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DUCHOWIEŃSTWO PARAFIALNE GŁUCHOWA,  
KOWALI PAŃSKICH ORAZ TOKAR 

DO PRZEŁOMU XV/XVI WIEKU. 
CZAS POWSTANIA LIBER BENEFICJORUM JANA ŁASKIEGO  

Kanon lektur i źródeł 

 Książka Henryka Witczaka, która niebawem ukaże się na półkach księgarskich, wznosi do obiegu naukowe-

go olbrzymi materiał prozpograficzny związany z biografiami licznej grupy duchowieństwa świeckiego – duszpa-

sterzy trzech parafii Głuchów, Kowale Pańskie i Tokary położonych w  granicach administracyjnych współczesnej 

gminy Kawęczyn. Autor nie uwzględnił duchowieństwa innych parafii, które swoimi granicami obejmują niektóre 

z osad wiejskich wspomnianej gminy (np. Dobra, Malanów, Przespolew). To bardzo cenne zestawienie, opatrzone 

kompetentnym wstępem i komentarzem, ukazuje ujętą personalistycznie przeszłość organizacji Kościoła Po-

wszechnego na niewielkim obszarze archidiecezji gnieźnieńskiej, na styku archidiakonatów gnieźnieńskiego i kali-

skiego (dekanaty Konin, Staw), od początków XVI stulecia aż po czas nam współczesne. Takie ujęcie ma swoje 

uzasadnienie w orientacyjnie przyjmowanej dacie powstania jednego z najcenniejszych źródeł historycznych do 

dziejów archidiecezji gnieźnieńskiej, którym bez wątpienia jest dwutomowa Księga uposażeń, spisana na polecenie 

metropolity i prymasa Jana Łaskiego w początkach XVI w. 

 Jak zatem przedstawia się w źródłach pisanych przeszłość wspomnianych parafii w XIII, XIV oraz XV stule-

ciu. Pierwsze pytanie, które się nasuwa na samym wstępie dotyczy dziejów Kościoła po przyjęciu chrześcijaństwa, 

a więc w okresie poprzedzającym powstanie parafii – tj. w X, XI, XII stuleciu. Parafie jako podstawowa jednostka 

organizacji jego terytorialnej poczęły powstawać dopiero w końcu XII w., a z całą pewnością dopiero w XIII.  

Dane o duchowieństwie Ziemi Sieradzkiej, do której przynależały wszystkie trzy interesujące nas miejscowości 

parafialne, zebrali Stanisław oraz Stanisława Maria Zajączkowscy w Materiałach do słownika historyczno-

geograficznego ziem łęczyckiej i sieradzkiej (do 1400 r.).  

 Starsza literatura w niewielkim stopniu rozpoznała źródła rękopiśmienne oraz materiały archiwalne wydane 

dopiero w ostatnich dekadach XX stulecia. Do tej grupy musimy przecież zaliczyć siedmioomowe wydawnictwo 

Bullarium Poloniae. Na kompleksowe poznanie zawartości akt konsystorskich gnieźnieńskich, kaliskich, a także 

uniejowskich wciąż czekamy. W nich bowiem, w co nie wątpię, znajdują się informacje wzbogacające zestawienie 

ks. Henryka Witczaka. 

 Niezmiernie ważnym wydawnictwem źródłowym do dziejów historycznej Wielkopolski i jej pogranicza jest 

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, zbierający średniowieczne dokumenty do 1444 r. Pierwsze cztery tomy wydal 

Ignacy Zakrzewski. Po jego śmierci zebrane materiały przekazano do Krakowa, gdzie rozpoczęte dzieło miał kon-

tynuować prof. Franciszek Piekosiński. Prace przerwała jego śmierć. Kolejny tom, ukazał się w 1908 r. jako dzieło 

wspomnianego uczonego oraz Stanisława Kutrzeby. Ostatnie sześć tomów ukazało się w dwóch ostatnich deka-

dach XX w. jako dzieło prof. Antoniego Gąsiorowskiego i grona jego współpracowników.  cd.str. 3 



 Kolejnym zbiorem źródeł niezmiernie przydatnym do badań nad duchowieństwem diecezji poznańskiej oraz 

archidiecezji gnieźnieńskiej są wydane w wyborze fragmenty akt kapituł katedralnych w Poznaniu oraz Gnieźnie i 

akta konsystorskie gnieźnieńskie i poznańskie. To dzieło, autoryzowane przez Bolesława Ulanowskiego, ukazało 

się w Krakowie w latach 1894, 1901, 1908. 

 Ks. prof. Stanisław Librowski podjął trud opracowania wieloczęściowego repertorium akt wizytacji kano-

nicznych parafii diecezji kujawskiej, a także tych które wcześniej leżały w granicach archidiecezji gnieźnieńskiej 

(Głuchowa, Kowale Pańskie, Tokary) a w XIX w. włączono je po Kongresie Wiedeńskim 1815 do diecezji kujaw-

sko-kaliskiej. Naukowym plonem tych zainteresowań ks. S. Librowskiego stał się cykl opracowań opublikowanych 

na łamach lubelskiego periodyku Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, opatrzony wspólnym tytułem Reperto-

rium akt wizytacji. Znakomitym kontynuatorem tego 

rodzaju zainteresowań ks. Librowskiego, był ks. prof. 

Witold Kujawski, wieloletni dyrektor Archiwum Die-

cezjalnego we Włocławku. 

 Dzieje parafii, zwłaszcza ich duszpasterzy od-

zwierciedlają się w aktach działalności papieży, bi-

skupów ordynariuszy właściwych miejscu ich siedzi-

by, archidiakonów i dziekanów (ci dwaj duchowni 

odpowiadali za wizytację parafii) oraz w aktach są-

dów duchownych. W czasie gdy tron biskupi nie był 

obsadzony jego kompetencje w przejmowała kapitula, 

która wyznaczała administratora. Przyjmując taki po-

dział kompetencyjny i zarazem terytorialny władz 

kościelnych spróbujmy krótko scharakteryzować naj-

ważniejsze źródła i ich wydawnictwa. 

 Pierwszy tom Bullarium Poloniae, wydany 

przez Irenę Sułkowska Kraś i Stanisława Kurasia, 

obejmuje dokumenty z lat 1000-1342, wydany w 

Rzymie w 1982 r., nie zawiera żadnych informacji o 

duchowieństwie Głuchowa, Kowali Pańskich i Tokar. 

Także w drugim tomie (1985) tego wydawnictwa nie 

odnajdujemy informacji o duszpasterzach wspomnia-

nych parafii. Tom III (Lublin 1988) obejmujący źró-

dła z lat 1378-1417 także nie zawiera materiałów do-

tyczących trzech parafii gminy Kawęczyn. Dopiero w 

tomie III, obejmującym lata 1417-143 pojawia się 

pleban Mikołaj, urzędujący w Tokarach w 1429 r. 

[Bullarium Poloniae, t. III 1417-1431, wyd. Irena Sul-

kowska-Kurasiowa, Stanisław Kuraś, Hubert Wajs, 

Romea – Lublin 1992, nr 2254]. To jedyna wzmianka 

dotycząca duchownego z parafii, które opieką duszpasterska obejmowały terytorium współczesnej gminy Kawę-

czyn [Głuchów, Kowale Pańskie, Tokary oraz Malanów, Przespolew]. Pozostałe tomy również niewiele wnoszą do 

interesującego nas zagadnienia. 

 Zachowane od początku XV w. księgi sądu oficjała gnieźnieńskiego (konsystorz generalny gnieźnieński) i od 

czwartej dekady tego stulecia księgi sadu oficjała kaliskiego (konsystorz foralny kaliski) wniosłyby do nauki cenny 

materiał do badań nad duchowieństwem parafii, zwłaszcza, że bardzo często akty prezenty i instalacji na godność 

plebana odnotowywano właśnie w tego rodzaju księgach. Przekonuje o tym wybór materiałów z akt konsystor-

skich, znany jako Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, który ukazał się w trzech tomach 

sygnowanych przez wydawcę Bolesława Ulanowskiego.  

 Badań nad księgami konsystorza gnieźnieńskiego nie prowadzi się na szerszą skalę i trudno zorientować się 

w ich zawartości. Nieco inaczej przedstawia się problem rozpoznania zawartości ksiąg konsystorza formalnego w 

Kaliszu. Badania nad ich zawartością, prezentowane w formie elektronicznego i tabelarycznego zestawienia, pro-

wadził Adam Kozak, który zindeksował najstarsze księgi z XV oraz początków XVI stulecia. Kolejnych parę ksiąg 

w formie elektronicznych kopii manuskryptów zaprezentowano ans tomie Atlasu Historycznego Polski XV wieku 

Instytutu Historii PAN w Warszawie. 

  

Przedstawienie kanclerza wielkiego koronnego  

Jana Łaskiego  w statutach Królestwa Polskiego ,  

wydanie z 1516 r. z zasobów cyfrowych biblioteki Polona 
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 Duchowieństwo często prowadziło spory sądowe, które toczyły się nie tylko przed sadami kościelnymi, ale i 

przed świeckimi. Z tego względu warto zapoznać się z aktami sądów i urzędów grodzkich (powszechnie zwane 

księgami grodzkimi) sieradzkiego, kaliskiego oraz konińskiego, przed którymi często procesowali się mieszkańcy 

wiosek obecnie należących do gminu Kawęczyn. 

 Kopalnią wiedzy o duchowieństwie Kościoła Powszechnego w Wielkopolsce i jej pograniczu z Sieradzkiem 

i Łęczyckiem, są dokumenty zestawione w formie regestrów w siedmiu tomach Inwentarza realnego dokumentów 

samoistnych Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.  

 Warto zwrócić uwagę na materiały źródłowe do dziejów dóbr stołowych arcybiskupów gnieźnieńskich sku-

pionych w kluczach uniejowskim, turkowskim i partykularzu goszczanowskim, które częściowo drukiem wydal 

Bolesław Ulanowski w Wizytacjach dóbr stołowych arcybiskupów gnieźnieńskich.  

 Wszystkie trzy interesujące nas parafie znajdowały się w strefie silnych wpływów dwóch znaczących kole-

giat archidiecezji gnieźnieńskiego zlokalizowanych w Kaliszu oraz Uniejowie. Z tego powodu powinniśmy roze-

znać się w zawartości materiałów ich dawnych archiwów, przechowywanych głównie w Archiwum Diecezjalnym 

we Włocławku. 

 

Próba ustalenia czasu powstania księgi uposażeń 
  

Od paru lat trwają prace badawcze nad zawartością akt konsystorza kaliskiego, który był właściwym sądem du-

chownym dla archidiakonatu kaliskiego (sąd oficjała kaliskiego). Pierwsze osiem ksiąg zespołu akt, który przecho-

wuje Archiwum Diecezjalne we Włocławku, zindeksował Adam Kozak z Pracowni Słownika Historyczno-

Geograficznego Wielkopolski w Średniowieczu. Kolejne pięć było przedmiotem prac zespołu kierowanego przez 

Arkadiusza Borka ze Pracowni Atlasu Historycznego Polski XVI w. Byli to: Iwona Krawczyk, Wojciech Lis, Kon-

rad Szuba. Wspomniane księgi obejmują lata 1504-1512, 1512-1518, 1518-1522, 1523-1528 oraz 1528-1539. Z 

uwagi na to, że pochodzą z czasów gdy powstawało Liber beneficiorum prymasa Jana Łaskiego, mogą okazać się 

bardzo przydatne w ustalaniu czasu spisywania tego bezcennego zabytku świadczącego o Kościele Powszechnym 

na ziemiach polskich.  

 Drugi tom Liber beneficiorum opisuje trzy sąsiadujące ze sobą parafie, leżące w administracyjnych granicach 

archidiakonatu kaliskiego, części archidiecezji gnieźnieńskiej. Odzwierciedlony tu podziału administracyjny jesz-

cze nie wymienia dekanatu stawskiego, do którego przynależały parafie Głuchów oraz Tokary. Pomija także deka-

nat kaliski, powstały w piątej dekadzie XVI w., do którego przynależała parafia Przespolew. Do niej przecież przy-

należały wsie: Będziechów, Skarżyn, Skarżynek. Wspomniane dzieło wymienia plebanów tychże parafii byli to: 

Bartłomiej z Rawy w Tokarach, Jakub w Głuchowie oraz Wojciech w Przespolewie. Próba ustalenia ram czaso-

wych okresów ich działalności duszpasterskich we wspomnianych wspólnotach wyznaniowych może być cennym 

przyczynkiem do ustalenia chronologii księgi uposażeń arcybiskupstwa. Przedział czasowy wspólny dla działalno-

ści owych trzech duszpasterzy może być tożsamy z okresem sporządzenia opisów tychże parafii. Stosowne frag-

menty dzieła wymieniają plebanów Bartłomieja z Rawy w Tokarach, Jakuba Strzemeskiego (Trzemeskiego; za-

pewne z Trzemeszna koło Gniezna) oraz Wojciecha Przespolewskiego w Przespolewie.  

