

się do urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i da ci go do podpisania.  

 wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogól-

nych. Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opa-

trzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza. 

 

Dokumenty: 

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

Termin: 

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Urząd sprawdzi twój wniosek 

-  Jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny, poinformuje cię o tym system teleinformatyczny. 

-  Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepopraw-

ny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie - w termi-

nie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania. 

 

Zostaniesz wpisany do CEIDG: 

• Wpis w CEIDG z danymi twojej firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia 

wniosku. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. 

• CEIDG prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej firmie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS 

(lub KRUS) o wpisie twojej firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP. 

• Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. 

 

Ile zapłacisz? 

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE! 

 

Ile będziesz czekać 

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po 

dniu wpływu wniosku o wpis. 
cd.str.18 
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Warto wiedzieć! 

Inne obowiązki po rejestracji firmy w CEIDG 

Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek i w urzędzie 

skarbowym jako podatnik. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś 

zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS. Jeśli będziesz podatnikiem VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień  

rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT zarejestruj się jako podatnik VAT. Druk 

zgłoszeniowy VAT-R możesz też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o reje-

strację w CEIDG. Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP. Jeśli prowa-

dzisz działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub specjalnego pozwolenia, będziesz mu-

siał zgłosić swoją firmę do odpowiedniego rejestru.  

 

Twój wpis w CEIDG 

Dane dotyczące Twojej działalności gospodarczej będą dostępne w bazie przedsiębiorców. Dzięki temu w każdej 

chwili będziesz miał do nich  wygodny dostęp oraz będziesz mógł je aktualizować (dowiedz się więcej na temat 

wprowadzania zmian w CEIDG). Każdy zainteresowany, na przykład klient czy urząd znajdzie tam twój wpis, 

dzięki czemu nie będziesz potrzebować zaświadczenia potwierdzającego, że twoja firma znajduje się w rejestrze 

(dowiedz się więcej jak sprawdzać dane przedsiębiorców w CEIDG). 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy: 

• Zmianie danych we wpisie; 

• Zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej; 

• Wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; 

• Zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

• Wypełniony formularz wniosku 

• Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) 

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTU  

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania: 

• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie. 

• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu. 

• Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu. 

• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w Urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny. 

• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego Urzędu.  

Podpis musi być notarialnie potwierdzony. W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy wy-

słać ją na adres: 

Urząd Gminy w Kawęczynie Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy pokój Biu-

ro Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu. 

W przypadku braku formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupeł-

nienia w terminie 7 dni. 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

1. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po 

dniu wpływu do CEIDG pod warunkiem, że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. 

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospo-

darczej niż dzień złożenia wniosku. 

2. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznym w zakresie jaw-

nych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. 

3. Minister Gospodarki zobowiązany jest do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż na-

stępnego dnia roboczego informacji: 

• właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, 
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DOFINANSOWANIE DLA GMINY KAWĘCZYN 

• do Głównego Urzędu Statystycznego, 

• do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

• do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

 

OPŁATY:  

1. Wniosek jest wolny od opłat. 

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub ko-

pii: 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeń-

stwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej. 

3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa. 

4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu  

Gminy w Kawęczynie na konto nr 39 8557 0009 0400 0101 2004 0047. 

 

PODSATAWA PRAWNA  

Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców  (Dz.U.2021.162 t.j. z późn. zm.).7 

 

INFORMACJEE NA TEMAT PRZEBIEGU  

1. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl 

2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem. 

Informacji udziela: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, pok. nr 20 lub pod nr tel. 63 288 59 30 

 

PRZYDATNE LINKI:  

1. Wszystkie formularze wraz z instrukcjami dostępne są na stronie  www.ceidg.gov.pl w zakładce „Formularze        

i instrukcje”. 

2. Wyszukiwarki kodów PKD: www.biznes.gov.pl, www.stat.gov.pl 

3. Portal rządowy dla przedsiębiorców: www.biznes.gov.pl  

 

Ewa Frątczak  

  

 Dnia 29 marca 2021 roku w Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego uchwalono Uchwałę nr XXVIII/509/21       

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samo-

rządu terytorialnego w 2021 roku. W ramach tej pomocy 

Gmina Kawęczyn uzyskała dotacje w wysokości                

132 750,00 zł na cel dotyczący zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami  do gruntów rol-

nych w miejscowości Żdżary”, o długości 0,836 km, zloka-

lizowanej przy drodze wojewódzkiej numer 471. Inwestycja 

jest zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publiczne-

go, a szacunkowy całkowity koszt inwestycji z kosztorysu 

to 693.191,08 zł.   

