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BOCIAN OD A DO Z 

Wraz z nadejściem wiosny zapraszamy do  

zapoznawania się z bocianimi ciekawostkami 

w odsłonie od A do Z  
 

 

 

A - Atrakcja turystyczna Gminy Kawęczyn. 

Bocian biały w Gminie Kawęczyn od ponad 20 lat jest dumnym  

herbowym ptakiem i  promocyjnym wyróżnikiem. Przez ponad dwie dekady prowadzony jest projekt badaw-

czy ,,Bocian”. Polega on na monitorowaniu kondycji lęgowej kawęczyńskich boćków oraz prowadzeniu całego 

wachlarza różnorodnych działań sprzyjających jego ochronie. Turyści mogą odwiedzić 19 bocianich gniazd poło-

żonych w różnych miejscowościach i podpatrywać styl bocianiego życia.  

B - Benio – bociani rezydent w miejscowości Dzierzbotki.  

C - Czarny bocian (łac. Ciconia nigra) z aparycji i ubarwienia wygląda niczym negatyw bociana białego. Dorosłe 

ptaki mają upierzenie czarne z metalicznym purpurowo-zielonym połyskiem. Pierś i brzuch białe, a nogi i dziób 

czerwone. Bocian czarny jest nieco mniejszy i mniej towarzyski od bociana białego. Uchodzi za ptaka rzadkiego, 

tajemniczego i płochliwego. Choć oba ptaki pochodzą z tej samej rodziny, to średnio się lubią.                                                                                             

W Gminie Kawęczyn w 2002 roku odkryto gniazdo bociana czarnego. Ptak ukrył swoją siedzibę  na potężnej         

sośnie w gęstwinie leśnej położonej w środkowo- zachodniej części gminy. Gniazdo od tej pory objęte jest syste-

matyczną, aczkolwiek dyskretną  przyrodniczą obserwacją .   

D - Dzioby-dorosłe bociany białe mają dziób i nogi w kolorze czerwonym, Młode z kolei mają czarny dziób             

i czarne nogi. Bocian czarny ma dziób i nogi w kolorze czerwono-pomarańczowym, a młode dziób oraz nogi sza-

rozielone. 

E -Eliminacja-bociani rodzice wyrzucają z gniazda swoje pisklęta lub nawet zjadają je. Dzieje się tak najczęściej 

wówczas, gdy młody bocianek zachowuje się nienaturalnie, wykazuje oznaki choroby, kalectwa, osłabienia.          

Instynkt nakazuje rodzicom wyeliminowanie „podejrzanego” osobnika z gniazda aby nie stanowił zagrożenia dla 

zdrowych piskląt. Bocian to nie łagodna ptaszyna, ale drapieżnik, dzieciobójca, a nawet kanibal. 

F- Fajny prysznic- w upalne dni dorosłe bociany stoją na gnieździe z rozłożonymi skrzydłami chroniąc pisklęta 

przed przegrzaniem. Gdy cień rodzicielskich skrzydeł przestaje być wystarczającą osłoną przed palącym słońcem 

fundują swoim pociechom prysznic. Zanurzają się w wodzie gdzieś w pobliżu gniazda i z wielkim wysiłkiem       

(nasiąknięte pióra są ciężkie) docierają na gniazdo. Tam, machając energicznie skrzydłami, fundują swoim            

pociechom swoisty prysznic. 

G- Gniazdo – z analizy porównawczej w ciągu 20 lat badań wyłania się obraz zmian zachodzących w położeniu 

bocianich gniazd. Mniej atrakcyjne do zakładania ptasich siedzib stały się drzewa i budynki. Zniknął zupełnie siel-

ski obrazek bocianiego gniazda na słomianym dachu stodoły. Gdy  zaginęła zabudowa drewniana ze słomianymi 

strzechami, to bociany rozwiązały swój problem mieszkaniowy przenosząc się na stawiane platformy. Nie oznacza 

to, że ptaki stały się bardziej  leniwe,  lecz inteligentnie wykorzystują nadarzającą się okazję.   

H -Herbowy ptak – w Polsce jest niewiele miejscowości mających wizerunek bociana w herbie. Kawęczyn należy 

do grupy gmin mogących się szczycić takim symbolem.   

I -Ile lat mają bocianie gniazda? Najstarsze bocianie gniazda  w Gminie Kawęczyn mają ponad 50 –60 letnią        

historię. 

J- Jaja-samica składa od 2 do 5 jaj najczęściej w odstępach dwudniowych. Wysiadywanie rozpoczyna się po        

złożeniu drugiego jaja i trwa 33-34 dni. W wysiadywaniu lęgu biorą udział oba ptaki. Zmiana partnerów na gnieź-

dzie następuje kilkakrotnie podczas dnia o stałych porach. Przy zmianie następuje ceremonia powitania polegająca 

na wspólnym klekotaniu i delikatnym  drapaniu dziobem z tyłu głowy. Przy okazji przewraca się jaja, zapewniają 

ich równomiernie ogrzewanie i przewietrzanie dna gniazda. 

K - Karmienie młodych boćków. Gdyby młody ptak w czasie pobytu w gnieździe otrzymywał tylko jeden rodzaj 

pokarmu, to jego pełne odchowanie wymagałoby dostarczenia:  35-39 kg dżdżownic (dwa pełne, duże wiadra) lub 

26-28 kg żab. 

cd.str.4 
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 Pisklęta w pierwszych dniach życia karmione są głównie dżdżownicami i pasikonikami. Dorosłe ptaki w okresie 

wychowu potomstwa żerują ponad 10 godzin dziennie najczęściej w promieniu 500 m. Para posiadająca 4 podra-

stające młode musi dostarczyć im dziennie około 3 kg  pożywienia. 

Bociany połykają ofiary w całości i gromadzą je w wolu. Gdy rodzic siądzie na gnieździe pisklęta chwytają go za 

dziób i pod wpływem tego ptak wyrzuca porcjami pokarm z wola. Pisklęta zbierają kąski z dna gniazda. W celu 

pojenia młodych rodzice przenoszą w wolu także wodę i wyrzucają ją cienkim strumieniem w dzioby maluchów. 

Gdy jest gorąco, pisklęta polewane są dodatkowo wodą w ten sam sposób.  

Młode ptaki od początku utrzymują czystość w gnieździe i w celu oddania kału cofają się na jego brzeg. 

L -Lot bociani- bocian potrafi latać aktywnie, miarowo uderzając skrzydłami 120-130 razy na minutę. Taki lot 

pozwala na pokonywanie krótkich dystansów. Na dłuższych odcinkach wykorzystują lot szybowcowy. Wymaga 

on jednak znajdowania kominów ogrzanego, wznoszącego się do góry powietrza. Takie kominy powstają tylko 

nad    lądem, dlatego ptaki omijają podczas przelotów morza. Szukaniu kominów powietrznych sprzyja wędrowa-

nie stadne. Luźne stada  liczące ok.500 ptaków lecą frontem kilkuset metrów i kiedy z nich któryś trafi na komin 

inne szybko dołączają do niego i kołując nabierają wysokości. Tak więc ptaki wędrują od  jednego komina do dru-

giego. W związku z tym, że nad wodami jest bark ciepłych prądów powietrza, bociany mają dwie trasy wędrówek 

do Afryki omijając Morze Śródziemne. Pierwszy przesmyk biegnie przez Cieśninę Gibraltarską i jest wybierany 

przez populację z Europy Zachodniej, a druga trasa to Cieśnina Bosfor dla populacji ze wschodu Europy. Polskie 

boćki wybierają przelot nad Bosforem. 