 Jakub pleban z Głuchowa został wspomniany23 maja, 11 lipca 5 grudnia 1515 r. Nie wiadomo, czy jest po-

stacią identyczną z altarzystą Świętego Krzyża w kościele parafialnym św. Mikołaja w Kalisza wymienianym w 

tych aktach (bez tytułu plebana) w latach 1515-1517. Nie wiemy kto był jego poprzednikiem, ani kto był następcą i 

w jakich latach oni występowali. 

 O Bartłomieju z Rawy, plebanie w Tokarach wiemy bardzo niewiele. Od roku 1508 do 1514 jako tutejszy 

pleban występuje Jan Koźlątkowski (zapewne z Koźlątkowa w parafii Lisków). Jego poprzednikiem był niejaki 

Walenty, a następcą bliżej nieznany Wojciech, również wspomniani na karatach ksiąg konsystorskich kaliskich. 

Lata Służby Bożej w Tokarach księdza Jana Koźlątkowskiego, a pojawienie się księdza Walentego (1539) dzieli 

całe ćwierćwiecze. Zatem w tym czasie mógł tutaj przy swojej Owczarni przebywać duszpasterz Bartłomiej z Ra-

wy. 

Wsie i osady gminy Kawęczyn przynależne do parafii Malanów i Przespolew 
  

 Obszar współczesnej gminy Kawęczyn w znacznym stopniu pokrywa się z terytorium parafii, których siedzi-

by (świątynie) znajdowały się poza granicami gminy. To m.in. Malanów oraz Przespolew. Do parafii w Malanowie 

należały: Gozd (czy identyczny z Gozdowem?) Miłaczew, Miłaczewek. Do Przespolewa natomiast należały Cza-

chulec, Skarżyn, Skarżynek, oraz powstałe w XIX i następnym stuleciu osady: Marcjanów, Nowy Świat, Stanisła-

wa. Plebanem w Przespolewie był niejaki Wojciech Przespolewski, zapewne pochodzący z rodziny właścicieli  
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wioski i patronów tutejszej parafii. To kluczowa postać do ustalenia chronologii powstania opisu interesujących  

nas parafii w liber beneficiorum [ADWł, KonsKal. 12, k. 28]. Opublikowane cyfrowe kopie ksiąg konsystorskich 

kaliskich wymieniają Mikołaja z Turku, plebana w Przespolewie, sprawującego służbę Bożą w 1511 r. [ADWł. 

KonsKal. 9, k. 184v, 185]. Jako olim (zmarły lub niegdyś urzędujący Mikołaj został wspomniany 21 maja 1511 r. 

Po nim godność duszpasterską w parafii przejął niejaki Maciej, wspomniany w latach 1511, 1514, 1517, 1519 

[ADWł., KonsKal. 9, k. 190v; 10, k. 64, 172v; 11, k. 48v]. Ostatnia wzmianka o nim jako osobie żyjącej pochodzi 

z 6 września 1517 a 9 maja 1519 r. był wymieniony jako niegdyś urzędujący (zmarły). Po nim nastąpił kolejny 

duszpasterz. 

 Wojciech, pleban w Przespolewie w aktach Konsystorza Kaliskiego był wspominany w latach 1519, 1523, 

1524, 1527, 1528 [ADWł., KonsKal. 11, k. 48v; 12, k. 18, 70v, 227v, 257]. Nie jest one jednak identyczny z Woj-

ciechem bratem Andrzeja, Jana, Marcina i Zygmunta wymienionych w aktach konsystorskich w 1528 r. Oni mogli 

być jego bratankami. To zapewne o nich jako patronach parafii i kościoła św. Katarzyny wspomina księga uposa-

żeń, spisana za czasów, gdy tutejszym duszpasterzem był pleban Wojciech Przespolewski. Zdaje się, że powstanie 

interesującego nas dzieła przypada na początek jego związków z ta parafią. Z całą pewnością opis Przespolewa 

mógł powstać po śmierci lub rezygnacji plebana Macieja (1511 - 1517/1519), lecz już za czasów jego następcy 

Wojciecha  (1517/1519-1528). Na taką interpretację przekazu liber beneficiorum wskazuje wzmianka o Przespo-

lewskich, patronach parafii. Należy sądzić, że wcześniej by zaznaczono, że patronem był niejaki Mikołaj Przespo-

lewski, żonaty z bliżej nieznaną Apolonią, odnotowany jako zmarły 15 marca 1527 r. Sposób wizytowania parafii 

archidiakonatu gnieźnieńskiego, a nawet całej archidiecezji ustalił się dopiero w początkach XVI w., co doskonale 

ukazuje wizytacja z lat 1608 – 1609, podająca dzienne daty pobytu w poszczególnych miejscowościach. Wizytato-

rzy przemieszczali się od parafii do parafii. Zapewne podobnie postępowali notariusze opisujący jej uposażenia w 

początkach XVI stulecia. Wypadało zatem przeanalizować opis parafii Malanów i Przespolew zawarte w liber be-

neficiorum. Analiza opisu uposażenia parafii Malanów w księdze uposażeń jednak nie daje żadnych przesłanek do 

rozważań nad czasem powstania tego dzielą, gdyż nie wymienia żadnych osób, w tym plebana.  

 

Kowale Pańskie – inna specyfika badań  
 

 Kowale Pańskie to parafia należąca do archidiakonatu gnieźnieńskiego i dekanatu konińskiego, archidiecezji 

gnieźnieńskiej. Ten fakt zadecydował, że znalazła się w nieco innej przestrzeni prawnej, wyznaczonej przez odpo-

wiednie dla jej terytorium instytucje prawne (sąd oficjała gnieźnieńskiego – Konsystorz Generalny Gnieźnieński). 

Również na tym terenie zanikały dominujące wpływy kapituł kolegiackich w Kaliszu i Uniejowie. Inaczej też prze-

biegała kontrola nad stanem moralnym duchowieństwa i przygotowaniem świątyni do pełnienia Służby Bożej 

(wizytacje nakazywane przez arcybiskupa i właściwego archidiakona lub dziekana). Procedura badawcza w proce-

sie ustalania chronologii powstania opisu parafii Kowale Pańskie we wspomnianym dziele jest nieco odmienna, 

gdyż właściwy materiał archiwalny stanowią księgi konsystorza generalnego gnieźnieńskiego. Dlatego tym zagad-

nieniem zajmiemy się w osobnym miejscu. 

 Na początku tych rozważań warto zwrócić uwagę na dwa sumariusze dokumentów wpisanych do akt konsy-

storskich gnieźnieńskich. Mają one pewien związek z przygotowaniami wizytacji archidiakona gnieźnieńskiego 

Wincentego a Seve w latach 1608-1609. Zapewne trasa objazdów wizytacyjnych diecezji była ustalona już wcze-

śniej, na co wskazuje układ tej wizytacji i liber beneficiorum. 

 Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie: czy uda się uzupełnić zestawioną przez ks. Henryka Witczaka listę 

duchownych. Wypada poniekąd uznać stwierdzenie Autora, który z całą pewnością doświadczył trudu zdobywania 

wiedzy o duszpasterzach wspomnianych trzech parafii. Odpowiedź będziemy znali po przebadaniu wszystkich 

ksiąg Konsystorza Foralnego Kaliskiego (parafie Głuchów i Tokary), ksiąg Konsystorza Generalnego Gnieźnień-

skiego (Kowale Pańskie). Z całą pewnością kolejne nazwiska mogą pojawić się w aktach sądów grodzkich kali-

skiego, konińskiego oraz sieradzkiego. Nie można wykluczyć archiwaliów kapituły kolegiackiej w Uniejowie i Ka-

liszu (tu lokalizowano fundację Bursy Czyżewskich powiązanej ekonomicznie z dochodami z wsi obecnej gminy 

Kawęczyn). Na poparcie tych słów wypada wspomnieć o dwóch duchownych, których nie uwzględniają ani wspo-

mniana książka Henryka Witczaka, nie inne publikacje oraz o innych mniej znanych duchownych z Głuchowa, Ko-

wali Pańskich oraz Tokar. Jan Bełtowskiego, plebana w Tokarach wspomniano w dokumencie z 12 lipca 1688 r. 

[S. Librowski, Inwentarz realny dokumentów samoistnych Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, t. 4, lata 1359

-1757, Włocławek 1996, s. 142 nr 1983]. Wspomniany pleban wiódł spór z Anną z Mikołajewskich Kwiatkowską, 

która zagarnęła grunt należący do uposażenia szpitala w Tokarach. Proces toczył się przed A. Nowowiejskim, ofi-

cjałem kaliskim, a osobą zaangażowaną w spór był m.in. Stanisław Radziszewski, pleban w Skęczniewie.  
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PODATEK ROLNY OD A DO Z 

Przedmiot opodatkowania: 
Opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej 

niż rolnicza. 

 

Podatnicy: 
Podatek płacą: 

1. właściciele, 

2. posiadacze samoistni, 

3. użytkownicy wieczyści, 

4. posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli po-

siadanie: 

 wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu 

prawnego albo 

 jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki orga-

nizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych. 

 dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie 

umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzy-

skiwania rent strukturalnych. 

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik 

objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie. 

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć powyższe okoliczności. 

 

Czynności i dokumenty 
Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze 

względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach wg wzoru określonego rozporządzeniem 

Ministra Finansów: 
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Po raz wtóry Jana Bełtowskiego jako duszpasterza tokarskiego wymienia testament Teresy Drozdowskiej z 18 paź-

dziernika 1696 r., która legowała sumę 350 zł na pozłocenie ołtarza wielkiego w kościele parafialnym. Ta suma 

była częścią sumy należnej je po matce, dziedziczącej w  Siewieruszkach Małych [Testamenty szlacheckie z ksiąg 

grodzkich wielkopolskich z lat 1681-1700, wyd. Paweł Klint, Wrocław 2015, s. 378-379]. Jednym  egzekutorów 

tego testamentu był Jan Bełtowski.   

 Pierwszym znanym plebanem w Głuchowie, był niejaki Filip, wymieniony w dokumencie z 23 lutego 1374 r. 

[KDW III, nr 1698]. Jest to zarazem najstarsza znana wzmianka pisana o Głuchowie w powiecie sieradzkim. An-

drzeja z Koźmina, pleban w Kowalach Pańskich, wspomnianego 6 lipca 1514 r. [Acta capitulorum nec non iudicio-

rum ecclesiasticorum selecta, ed. Bolesław Ulanowski, t. III, Kraków 1908, nr 800]. Zapewne był poprzednikiem 

plebana nie wymienionego z imienia i nazwiska (miejsca pochodzenia) wymienianego w liber beneficiorum Jana 

Łaskiego. Jan z Mniewa, pleban w Tokarach występuje 17 lutego 1441 r. [Acta capitulorum nec non iudiciorum 

ecclesiasticvorum selecta, t. II, Kraków 1901, wyd. B. Ulanowski, , nr 365]. Niewiele do dyskusji nad chronologia 

powstania opisu parafii Malanów wnosi analiza zawartości cytowanych wydawnictw źródłowych. Plebana Mikoła-

ja z Malanowa, wspomniano 17 lutego 1441 r. [Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticvorum selecta, t. 

II, Kraków 1901, wyd. B. Ulanowski, , nr 380].  

 Sporo uzupełnień do pracy mogłyby wnieść akta działalności arcybiskupów gnieźnieńskich, które spłonęły w 

Warszawie w przedostatnim roku drugiej wojny światowej. 

Jerzy Łojko 



1. osoby fizyczne - informacje o gruntach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powsta-

nie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysoko-

ści opodatkowania, 

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - deklaracje na po-

datek rolny do 15 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w ciągu 14 

dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które 

powoduje zmianę wysokości opodatkowania. 