 

Karolina Gil  
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KAWĘCZYŃSCY UCZNIOWIE NAUCZĄ SIĘ PŁYWAĆ 

 Dzięki staraniom Gminy Kawęczyn 45 uczniów ze szkół podstawo-

wych z terenu  Gminy Kawęczyn  będzie uczestniczyć w programie po-

wszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanym przez 

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu. Program „Umiem pły-

wać” zakłada przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania w ra-

mach 10 wyjazdów po 2 godziny lekcyjne na pływalni w Turku  w okre-

sie  od kwietnia do czerwca br.  Program powszechnej nauki pływania 

„Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I 

– III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pły-

wania. 

 W dniu 25 marca  odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Kawęczyn. Uczestniczyło w niej 13 radnych. Po 

sprawdzeniu quorum przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Podczas sesji nie złożono pisem-

nych interpelacji, więc Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu. Rada Gminy Kawęczyn procedowała 

uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021. Najważniejszymi zmianami budżetu było 

jego uaktualnienie, zmiany w funduszu sołeckim oraz zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu ratow-

niczo-gaśniczego dla  Komendy Powiatowej Państwo-

wej Starzy Pożarnej w Turku.  Za przyjęciem uchwały  

głosowało 13 radnych. Radni Gminy Kawęczyn jedno-

głośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stano-

wiącego własność Gminy Kawęczyn. Podjęcie uchwa-

ły pozwoli na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miej-

scowości Będziechów. Ponadto podczas posiedzenia 

podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w 

miejscowości Kawęczyn. Radni Gminy podczas 

XXXII sesji wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości 

położonych w miejscowości Marianów-Kolonia. Na-

byte nieruchomości zostaną przeznaczone pod drogę 

gminną. W czasie trwania obrad organ uchwałodawczy 

przyjął program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2021. Jest to program regulujący 

zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi przyjmowany corocznie przez radnych. Za  przyjęciem programu 

oddanych zostało 13 głosów. W dalszej części obrad radni procedowali uchwały w sprawie zasad udzielania i roz-

miaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierow-

nicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn oraz w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn. W na-

stępnym punkcie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. Takie sprawozda-

nie przedstawił również Przewodniczący Rady Gminy. Jeden z ostatnich punktów porządku obrad dotyczył zapy-

tań i wolnych wniosków. W ramach tego punktu poruszony został temat budowy sklepu sieci DINO oraz możli-

wość ubiegania się o uzyskanie rekompensaty za straty poniesione w wyniku gradobicia, które miało miejsce         

w 2020 roku.  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII Sesji Rady Gminy 

Kawęczyn.  

Magdalena Krakowiak 

XXXII SESJA RADY GMINY 

Obrady Rady Gminy  
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 MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 

Główne cele programu: 

 upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 

 nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, 

 profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, 

 zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodat-

kowych  zajęciach sportowych, 

 efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), 

 wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności 

uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, 

 edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. 

 

Marcin Mazurek 

Miesiąc marzec był miesiącem szczególnie poświęconym królowej nauk, czyli matematyce. Pojawiły się 

w tym miesiącu ważne daty dotyczące matematyki, były to: 

9 marca – Dzień Polskiej Statystyki, 

12 marca - Dzień Matematyki, 

14 marca - Dzień liczby π (Pi). 

Na podsumowanie tych ważnych matematycznych świąt, nauczycielki matematyki Szkoły Podstawowej 

im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii wraz ze swoimi uczniami, zorganizowały konkurs pod 

hasłem „Święto Matematyki”. 

Uczniowie każdej z klas IV-VIII wykonali prace konkursowe w następujących kategoriach: 

kl. IV: praca plastyczna „Świat z figur geometrycznych”, 

kl. VI a: ciasto matematyczne, 

kl. VI b: rebusy i łamigłówki matematyczne, 

kl. VII: plakaty na temat liczby π (Pi), 

kl. VIII: wiersz o matematyce. 