M -Małomówny- bocian jest ptakiem dość “małomównym”. Najbardziej znanym   odgłosem, jaki wydaje, jest 

klekot, który powstaje przez kłapanie dziobem. Poza tym dorosłym ptakom zdarza się syczeć, ale jest to cichy, sła-

bo słyszalny dla człowieka dźwięk. Pisklęta mają znacznie bogatszy repertuar do komunikacji z rodzicami: od sy-

czenia, przez pisk aż do przypominającego kocie miauczenia. Nie porozumiewają się klekotem, ponieważ mają 

miękkie dzioby, które twardnieją dopiero, kiedy młode trochę podrosną. Bociany czarne są  nieme. Nie klekocą.                                                                                      

N -Nielęgowce- ptaki bez gniazd. W różnych miesiącach sezonu lęgowego widywane są stada osobników nie ma-

jących lęgów (tworzą je ptaki niedojrzałe oraz te, które straciły lęgi). Jest to tak zwana rezerwa populacyjna, która 

w warunkach sprzyjających przystąpi do lęgu. Grupy takie koczują w poszukiwaniu pokarmu na dość znacznym 

obszarze, a w godzinach wieczornych zlatują się na wspólne noclegowisko. Takim miejscem jest najczęściej za-

drzewienie otoczone łąkami, a czasem samotne, stare drzewo, sąsiadujące z żerowiskiem. 

O - Obrączkowanie- polega na zakładaniu na nogę ptaka obrączki z adresem centrali obrączkowania i niepowta-

rzalnym numerem, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja ptaka po jego powtórnym zobaczeniu w dowolnym 

miejscu na Ziemi. W Gminie Kawęczyn bociany obrączkujemy od 2015 r. Najcenniejsze wiadomości tzw. zwrot-

ki, czyli informacje o ptakach u nas obrączkowanych. Już po pierwszym obrączkowaniu kawęczyńskie bociany 

odczytała niemiecka ekipa badawcza w Izraelu. 

P -   Przekąski, czyli bocianie smakołyki. Ptaki zjadają: dżdżownice, ślimaki, chrząszcze,  pasikoniki, świerszcze, 

ryby, żaby, jaszczurki, myszy, nornice, krety, a nawet małe zające. 

R – Rodzicielskie obowiązki- to odbycie całego cyklu rozrodczego, od złożenia jaj po wychowanie potomstwa, aż 

do uzyskania jego samodzielności, jest podstawowym zajęciem bocianów w czasie pobytu w Europie. Cykl ten 

trwa ok. 100 dni i dlatego jest zrozumiałe, że bociany odchowują tylko jeden lęg w roku.  

S - Sejmiki- tuż przed odlotem bociany zbierają się w duże stada nawet do 50 sztuk. Miejsca sejmików ptaki wy-

bierają instynktownie. Wspólnie żerują, wzbijaj się czasem- jakby na próbę - wysoko w niebo i lądują na powrót, 

klekocąc o czymś zawzięcie, jak gdyby naradzały się przed daleka podróżą. Jako pierwsze lecą dorosłe ptaki, które 

nie wyprowadziły w tym roku lęgów. Kolejne odlatują młode, tegoroczne bociany, z  których ok. 30% zginie pod-

czas długiej i pełnej niebezpieczeństw podróży. Jako ostatnie odlatują rodzice. 

T -  Trudy podróży-  długodystansowe wędrówki są prawdziwym wyzwaniem, szczególnie dla młodych i niedo-

świadczonych ptaków, które  narażone są na  wiele niemiłych niespodzianek. Już podczas nauki latania wiele           

z nich styka się z liniami wysokiego napięcia i  ginie. Zdarzają się także kolizje z samolotami. Bardzo groźne dla 

ptaków są również środki ochrony roślin używane dla wytępienia szarańczy, która jest głównym pożywieniem bo-

cianów w Afryce. Znaczna ich ilość ginie spożywając ten zatruty pokarm (pojedynczy bocian biały potrafi zjeść 

nawet do 3000 sztuk szarańczy w ciągu dnia). W niektórych krajach bociany są  masowo zabijane, albo dla sportu, 

albo dla wprawy w strzelaniu. Zagrożeniem są też plemiona żyjące  w Afryce, dla których ptaki te są źródłem po-

żywienia.  

U - Uff jak gorąco!- czasem można zauważyć, że charakterystyczne, czerwone nogi bocianów są pokryte białym  

nalotem.  Obstrzykiwanie kałem nóg to bociani sposób na termoregulację. Gdy są białe, nogi nie nagrzewają się 

tak szybko i chronią boćka przed przegrzaniem. 

cd.str.5 
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ACH CO TO BYŁ ZA BAL ….. 

W - Więzi małżeńskie- w powszechnej opinii bociany uchodzą za przykładnych małżonków i rodziców. Bociany 

przystępują do lęgów w 4-5 roku życia. Pary ptaków łączą się tylko na czas lęgów, a w okresie wędrówek i na zi-

mowiskach żyją oddzielnie. Czynnikiem  łączącym parę jest gniazdo, a później opieka nad potomstwem. Błędne 

jest przekonanie, że bocianie pary są sobie wierne i łączą się na długie lata. Rzadki są wypadki wspólnego użytko-

wania gniazda przez tych samych partnerów. 

Z -  Zaloty bocianie -bociany kopulują tylko w gnieździe. Czynią to często (czasem nawet 10 razy dziennie) i za-

chowują się przy tym bardzo głośno. Cała ceremonia na gnieździe to szereg gestów i tanecznych figur przyjmowa-

nych przez oba ptaki. Charakterystyczne jest zarzucanie głowy głęboko na plecy połączone z głośnym klekota-

niem i ukłonami. Podstawą komunikacji jest ,,mowa ciała”. Kopulacja następuje najczęściej na drugi dzień po 

przylocie samicy. Wydaje się to mało romantyczne, ale późny przylot z zimowisk i długi czas przeznaczony na 

wyprowadzanie lęgu nie sprzyja ,,marnowaniu czasu” na wielodniowe toki i skomplikowany rytuał.  

Ż - Żerowiska – główne żerowiska bociana to łąki wilgotne i podmokłe, pastwiska, płytkie zbiorniki wodne, 

obrzeża stawów i rzek. Poszukując zdobyczy bociany posługują się wzrokiem, dlatego wybierają tereny o niezbyt 

wysokiej roślinności. Ptaki poszukują pokarmu najczęściej w promieniu 1-2 km, ale znaczenie ma także teren  w 

odległości 5-6 km. Nie bez znaczenia są okazje związane z pracami polowymi (sianokosy, żniwa)  Bociany nie 

trawią chitynowych pancerzyków owadów oraz sierści i kości kręgowców. Zwracają je w postaci wypluwek, które 

formują w żołądku. Wypluwki mają postać niewielkich kulek lub wałeczków i można je znaleźć pod gniazdami 

lub na żerowiskach. 