Jeżeli grunty są współwłasnością (znajdują 

się w posiadaniu) jednocześnie osoby fi-

zycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki 

organizacyjnej (w tym spółki) nieposiada-

jącej osobowości prawnej - osoba fizyczna 

składa deklarację na podatek rolny oraz 

opłaca podatek na zasadach, które obowią-

zują osoby prawne. W tym przypadku oso-

ba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu 

płatniczego) z ustaloną wysokością podat-

ku. 

Obowiązek składania informacji o grun-

tach oraz deklaracji na podatek rolny doty-

czy również podatników, którzy korzystają 

ze zwolnień i ulg [1]. 

 

Stawki podatku 
1. dla gruntów gospodarstwa rolnego - 

równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha 

przeliczeniowego), 

2. dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 q żyta (od 

1 ha), 
obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatko-

wy. Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podat-

ku rolnego na obszarze gminy. 

 Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako 

użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolni-

cza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, które stanowią własność lub znajdują się 

w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobo-

wości prawnej. 

 Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym [2]. Jeżeli nie 

można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych [3], przyjmuje się, że 1ha fizyczny odpowiada 1ha prze-

liczeniowemu. 

 

Podatek rolny – w jaki sposób wyliczyć? 
 Wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego jest wyliczana w oparciu o charakter użyt-

ków rolnych, ich całkowitą powierzchnię oraz obowiązujące stawki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawki 

obliczeniowe są ustalane na podstawie publikowanych co roku średnich cen skupu żyta, przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. W 2021 r. wynosi od-

powiednio 58,55 zł za 1 dt. W 2021 roku Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta będącą podstawą naliczenia po-

datku rolnego do kwoty 51,00 zł za 1 dt. W oparciu o wskazaną powyżej wartość dokonano przeliczenia stawki 

podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych położonych na terenie Gminy Kawęczyn, która w 2021 r. wy-

nosi 127,50 zł (równowartość 2,5 q pomnożonego przez 51,00) od 1 ha przeliczeniowego ich powierzchni. Nato-

miast w przypadku gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych stawka podatku rolnego wynosi odpo-

wiednio 255,00 zł (równowartość 5 q pomnożonego przez 51,00) na 1 ha. 
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Tabela: Przeliczniki powierzchni użytków rolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 1. 

Pani Iwona posiada gospodarstwo rolne w Gminie Kawęczyn, grunty II klasy, które ma 50 hektarów. Rada gminy 

zaliczyła grunt do II okręgu ( tak jest w przypadku wielkopolski). Jaką kwotę podatku powinna zapłacić pani Iwo-

na w 2021 r.? 

    Po pierwsze konieczne będzie ustalenie wartości hektara przeliczeniowego: 50 ha x 1,65 = 82,50  

   Po drugie należy pomnożyć odpowiednią stawkę podatku, która w przypadku pani Iwony wynosi 127,50, przez 

hektar przeliczeniowy i finalnie obliczyć podatek rolny: 127,50 x 82,50= 10 518,75 zł 

W 2021 r. pani Iwona zapłaci podatek rolny w wysokości 10 519 zł. 

Podatnicy podatku rolnego zobowiązani są do zapłaty zobowiązania podatkowego odpowiednio w 4 ratach: do 15 

marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego, za który podatek jest należny. Jeśli podatek 

rolny za dany rok nie przekracza kwoty 100 zł, wówczas obowiązek zapłaty przypada w terminie płatności pierw-

szej raty, czyli do 15 marca. 

Zwolnienia i ulgi [4] 

Zwolnienie obejmuje m.in.: 

1. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych, 

2. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do po-

wierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 

 będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzeda-

ży, 

 będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 

 wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie, 

 grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach, 

 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w za-

kresie gruntów zajętych na działalność oświatową, 

 prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej [5] 

 instytuty badawcze, 

przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego [6], w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania 

zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych. 

Podatnikom przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: 
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1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich, które służą do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt 

gospodarskich oraz obiektów, które służą ochronie środowiska, 

2. zakup i zainstalowanie: 

3. deszczowni, 

4. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, 

urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku 

wód) 

jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. 

Rada gminy może wprowadzić uchwałą zwolnienia i ulgi inne niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepi-

sów dotyczących pomocy publicznej. 

Terminy i sposoby płatności 

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 mar-

ca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

Mogą to zrobić: 

 przelewem na rachunek organu podatkowego, 

 gotówką w kasie, 

w przypadku osób fizycznych, pobór podatku może nastąpić również w drodze inkasa. 

Ważne! Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.  

Przypisy 

[1] na mocy ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy), 

[2] w art. 4 ust. 5 – 7 ustawy, 

[3] na podstawie art. 4 ust. 5-7 ustawy o podatku rolnym, 

[4] art. 12, art. 13, art. 13b i 13e ustawy o podatku rolnym, 

[5] zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku rolnym, 

[6] uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) 

 

Jolanta Krucka  

AHOJ PRZYGODO! - CZYLI PODOPIECZNI ŚDS  
W MŁODZIANOWIE NA WYJEŹDZIE 

 W dniu 24 czerwca 2021r. uczestnicy Środowisko-

wego Domu Samopomocy z Młodzianowa wybrali się na 

wycieczkę do miejscowości Kórnik. W programie wyciecz-

ki przewidziano zwiedzanie Arboretum oraz rejs po Jezio-

rze Kórnickim. Wyruszyliśmy autokarem zaraz po przyjeź-

dzie do Ośrodka.  Kórnik to idealna miejscowość na jedno-

dniową lub nawet półdniową wycieczkę. Jest tu trochę cie-

kawej architektury, dużo zieleni. Arboretum Kórnickie zlo-

kalizowane jest na terenie parku przyzamkowego, zajmuje 

powierzchnię 30 ha. Arboretum to kolekcja roślin drzewia-

stych (drzew, krzewów, krzewinek i wielu pnączy) zarówno 

naturalnie występujących w naszym kraju, jak i obcego po-

chodzenia, oraz wyhodowanych odmian ozdobnych. Pełni 

funkcje naukowe, kulturalne oraz edukacyjne i turystyczne. 

Na terenie Arboretum mogliśmy zobaczyć: ścieżki eduka-

cyjne: „Drzewa Świata” i „Cisowe komnaty”, polanę edu-

kacyjną, przejść Aleją Magnolii.  Mogliśmy podziwiać ma-

gnolie, które pojawiły się na drzewach i przepięknie ozdabiały park.  

Zwiedzanie parku  
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DRZWI OTWARTE W ŚRODOWISKOWYM DOMU  
SAMOPOMOCY W MŁODZIANOWIE   

Mieliśmy okazje poznać inne ciekawe gatunki roślin, które po-

jawiły się w Kórniku dzięki właścicielom zamku. Pełni no-

wych wiadomości i wrażeń po zwiedzaniu parku  zmierzaliśmy 

nad jezioro promenadą Wisławy Szymborskiej. Wreszcie z 

przystani pod Zamkiem wypłynęliśmy w rejs statkiem wy-

cieczkowym „Anna Maria”. Kapitan zapewnił nam moc atrak-

cji. Z pokładu podziwialiśmy malownicze okolice, Zamek i 

piękno wielkopolskiej przyrody. Mijając fontanny na jeziorze 

słuchaliśmy ciekawostek historycznych o mieście Kórniku i 

żeglarskich pieśni. Statkiem dopłynęliśmy do „Tawerny pod 

Żaglami”, gdzie z apetytem zjedliśmy smaczny obiad. 

   

Po obiadku była chwila relaksu na plaży. 

Zmęczeni i pełni wrażeń wsiedliśmy do 

autokaru i wróciliśmy do domów. 

 

 

 

 

 

 

 Teresa  Michalska 

Kierownik ŚDS w Młodzianowie  

 Pamiątkowe zdjęcie przed  

Zamkiem w Kórniku  

 Rejs statkiem  

 29 czerwca 2021r. w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Młodzianowie  odbyły się "Drzwi 

Otwarte" na które to zaprosiliśmy potencjalnych 

uczestników naszej placówki oraz ich opiekunów, 

lokalną władzę oraz zespół instrumentalny działają-

cy przy Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i In-

walidów Gminy Kawęczyn. O dniach otwartych in-

formowały plakaty przygotowane przez  pracownię 

komputerową. Tematem przewodnim tegorocznych 

drzwi otwartych było wesele na wsi. Celem było 

przypomnienie tradycji ludowej zaślubin na dawnej 

wsi oraz integracja ze społecznością, która ma po-

móc w przełamywaniu stereotypów. 

 Dzień ślubu na dawnej wsi rozpoczynał się 

wczesnym rankiem, zwłaszcza, że dawniej śluby 

brano przed południem. Cały spektakl weselny roz-

poczynał się w domu panny młodej.   Pamiątkowe  zdjęcie z zespołem instrumentalnym 
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To tam zmierzał pan młody z całym 

swoim orszakiem, na który składali 

się drużbowie i starosta weselny. Na 

koniach jechali do domu przyszłej 

małżonki, gdzie zbierali się już go-

ście weselni. 

Jednym ze starszych zwyczajów we-

selnych jest opóźnianie wyjścia pan-

ny młodej z domu. Kolejno przed 

dom wychodziły druhny, ale pan 

młody czekał na przeznaczoną sobie 

dziewczynę. Kiedy ta już wyszła, 

przywitała się i przypięła bukiecik 

przyszłemu mężowi, następował czas 

błogosławieństwa rodziców. 

 Na ten dzień uczestnicy wraz z 

opiekunami przygotowali insceniza-

cję przedstawiającą takie wesele. 

Program artystyczny przyciągnął du-

żą uwagę gości, a zespół instrumentalny uświet-

nił nam zabawę grając pieśni weselne, przy-

śpiewki i inne muzyczne przeboje biesiadne. 

Pracownia kulinarna przygotowała smakołyki 

takie jak: tort, smalec z ogórkiem i chlebem oraz 

staropolski żur. Uczestnicy włożyli duży wysiłek 

w przygotowanie dekoracji i organizacji całego 

przedsięwzięcia. Rodziny naszych podopiecz-

nych zaangażowały się kulinarnie piekąc dla nas 

smaczne drożdżowce według przepisów naszych 

babć. 

 Odwiedzający mieli także możliwość za-

poznania się z działalnością ŚDS , zakresem 

usług świadczonych przez ŚDS a także prezenta-

cją zajęć wspierająco-aktywizujących prowadzo-

nych na terenie Domu. W związku z tym, że po-

goda jak zawsze nam dopisała , zajęcia ruchowe 

na świeżym powietrzu także cieszyły się dużym 

powodzeniem które prowadziła Pani Kazimiera 

Serafin-instruktor terapii zajęciowej w ŚDS. 

 Drzwi otwarte to możliwość bliższego po-

znania, to też integracja, która ma pomóc w 

przełamywaniu stereotypów. 

 

 

 

Teresa Michalska 

Kierownik  ŚDS w Młodzianowie  

Uczestnicy odtwarzający rolę w inscenizacji  

Zabawa na świeżym powietrzu  



  NOWY SOŁTYS W SOŁECTWIE DZIERZBOTKI 

W dniu 16 lipca 2021r. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kawęczynie o godz. 1915 (w drugim terminie) odbyło się zebranie 

wiejskie sołectwa Dzierzbotki zwołane przez Wójta Gminy Kawę-

czyn zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z 

dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zarządzenia przedterminowych wy-

borów Sołtysa Sołectwa Dzierzbotki. W zebraniu na 119 uprawnio-

nych do głosowania obecnych było aż 24 wyborców, co stanowiło 

frekwencję 20,17 %.  

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, na początku wy-

brano skład Komisji Skrutacyjnej, której przewodniczącym został 

Pan Bartosz Nerczyński, a członkami Panie Małgorzata Rojek oraz 

Małgorzata Rusek. Następnie nadszedł czas na zgłaszanie kandyda-

tów na sołtysa, tutaj pojawiła się tylko jedna propozycja, bowiem 

Pan Maciej Serafiński zgłosił Panią Agatę Janaszczyk, która wyraziła 

zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzonym głosowaniu Pani 

Agata Janaszczyk zdobyła maxymalną liczbę głosów ( 24 głosy na 

TAK). Zwycięstwa Pani Agacie pogratulowali obecni mieszkańcy 

sołectwa Dzierzbotki oraz Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, który 

także życzył owocnej współpracy z Urzędem Gminy Kawęczyn oraz 

z pozostałymi sołtysami z terenu Gminy Kawęczyn. 