Komisja konkursowa w każdej kategorii wybrała po trzy najlepsze prace, których autorzy zostali nagro-

dzeni dyplomami: 

Klasa VI a 

             I miejsce: Milena Augustowska  

II miejsce: Maciej Grabowski  

III miejsce: Kinga Laskowska  

Klasa IV 

I miejsce: Łucja Statucka 

II miejsce: Łucja Górska 

III miejsce: Piotr Kołata 
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Klasa VIb 

    I miejsce: Wiktoria Graczyk 

II miejsce: Paulina Perlińska  

III miejsce: Maja Skolimowska 

Klasa VII 

I miejsce: Julita Pusta 

II miejsce: Nadia Mintus 

III miejsce: Amelia Kluska  

Klasa VIII 

I miejsce: Marta Kapłonek  

II miejsce: Zuzanna Linka  

III miejsce: Kamila Rosiak  

 Cieszy nas duże zaangażowanie uczniów oraz ich kreatywność i pomysłowość. Z pewnością zachęci ich to 

do nauki matematyki oraz utwierdzi w przekonaniu ważności tej dziedziny nauki w życiu codziennym. 

22 kwietnia uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR,            

czekamy na ogłoszenie wyników. Celem zorganizowania  „Święta Matematyki” było zachęcenie uczniów do na-

uki matematyki i popularyzacja tego przedmiotu. Uczniowie uczestnicząc w konkursach matematycznych mają 

możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz logicznego, twórczego i kreatywnego myślenia. Gratulujemy 

wszystkim uczestnikom, którzy wzięli w nich udział. 

 Joanna Jaros i Anna Walczykowska. 

 Drodzy rodzice od września zwolnią się miejsca w naszym żłobku. Osoby, które chcą, aby dzieci uczęsz-

czały do naszego żłobka, proszone są o dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych wydrukowanych w kolorze.  

Przypominamy, że rekrutacja odbywa się w sposób ciągły przez cały rok. Wszystkie informacje na temat wolnych 

miejsc uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 724 750 001. Dokumenty do pobrania znajda Państwo na stronie 

www.kaweczyn.pl zakładka fundusze zewnętrzne projekt/Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Żłobka w Kawęczynie, bądź przesłać 

pocztą na adres Żłobek Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 49, 62-704 Kawęczyn z dopiskiem „Rekrutacja do żłob-

ka.” 

Katarzyna Paruszewska  

UWAGA RODZICE ! - WOLNE MIEJSCA W GMINNYM ŻŁOBKU 

http://www.kaweczyn.pl
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KĄCIK POETYCKI 

Prezentujemy Państwu kolejne wiersze Anny Pękacz 

Dziękuje Ci Mamo 

 

Mamo 

Jesteś piękna 

Jak bukiet wiosennych kwiatów 

Kiedy płaczesz 

Twoje łzy srebrzą się 

Niczym poranna rosa. 

Kobieta zmęczona zżyciem 

Na twarzy rzeźbi się 

Cierpienie, gorycz i ból. 

Ty radosnym swym uśmiechem 

Zawsze rozweselisz mnie. 

Jesteś dla mnie wzorem 

Zastanawiam się 

Ile w tak wątłym ciele 

Jest siły i cierpliwości. 

Posiadasz dużo mądrości 

Dajesz wnukom i prawnukom 

Przykład jak kochać ludzi i Boga. 

W podziękowaniu chyle czoło 

I składam pokłon za moje istnienie. 

Mama  

 

Mama  

To najpiękniejsze słowo 

Które znam. 

Gdy byłam mała i bezbronna 

Zawsze mnie tuliłaś. 

Mimo zmęczenia śpiewałaś kołysanki. 

W twoich oczach 

Były iskierki szczęścia i miłości 

Mamo  

Dziś już jestem dorosła. 

Patrzę na Ciebie z podziwem 

Widzę Twoje siwe włosy,  

Zmęczona twarz, spracowane dłonie. 