 

Źródło: 

Jakubiec Z., Szymoński P., ,,Bociany i boćki”, PTPP ,,pro Natura”, Wrocław 2000. 

http://www.bocianopedia.pl/ 

www.bociany.pl 

https://otop.org.pl/ 

 

                                                                                                                                              Alina Bartosik 

                                                                                               koordynatorka projektu                        

                                                                                                                                               ,,Bocian”       

 Karnawał to czas wspaniałych spotkań towarzyskich, tańców, zabaw. Nasi milusińscy również świętowali 

ten czas. W dniu 10 lutego odbył się pierwszy w historii Gminnego Żłobka w Kawęczynie bal przebierańców. W 

naszych salach zagościli kolorowi bohaterowie bajek. Były księżniczki, Myszki Minnie, kotki, a nawet mała wróż-

ka. Ku zaskoczeniu wszystkich na balu zjawiła się również dynia w towarzystwie arbuza. Nie zabrakło policjan-

tów, rajdowca, pirata, tygryska, smoka oraz księcia Drakuli. Postaci było tyle, aż nie sposób wymienić ich wszyst-

kich. Na ten wyjątkowy dzień opiekunki 

również założyły balowe stroje. Zabawa 

była udana. Przy dźwiękach skocznej mu-

zyki radosnym zabawom nie było końca. 

Wszyscy świetnie się bawili, a uśmiech nie 

znikał z twarzy uczestników. Z niecierpli-

wością czekamy na następną zabawę karna-

wałową w naszym żłobku! Wszystkim ro-

dzicom dziękujemy za zaangażowanie w 

przygotowaniu pięknych balowych strojów. 

 

 

Marta Jałkiewicz 
Karnawałowe zabawy 
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Grupa Bąbelków w strojach karnawałowych 

Grupa Bystrzaków w strojach karnawałowych 
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 HISTORIA WŁADYSŁAWA SOBCZAKA – ŻOŁNIERZA  
PODZIEMIA  ANTYKOMUNISTYCZNEGO 

Władysław Sobczak syn Stanisława i Janiny z Grębowskich urodzony 28.05.1914 roku w Chabierowie 

k. Warty. W wieku 14 lat wyjechał do gimnazjum ojców Jezuitów w Chełmie. Po ukończeniu tej szkoły wstąpił do 

Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Po pół roku zrezygnował z formacji duchownej i zatrudnił się       

u Kołodziejskich w Krąkowie. Założył koło ZMW „Wici” w Zielęcinie, zorga-

nizował strajk pracowników, po którym Kołodziejski wyrzucił go z pracy. 

Wtedy Sobczak został zatrudniony na stacji kolejowej w Błaszkach. 

W czerwcu 1940 roku został aresztowany przez Gestapo za kolportaż 

ulotek. Po 10 miesiącach zwolniony z więzienia i skierowany do firmy budow-

lanej Otto Bruner. Jako cieśla pracował na budowach w Poniatowie, Klonowie 

i Miłkowicach. Tu za pośrednictwem Józefa Turzyńskiego nawiązał kontakt        

z AK. Za namową Stefana Lisieckiego przeszedł do Batalionów Chłopskich, 

gdzie pełnił funkcję szefa informacji na powiat turecki. 

Po wyzwoleniu zatrudnił się Urzędzie Pośrednictwa Pracy w Turku.      

W 1945 roku został zwerbowany do współpracy przez tamtejszy Urząd Bez-

pieczeństwa. W rejestrze TW figurował jeszcze w latach 1947-8. Działał też       

w Stronnictwie Ludowym, gdzie został sekretarzem Zarządu Powiatowego.            

Z ramienia tej partii był Prezesem PZ „Samopomoc Chłopska” w Turku.          

Po sfałszowaniu podpisu wójta gm. Jeziorsko i przywłaszczeniu sobie 50 tys. 

zł wyjechał w nieznanym kierunku. Był poszukiwany przez milicję.  

Jesienią 1950 roku przyjechał do Kaszewa w gminie Goszczanów, 

gdzie ukrywał się u Jana Woźniaka. Obaj zwerbowali Mieczysława  Krzyszto-

fowicza z tej samej wsi i 15 grudnia 1950 roku napadli na sklep GS w Choci-

miu a 18 grudnia na sklep w Klonowie. W styczniu 1951 grupa powiększyła się 

o Stanisława Walkówkę z Kaszewa. 

 W lutym 1951 roku oddział połączył się z grupą wrocławską dowodzoną przez Stanisława Wilamowskie-

go i przyjął nazwę „Samodzielny Oddział Powstańczy”. W okresie swej działalności dokonał kilku napadów na 

okoliczne sklepy GS  - 19.02.1951 r. w Woli Miłkowskiej, 30.03. w Tokarach, 10.05 w Klonowie; 29 maja 1951  

r. rozbito konwój z pieniędzmi wiezionymi z Turku do GS w Goszczanowie. Pieniądze w kwocie 51 tys. zł prze-

woził Eugeniusz Sieradzki - pracownik GS -  w towarzystwie dwóch milicjantów: Henryka Stefaniaka i Kaczmar-

ka. Zorientowawszy się, że to napad, milicjanci uciekli i łupem żołnierzy padła cała kwota.  20 czerwca rozgonio-

no zebranie wiejskie w Poniatowie prowadzone przez Katarzynę Sobieradzką - inspektora rolnego w Goszczano-

wie - aktywną zwolenniczkę nowego porządku. Meldunek o tym wydarzeniu złożył na posterunku MO w Gosz-

czanowie instruktor powiatowy PZGS w Turku Mieczysław Zdziarski. 18 lipca 1951 roku dokonano ostatniego 

napadu na sklep. Była to placówka handlowa prowadzona w Chlewie przez Ciamciaka.  

Tuż po pierwszych napadach na sklepy (owe napady miały raczej charakter rekwizycji, gdyż zabierano pie-

niądze z kasy, alkohol oraz artykuły spożywcze niezbędna do przetrwania grupy. Obiektów nie demolowano i nie 

czyniono krzywdy personelowi.) bezpieka powołała grupę operacyjną do rozpracowania i likwidacji „bandy”. Kie-

rownikiem grupy został szef PU Bezpieczeństwa Publicznego w Turku Kazimierz Małek. Po śladach milicja do-

tarła do Stanisława Walkowiaka, który przyznał się do napadu na sklep w Tokarach  i wskazał na  Wł. Sobczaka, 

Jana Woźniaka, Lecha Janasiaka, Mieczysława Krzysztofowicza, Jana Dębińskiego oraz Stanisława i Józefa Wila-

mowskich jako członków oddziału. Pętla operacyjna zaciskała się coraz bardziej wokół grupy Sobczaka. Małek 

postarał się o wprowadzenie swego agenta do oddziału. Wykorzystano osobę Witolda Rybaka (agent „Grom”) za-

m. w  Borku Głuchowskim. „Grom” nie przekazał prowadzącemu oficerowi żadnych informacji dotyczących od-

działu, gdyż był pilnie kontrolowany przez dowódcę, który podejrzewał podstęp. 