Malwina Jasiak  
Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn  oraz  

Agata Janaszczyk nowy Sołtys Sołectwa 

Dzierzbotki    

 29 czerwca 2021 r. w sali po-

siedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie 

po raz kolejny spotkali się Miłośnicy 

Dziejów i Tradycji Regionu. W roli 

prelegenta został zaproszony Makary 

Górzyński – absolwent Instytutu Hi-

storii Sztuki Uniwersytetu Warszaw-

skiego, zajmujący się głównie historią 

architektury. Górzyński związany jest 

z ruchem regionalnym Turku oraz zie-

mi kaliskiej, to autor wielu publikacji, 

członek Kaliskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk. W spotkaniu uczest-

niczyło również trzech przedstawicieli 

Regionalnej Grupy Historycznej 

„Schondorf”: Arkadiusz Stefaniak, 

Gracjana Herman oraz Przemysław 

Frątczak. 

 Historyk przedstawił zebranym 

wykład „Blaski i cienie dawnej archi-

tektury dworskiej: historyczne badania 

regionalne okiem historyka sztuki”. 

Prezentacja obejmowała wiele aspek-

tów dotyczących posiadłości ziemiań- 

Członkowie Koła Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu   

wraz z Makarym Górzyńskim  

  BLASKI I CIENIE DAWNEJ ARCHITEKTURY DWORSKIEJ  
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DOTACJA NA WIATĘ REKREACYJNĄ 
 I PLAC ZABAW W GŁUCHOWIE 

skich ze szczególnym uwzględnieniem występujących w tym regionie. Prelegent omówił rolę dworów i pałaców 

jako nieodłącznych elementów krajobrazu kulturowego ziem polskich, a także europejskiej kultury materialnej. 

Omawiał procesy oraz zjawiska kulturowe, społeczne i gospodarcze zachodzące w dobrach ziemskich na przestrze-

ni wieków. Bardzo dużo uwagi Makary Górzyński poświęcił źródłom i narzędziom jakimi można badać to ważne 

zagadnienie historyczne. 

Sylwester Dzikowski 

16 lipca 2021 r. w Przykonie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy Gminy Kawęczyn z Urzędem Mar-

szałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu w sołectwie Głuchów złożo-

nego w ramach w XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 

2020+. 

W ramach Programu złożo-

no łącznie 284 wniosków z pośród 

których do oceny merytorycznej 

zakwalifikowano 256, ostatecznie 

pomoc finansową z Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego 

uzyskało 137 projektów, na które 

podpisano umowy z jednostkami 

samorządu terytorialnego. Gmina 

Kawęczyn uzyskała dofinansowa-

nie na jeden z pośród trzech złożo-

nych dn. 26.02.2021 r. wniosków o 

przyznanie pomocy. Na 42 pozycji 

listy rankingowej znalazł się pro-

jekt dla sołectwa Głuchów pn. 

„Budowa wiaty rekreacyjnej i 

placu zabaw w Głuchowie”. 

Priorytetowym celem pro-

jektu jest kształtowanie wiejskiej 

przestrzeni publicznej poprzez bu-

dowę wiaty rekreacyjnej i placu 

zabaw a tym samym stworzenie plenerowego miejsca do spotkań, aktywizacji i integracji społeczności wiejskiej 

w miejscowości Głuchów. 

W ramach przedsięwzięcia powstanie wiata rekreacyjna zaprojektowana w technologii drewnianej, szkie-

letowej na planie prostokąta mocowana na słupach drewnianych do fundamentów punktowych z dachem dwu-

spadowym i posadzką z kostki brukowej wraz z wyposażeniem w postaci 2 kpl stołu z dwiema ławami oraz plac 

zabaw z dużym zestawem zabawowym dla dzieci. Niniejszy projekt jest kontynuacją zrealizowanego w 2020 r. 

zadania w ramach odnowy sołectwa Głuchów przy wykorzystaniu środków z Programu Wielkopolska Odnowa 

Wsi. Wiata rekreacyjna wraz z placem zabaw będzie stanowić uzupełnienie powstałej  wówczas infrastruktury 

gdyż powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni zewnętrznej, stołu do ping-ponga oraz miejsca na ognisko 

dostępnych dla wszystkich mieszkańców. 

 

Na zdjęciu od lewej: Elżbieta Tomczak – Zastępca Wójta Gminy Kawę-

czyn, Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn oraz Krzysztof Gra-

bowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.  
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 MIŁOŚĆ WSZYTSKO ZWYCIĘŻY, WYSTARCZY  
DOBRZE JĄ PIELĘGNOWAĆ 

Dla niniejszego projektu Gmina Kawęczyn uzyskała dofinansowanie w wysokości 46.175,00 zł brutto. Po-

zostałe środki finansowe pochodzą z funduszu sołeckiego sołectwa Głuchów w wysokości 9.789,47 zł, budżetu 

gminy w wysokości 10.000,00 zł,  jak również wkładu własnego mieszkańców (praca mieszkańców, praca sprzętu 

oraz wkład rzeczowy czyli zakup materiałów wyceniony na 12.221,99 zł). Całkowita wartość projektu wyniosła 

78.186,46 zł brutto. 

   Inwestycja zostanie zrealizowana do końca października 2021 r.  i wpłynie korzystnie na jakość infrastruktury 

rekreacyjnej wsi, a w konsekwencji nastąpi podniesienie standardu życia mieszkańców oraz uatrakcyjnienie obsza-

rów wiejskich, jako miejsca zamieszkania przyczyniając się tym samym do promowania całego obszaru Gminy 

Kawęczyn. 

Ewelina Buda  
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Gody Małżeńskie to okoliczność, która skłania do tego, aby zatrzymać się na chwilę, spojrzeć za siebie i 

wrócić pamięcią do minionych chwil. Taką okazją do wspomnień, przemyśleń i refleksji było spotkanie zorganizo-

wane przez Samorząd Gminy Kawęczyn 6 lipca 2021 roku w Zajeździe „Zapiecek” w Rzymsku. Uroczystość doty-

czyła par, które w 2020 roku świętowały Złote, Diamentowe i Żelazne Gody Małżeńskie. Z uwagi na epidemię nie 

było możliwości zorganizowania spotkania w terminie wcześniejszym.  

Pięćdziesiątą rocznicę wstąpienia w związek małżeński obchodzili Państwo: Marianna i Jan Adamczykowie, Gra-

żyna i Henryk Dewiccy, Jadwiga i Eugeniusz Durmanowie, Jadwiga i Tadeusz Gilowie, Irena i Mieczysław Jaśkie-

wiczowie, Stanisława i Stanisław Jaworscy, Jadwiga i Stanisław Kapłonkowie,  Irena i Stanisław Matczakowie, 

Elżbieta i Kazimierz Ruskowie oraz Jadwiga i Stanisław Szczecińscy. Diamentowe Gody, czyli  

Jubilaci Godów Małżeńskich. Siedzą od lewej: Irena Matczak, Jadwiga Szczecińska, Janina Goślińska, 

Henryk Gośliński, Jadwiga Durman, Jadwiga Gil, Marianna Adamczyk, Elżbieta Rusek, Jadwiga Kapłonek, 

Grażyna Dewicka, Krystyna Konciak, Mieczysław Jaśkiewicz. Stoją od lewej: Stanisław Matczak, Stanisław 

Szczeciński, Jan Nowak - Wójt Gminy, Elżbieta Tomczak - Zastępca Wójta Gminy, Eugeniusz Durman, Ta-

deusz Gil, Jan Adamczyk, Iwona Krajewska - Kierownik USC, Kazimierz Rusek, Piotr Gebler - Przewodni-

czący Rady Gminy, Stanisław Kapłonek, Henryk Dewicki.  



BUDOWA PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN 

 W dniu 1 lipca 2021 roku dokonano  odbioru I etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 

tym etapie zostało wybudowanych łącznie 25 sztuk. Oczyszczalnie znajdują się w m. Będziechów, Głuchów, 

Tokary Pierwsze, Okręglica,  Kowale Pańskie Kolonia i Marianów. Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo  

Handlowo – Usługowe ECO-PLAST z siedzibą ul. Zachodnia 34, 63-300 Pleszew. Budowa oczyszczalni jest 

realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-

budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii”. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje Firma Wivia Witold Rosiak, ul. Zdrojki Lewe 84, 62-700 

Turek. W dalszym etapie zostanie wybudowanych kolejnych 20 sztuk. Planowany termin zakończenia budowy 

to 31 sierpnia. Kwota dofinansowania dla całego zadania tj. budowy  45 sztuk przydomowych oczyszczalni ście-

ków wyniesie 63,63 % kosztów kwalifikowanych. 

 Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców z terenu Gminy Kawęczyn poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków.   

sześćdziesiątą rocznicę ślubu świętowali Pań-

stwo Janina i Henryk Goślińscy oraz Państwo 

Krystyna i Stanisław Końciakowie. Wśród za-

cnego grona Jubilatów znaleźli się także Państwo 

Józefa i Józef Nyckowie, którzy w 2020 r. ob-

chodzili 65 rocznicę ślubu, czyli Żelazne Gody.  

Podczas uroczystości Wójt Gminy Kawę-

czyn Jan Nowak odznaczył Jubilatów Złotych 

Godów „Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-

żeńskie”, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej a następnie wraz z Przewodni-

czącym Rady Gminy Piotrem Geblerem, Zastęp-

cą Wójta Gminy Elżbietą Tomczak i Kierowni-

kiem Urzędu Stanu Cywilnego Iwoną Krajewską 

przekazał wszystkim obecnym Jubilatom stosow-

ne adresy, kwiaty i okolicznościowe upominki. 

Dalsza część spotkania przebiegła w atmosferze 

dobrych wspomnień przy wspólnym obiedzie. Za 

Jubilatów został wzniesiony toast, odśpiewano 

gromkie sto lat. Zebrani mogli posłuchać melodii 

weselnych w wykonaniu akordeonisty. 

Ze względów osobistych nie wszyscy za-

proszeni goście wzięli udział w uroczystości  w dniu 06.07.2021 r. w "Zapiecku", stąd 7 lipca Wójt Gminy Kawę-

czyn wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przekazali gratulacje i życzenia oraz upominek rzeczowy 

Państwu Józefie i Józefowi Nyckom - Jubilatom Żelaznych Godów. Z kolei Pani Stanisława Jaworska została od-

znaczona "Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" z racji Złotych Godów. Otrzymała również medal dla Jej 

męża Stanisława, który zmarł w kwietniu tego roku, już po nadaniu odznaczeń przez Prezydenta RP. 

Samorząd Gminy Kawęczyn raz jeszcze kieruje do Dostojnych Jubilatów słowa gratulacji i uznania z racji 

obchodzonych Godów oraz życzy wszystkiego co najlepsze na kolejne lata. 

        Iwona Krajewska 

 

Państwo Józefa i Józef Nyckowie z Janem Nowakiem - Wójtem 

Gminy i Iwoną Krajewską - Kierownikiem USC.  