Mamo 

Blask Twoich oczu 

Zawsze rozpala moje serce 

Z pąsowych ust uśmiech nigdy nie znika 

Mamo  

Kocham Cię 

Chociaż tego nie okazuję 

Kolejne wiersze   

o. Krzysztofa Niespodziańskiego 

Stróżu mój Aniele 

Nie wiem czyś trafił źle 

Czy dobrze-kto to wie… 

Że pod Twą opiekę 

Przydzielono Ci mnie 

 

Mną Cię obarczono 

Więc ze mną musisz być 

Moim żeś kompanem 

W modlitwie, przy piwie 

Ze mną trącasz strunę 

I ze mną farbę trzesz 

A ja mało wdzięczny 

Czasem przeganiam Cię 

 

Jak gołąb spłoszony 

Uciekasz i wracasz 

Bo jak tu zostawić 

Takiego wariata! 

 

Próbowałem złapać wiatr 

Chichotał wyrywając się z objęcia 

Gwizdał na wszystko 

Tez tak bym chciał 

 

Próbowałem zabić czas 

Zaciekłego wroga trwałej wierzytelności 

Nie udało się 

Zbyt szybko biegł 

 

Próbowałem mieć spokój 

Inni też próbowali i skradli mi go 

Pozostał po nim 

Jedynie smak 

 

  Próbowałem skraść muzę 

Ona jedynie wiernie na mnie czekała 

Dziś z nią wiersz piszę 

I maluję  



POLSKA BIAŁO-CZERWONA  
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 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 15 października 2003 roku do laski marszał-

kowskiej wpłynął poselski projekt (autorstwa posła Edwarda Płonki) zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie 

RP, ustanawiający m.in. Dzień Flagi RP. Wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień, w którym 

Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami 

narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. Ustawą  z dnia 20 lutego 2004 r.  o zmianie 

ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 49, poz. 467 – art. 1 pkt 3) sejm 

ustanowił 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Od początków istnienia Państwa Polskiego wykorzystywano różne flagi, których barwy zawierały biel            

i czerwień. Początkowo przedstawiały one wizerunek orła na czerwonym tle, później pojawiła się flaga składająca 

się z pasów czerwono-biało-czerwonych z godłem. Historia współcześnie znanego nam wizerunku polskiej flagi 

sięga jednak 3 maja 1792 roku. To właśnie tego dnia za barwy narodowe naszego kraju uznano biel i czerwień, ale 

dopiero 7 lutego 1831 roku uregulowano tę kwestię ustawą Sejmu Królestwa Polskiego. Oficjalnie wizerunek pol-

skich barw narodowych oraz wygląd flagi uregulowano ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 roku. Dokument ten zawie-

rał opis polskiej flagi, jako składającej się z dwóch prostokątów w kolorze białym i czerwonym. Dwa lata później 

sprecyzowano kolor czerwieni jako karmazynowy a w 1927 roku zmieniono go na cynober. Po II wojnie świato-

wej w ustawie z 7 grudnia 1955 roku ponownie odcień czerwony określono jako cynober. W ustawie z 31 stycznia 

1980 roku jeszcze dokładniej sprecyzowano kolory polskiej flagi, uznając, że górny prostokąt w kolorze białym 

powinien mieć barwę nieco bardziej szarą niż białą, natomiast dolny w kolorze czerwonym otrzymał barwę zbliżo-

ną do karmazynowego. Proporcje flagi ustalono jako 5:8. Dodatkowo w 1955 roku wprowadzono drugi wzór flagi 

państwowej, zawierający godło. Jego historia sięga również ustawy z 1 sierpnia 1919 roku. W przeszłości wyko-

rzystywały ją placówki dyplomatyczne oraz statki handlowe. W przypadku placówek dyplomatycznych chodziło         

o wyróżnienie flagi, natomiast w przypadku statków było to spowodowane obecnością biało-czerwonej flagi            

w Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym używanym do sygnalizacji na morzu. Flaga ta oznacza obecność pilota 

na statku. W ustawach z 1955 i 1980 roku zachowano ten zakres wykorzystania flagi z godłem. Pewną modyfika-

cją polskiej flagi jest Bandera okrętów wojennych. Wygląda ona prawie tak samo jak flaga z godłem, z tą różnicą, 

że posiada trójkątne wycięcie. 