W rejonie Goszczanowa oddziałowi Sobczaka zaczęło być ciasno. Postanowili usunąć się do Zduńskiej 

Woli, a stąd - być może za granicę. Proboszczem w tym mieście był pochodzący z Goszczanowa ks. Józef Balcer-

czyk, którego brat Czesław, nauczyciel, członek partii pomagał w ukrywaniu się żołnierzy. 25-26 czerwca 1951 

roku bracia Balcerczykowie i Stanisław Mielczarek ze Zduńskiej Woli spotkali się w Goszczanowie, gdzie - 

Władysław Sobczak 
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 

Czesław powiedział Mielczarkowi o kłopotach grupy. Ustalili, że Sobczak zamelinuje się u Mielczarka. O tym 

fakcie dowiedział się (nie ustalono w jaki sposób), będący na kontakcie zastępcy szefa PUBP w Sieradzu ppor. 

Wincentego Peciaka jako informator „Lew”, Jan Strzelecki - ślusarz ze Zduńskiej Woli, o czym niezwłocznie po-

informował Peciaka.  

Przeciwko czterem żołnierzom Sobczaka powołano grupę likwidacyjną złożoną z: 30 żołnierzy KBW, 10 

milicjantów ze Zduńskiej Woli, 7 funkcjonariuszy PUBP w Sieradzu i 3 funkcjonariuszy WUBP w Poznaniu. Ra-

zem 50 dobrze uzbrojonych funkcjonariuszy, podczas gdy na całe uzbrojenie oddziału składały się 2 pistolety ma-

szynowe M-P. 3 pistolety TT, 1 nagan, 1 Vis i jeden granat ręczny. Wobec takiej przewagi ogniowej oddział nie 

miał najmniejszych szans, tym bardziej, że został rankiem  (21 lipca 1951 r.) zaskoczony na kwaterze w niezna-

nym sobie mieście. W strzelaninie polegli na miejscu: Władysław Sobczak, Jan Woźniak i Lech Janasiak. Miejsce 

ich pochówku nieznane. Ranny W. Rybak zmarł w łódzkim szpitalu. 

Do likwidacji grupy w największym stopniu przyczynił się wspomniany wyżej Jan Strzelecki s. Ludwika 

ur. w 1900 roku, współpracujący z PUBP w Sieradzu jako agent „Lew”. W okresie odradzania się Niepodległej 

był on szefem kompanii 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi. Od 1918 do 1921 roku zastępcą dowódcy 

kompanii w tymże pułku. Od 1932 mieszkał w Zduńskiej Woli, gdzie prowadził warsztat ślusarsko-mechaniczny. 

Za okupacji w ZWZ i AK. Od 1940 roku jako komendant ogniska AK w swoim mieście o pseudonimie „Sokół” 

miał pod komendą około 1000 osób. W lipcu 1945 ujawnił się przed komisją w Łodzi. Zwerbowany do współpra-

cy z UB 26.07.1947 roku. Za donos o grupie Sobczaka dostał pochwałę od oficera prowadzącego. Bardzo zadowo-

lony z pochwały obiecywał, że nie zawiedzie organów bezpieczeństwa. Był nadal wykorzystywany do rozpraco-

wywanie środowiska AK-owskiego, które znał doskonale jako były dowódca. Donosił na Stanisława Mielczarka, 

ks. Józefa Balcerczyka, Mieczysława Napartego, Franciszka Nowińskiego, oraz Józefa Ślężaka.  Już w grudniu 

1951 roku został zdekonspirowany przez  grupę patriotów skupioną wokół ks. Balcerczyka. Wycofany przez bez-

piekę z sieci agentów skończył jako nałogowy alkoholik. 

Za pomoc oddziałowi skazani zostali: Czesław Paterski z Goszczanowa (sekretarz Kom. Gm. PZPR, czło-

nek ORMO) przekazał Sobczakowi 5 naboi do TT. Informował o planowanych akcjach i ukrywał oddział w swo-

im gospodarstwie. Wyrok – 5 lat. Czesław Balcerczyk, (nauczyciel, członek PZPR) ukrywał grupę. Przekazał dla  

Sobczaka hasło i adres Stanisława Mielczarka w Zduńskiej Woli. Wyrok – 2 lata. Lucjan Wypyszyński z Goszcza-

nowa (członek ZSL) przekazał Sobczakowi hasło i adres Mielczarka uzyskany od Balcerczyka. Wyrok - 2 lata. 

Stanisław Mielczarek  ze Zduńskiej Woli za ukrywanie grupy w swym mieszkaniu skazany na rok więzienia. Sta-

nisław i Izabela Janasiak z Wilczkowa, za pomoc grupie skazani na rok. Edward Sołtysiak z Poniatowa za pomoc 

– 15 miesięcy więzienia. 

 

Oprac. Na podstawie akt IPN Po/0/5/270, teczki TW „Lew” – Jana Strzeleckiego ze Zduńskiej Woli oraz wspo-

mnień krewnych W Sobczaka. 

 

Jan Czarnek 

Kalisz 

Jakie dane będą zbierane w czasie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

2021 ? 

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane: 

1. Charakterystyka demograficzna osób:                        
 płeć;  

 wiek; 

 adres zamieszkania; 

 stan cywilny; 

 kraj urodzenia; 

 kraj posiadanego obywatelstwa. 

cd.str.9 
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2. Aktywność ekonomiczna osób: 

 bieżący status aktywności zawodowej  (pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo) 

 lokalizacja miejsca pracy; 

 rodzaj działalności zakładu pracy; 

 zawód wykonywany; 

 status zatrudnienia; 

 wymiar czasu pracy; 

 rodzaj źródła utrzymania osób; 

 rodzaje pobieranych świadczeń. 

3. Poziom wykształcenia. 

4. Niepełnosprawność: 

 samoocena niepełnosprawności; 

 prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy; 

 stopień niepełnosprawności; 

 grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności. 

5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne: 

 okres zamieszkania w obecnej miejscowości; 

 miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju; 

 miejsce zamieszkania rok przed spisem; 

 fakt przebywania kiedykolwiek za granicą; 

 rok przyjazdu /powrotu do Polski; 

 miejsce zamieszkania za granicą – kraj  

 kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą). 

6. Charakterystyka etniczno-kulturowa: 

 narodowość – przynależność narodowa lub etniczna; 

 język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych; 

 wyznanie – przynależność do wyznania religijnego. 

7. Gospodarstwa domowe i rodziny: 

 stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego; 

 tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania. 