PREMIOWANIE ŹREBIĄT W TURKU 

 W dniu 17 lipca na  terenie Ośrodka Sportu i Re-

kreacji w Turku odbyło się Premiowanie źrebiąt, które 

to zorganizowało Powiatowe Koło Związku Hodowców 

Koni Wielkopolskich w Turku, Związek Hodowców 

Koni Wielkopolskich z siedzibą w Gnieźnie oraz Polski 

Związek Hodowców Koni. Podczas wydarzenia miło-

śnicy koni mieli możliwość  podziwiania tego szlachet-

nego zwierzęcia. Tego dnia na murawie OSiRu zapre-

zentowały się młode źrebaki przy matkach, roczne kla-

cze i ogierki oraz dwuletnie klacze i ogierki rasy wiel-

kopolskiej oraz śląskiej. Konkurencja była ogromna, 

bowiem zaprezentowało się prawie 50 okazów źreba-

ków. Komisja konkursowa w skład której wchodzili: 

Waldemar Kaczmarek, Janusz Skórkowski oraz  Antoni 

Dahcke profesjonalnie podeszła do zadania, sędziowie 

przyznawali punktację między innymi za:  budowę konia,  jego charakter, kondycję, przygotowanie do wystawy 

oraz zachowanie podczas ruchu w stępie i kłusie. Każdy zaprezentowany  źrebak otrzymał mały upominek - kantar 

i uwiąz, statuetkę, dyplom oraz został odznaczony pamiątkowym flo. Źrebaki z najwyższą ilością punktów otrzy-

mały nagrody specjalne ufundowane między innymi przez Powiatowe Koło Związku Hodowców Koni Wielkopol-

skich w Turku. Poniżej wyniki pierwszych trzech miejsc z każdej kategorii:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Malwina Jasiak  

 

L.p

. 
Nazwa konia Data urodze-

nia 
Płeć Właściciel Ocena końco-

wa 
Lokata 

RASA WIELKOPOLSKA 

Kategoria: Źrebięta przy matkach 

1 QUESTADORIA 18.05.2021 K Konstancja Klinkiewicz 18,80 I 

2 RAGNAR 15.04.2021 O Marcin Drzewiecki 18,80 II 

3 BE QUICK 18.05.2021 O Przemysław Darul 18,60 III 

Kategoria: Konie Roczne 

1 REVIA 01.04.2020 K Wojciech Drzewicki 40,50 I 

2 BAHIRA 02.06.202 K Kazimierz Sobczak 39,50 II 

Kategoria: Klacze dwuletnie 

1 GRACJA 08.02.2019 K Grzegorz Mazur 49,50 I 

2 PEPITA G 10.01.2019 K Grzegorz Flejter 41,50 II 

3 LIZA 20.02.2019 K Mirosław Grudziński 41,50 III 

Kategoria: Ogiery dwuletnie 
1 PALEGRO G 12.05.2019 O Andrzej Głodny 44,00 I 

2 EXELL 02.08.2019 O Dariusz Przepióra 39,50 II 

RASA ŚLĄSKA 

Kategoria: Źrebięta rocznik 2021 

1 ATENCJA 20.02.2021 K Zbigniew Urbaniak 18,50 I 

2 WENUS 26.05.2021 K Mariusz Ambroziak 18,40 II 

3 L-DEMON (ED/EV) 19.04.2021 O Ewa Czerniejewska 18,40 III 

Kategoria: Klacze roczne 

1 WARKA 06.02.2020 K Józef Jańczyk 41,00 I 

2 DIANA-A 10.04.2020 K Józef Jańczyk 41,00 II 

3 LOLA-O 25.03.2020 K Mirosław Dubiak 40,50 III 

Kategoria: Ogiery roczne 

1 LAPARIS 31.07.2020 O Daniel Pietras 42,50 I 

2 L-BLACK 30.05.2020 O Paweł Kunicki 40,00 II 

3 LABEN 09.03.220 O Bartłomiej Krasowski 37,50 III 

Kategoria: Ogiery dwuletnie 

1 AMFA GT 28.07.2019 K Tomasz Górski 42,00 I 

2 ROJA DI 01.04.2019 K Mirosław Przeor 41,00 II 

3 LIBIA 26.03.2019 K Tomasz Kaźmierczak 40,50 III 

Konstancja Klinkiewicz oraz źrebak Questadoria z matką  



PIENIĘŻNE NAGRODY CZEKAJĄ 

UWAGA! ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO RUSZA 2 SIERPNIA 

 Każdy z nas na co dzień ma wpływ na ilość oraz rodzaj wytwarzanych przez nasze gospodarstwa domowe 

odpadów. Do głównych elementów, które o tym decydują są codzienne zakupy. To jakie produkty wybierzemy, w 

co będą opakowane ma wpływ na nasze środowisko. Warto czytać informacje, które znajdują się na produktach i 

ich opakowaniach. Ekoznaki na opakowaniach ułatwiają dokonanie właściwego zakwalifikowania odpadu do se-

gregacji. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi poniżej ekoznakami, a także do korzystania z tej wiedzy 

w życiu codziennym. 

WAŻNE EKOZNAKI 

 Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-

dukcji rolnej należy w miesiącu sierpniu 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. 

 Producentów rolni, którzy posiadają grunty na terenie 

Gminy Kawęczyn mogą złożyć wniosek w Punkcie Informa-

cyjnym Urzędu Gminy w Kawęczynie . 

Do wniosku należy załączyć: 

   1. Oryginały/kopie faktur VAT potwierdzające zakup 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku (od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.).   

   2. Dokument wydany przez kierownika biura powiato-

wego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa zawierający informacje  o liczbie dużych jed-

nostek przeliczeniowych bydła - jeżeli nie był złożony w pierwszym terminie (luty 2021 r.). 

   3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego reje-

stru. 

   4. Umowy dzierżawy zawarte z właścicielami dzierżawionych użytków rolnych (do wglądu jeżeli nie były 

przedłożone w pierwszym terminie – luty 2021 r.) 

   5. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.  

   6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną 

niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w miesiącu październiku 2021 r. 

Tomasz Musiałowski  

 Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Tu chce żyć!” 

organizowanym w ramach kampanii społecznej „Zielona Przyszłość Wielkopol-

ski Wschodniej”. Konkurs jest skierowany do dorosłych mieszkańców regionu. 

Zadaniem uczestników będzie wykonanie zdjęcia prezentującego m.in. walory 

gospodarcze, turystyczne, przyrodnicze powiatów: konińskiego, kolskiego i tu-

reckiego. Chcemy by zdjęcia przedstawiały poczynione inwestycje, przedsię-

wzięcia, które poprawiły życie lokalnej społeczności . wraz ze zdjęciem należy 

przesłać także jego opis, który musi zmieścić się w przedziale od 300 do 500 

znaków wraz ze spacjami oraz imię i numer telefonu autora pracy. W temacie 

maila należy napisać: TU CHCĘ ŹYĆ  

Szczegóły w zakładce „Regulamin konkursu” w portalu pzegladkoninski.pl   

Do dzieła! 

Redakcja „Przeglądu Konińskiego 
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                              OZNACZENIE OBOWIĄZKOWE:  
Wyrób zgodny z normami EU  

Symbol stanowi deklarację producenta, że jego wyrób spełnia wszystkie mające do niego zasto-

sowanie normy Unii Europejskiej. Znak jest obowiązkowy, o ile dyrektywy nie przewidują ina-

czej, i musi znaleźć się na produkcie przed wprowadzeniem go na rynek. Spotyka się go głów-

nie na wyrobach z importu, głównie zabawkach. 

 

              NA PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH: 
Rolnictwo ekologiczne. Znak przyznawany ekologicznym gospodarstwom. Produkt ozna-

czony tym znakiem musi składać się ze składników, spośród których co najmniej 95% kwa-

lifikuje się jako ekologiczne (wg unijnych kryteriów). Produkty oznaczone tym znakiem po-

chodzą bezpośrednio od producenta lub są sprzedawane w zamkniętym i zabezpieczonym 

opakowaniu 

Ekoland. Znak najbardziej rozpoznawalny na rynku krajowym. Występuje na produktach żyw-

nościowych pochodzących z gospodarstw ekologicznych, przyznawany przez Polskie Stowarzy-

szenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Nadawany jest wyrobom pochodzą-

cym z gospodarstw przyjaznych środowisku i których cały cykl produkcyjny był bezpieczny dla 

środowiska, beż użycia nawozów mineralnych, z ekonomicznym wykorzystaniem zasobów natu-

ralnych. 

 

Zielone Płuca Polski. Nadawany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zielone 

Płuca Polski Informuje, że żywność pochodzi z obszaru Zielone Płuca Polski oraz wyproduko-

wana jest w warunkach nie oddziaływujących ujemnie na środowisko przyrodnicze. Występuje 

też na artykułach przemysłowych, budowlanych, itp. Właścicielem znaku jest Fundacja Zielone 

Płuca Polski. 

   

NA KOSMETYKACH I ŚRODKACH CZYSTOŚCI: 
Nie testowane na zwierzętach. Najczęściej spotykany na kosmetykach. Wskazuje, że w fazie 

testów laboratoryjnych dany produkt ani jego żaden składnik nie był testowany na zwierzętach. 

Takie towary mogą być również oznakowane napisami Not Tested on Animals (nie testowane na 

zwierzętach) czy Animal Friendly (przyjazne zwierzętom) oraz literami BWC – Beauty Without 

Cruelty (piękno bez okrucieństwa). 

 

Bezpieczny dla ozonu. Inaczej Ozone friendly/ CFC Free/Ozon FreundlichOznacza, że wyrób 

nie zawiera związków chloro – fluoro – carrbon (CFC), zwanych freonami niszczących powłokę 

ozonową.Symbolu nie przyznają organizacje certyfikujące, jednak firmy go używające mogą zo-

stać skontrolowane przez organizacje konsumenckie. Znaleźć go można na dezodorantach i lo-

dówkach. 

 

BDIH. Symbol widnieje na kosmetykach i oznacza, że do ich produkcji wykorzystano wy-

łącznie naturalne surowce (ekstrakty ziołowe, oleje roślinne, olejki eteryczne i substancje za-

pachowe pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych lub dzikich zbiorów). 

 Znak BDIH widoczny na opakowaniu kosmetyku jest gwarancją kontrolowanego, naturalnie 

czystego produktu.  

 

Eco control Symbol umieszczany jest na środkach czystości i środkach do prania. Stanowi gwaran-

cję, że podczas produkcji nie stosowano enzymów, środków petrochemicznych ani też częściowo 

petrochemicznych środków powierzchniowo czynnych, nie używano jakichkolwiek petrochemicz-

nych ani też częściowo petrochemicznych konserwantów, wykorzystano czyste oleje roślinne z 

kontrolowanych upraw ekologicznych, zastosowano czyste oleje eteryczne, pochodzące w około 85

-90% z kontrolowanych upraw ekologicznych 
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NA OPAKOWANIACH: 
Zielony punkt. Jeden z najczęściej stosowanych znaków na świecie. Oznacza, że za dane opakowa-

nie wniesiony został wkład na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań, utworzonej zgodnie z 

zasadami określonymi w Europejskiej Dyrektywie Nr 94/62 i obowiązującymi w danym kraju prze-

pisami prawa (w Polsce jest to Rekopol). Występuje na butelkach, puszkach, kartonach itp. 

 

Nadaje się do recyklingu. Takie oznaczenie spotyka się na opakowaniach, które podlegają ponow-

nemu wykorzystaniu. Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium. 

Cyfra i napis, które towarzyszyć mogą symbolowi oznaczają nazwę surowca użytego do produkcji 

opakowania. 

 

Dbaj o czystość. Znak ma nam przypomnieć aby nie zaśmiecać środowiska naturalnego i aby dany 

produkt wrzucić do kosza. Znaleźć go można często na opakowaniach obok symbolu recyklingu. 

 

 

Do ponownego wykorzystania. Symbol spotykany na opakowaniach, nadających się do ponowne-

go zastosowania co najmniej drugi raz przez co nie staje się on odpadem. Występuje na beczkach, 

pudełkach, kanistrach, butelkach i szklanych pojemnikach. 

 

Opakowanie biodegradowalne. Symbol widnieje na opakowaniach, które ulegają biodegrada-

cji podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska – może być 

kompostowany ze zwykłymi odpadami organicznymi. Nadaje go Niemiecki Instytut Standary-

zacji. 
 

NA SPRZĘCIE AGD, RTV, URZĄDZENIACH BIUROWYCH I INNYCH PRODUKTACH: 
 

Stokrotka. Występuje na produktach wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej, spełniających 

najostrzejsze wymogi ochrony środowiska i których sposób wytwarzania można w istotny sposób 

zmodyfikować z korzyścią dla środowiska. Stokrotka występuje na 24 grupach produktów, moż-

na ją znaleźć na żarówkach, telewizorach, pralkach, komputerach osobistych, zmywarkach do 

naczyń, detergentach do zmywarki, farbach i lakierach, środkach czyszczących. Nie występuje na 

lekarstwach, żywności i napojach.  

 

Znak ekologiczny EKO. Oficjalny znak ekologiczny w Polsce, przyznawany od 1998 roku przez 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Nadawany wyrobom i usługom zarówno krajowym jak i za-

granicznym, bezpiecznym dla środowiska w trakcie całego cyklu życia produktu, spełniających 

spełniające kryteria ochrony środowiska, zdrowia i ekonomicznie wykorzystujące zasoby naturalne.  

 

Łabędź. Oznaczane nim są produkty ekologiczne pochodzące z krajów skandy-

nawskich, których proces wytwarzania jest przyjazny zarówno środowisku i jego nabywcom. 

Symbol występuje na m.in.: wyrobach drewnianych, papierniczych, sprzęcie AGD, systemach 

grzewczych i zaopatrzenia w wodę. Proces przyznawania tego symbolu uznawany jest za jeden z 

najlepszych na świecie. 