 

 

 

 

 

Flaga Polski Flaga Polski z godłem 

Bandera okrętów wojennych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/15_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/2003
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laska_marsza%C5%82kowska_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laska_marsza%C5%82kowska_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_P%C5%82onka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_godle,_barwach_i_hymnie_Rzeczypospolitej_Polskiej_oraz_o_piecz%C4%99ciach_pa%C5%84stwowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_godle,_barwach_i_hymnie_Rzeczypospolitej_Polskiej_oraz_o_piecz%C4%99ciach_pa%C5%84stwowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Polonii_i_Polak%C3%B3w_za_Granic%C4%85
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040490467
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ŚWIĘTA MAJOWE 

MAJOWE PRZYSŁOWIA 

SŁAWNI URODZENI W MAJU 

POMOC DLA POGOŻELCÓW Z KOWALI PAŃSKICH 

 1 Maj: Święto Pracy 

 2 Maj: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

 3 Maj: Święto Trzeciego Maja (konstytucji 3 maja), Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 

 4 Maj: Dzień Strażaka 

 8 Maj: Dzień Bibliotekarzy 

 15 Maj: Dzień Rodziny 

 26 Maj: Dzień Matki 

 31 Maj: Światowy Dzień bez Papierosa 

 Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

 Deszcz majowy, chleb gotowy. 

 Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

 Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie. 

 W maju jak w gaju. 

 Wesoło w maju ze słowikiem w gaju. 

 filozof Karol Marks (1818),  

 kompozytor Stanisław Moniuszko (1819),  

 psychiatra Zygmunt Freud (1856),  

 polski pisarz i laureat Nagrody Nobla Władysław Reymont (1867),  

 papież Jan Paweł II - Karol Wojtyła(1920),  

 polska pisarka Maria Konopnicka (1842),  

 

 W nocy z 28 na 29 marca 2021 roku na terenie na-

szej gminy w Kowalach Pańskich doszło do pożaru jedno-

rodzinnego budynku mieszkalnego. W akcji gaśniczej bra-

ło udział aż 8 zastępów straży pożarnej: 5 z Państwowej 

Straży Pożarnej w Turku oraz 3 z terenu Gminy Kawęczyn 

w tym OSP Kawęczyn i OSP Kowale Pańskie. W domu 

przebywała 5 osobowa rodzina, w tym jedno dziecko w 

wieku szkolnym, mieszkańcy domu samodzielnie wydosta-

li się z płonącego budynku,  na szczęście nikt nie ucierpiał. 

Poniesione zostały duże straty materialne: spłonął częścio-

wo dach, część balkonowa domu oraz poddasze i wszystko 

co się w nim znajdowało:  meble, ubrania, sprzęt elektro-

niczny. Parter budynku natomiast został całkowicie zalany 

wodą podczas gaszenia pożaru. Urząd Gminy w Kawęczy-

nie udostępnił poszkodowanej rodzinie mieszkanie komunalne w Kowalach Pańskich - Kolonii. Rodzina została 

również objęta wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie. W mediach społecznościowych 

prowadzona jest zbiórka na odbudowę domu. Poniżej link do zbiórki.  

https://pomagam.pl/odremontujemyrazem?fbclid=IwAR0hLadtVNT6LWrdinSV0GvDbVJxVRN-KdScGkxl0Icp3-

AHsj2RREIlDNM 

 Zachęcamy do pomocy !                    Malwina Jasiak 

Akcja gaśnicza domu mieszkalnego w Kowalach Pańskich  

https://pomagam.pl/odremontujemyrazem?fbclid=IwAR0hLadtVNT6LWrdinSV0GvDbVJxVRN-KdScGkxl0Icp3-AHsj2RREIlDNM
https://pomagam.pl/odremontujemyrazem?fbclid=IwAR0hLadtVNT6LWrdinSV0GvDbVJxVRN-KdScGkxl0Icp3-AHsj2RREIlDNM
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DOWÓD OSOBISTY OD A DO Z 

KOMUNIKATY URZĘDU GMINY W KAWĘCZYNIE 

 W dniu 29 marca 2021r.  gmina Kawęczynie rozstrzygnęła postępowanie przetargowe pn. „Budowa dróg 

gminnych, 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 którym 

upłynął termin składania ofert swoje oferty złożyło 4 wykonawców na każdą z części wpłynęło łącznie po 3 ofer-

ty.  