8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki): 

 rodzaj pomieszczeń mieszkalnych; 

 stan zamieszkania mieszkania; 

 własność mieszkania; 

 liczba osób w mieszkaniu; 

 powierzchnia użytkowa mieszkania; 

 wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne; 

 rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania; 

 tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe; 

 rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie; 

 stan zamieszkania budynku; 

 wyposażenie budynku w urządzenia techniczne; 

 powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku; 

 liczba izb w budynku; 

 własność budynku; 

 liczba mieszkań w budynku; 

 rok wybudowania budynku. 
cd.str.10 
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Z DONIESIEŃ PRZEDWOJENNEJ PRASY - CZYLI  
O SCALENIU GRUNTÓW WE WSI MILEJÓW 

O bezpieczeństwie danych osobowych w spisach powszechnych ? 
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystą-

pieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. 

Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: 

„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką 

zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec 

osób trzecich.” Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień 

i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby staty-

styki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane ce-

lów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS 

badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowo-

czesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez staty-

stykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. 

 

Gminne Biuro Spisowe 

https://spis.gov.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze 2559 „Gazety Świątecznej” z dnia 16 lutego 1930 roku opublikowano artykuł „Ze wsi Milejo-

wa, w pow. tureckim. Jak się nam wiedzie po zcaleniu gruntów” autorstwa A. Chudzika. Oto treść tej publikacji, 

z zachowaniem oryginalnej pisowni: 

Gazeta Świąteczna -  zbiory autora 
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17 MARCA 2021 R.—100 ROCZNICA UCHWALENIA  
KONSTYTUCJI MARCOWEJ 

Przypisy: Scalanie gruntów [w:] Encyklopedia PWN, [dostęp: 04.01.2021] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/scalanie gruntów; 3972-

846.html 

Kilka lat temu zcalono tu grunty, a choć swarów i kłótni nie brakło, to jednak nikt samobójstwa nie popełnił, 

jak w Wierzchowinach, o których czytałem w Gazecie 2554-ej. Jeden gospodarz miał przed scaleniem 16-to mor-

gowe gospodarstwo, po zcaleniu dostał tylko 10 morgów, przytem zamiast ziemi lepszej, otrzymał o wiele gorszą, 

niż miał przed zcaleniem. Takich pokrzywdzonych jest kilku, bo źle oklasowano ziemię. Komisja szacunkowa z ko-

misarzem i radą zcaleniową oklasowała ziemię jakby na ślepo, gdyż się na tym nie znała. To też jednego zubożono, 

a drugiego wyposażono. Aby nie przedłużać zcalenia (które i tak się długo ciągnęło) nikt się nie sprzeciwiał i 

wszyscy jak jeden podpisaliśmy protokóły, aby tylko jak najprędzej objąć w posiadanie pomierzone działki. Dziś 

po dwóch latach każdy się pobudował na nowej działce i nikt nie żałuje olbrzymich poniesionych kosztów, chociaż 

w dzisiejszych trudnych czasach dla rolnika nie mało potrzeba starania i zabiegów, aby tylko koniec z końcem 

związać. Dawniej, kiedy ziemia była w szachownicy, nigdy nie było spokoju: to szkodnik sąsiad robił szkodę, lub 

orał miedzę; w gęsto zabudowanej wiosce psotniki (a raczej zdziczała młodzież) okradali sady, przewracali ustępy, 

łamali płoty i tym podobne figle. Dzisiaj to wszystko prawie ustało. A jak mamy ułatwioną pracę na roli, to już 

opowiadać nie potrzebuję. I kobiety teraz czują się spokojniej, gdyż mają za daleko roznosić plotki. 

 Proces „zcalania” gruntów, a właściwie ich scalania lub komasacji polegał na likwidowaniu rozbicia po-

szczególnych gospodarstw rolnych na niewielkie działki rozmaitego kształtu i rozmiarów, często położone w 

znacznej odległości, oraz tworzenie gospodarstw o zwartej powierzchni. Scalanie gruntów umożliwia prowadzenie 

racjonalnej gospodarki rolnej. Komasacja jest zazwyczaj dokonywana przez organy administracji państwowej lub 

samorządu wg zasad określonych prawem, często na wniosek większości zainteresowanych. Scalanie gruntów na 

ziemiach polskich najwcześniej zostało przeprowadzone w byłym zaborze pruskim (ustawy o komasacji z 1821 r. 

i 1823 r.) wraz z uwłaszczeniem gospodarstw chłopskich. W okresie międzywojennym w Polsce, wg danych 

z 1921 r., szachownica gruntów charakteryzowała ok. 1,5 mln gospodarstw o łącznej powierzchni 10–11 mln ha. 

Scalanie gruntów miała uregulować ustawa z 1923 (wielokrotnie nowelizowana). W latach 1919–38 komasacja 

objęła 859 tysięcy gospodarstw o powierzchni 5,4 mln ha. 

Sylwester Dzikowski 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli stworzyło konieczność określenia ustro-

ju odrodzonego państwa. W tym celu 10 lutego 1919 r. zebrał się Sejm Ustawodawczy. Do czasu uchwalenia 

właściwej ustawy zasadniczej zasady funkcjonowania państwa miała określać tzw. Mała Konstytucja.  

Mała Konstytucja, uchwalona 20 lutego 1920 roku, wprowadzała w Polsce system rządów parlamentarno

-gabinetowych. Najwyższą władzę w Polsce stanowił Sejm Ustawodawczy, którego wolę wykonywać miał Na-

czelnik Państwa oraz Rada Ministrów, jako swoisty komitet pozbawiony własnych, niezależnych od Parlamentu 

uprawnień. Od tej pory Naczelnik Państwa stał się „przedstawicielem Państwa i najwyższym wykonawcą uchwał 

Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych”. „Władzę suwerenną i ustawodawczą” miał sprawować Sejm. Na-

czelnik Państwa powoływał rząd „na podstawie porozumienia z Sejmem”. Każdy akt państwowy Naczelnika 

Państwa wymagał kontrasygnaty właściwego ministra, tj. ministra, do którego zakresu działania odnosił się dany 

akt. Przywołana uchwała Sejmu stworzyła fundamenty funkcjonowania państwa w okresie przejściowym, czyli 

do czasu uchwalenia konstytucji marcowej. Mała Konstytucja w okresie swego obowiązywania służyła stworze-

niu ram prawnych funkcjonowania odbudowującego się państwa polskiego, w tym organizację i sposób wykony-

wania władzy państwowej. Był to jedyny tego rodzaju akt w dotychczasowych dziejach Polski. 

W drugiej połowie roku 1920 polskie władze, wobec sukcesów w najbardziej palącej kwestii wojny            

z bolszewikami, mogły sobie pozwolić na wzmożenie prac nad nowym dokumentem. Ostateczny kształt konsty-

tucji był wypadkową projektu Komisji Konstytucyjnej i postulatów zgłoszonych w toku długiej debaty parla-

mentarnej. Zasadnicze punkty sporu dotyczyły sposobu wyboru głowy państwa oraz liczby izb przyszłego parla-

mentu. Lewica opowiadała się za jednoizbowym sejmem i wyborem prezydenta przez ogół obywateli, zaś prawi-

ca domagała się parlamentu dwuizbowego, który wybierałby głowę państwa. Ostatecznie zwyciężyła druga wer-

sja.  
cd.str.12 
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Konstytucję uchwalono 17 marca 1921 r. Po jej przy-

jęciu posłowie wraz z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsud-

skim udali się na mszę do katedry św. Jana. Mieszkańcy 

Warszawy wyszli tego dnia tłumnie na udekorowane ulice 

stolicy. 