               

Błękitny anioł. Najstarsze oznaczenie ekologiczne w Europie (od 1977 roku). Znajdziemy go na 

wielu rozmaitego rodzaju produktach pochodzenia niemieckiego. Oznaczane są nim produkty o zde-

cydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarowej. 

Występuje m.in. urządzeniach biurowych, urządzeniach gospodarstwa domowego, RTV, bateriach, 

na papierze, detergentach.  

 

Energy Star. Umieszczany na energooszczędnych produktach RTV i AGD, nadawany w ramach pro-

gramu prowadzonego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska oraz Amerykański Departa-

ment Energii.                                                                                                           

                             Malwina Jasiak  



ZNAKOWANIE ROWERÓW W GMINIE KAWĘCZYN 

 Poniżej przedstawiamy Państwu  wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na poszczególne sołectwa 

w Gminie Kawęczyn na rok 2022 

                Edyta Balcerzak  

L.p. Sołectwo liczba mieszkań-

ców na dzień 

30.06.2020 

wskaźnik 

LM/100 

kwota bazowa 

27.542.478,45/5187 Kb 

wysokość fun-

duszu 
(zł) 

1 Będziechów 311 3,11 5 309,91 27 133,62 

2 Chocim 197 1,97 5 309,91 21 080,32 

3 Ciemień 275 2,75 5 309,91 25 222,05 

4 Dzierzbotki 144 1,44 5 309,91 18 266,07 

5 Dziewiątka 192 1,92 5 309,91 20 814,83 

6 Głuchów 427 4,27 5 309,91 33 293,11 

7 Kawęczyn 547 5,47 5 309,91 39 664,99 

8 Kowale Pańskie 205 2,05 5 309,91 21 505,12 

9 Kowale Pańskie - Kolonia 496 4,96 5 309,91 36 956,94 

10 Leśnictwo 189 1,89 5 309,91 20 655,53 

11 Marcinów 135 1,35 5 309,91 17 788,18 

12 Marcjanów 177 1,77 5 309,91 20 018,34 

13 Marianów 181 1,81 5 309,91 20 230,74 

14 Marianów - Kolonia 163 1,63 5 309,91 19 274,96 

15 Milejów 270 2,70 5 309,91 24 956,55 

16 Młodzianów / Nowy Czachulec 119 1,19 5 309,91 16 938,60 

17 Nowy Świat 85 0,85 5 309,91 15 133,23 

18 Tokary I i II / Okręglica 322 3,22 5 309,91 27 717,71 

19 Siedliska 79 0,79 5 309,91 14 814,64 

20 Skarżyn 162 1,62 5 309,91 19 221,86 

21 Stanisława 56 0,56 5 309,91 13 593,36 

22 Wojciechów 239 2,39 5 309,91 23 310,48 

23 Żdżary 376 3,76 5 309,91 30 585,05 

 Razem 5347   528 176,28 

FUNDUSZ SOŁECKI 2022 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Turku zapraszają do znakowania rowerów należących do 

mieszkańców gminy Kawęczyn w dniu 18 sierpnia 2021 r. w godz. 09:00-12:00 na placu przy Urzędzie Gmi-

ny w Kawęczynie.  

Znakowanie będzie odbywało się w ramach e-usługi WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower. Wi-

beroo to dodatkowe zabezpieczenie roweru przed kradzieżą. E-usługa umożliwiająca rejestrację roweru w syste-

mie o zasięgu całego województwa wielkopolskiego, umożliwiająca mieszkańcom swobodny dostęp do danych 

roweru w systemie, a także ich ewentualne oznaczanie jako zaginionych. Znakowanie roweru ma charakter pre-

wencyjny. Podczas kontroli, umożliwia policji sprawdzenie, czy użytkownik roweru jest jego prawowitym wła-

ścicielem. Rowery oznakowane są mniej atrakcyjne dla złodziei, a dzięki temu są bardziej bezpieczne. 

Szczegóły akcji pod linkiem 

http://www.turek.policja.gov.pl/w27/aktualnosci/229136,Policjanci-zapraszaja-do-znakowania-rowerow.html 

 

Ewelina Buda  

http://www.turek.policja.gov.pl/w27/aktualnosci/229136,Policjanci-zapraszaja-do-znakowania-rowerow.html


XXXVI SESJA RADY GMINY 

ARIMR INFORMUJE ! 

 Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rol-

nych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.  
Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich 

obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz roz-

wój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wpro-

wadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali pro-

dukcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 

produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.  

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 

2014-2020, wynoszą:   

•  rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;  

•  rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;  

•  rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;  

•  racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana 

profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji 

lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) - 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiąza-

nych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub 

modernizacją magazynów  paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi - 200 tys. zł;  

•  nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.  

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w posta-

ci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji.  Standardowo wynosi 50 proc. ponie-

sionych kosztów kwalifikowanych.  W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie 

kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.  

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych 

ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – 

za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.                                                                                  Monika Jatczak  

 W XXXVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która od-

była się 27 lipca bieżącego roku udział wzięło 14 radnych. 

Na początku posiedzenia przyjęto jednogłośnie porządek 

obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Podczas sesji była 

możliwość zgłaszania interpelacji z której żaden radny nie 

skorzystał. W dalszej części obrad realizowany był punkt 

dotyczący zmian uchwały budżetowej gminy na rok 2021, 

które przedstawiła Skarbnik Gminy Edyta Balce-

rzak.  Jedną z ważniejszych zmian było ujęcie w planie do-

chodów otrzymanego dofinansowania  w kwocie  46.175,00 

zł w na zadanie pn. Budowa wiaty rekreacyjnej i placu za-

baw w Głuchowie w  ramach program „Pięknieje Wielko-

polska Wieś”. Zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły 

również zmian zadań przyjętych do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego. Zmiany zostały wprowadzone przez 

sołectwa Kowale Pańskie – Kolonia, Ciemień i Młodzia-

nów. Skarbnik Gminy poinformowała, że planuje się prze-

prowadzić remont w Ośrodku Zdrowia w Tokarach Pierw-

szych, który będzie polegał na wymianie instalacji elektrycznej. Obecna instalacja jest w bardzo  

Skarbnik Gminy Kawęczyn Edyta Balcerzak wraz z 

Wójtem Gminy Kawęczyn Janem Nowakiem  
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złym stanie. Środki, które zabezpieczono w budżecie na to zadanie to kwota 72.000,00 zł. Ostatnia ze zmian doty-

czy przeznaczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniami do udziału drużyn Gminy Kawę-

czyn w mistrzostwach Polski w ramach regulaminu CTIF.  Kwota w wysokości 30.00,00 zł została przeznaczona 

ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kwota w wysokości 9.900,00 zł w 

ramach zadań bieżących, które były zaplanowane w budżecie gminy na rok 2021. Obradujący jednogłośnie przyjęli 

zmiany budżetu gminy. 

 Podczas XXXVII Sesji Rady Gminy została też zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 

2021-2028. Skarbnik Edyta Balcerzak poinformowała, że zmiana uchwały dotyczy realizowanego budżetu i zmian 

jakie miały miejsce w pierwszej połowie bieżącego roku w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Nadmie-

niła, że uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej 

powinna być zgodna w podstawowych wielkościach z 

uchwałą budżetową gminy na rok 2021. 

  Następnie Zastępca Wójta Elżbieta Tomczak 

przystąpiła do omówienia projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gmi-

ny Kawęczyn na lata 2022-2030 oraz określenia szcze-

gółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

Strategii, w tym trybu jej konsultacji. Poinformowała, 

że ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy 

do 2020 r nie precyzowała formy oraz trybu opracowy-

wania dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju Gmi-

ny. Przepisy odnośnie szczegółowego trybu i harmono-

gramu opracowania projektu strategii rozwoju, w tym 

trybu jej konsultacji zostały dodane do przepisów usta-

wy o samorządzie gminnym na mocy art. 2 ustawy z 

dnia 15.07.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach pro-

wadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 

ustaw, które weszły w życie w dniu 13.11.2020 r. Uzu-

pełniają one regulacje zawarte w ustawie gminnej o normy prawne opisujące m.in: charakterystykę prawną strate-

gii rozwoju gminy oraz procedurę jej opracowywania, uchwalania, a następnie aktualizowania. Gmina Kawęczyn 

posiada strategię, która jest aktualna do 2023 r. jednak zachodzi potrzeba sporządzenia nowego dokumentu, który 

oprócz zmieniających się uwarunkowań i wyzwań rozwojowych, uwzględniać będzie także aktualny stan prawny 

w zakresie przepisów formułujących prowadzenie rozwoju gminy. Poinformowała, że Strategię rozwoju gminy 

Kawęczyn planuje się opracować na okres 2022 -2030, z zastrzeżeniem możliwości jej aktualizacji lub zmiany 

przed rokiem 2030 w przypadku wystąpienia okoliczności istotnie zmieniających uwarunkowania dalszego rozwo-

ju gminy. Radni  przyjęli przedmiotową uchwałę 14 głosami za. 

 Radni Gminy Kawęczyn jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na naby-

cie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn. Jest to 

działka położona w miejscowości Dziewiątka. Podinspektor Karolina Gil poinformowała, że o za-

kup  nieruchomości  wnioskowali mieszkańcy sołectwa Dziewiątka i po jej zakupie zostanie ona przekazana  

mieszkańcom sołectwa Dziewiątka. Nabycie  przedmiotowej nieruchomości  ma na celu umożliwienie urządzenia 

terenów rekreacyjnych w postaci  budowy wiaty rekreacyjnej. 

 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył realizacji projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gmi-

nach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”. Głos zabra-

ła Zastępca Wójta, która powiedziała, że 30 lipca 2021 roku zostanie ogłoszony nabór na instalacje fotowoltaiczne, 

z możliwości składania deklaracji chęci udziału w projekcie  w terminie od 2 sierpnia do 13 sierpnia bieżącego ro-

ku. Zastępca Wójta Elżbieta Tomczak powiedziała, że mamy wolne 42 instalacje, tj ok. 180 kW. Ponadto dodała, 

że w przypadku większej ilości osób zainteresowanych będzie przeprowadzone losowanie.  

Końcowa cześć sesji to zapytania i wolne wnioski. W tym punkcie poruszone zostały takie kwestie jak: temat gra-

dobicia, które miało miejsce w  czerwcu 2020 roku, wykaszanie dróg wojewódzkich, problem suchych drzew 

wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz prośba o zwiększenie interwencji policji na terenie naszej gminy. Radny T. Tyra-

kowski wnioskował o wykonanie nakładki na drodze gminnej Milejów – Podlesie. 

           Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Piotr Gebler zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Gminy 

Kawęczyn.  

Magdalena Krakowiak  

Obrady Rady Gminy Kawęczyn  



ZGADUJ ZGADULA 

1. Jak się nazywa posiadłość S. Moniuszki? – „Straszny dwór”. 

2. Co Moniuszko zostawił żonie w spadku? – „Halkę” 

3. Czy Kraszewski miał swój dom? – Miał „Chatę za wsią”. 

4. Co najbardziej lubił Chopin? – „Mazurki” 

5. Co dla Polaków stanowi największą trudność u Szopena? – Zapis nazwiska. 

6. Który polski pisarz był meteorologiem? – Żeromski, bo przewidział „Wiatr od morza”. 

7. Gdzie mieszkała Orzeszkowa? – „Nad Niemnem”. 

8. Gdzie urodziła się Konopnicka? – „W piwnicznej izbie”. 

9. Jak Sienkiewicz zdobył sławę? – „Ogniem i mieczem”. 

10. Z czego żył na starość Reymont? – Z „Chłopów”.  

11. Który z poetów stał się biedakiem? – Mickiewicz, bo zszedł 

na „Dziady”. 

12. Z kim sypiał Prus? – Z „Lalką”. 

13. Który z kompozytorów był najbardziej frywolny? – Mo-

niuszko, bo przez „Halkę” oglądał „Straszny dwór”. 

14. Gdzie polował Sienkiewicz? – „W pustyni i w puszczy”. 

15. Skąd Sienkiewicz czerpał wiedzę historyczną? – „Z pamięt-

nika poznańskiego nauczyciela”. 

16. Kto pomagał Sienkiewiczowi w pracach domowych? – 

„Stary sługa”. 