- w części I Remont drogi gminnej w miejscowości  Marianów o dł. 650.0 m oraz budowa drogi w miejsco-

wości Kawęczyn - Dino i budowa zjazdu w miejscowości Kawęczyn najkorzystniejsza okazała się oferta 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz z siedzibą w Kaliszu. Oferta odpowiadała wszystkim wy-

maganiom wskazanym w SWZ i uzyskała najwyższy bilans punktów przy cenie w wysokości 239.177,42 zł brut-

to za wykonanie przedmiotu zamówienia i 60 mies. okresem gwarancji i rękojmi. 

- w części II Budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn najkorzystniejsza okazała się oferta Przedsiębior-

stwa Robót Drogowo-Mostowych S.A. z siedzibą w Kole. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wskazanym 

w SWZ i uzyskała najwyższy bilans punktów przy cenie w wysokości 35.654,80 zł brutto za wykonanie przed-

miotu zamówienia i 60 mies. okresem gwarancji i rękojmi. Termin wykonania zamówienia dla obydwóch części 

będącego przedmiotem zamówienia ustalono na 60 dni od dnia podpisania umowy, która nastąpiła dla każdej          

z części 13.04.2021 r.  

Ewelina Buda  

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu 

elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności pod-

miotów realizujących zadania publiczne (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP). 

 

Wymagane dokumenty: 

Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej do wniosku załącza: 

- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, 

2. Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci dokumentu elektronicznego do wniosku 

załącza: 

- plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej         

2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm. 

 

Fotografia powinna być wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą 

ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, oraz obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej 

części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, która pokazuje wyraźnie oczy,  zwłaszcza  źrenice,   

z   widocznymi   brwiami   i   przedstawia   osobę   w  pozycji   frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez 

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi wło-

sami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawia-

jące   ją   w   okularach   z   ciemnymi    szkłami    załączając   do   wniosku   orzeczenie  o niepełnosprawności 

osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu 

wrodzonej lub nabytej wady wzroku. 
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Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją 

w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając do wniosku zaświadczenie o przyna-

leżności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. 

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołą-

czona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwarty-

mi ustami. 

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 roku życia, osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnione) lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 roku ży-

cia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun praw-

ny lub kurator. 

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może sama złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed 

datą 18 urodzin. Dowód osobisty odbiera wówczas najwcześniej w dniu 18 urodzin. 

Osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich. 

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest zwolnione z opłaty skarbowej. 

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidy-

waną datę odbioru dowodu osobistego. 

 

Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 31). 

 

Termin i sposób załatwienia 

Wydanie dowodu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek przed-

kładając dotychczasowy dowód osobisty, jeśli został utracony – aktualny paszport jeśli posiadamy. 

 Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 roku życia 

oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione) odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator przedkładając 

swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny pasz-

port (jeśli go posiada). 

 Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 

18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) odbiera osoba dla której dowód wydano, rodzic, 

opiekun prawny lub kurator w obecności dziecka. 

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do do-

konania tej czynności, tylko w uzasadnionych przypadkach. np. gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wyda-

nie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu cho-

roby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego 

wniosku. 

Dokument z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu 

podpisu osobistego może odebrać tylko posiadacz dowodu osobistego. 

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwier-

dzający legalność jego pobytu na terytorium RP. 

Przy obiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez jego przecięcie lub prze-

dziurkowanie w taki sposób aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym i zwraca się jego 

posiadaczowi. 

 

Istnieje możliwość sprawdzenia czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru przed wizytą w urzędzie. Informacje 

na stronie internetowej podanej poniżej - wystarczy podać numer wniosku: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-

czy-dowod-osobisty-jest-gotowy. 

cd.str.29 
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 Rozmawiamy dziś z kolejną piłkarką z terenu Gminy Kawęczyn. Monika Poniedziałek mieszka           

w Marianowie Kolonii, jest uczennicą Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – 

Kolonii. Przygodę piłkarską zaczęła w GKS Orzeł Kawęczyn (w drużynie orlików), później reprezentowała 

barwy Ladies Football Academy Turek. Z Turku Monika przeniosła się do Konina i obecnie reprezentuje 

Medyka Konin. 