 Konstytucja marcowa składała się ze 126 artykułów, 

podzielonych na 7 rozdziałów. Wprowadzała w Polsce kla-

syczny trójpodział władzy. Władzą ustawodawczą był dwu-

izbowy parlament, złożony z Sejmu i senatu, wybieranych co 

5 lat. Kompetencje i pozycja parlamentu były bardzo silne,     

w celu zapobieżeniu ewentualnej dyktaturze prezydenta. 

Kandydaci do Sejmu i Senatu musieli ukończyć odpowiednio 

25 i 40 lat, zaś prawo wyborcze przysługiwało zarówno ko-

bietom, jak i mężczyznom po odpowiednio 21 i 30 roku ży-

cia. 

Prezydent RP był wybierany w wyborach pośred-

nich, tj. nie przez ogół obywateli, a poprzez głosowanie 

Zgromadzenia Narodowego, złożonego z Sejmu i Senatu. Był 

wybierany na 7 – letnią kadencję. Tworzył on wraz z premie-

rem i radą ministrów władzę wykonawczą.  Reprezentował 

państwo w stosunkach międzynarodowych, powoływał i od-

woływał premiera, a na jego wniosek poszczególnych mini-

strów. Ponadto zwoływał, zamykał i odraczał sesje Sejmu        

i Senatu. Prezydent posiadał prawo rozwiązania Sejmu po 

uzyskaniu zgody Senatu. W czasie pokoju był najwyższym 

zwierzchnikiem sił zbrojnych. W przypadku wojny musiał 

mianować wodza naczelnego na wniosek Rady Ministrów, 

przedstawiony przez ministra spraw wojskowych. Prezydent 

nie posiadał inicjatywy ustawodawczej, ani prawa weta wo-

bec uchwalanych ustaw. Wszystkie jego akty rządowe wymagały kontrasygnaty premiera i odpowiedniego mini-

stra. Do władzy prezydenta należało mianowanie sędziów         i stosowanie prawa łaski. Obok prezydenta wła-

dzę wykonawczą sprawował rząd, który określał najważniejsze zadania polityki wewnętrznej i zagranicznej. Ra-

da Ministrów ponosiła solidarną odpowiedzialność konstytucyjną i parlamentarną za ogólny kierunek działań 

rządu. Ministrowie odpowiadali również indywidualnie za własne czynności urzędowe oraz za działania podle-

głych im organów. Władza sądownicza była niezawisła,  dzieliła się na sądy powszechne, administracyjne i woj-

skowe. 

Uchwalona w marcu 1921 r. konstytucja gwarantowała obywatelom ochronę życia, wolności i mienia, 

bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii. Zapewniała wolność słowa, prasy oraz swobodę 

zawiązywania związków i stowarzyszeń. Mówiła o wolności sumienia i wyznania. „Żaden obywatel – stwierdza-

no w konstytucji – nie może być z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograniczony w prawach 

przysługujących innym obywatelom”. Każdy ma prawo „zachowania swej narodowości i pielęgnowania swej 

mowy i właściwości narodowych”. Ustawa zasadnicza stwierdzała, że „wszyscy obywatele są równi wobec pra-

wa”, a „Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, 

tytułów rodowych i innych, z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych”. 

Ustawa zasadnicza określiła także strukturę administracyjną państwa, dzieląc je na województwa, powia-

ty oraz gminy miejskie i wiejskie, które miały być równocześnie jednostkami samorządu terytorialnego. W za-

kresie edukacji, w konstytucji znalazł się zapis o bezpłatnej nauce w szkołach państwowych i samorządowych, 

który zrealizowany został jedynie w odniesieniu do szkół powszechnych. Konstytucja marcowa wprowadzała 

także ochronę macierzyństwa oraz zakaz wykonywania pracy zarobkowej przez dzieci poniżej 15 lat. 

Według konstytucji marcowej Polska była republiką z przewagą władzy ustawodawczej nad wykonaw-

czą. Jak się wkrótce okazało, rozwiązanie to spowodowało spore problemy. W bardzo podzielonym Sejmie trud-

no było stworzyć trwałą większość parlamentarną. Pierwszy Sejm wybrany według nowych zasad zebrał się 28 

listopada 1922 r. W sierpniu 1926 r. po zamachu stanu Józefa Piłsudskiego dokonano nowelizacji konstytucji 

marcowej, rozszerzając uprawnienia prezydenta RP, a w 1935 r. zastąpiono ją konstytucją kwietniową. 

 

Publikacja Konstytucji marcowej w Dzienniku Ustaw. 

Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie 

https://eszkola.pl/wos/sady-powszechne-6461.html
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KARNAWAŁU CZAS W PRZEDSZKOLU W SKARŻYNIE 

 W dniu 16 lutego 2021 roku w oddziałach przedszkolnych w  Szkole Podstawowej im. płk. pil. St. J. 

Skarżyńskiego w Skarżynie odbył się długo wyczekiwany bal karnawałowy. Na balu pojawiły się kolorowe po-

stacie. Wśród dziewczynek dominowały księżniczki, wróżki, a wśród chłopców super-bohaterowie: Spider Man, 

policjanci, strażacy. Przedszkolaki wykonały piękne maski klauna, które zostały wykorzystane do  dekoracji sali 

balowej. Dzieci świetnie się bawiły przy rytmicznej i skocznej muzyce razem ze swoimi Paniami. Wspólna za-

bawa przyniosła wiele radości i pozytywnych przeżyć. Kolejny bal karnawałowy już za rok! 

 

Aleksandra Wardeńska 

Aneta Jesionek 

Przedszkolaki podczas balu karnawałowego 
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ROK 2020 W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY  
W MŁODZIANOWIE 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie jest jednostką organizacyjną Gminy Kawęczyn reali-

zującą zadania na rzecz osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne zaburzenia psy-

chiczne. Jego działalność finansowana jest ze środków Wojewody Wielkopolskiego. Przeznaczony jest dla 30 

osób, które na podstawie decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie wymagają 

pomocy w formie usług świadczonych przez nasz 

dom.   

 W 2020 roku przebywało w nim 14 osób 

chorych psychicznie, 12 osób z upośledzeniem 

umysłowym i 5 osób wykazujących inne zaburze-

nia psychiczne.  Zadaniem Domu jest : nauka no-

wych umiejętności, rozwijanie  i podtrzymywanie 

na określonym poziomie  umiejętności niezbęd-

nych do funkcjonowania w samodzielnym życiu. 

Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez 

zajęcia prowadzone w pracowni: komputerowej, 

ogrodniczo-porządkowej, kulinarnej, teatralnej i 

plastyczno-rękodzielniczej. Zatrudnieni w ŚDS te-

rapeuci zajęciowi i instruktorzy terapii prowadzili 

zajęcia w formie indywidualnej i grupowej realizu-

jąc odpowiednie treningi np. trening funkcjonowa-

nia w codziennym życiu, trening higieniczny, trening umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego, trening 

budżetowy, komunikacyjny, trening umiejętności interpersonalnych, trening bezpieczeństwa i higieny pracy, tre-

ning emocjonalny, edukacyjno - wychowawczy i wiele innych treningów, w zależności od rozpoznanych potrzeb  

uczestników. Sytuacja epidemiologiczna w kraju przyczyniła się do zwiększenia zajęć w postaci pokazów, np. po-

kaz wypieku ciasta czy robienia zapiekanki. Realizacja różnorodnych zajęć przyczyniła się do wzrostu umiejętno-

ści, wypełniania ról rodzinnych i społecznych, umiejętności komunikacyjnych – nawiązywania i utrzymywania 

relacji z osobami bliskimi i z otoczeniem. Zwiększyła się samodzielność naszych uczestników w  wykonywaniu 

czynności dnia  codziennego, nabyli większej pewności siebie, wzrosło ich poczucie własnej wartości. Różnorod-

ność stosowanych form terapii dała naszym uczestnikom szansę lepszego poznania swoich sił, możliwości a także 

poznania słabych stron, nad którymi trzeba  pracować. Możliwość korzystania ze wsparcia psychologa i lekarza 

psychiatry, którzy oprócz porad prowadzili zajęcia grupowe przyczyniła się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa 

psychicznego, tak ważnego, szczególnie w minionym roku – roku wirusa  COVID – 19.  Z tego powodu działal-

ność naszego Domu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego była ograniczona, co spowodowało, że mu-

sieliśmy zrezygnować z wielu zaplanowanych przedsięwzięć. I tak np. nie byliśmy na żadnym wyjeździe, nie oglą-

daliśmy żadnego spektaklu teatralnego w teatrze, ale do miesiąca marca 2020 r. uczestnicy mogli skorzystać z 

warsztatów muzycznych i teatralnych. Ale nie zrezygnowaliśmy z pracy terapeutycznej na rzecz naszych uczestni-

ków. Mimo, iż okresowo fizycznie nie było ich z nami w naszym Domu, to my byliśmy z nimi cały czas. Byliśmy 

w stałym kontakcie telefonicznym, odwiedzaliśmy ich w domach, pomogliśmy wypełnić dokumenty. Sami wła-

snoręcznie wykonaliśmy upominki świąteczne i je doręczyliśmy. Dom nasz zawsze był przygotowany na powrót 

uczestników : zdezynfekowany, udekorowany stosownie do odpowiedniej pory roku i okazji, zabezpieczony w 

sprzęt i środki dezynfekcyjne, rękawice i maseczki.  My, jako kadra nie siedzieliśmy bezczynnie trwając w oczeki-

waniu, my pracowaliśmy jak zwykle, tylko bardziej wykorzystując swoje umiejętności praktyczne. A mianowicie 

udało się nam wymalować  pracownie teatralna, plastyczno-rękodzielniczą, kuchnie, jadalnie, salę terapii rucho-

wej, pokój wyciszeń. A wszystko po to, abyśmy wszyscy w tym trudnym czasie nie poddali się poczuciu bezsilno-

ści i beznadziei. Mimo, iż czas pobytu na zajęciach był ograniczony i nie było możliwości integrowania się z inny-

mi placówkami, to sami  w swoim gronie zorganizowaliśmy fajne imprezy w plenerze – na terenie naszego domu. 

Zachowując wszelkie środki ostrożności przeżyliśmy fajne chwile zabawy, zapomnienia o kłopotach. Mamy na-

dzieję, że chociaż mijający rok był trudny dla nas wszystkich, to poradziliśmy sobie dobrze. Staraliśmy się i stara-

my się dalej pracować dla dobra naszych uczestników. I można by  tu zacytować słowa piosenki „ ... BO JAK NIE 

MY TO KTO?” 
cd.str.15 
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Zajęcia prowadzone w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Młodzianowie 

Odnowione pracownie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie   

Teresa Michalska 

Kierownik ŚDS 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W  KAWĘCZYNIE ZA ROK 2020 

cd.str.17 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Kawęczyn, powołaną do realiza-

cji zadań pomocy społecznej oraz innych zadań powierzonych na podstawie odrębnych przepisów i działa na tere-

nie Gminy Kawęczyn. Realizuje zadania własne Gminy, własne o charakterze obowiązkowym i zlecone gminie  w 

zakresie administracji rządowej. 

REALIZACJA ZADAŃ ORAZ WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GOPS 
  W roku sprawozdawczym pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych obję-

to 306 osób w 114 rodzinach.  

Zasiłek okresowy -W 2020 r. pomocą w tej formie zostało objętych  6 osób, wypłacono 32 świadczenia na kwotę 

22.083zł,  z tego ze środków własnych – 8.726 zł- z dotacji  13.357zł.  

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy  -Pomocą w formie zasiłku celowego w 2020 r. zostało objętych 

59 rodzin, na kwotę  48.674zł, w tym: zasiłków celowych specjalnych  dla 35 rodzin  na kwotę 25.550 zł., 

Zasiłek stały -W 2020 roku pomocą w tej formie zostało objetych 19 osób na kwotę 112.424 zł.  Środki finan-

sowe pochodziły z dotacji. 

Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci -W 2020r. Pomocą w formie posiłków objęto 74 osoby. Wydano 

uczniom 3783 posiłków na łączną kwotę 28.740,00 zł, środki własne stanowiła kwota 5.748,00 zł, natomiast dota-

cja wyniosła 22.992,00 zł. Środki z w/w programu przeznaczono częściowo na wypłatę zasiłków pieniężnych z 

przeznaczeniem na zakup żywności . Wypłacono 7 zasiłków celowych dla 32 osób w rodzinie  na kwotę 4.574,00 

zł (w tym środki własne 915,00zł, dotacja 3.659,00zł). Łącznie na dożywianie w 2020 roku wydano kwotę 

33.314,00 zł z tego ze środków własnych  6.663,00 zł oraz  26.651,00 zł dotacji.  

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych:  Usługi opiekuńcze w środowisku świadczy 1 

opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie. W 2020 roku usługami opiekuńczymi objęto 3 osoby, 

które są samotne lub którym rodzina nie była w stanie zapewnić opieki i pielęgnacji . Koszt świad-

czenia usług wyniósł  16.670,00 zł  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Ośrodku wsparcia:  Osobom, które ze względu 

na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. W 2020 roku specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi objęto 30 osób niepełnosprawnych . Przeprowadzono wywiady kontrolne oraz wyda-

no decyzje administracyjne.  

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy.  
 W 2020 roku  umieszczono  1 osobę w DPS w  Biskupicach. W ciągu roku w DPS przebywały 2 

osoby, za które gmina poniosła koszty pobytu na kwotę 56.491,00 zł.  