17. Kto był prawnym opiekunem Rodziewiczówny? – „Straszny dziadunio”. 

18. Do kogo zalecał się Słowacki? – Do „Balladyny”. 

19. Kto przygrywał na „Weselu”? – „Janko Muzykant”. 

20. Który z trzech osłów stojących w stajni jest najmądrzejszy? – Najmniejszy. 

21. Gdzie młócą słomę? – Nigdzie – młócą zboże. 

22. Kto ma rację w bójce kominiarza z młynarzem? Młynarz, bo ma czarne na białym. 

23. Co zrobić, by nie wykrzywić obcasów? – Chodzić boso. 

24. Która z nauk jest przydatna po śmierci? – Matematyka, bo trzeba zdać rachunek. 

25. Jakie drzewa nie gubią liści i owoców? – Malowane. 

26. Podobieństwo między kołem i adwokatem. – Wymagają smarowania. 

27. Najmocniejszy płyn? –Woda, bo porusza młyny i elektrownie. 

28. Jak napisać sto samymi dziewiątkami? – 99 i 9/9. 

29. Kto mówi wszystkimi językami? – Echo. 

30. Który rok XX wieku da się czytać wprost i odwrócony? - 1961. 

31. Czym jest wiatr? Spieszącym się powietrzem. 

32. Co jest najważniejszym osiągnięciem chemików? Blondynki. 

33. Dlaczego milicjanci chodzili w trzyosobowych patrolach? – Jeden umiał czytać, drugi pisać, a trzeci 

pilnował obu intelektualistów. 

34. Jak nazywane bywają mieszkanki Koła? – Szprychy.           

                   Jan Czarnek, Kalisz 



SIEDEM LAT ISTNIENIA SPÓŁDZIELNI „POWRÓCISZ TU” 

 W ostatnim czasie  mięliśmy okazję porozmawiać z Magdaleną 

Ciołek - Prezesem Spółdzielni „Powrócisz Tu”, której Gmina Kawęczyn 

jest członkiem. Pani Magdalena przybliżyła nam historię powstania 

spółdzielni, opowiedziała o jej funkcjonowaniu i działaniach jakie podej-

muje. Poniżej  fragment rozmowy. Zapraszamy do lektury. 

Skąd pomysł na spółdzielnie, bar ? 

Pomysł na spółdzielnię socjalną zrodził się już w 2012 roku. Pierwotnie mia-

ła to być spółdzielnia utworzona przez osoby fizyczne, wspierane meryto-

ryczne przez kadrę stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., jed-

nak ostatecznie pomysł legł w gruzach. Warto dodać, że rok 2012 był to 

czas, kiedy spółdzielczość „wracała do łask”, na utworzenie spółdzielni 

można było uzyskać wsparcie finansowe z Wielkopolskiego Ośrodka Ekono-

mii Społecznej w ramach środków Unii Europejskiej. Ostatecznie za sprawą 

wizyty w stowarzyszeniu TUR Jarka Wypyszyńskiego - przedstawiciela przy-

wołanego powyżej  ośrodka wspierającego rozwój spółdzielczości, w roku 

2014  gminy członkowskie stowarzyszenia: Brudzew, Kawęczyn, Przykona i Turek oraz miasto Turek powołały 

spółdzielnię, która dziś znana jest mieszkańcom naszego obszaru pod nazwą „Powrócisz tu”. 

Kto był inicjatorem ? 

Inicjatorem powołania spółdzielni było Stowarzyszenie TUR, które kibicowało i nadal kibicuje tej inicjatywie oraz 

które, było odpowiedzialne za przygotowanie biznes planu, rejestrację spółdzielni oraz realizację projektu, dzięki 

któremu zakupiono środki trwałe niezbędne do świadczenia usług. Niemniej – bez entuzjazmu, zaangażowania, a 

przede wszystkim chęci powołania spółdzielni przez władze gmin założycielskich – spółdzielni nigdy by nie było. 

Jakie wyglądały początki spółdzielni ? 

Początki były raczej trudne. Środki okazały się niewystarczające, by zakupić całe niezbędne wyposażenie. Rok  

2014 był skoncentrowany na realizacji takich usług jak: pielęgnacji zieleni i boisk ze sztucznej nawierzchni oraz 

działalności cateringowej baru sałatkowo-kanapkowego. Był to czas największych wyzwań, bowiem musieliśmy 

„przetrwać” na rynku od zarejestrowania spółdzielni, tj. marca 2014 roku do stycznia 2015 roku, gdyż wtedy do-

piero spółdzielnia zaczęła świadczyć usługi cateringu na rzecz 4 szkół z terenu gminy Kawęczyn oraz 5 z terenu 

gminy Turek. W kwietniu 2015 roku uruchomiony został prawdziwy Bar Mleczny, tj. z dopłatami ze środków kra-

jowych do przygotowywanych potraw. Po roku funkcjonowania  zrozumieliśmy dlaczego na terenie naszego kraju 

takich barów z dopłatami już nie ma. Podlegały one dużym restrykcjom, a kwota dopłat nie pokrywała nawet kosz-

tów jednego stanowiska pracy. 

Jak się rozwinęła spółdzielnia, czym się teraz zajmuje ? 

Myślę, że począwszy od roku 2016 nastąpiła stabilizacja w spółdzielni. Stworzyliśmy stabilny i zgrany zespół lu-

dzi, ugruntowaliśmy naszą pozycję na rynku. Obecnie nadal dostarczamy posiłki do szkół, żłobków. Z chwilą 

utworzenia w Krwonach Inkubatora Kuchennego poszerzyliśmy naszą działalność, w ofercie znalazły się przetwo-

ry owocowo-warzywne: tłoczone soki jabłkowe, gruszkowe oraz jabłko z żurawiną, konfitury, powidła, herbaty, 

owoce liofilizowane, kiszonki i chleby na naturalnym zakwasie bez dodatku drożdży. Wszystko to można kupić w 

naszym sklepie przy ul. Kączkowskiego. Jeszcze pod koniec roku 2020 przeprowadziliśmy tu prace adaptacyjne w 

lokalu po sklepie PSS Społem, zwiększając powierzchnię a przy tym komfort pracy na kuchni. Dziś także mamy 

większy aniżeli dotychczas lokal dla naszych gości. W końcu możemy zaoferować organizację niewielkich imprez 

okolicznościowych (ok. 40-70 osób). 

Ile osób jest zaangażowanych w działania spółdzielni ? 

Ta liczba jest ciągle płynna – powiedzmy, że minimum 10 pracowników na umowę o pracę. Warto dodać, iż liczba 

wydawanych przez spółdzielnię posiłków dziennie dla klientów oraz uczniów szkół i dzieci to ok. 350, a nawet 400 

szt. Pandemia obniżyła tę liczbę, niemniej – walczyliśmy by miejsca pracy wszystkie utrzymać. Udało się! 

Jakie plany na przyszłość ? 

Decyzję o powiększeniu powierzchni lokalu spółdzielni podejmowaliśmy w styczniu ubiegłego roku, który był 

trudny dla wszystkich działających w branży gastronomicznej. Dla nas tym dotkliwszy, gdyż inwestycja już była w 

toku. Teraz musimy wzmocnić siły, doposażyć lokal i uczynić go jeszcze bardziej komfortowym dla naszych klien-

tów. Jesteśmy jednak pełni nadziei, że jakość którą oferujemy zostanie doceniona przez nowych klientów, którzy 

jeszcze z jakiś powodów do nas nie trafili, a nowy lokal spotka się z uznaniem nie tylko mieszkańców Turku, ale i 

innych gmin.                                                                                            

                   Ewa Frątczak, Malwina Jasiak  

 

 

Magdalena Ciołek  



INWESTYCJE DROGOWE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU 

KOMUNIKATY 

MALI PŁYWACY ZAKOŃCZYLI NAUKĘ 

 Uczniowie ze szkół z terenu gminy Kawę-

czyn od 5 maja do 7 lipca 2021 roku, uczestniczyli 

w nauce pływania w ramach projektu „Umiem Pły-

wać 2021 – Projekt Powszechnej Nauki Pływania”. 

 Celem projektu było upowszechnienie aktyw-

ności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie podsta-

wowych umiejętności pływania, profilaktyka prze-

ciwdziałania i korygowania wad postawy, wyrów-

nywanie szans w dostępie do infrastruktury sporto-

wej poprzez objęcie programem w szczególności 

uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w 

których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie 

bezpiecznego korzystania z akwenów. Metodycz-

nie przygotowane i powszechnie dostępne zajęcia 

nauki pływania stanowiły atrakcyjną propozycję 

zagospodarowania wolnego czasu uczniów. Dzieci 

uczestniczyły w 20 godzinach podstawowej nauki 

pływania realizowanych w 10 blokach po 2 godzi-

ny lekcyjne, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pływania z OSiR w Turku.  W ramach projek-

tu wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi. 

Podczas ostatniego spotkaniu w dniu 7 lipca uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe medale. Składamy podzię-

kowania dla wszystkich uczestników projektu za aktywne uczestnictwo w zajęciach, Panią opiekunką z urzędu 

gminy za wspaniałą opiekę i pomoc w organizacji wyjazdów oraz pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji za mi-

łą atmosferę na zajęciach.   

Malwina Jasiak 

Uczestnicy  projektu wraz z instruktorami pływania  

Remont drogi gminnej w Marianowie  

1. W dn. 14.07.2021r.  gmina Kawęczynie ogłosiła postępowanie przetargowe pn. „Budowa drogi gminnej wraz 

ze zjazdami do gruntów rolnych w miejscowości Żdżary”. Termin składania ofert upływa 29.07.2021r. Termin 

wykonania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia ustalono do 70 dni od dnia podpisania umowy. 

Procedura w toku. 

2. W dn. 22.07.2021r.  gmina Kawęczynie ogłosiła postępowanie przetargowe pn. „Dostawa oleju opałowego do 

ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”. Termin składania ofert upływa 30.07.2021r. Wykonawca zobo-

wiązany będzie zrealizować dostawy będące przedmiotem zamówienia w terminie 11 miesięcy od dnia podpi-

sania umowy. Procedura w toku. 

Ewelina Buda  

 Dnia 24 czerwca 2021 roku odbył się odbiór 

3 inwestycji wykonywanych na terenie Gminy Kawęczy:  

- Budowa drogi gminnej w m. Kawęczyn /działka nr 201-

/4/, o dł. 0,039 km, 

- Remont drogi gminnej w miejscowości Marianów o dł. 

650m, 

- Budowa włączenia drogi gminnej do powiatowej nr 449-

4P  m. Kawęczyn, o dł. 0,015km. 
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  Roboty rozpoczęto dnia 12 maja 2021 roku, natomiast zakończone 

zostały 7 czerwca 2021 roku. Firma wykonująca wykonane zadania to 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz z siedzibą: ul. 

Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz, która wyłoniona została w wyniku prze-

prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji. Za 

wykonanie przedmiotu zgodnie z umową Wykonawca otrzymał wyna-

grodzenie w wysokości 239.177,42 zł brutto.  

                                                          

Droga gminna w m. Kawęczyn /dz. nr 201/4 

Karolina Gil  

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przypominamy, że w okre-

sie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później 

niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego 

i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domo-

wego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem 

do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.  

Paulina Tyczyno  

PRZERWA W WYDAWANIU  ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH  
Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 Wystartował konkurs Prezesa GUS na najbar-

dziej cyfrową gminę. Wystarczy spisać się samodziel-

nie przez Internet, a następnie zachęcić do tego rodzi-

nę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia. Naj-

bardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody 

rzeczowe! Przypominamy, że spis trwa do 30 wrze-

śnia 2021 r.  

 Na dzień 29 lipca w Narodowym Spisie Po-

wszechnym Ludności i Mieszkań stopień spisanych 

mieszkań z terenu Gminy Kawęczyn wyniósł 755, co 

stanowi 53,85 % , z czego liczba spisanych osób to 2 

764 w tym:  

    Metodą samospisu internetowego zostało spisanych 334 mieszkań, co stanowi 23,82%, z czego  liczba spi-

sanych osób to 1179. 

 Metodą wywiadu telefonicznego: 275 mieszkań co stanowi 19,61 %,  z czego liczba spisanych osób to 

1087 . 

 Metoda spisu bezpośredniego: 86 mieszkań co stano-

wi 6,13 % z czego liczba spisanych osób wynosi 300. 

Na stanowisku do samospisu utworzonym w Urzędzie 

Gminy spisanych zostało do tej pory 61 mieszkań. 