Jak zaczęła się twoja przygoda związana z piłką nożną? 

Od zawsze lubiłam grać w piłkę. Na samym początku pojecha-

łam na turniej do Kawęczyna, grał tam mój kuzyn Dawid Goł-

dyka. Bardzo mi się spodobało i postanowiłam spróbować. Za-

częłam uczęszczać na treningi GKS Orzeł Kawęczyn do druży-

ny orlików, grałam w tej sekcji jakiś czas, byłam podstawową 

zawodniczką. W sezonie 2017/2018 reprezentowałam drużynę 

młodzików GKS Orzeł Kawęczyn, następnie przeszłam do LFA 

Turek. Przygoda w Turku trwała ok. rok. Potem do dnia dzisiej-

szego reprezentuje barwy Medyka Konin. 

 

Jakie cechy trzeba posiadać żeby osiągnąć sukces w zawodo-

wym sporcie,  w twoim przypadku w piłce nożnej? 

Według mnie na pewno pracowitość, trzeba cały czas iść do 

przodu i udoskonalać swoje umiejętności. Kolejna cecha to od-

waga,  nie wolno się bać popełniać błędów, trzeba podejmować 

ryzyko w niektórych sytuacjach na boisku. 

 

Co uważasz dotychczas za największy progres w twojej 

przygodzie z piłką? Jaki moment?  

Na pewno przejście z LFA Turek do Medyka Konin (wielokrotny Mistrz Polski seniorek), jest to duży klub i szan-

sa na ciągłe polepszanie swoich umiejętności. Od razu kiedy zaczęłam trenować w Medyku, dostałam powołanie 

do Kadry Wielkopolski U -14, to też bardzo duże wyróżnienie dla mnie i szansa na rozwój. Te dwa momenty były 

dla mnie dotychczas najważniejsze. 

 

 Z  MARIANOWA DO MEDYKA KONIN ... 

Monika Poniedziałek podczas treningu 

Inne informacje 

1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego 

wydania. 

2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wy-

dania. 

3. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dowód osobisty w razie: 

 upływu terminu ważności dowodu osobistego – nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności 

dokumentu 

 zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydają-

cego – niezwłocznie, 

 zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczone-

go w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, 

 utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację 

jego posiadacza, 

 przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobi-

stego. 

Iwona Krajewska 

cd.str.30 
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Urząd Gminy w Kawęczynie informuje,   

że obiekt sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” 

 w Kawęczynie  jest czynny  

według  poniższego harmonogramu: 

poniedziałek, wtorek - nieczynne 

środa, czwartek, piątek 15:00 – 20:00 

Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów)  

Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 

 

Opowiedz jak wygląda twój zwykły dzień treningowy a także 

cały tydzień? 

Teraz w czasie pandemii lekcje mamy on – line, ogólnie w Medy-

ku mamy 4 razy w tygodniu treningi, ja z racji tego że jestem do-

jeżdżająca to mam 3 treningi w tygodniu. Kończę lekcje, o 17:00 

mamy trening więc o 16:00 muszę wyjeżdżać z domu. Trening 

trwa półtorej godziny, wracam do domu, odrabiam lekcje i idę 

spać. W weekendy gramy mecze, gdy nie ma meczy ligowych to 

rozgrywamy sparingi. 

  

Chciałbym abyś opowiedziała o Akademii Młodych Orłów, na 

które dostałaś powołanie, mogłaś trenować w gronie 40 naj-

lepszych piłkarek w Polsce z rocznika 2006. 

Na pewno to była super przygoda. Byli tam trenerzy, którzy 

obecnie trenują reprezentacje Polski U – 15 do U – 17. Treningi 

odbywały się dwa razy dziennie. Poznałam bardzo wiele zawod-

niczek z każdego regionu Polski. Było to bardzo owocne kilka dni 

w mojej przygodzie piłkarskiej. 

 

Masz swoich idoli w piłce europejskiej bądź światowej?  