 

Paulina Tyczyno  

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 



DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

PUNKT KO NSULTACYJNO INFORMACYJNY  GMINY KAWĘCZYN 

Wymień stary piec , przeprowadź  termomodernizację swojego domu  

W ramach dofinansowania z  „Czyste Powietrze”  

 

Program  skierowany jest do osób fizycznych, które są : 

1.  właścicielami/ współwłasciecielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

2. Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 

 

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów: 

1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania-osoby, których roczne dochód nie przekracza 

100 000,00 

2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania-osoby, których przeciętny średni miesięczny 

dochód na osobę w gospodarstwie domowym nieprzekracza: 

 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym 

 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

 

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY W WYPEŁNIANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  

Punkt konsultacyjny 

„Czyste Powietrze” 

Paulina Tyczyno 

tel. 63 288 59 21 

Terminy 
 Realizacja programu: lata 2018-2029 

 Podpisywanie umów do: 31.12.2027r. 

 Zakończenie  prac objętych umową do : 30.06.2029r. 

Dofinaniu podlegają przedsiewzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia 

pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wczesniej niż 

przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r.  

 

Nabór wniosków 
 Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski  oceniane na bieżąco. 

 Wnioski  przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialne wojewódzkie  fundusze ochrony środo-

wiska i gospodarki wodnej (wfosigw) oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji pro-

gramu. 

 Możesz również skorzystać ze ścieżki internetowej, na rządowym portalu gov.pl, bez wychodzenia z domu 

(zakładka „nieruchomości i Środowisku” a potem opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”). 

 Wniosek możesz złożyć tez za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu o ile chcesz skorzystać   

z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego  (Kredyt Czyste Powietrze jest  w wybranych 

bankach, a o tym w jakich bankach i według jakiej procedury– dowiesz się ze strony: czystepowie-

trze.gov.pl 

Warunki dofinansowania 
W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrze-

wania i c.w.u. 

 W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu 

nie  się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym. 

 Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. 
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 Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013r.: 

 został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlane-

go, 

 -zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wyma-

gane uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród bu-

dowlanych , wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. 

 Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3  

złotych. Warunek nie dotyczy , w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła. 

 Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal. 

  

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć 

Wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania:  

 

 

 

 

 

 
 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego  elementu z zakresu):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego  elementu z zakresu):  

Kwota maksymalnej dotacji: 

Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania 

25 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 

mikroinstalacji fotowoltaicznej 
32 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 

mikroinstalacij fotowoltaicznej 

30 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstala-

cją fotowoltaiczną 
37 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją 

fotowoltaiczną 

  

WARIANT 1 

 Demontaż nieefektywnego 
źródła ciepła na paliwo stałe 

 Wymiana źródła ciepła na pompę 
 ciepła typu powietrze-woda albo 

na gruntową pompę ciepła 

Demontaż, zakup i montaż: Zakup i montaż: Dokumentacja dotycząca tego zakresu: 

-nowej instalacji centralnego ogrze-

wania lub c.w.u. ( w tym kolektorów 

słonecznych) 

-mikro instalacji fotowoltaicznej 
-wentylacji mechanicznej z odzyskaniem 

ciepła 
-ocieplenie przegród budowlanych, okien, 

drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażo-

wych (zawiera również demontaż) 

-audyt energetyczny (pod warunkiem wyko-

nania ocieplenia przegród budowlanych) 
-dokumentacja projektowa 
-ekspertyzy 

  

WARIANT 2 

                  Demontaż nieefektywnego 
źródła ciepła na paliwo stałe 

 Wymiana źródła ciepła na inne niż wymie-

nione w wariancie 1 lub zakup i montaż ko-

tłowni gazowej 
  

Kwota maksymalnej dotacji: 

Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania 

20 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 

mikro instalacji fotowoltaicznej 
32 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmu-

je mikroinstalacij fotowoltaicznej 

25 000 zł dla przedsięwzięcia z mikro instala-

cją fotowoltaiczną 

37 000 zł dla przedsięwzięcia z mikro in-

stalacją fotowoltaiczną 

Demontaż, zakup i montaż: Zakup i montaż: Dokumentacja dotycząca tego zakresu: 

-nowej instalacji centralnego ogrze-

wania lub c.w.u. ( w tym kolektorów 

słonecznych) 

-mikro instalacji fotowoltaicznej 
-wentylacji mechanicznej z odzyskaniem 

ciepła 
-ocieplenie przegród budowlanych, okien, 

drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażo-

wych (zawiera również demontaż) 

-audyt energetyczny (pod warunkiem wyko-

nania ocieplenia przegród budowlanych) 
-dokumentacja projektowa 
-ekspertyzy 
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WARIANT 3 

Dla wnioskodawców, którzy dokonali wymiany źródła ciepła wcześniej i źródło za-

montowane w ich budynku/lokalu mieszkalnym spełnia wymagania programu 
  

Kwota maksymalnej dotacji: 

Podstawowy poziom dofinansowania 

10 000 zł 

Podwyższony poziom dofinansowania 15-

 000 zł 

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a 

obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu) 
  

zakup i montaż: zakup i montaż: Dokumentacja dotycząca tego zakresu: 

- wentylacji mechanicznej z odzy-

skaniem ciepła 

-ocieplenie przegród budowlanych, 

okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/

bram garażowych (zawiera również 

demontaż) 

-audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania 

ocieplenia przegród budowlanych) 
-dokumentacja projektowa 
-ekspertyzy 

Siedem kroków do dofinansowania 
1. Zdobądź wiedzę: Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i 

załącznikami oraz instrukcjami, a także regulaminem naboru. 

2. Zbadaj potrzeby budynku: Określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, 

który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania  i 

sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku. 

3. Wypełni, złóż wniosek o dofinansowanie: Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. Możesz skorzystać z pomocy w wypeł-

nieniu i złożeniu wniosku w swojej gminie, jeżeli przystąpiła ona do realizacji programu. 

4. Zawarcie umowy o dofinansowanie: W przypadku pozytywnej decyzji WFOŚiGW o dofinansowaniu 

przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym będziesz poinformowany pisemnie.  

5. Złóż wnioski o płatności: Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach. Trzeci wniosek 

o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawiają się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wy-

stąp o odpowiednie zmiany w umowie.  

6. Zakończenie przedsięwzięcia: Kontroli podczas wizytacji końcowej przed wypłatą środków podlegają 

wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami własnymi z zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymia-

ny stolarki okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji centralne-

go ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. 

7. Okres trwałości przedsięwzięcia: Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, w tym okresie realizo-

wane są kontrolne przedsięwzięcia co roku w liczbie nie mniej niż 5%  przedsięwzięć, dla których złożono 

wnioski o płatność końcową w poprzednim roku kalendarzowym.  

 

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację oraz jakiej wysokości może ona być,  w podziale na po-

szczególne koszty? 

1. Dokumentacja     
Podstawowy poziom dofinansowania 

Część 1) programu 
  

  
Podwyższony poziom dofinansowania 

Część 2) programu 

lp. Nazwa kosztu Maksymalną in-

tensywność dofi-

nansowania 

(procent faktycz-

nie poniesionych 

kosztów) 

  
  

Maksymalna kwo-

ta dotacji (zł) 

Maksymalną in-

tensywność dofi-

nansowania 

(procent faktycz-

nie poniesionych 

kosztów) 

  
  

Maksymalna kwota 

dotacji (zł) 

  Audyt energetyczny 100 % 1000 100% 1000 

  Dokumentacja projektowa 30 % 600 60% 1200 

  Ekspertyzy 30% 150 60% 300 
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L.p 

  
  
  
  
 

Nazwa kosztu 

Podstawowy poziom dofi-

nansowania Część 1 pro-

gramu 

Podwyższony poziom 

dofinansowania Część 2 

programu 

Max. 
 intensywność 

dofinansowania 

(procent 
faktycznie po-

niesionych 

kosztów) 

Max. 
kwota 
dotacji 

(zł) 

Max. inten-

sywność 

dofinanso-

wania 

(procent 

faktycznie 

poniesio-

nych kosz-

tów 

Max. 
kwota 

dotacji (zł) 

1 Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50 % 10 000 75% 15 000 

2 Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000 

3 Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności 

energetycznej 

45% 13 500 60& 6 000 

4 Pompa ciepła typu powietrze/woda 30% 3 000 60% 18 000 

5 Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności ener-

getycznej 

45% 20 250 60% 27 000 

6 Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 

7 Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, ko-

cioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumantacja 

projektowa) dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci 

dystrybucji gazu 

45% 6 750 75% 11 250 

8 Kocioł kondensacyjny olejowy 30% 4 500 60% 9 000 

9 Kocioł na węgiel* 30% 4 500 60% 6 000 

10 Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 60% 12 000 

11 Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 60% 12 000 

12 Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9 000 60% 12 000 

13 Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 60% 6 000 

14 Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody 

użytkowej 

30% 5 000 60% 10 000 

15 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5 000 60% 10 000 

16 Mikro instalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 50% 5 000 

*Koszt kwalifikowalny pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawianie 

faktur lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021r. 

  

  Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i 

drzwiowa 

Podstawowy poziom dofi-

nansowania Część 1) pro-

gramu 
  

Podwyższony poziom 

dofinansowania Część 2) 

programu 

  
  
L.p 

  
  
Nazwa kosztu 

Max. 
 intensywność 

dofinansowania 

(procent 
faktycznie po-

niesionych 

kosztów) 

Maksy-

malna 

kwota 

dotacji 

(zł) 

Max. inten-

sywność 

dofinanso-

wania 

(procent 

faktycznie 

poniesio-

nych kosz-

tów 

Max. 
kwota 

dotacji (zł) 

1 Ocieplenie przegród budowlanych 30% 45 zł za 

m2 

60% 90 zł za 

m2 

2 Stolarka okienna 30% 210 zł za 

m2 

60% 420 zł za 

m2 

3 Stolarka drzwiowa 30% 600 zł za 

m2 

60% 1200 zł za 

m2 
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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  

         Informacje z USC  w Kawęczynie 

 Zgony 

                  †††† 
                              Krystyna Przepiórka  

 Śluby 

         Marlena Konciak i Jan Cajdler    *    Karolina Kolasińska i Hubert Frontczak  *                                          

Dominka Kasprzak i Jarosław Kupczyk 

APEL WÓJTA GMINY KAWĘCZYN JANA NOWAKA 

         I LEKARZA RODZINNEGO JAROSŁAWA KRÓLA 
 

SZANOWNI PAŃSTWO, 

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY KAWĘCZYN ! 

 

 

Zwracamy się do Was z prośbą o dokonywanie zapisów na szczepienia przeciwko covid-19.  

Istnieje duże ryzyko wystąpienia czwartej fali zachorowań na wirusa Sars-Cov-2, 

o której w swoich wypowiedziach mówi Minister Zdrowia Adam Niedzielski. 

Sytuacja jest niepewna i stąd nasz apel, by odpowiedzialnie podejść do problemu, 

który dotyczy nas wszystkich. Szczepionka to najbardziej skuteczna metoda, 

 z której ludzkość z powodzeniem korzysta od wielu lat. 

Aby uzyskać odporność populacyjną 

 co najmiej 80% mieszkańców Gminy Kawęczyn powinno się zaszczepić.  

W chwili obecnej wskaźnik osób zaczepionych dla naszej gminy wynosi niewiele ponad 33 %.  

Szczepmy się! Chrońmy siebie i innych!  

 

       /-/ Jarosław Król       /-/ Jan Nowak 

                 Lekarz Rodzinny              Wójt Gminy Kawęczyn 

 

Rejestracji na szczepienie przeciwko Covid -19 można dokonać: 

 

      w punkcie szczepień w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tokarach Pierwszych,  

 Tokary Pierwsze 47, dzwoniąc pod numer telefonu 63 288 61 23  w godz. 800- 1500, 

   przy rejestracji prosimy o wskazanie rodzaju szczepionki (dwudawkowa / jednodawkowa), 

           wszelkich informacji o szczepieniach może udzielić Gminny Koordynator ds. szczepień,                 

pod numerem telefonu 603 647 240   w godz. 800- 1500 

   Gmina Kawęczyn 



Rozwiązaniem krzyżówki z nr 7/21 „Kawęczyniaka”  

jest HASŁO: Zbigniew Wodecki 

 Spośród nadesłanych odpowiedzi  wylosowano 1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Kawęczyn otrzymuje:  

Grzegorz Pokrywczyński 

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 sierpnia 2021 r.   

 

Do rozlosowania nagrody. 

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)  