Moją idolką jest Ewa Pajor, również zaczynała w Medyku Konin, teraz reprezentuje barwy VFL Wolfsburg.           

Z piłkarzy najbardziej lubię Cristiano Ronaldo z Juventusu. 

 

Co sądzisz o naszej reprezentacji piłkarskiej? Jak oceniasz nasze szanse na Euro? 

Zmiana trenera wprowadzi coś nowego do naszej kadry, na wyniki pewnie trzeba poczekać, na Euro nie wiem jak 

nam pójdzie ale na pewno będę oglądała i kibicowała. 

 

Na koniec opowiedz Nam o swoich celach piłkarskich, zarówno tych „na teraz” jak i długoterminowych. 

Obecnie gram w Centralnej Lidze Juniorek U-15 i cel mamy jasny ,zdobycia Mistrza Polski w naszej kategorii 

wiekowej. Odnośnie celów jeżeli chodzi o mnie indywidualnie to chcę cały czas poprawiać swoje umiejętności        

i poprawiać złe nawyki  na boisku, polepszać moje słabsze cechy piłkarskie.  

A takim celem długoterminowym i nadrzędnym jest dostanie się do Reprezentacji Polski, jest to moje marzenie       

i na pewno będę do niego dążyła. 

 

Powiedz nam jeszcze na jakiej pozycji najczęściej występujesz na boisku? 

Gram jako środkowy pomocnik i w tej strefie boiska najlepiej się czuję.  

 

Czego ci życzyć? 

Na pewno zdrowia, żeby omijały mnie kontuzje. 

 

Dziękuję za poświęcony czas i życzę wszystkiego dobrego. 

Również dziękuję za wywiad, do zobaczenia. 

Marcin Mazurek 

Trening  drużyny Medyk Konin, pierwsza od lewej  

Monika Poniedziałek 



 

Terminarz Senior Klasa A „Proton” Grupa 4 

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

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

Znicz Władysławów – GKS Orzeł Kawęczyn 3.05.2021 (sobota) godz. nieustalona 

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

GKS Orzeł Kawęczyn – Teleszyna Przykona 12.05.2021 (środa) godz. nieustalona 

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 

Nałęcz Babiak - GKS Orzeł Kawęczyn 03.06.2021 (sobota) godz. nieustalona 

GKS Orzeł Kawęczyn - Hetman Orchowo 06.06.2021 (niedziela) 17:00 

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

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

GKS Orzeł Kawęczyn – Sparta Barłogi 26.06.2021 (sobota) godz. nieustalona 

 

Terminarz Trampkarz Starszy C1 I Liga Okręgowa Grupa 6 

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

GKS Orzeł Kawęczyn - SKP Słupca 01.05.2021 (sobota) 14:30 

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

Zjednoczeni Rychwał - GKS Orzeł Kawęczyn 16.05.2021 (niedziela) 13:00 

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

 

Terminarz Orlik E1 II Liga Okręgowa C1 Grupa 11 

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

Kasztelania Brudzew - GKS Orzeł Kawęczyn 01.05.2021 (sobota) 10:00 

Piast Grodziec - GKS Orzeł Kawęczyn 08.05.2021 (sobota) 11:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - Wicher Dobra 13.05.2021 (czwartek) 17:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - Kasztelania Brudzew 21.05.2021 r. (piątek) 16:00 

MKS Tur 1921 Turek - GKS Orzeł Kawęczyn 28.05.2021 r. (środa) 17:00 

GKS Orzeł Kawęczyn - MKS Tur 1921 Turek 02.06.2021 (środa) 17:00 

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

GKS Orzeł Kawęczyn - Piast Grodziec 11.06.2021 (piątek) 17:00 

Wicher Dobra - GKS Orzeł Kawęczyn 17.06.2021 r. (czwartek) 17:00 

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 

                                   ††††   
Stanisław Janiak    *     Stanisław Jaworski       *       Marianna Piotrowska  
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 3/21 „Kawęczyniaka”  

jest HASŁO: „ PIOTR LISEK ” 

 Spośród nadesłanych odpowiedzi  wylosowano 1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Kawęczyn otrzymuje:  

Paulina Linka  

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 25 maja 2020 r.   

 

Do rozlosowania nagrody. 