Praca socjalna : Jednym z głównych świadczeń niepieniężnych, realizowanych przez Ośrodek jest 

praca socjalna . Praca socjalna, świadczona na rzecz osób i rodzin, ma na celu wzmocnienie ich 

kompetencji społecznych oraz poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym. Prowadzona jest 

w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności klientów  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Kawęczynie oraz społeczności lokalnej.  

Sprawienie pogrzebu . W 2020 r. GOPS zorganizował pogrzeb  dla 1 osoby samotnej. Koszt 

pogrzebu 3.996,00 zł. ( zadania własne gminy).  

Schronienie. W 2020 r. udzielono schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi dla 1 osoby. Koszt pobytu osoby  w schronisku wyniósł 2.141,00 zł.  

 REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie realizuje zadania wynikające z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2018-2020, 2021-2023. W 2020 roku łącznie z pomocy w formie Asystenta Rodziny skorzystało 9 

rodzin.   
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POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM  

W 2020 roku wypłacono pomoc finansową dla uczniów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkolnego, po-

mocy dydaktycznych i naukowych dla uczniów. 

Wypłacono pomoc finansową dla 37 uczniów w wysokości 22.166,00 zł  (w tym środki własne 4.433,00 zł, dota-

cja 17.733,00 zł). 

KARTA DUŻEJ RODZINY  

              Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w 

instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego 

korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej . 

W 2020 r. wydano 60 KDR  

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH. 
Zasiłek rodzinne. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego to: 674,00zł i 764,00zł 

w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Liczba świadczeń 4.40 kwota wypłaconych świadczeń 

– 512.874,00 zł. 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Liczba wniosków  15, liczba świadczeń 15, kwota wypłaconych świadczeń 

15.000 zł. 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Liczba świadczeń 385, kwota wypłaconych świadczeń 27.168,00 

zł . 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

Zasiłek pielęgnacyjny: Liczba świadczeń 1.556 , kwota wypłaconych świadczeń 333.553,00 zł. 

Świadczenia pielęgnacyjne: Liczba świadczeń 317, kwota wypłaconych świadczeń 574.303,00 zł. 

Jednorazowe świadczenie  z tytułu urodzenia dziecka: W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypłacono 

38 świadczeń na kwotę 38.000,00 zł. 

Świadczenia rodzicielskie. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypłacono 109 świadczeń na kwotę 10-

3.037,00 zł.  

 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
W okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. wypłacono 154 świadczenia  na kwotę 70.400,00 zł. 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
W 2020 roku w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kawęczynie złożono 58 wniosków o przyznanie prawa 

do świadczenia wychowawczego z czego 11 wniosków to wnioski złożone drogą elektroniczną, a pozostałe w 

wersji papierowej; wydano 58 informacji oraz 34 decyzje, z czego: 0 - decyzje odmawiające prawa do świadczenia 

wychowawczego; wypłacono świadczeń 11.790  dla 925 dzieci objętych świadczeniem wychowawczym, co daje 

kwotę  5.864.778,00 zł. 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ( 500+) 

Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w ramach koordynacji na podstawie decyzji/informacji Wojewo-

dy 645. Kwota świadczeń wypłaconych w ramach koordynacji 308.625,00 zł. 

REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU DOBRY START 

     Do GOPS wpłynęło 471 wniosków. Swiadczeniami dobry start w 2020 roku objęto łącznie 706 dzieci Koszt 

wypłaconych świadczeń wyniósł  211.800,00 zł. 

PROGRAM ,,WSPIERAJ SENIORA’’ NA ROK 2020   

W listopadzie 2020 Gmina  Kawęczyn przystąpiła do programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób po-

wyżej w wieku 70 lat i więcej pn. „Wspieraj Seniora”. W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię de-

dykowaną seniorom Poprzez dedykowaną infolinię 22 505 11 11 za pośrednictwem aplikacji CAS do GOPS 

mogły zgłaszać się osoby, które potrzebowały pomocy. Ośrodek przystąpił do programu jednak z powodu  

braku zgłoszeń osób nie realizował zadania. Kierownik ośrodka wprowadził zarządzeniem 

„Regulamin zasad bezpieczeństwa realizacji usług wsparcia seniorów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Kawęczynie”. 
 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2019 WSPÓŁFI-

NANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM  

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie przy współpracy z Bankiem Żywności w Koninie 

realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Fun-

duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydano osobom potrzebującym 33127,4 ton żywności, z 

których zrobiono 2190 paczek żywnościowych. W ramach programu odbyły się 2 spotkania kuli-

narne dla 16 uczestników.  

Jolanta Krawczyk—Kierownik GOPS 
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SPRAWOZDNAIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA  
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

NA TERENIE DZIAŁANIA   
KOMISARIATU POLICJI W DOBREJ 

cd.str.19 

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W DOBREJ W 2020 R BYŁO: 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Dobra oraz gmin: Kawę-

czyn i Przykona. 

 Zwiększenie liczby patroli na ulicach miasta i w terenach wiejskich. 

 Szybka reakcja na zgłoszenia obywatela, skrócony czas podjęcia interwencji. 

 Ułatwiony w razie potrzeby dostęp obywatela do policjanta szczególnie dzielnicowego. 

 Realizacja planów działań priorytetowych sporządzonych przez poszczególnych dzielnicowych.  

 

OCENA PRACY DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZEJ 

 

 Pracą dochodzeniowo-śledczą w Komisariacie Policji w Dobrej zajmowało się w strukturach Zespołu Kry-

minalnego 3 detektywów, z którymi współpracował od 1 lipca 2020 r. jeden policjant zajmujący się pracą opera-

cyjną - dochodzeniową. 

Wyniki pracy osiągnięte przez Komisariat Policji w Dobrej w zakresie pracy dochodzeniowo – śledczej  przedsta-

wiają poniższe tabele.  

 

Tabela  nr 1  

Ogólna ilość  wszczęć, przestępstw stwierdzonych, przestępstw wykrytych oraz ogólna wykrywalność sprawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2020 r. nastąpił  nieznaczny spadek ilości wszczętych postępowań przygo-

towawczych (o 9) oraz znaczny spadek przestępstw stwierdzonych (o 23) w porównaniu do 2019 r. Nieznacznie w 

2020 r. obniżył się wskaźnik wykrywalności ogólnej sprawców w porównaniu z rokiem 2019. 

 

Tabela nr 2  

Ogólna ilość wszcząć, przestępstw stwierdzonych, przestępstw wykrytych oraz wskaźnik wykrywalności spraw-

ców – dotyczy przestępstw kryminalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 3  

Ogólna ilość wszczęć, przestępstw stwierdzonych, przestępstw wykrytych oraz wskaźnik wykrywalności spraw-

ców – 17 x 7 – siedem podstawowych kategorii przestępstw kryminalnych  

  2018 2019 2020 

Wszczęto 111 126 117 

Stwierdzono przestępstw 78 98 75 

Wykryto sprawców 

przestępstw 

64 81 58 

Wskaźnik wykrywalno-

ści 

82,05 % 82,55% 77,33 % 

  2018 2019 2020 

Wszczęto 49 52 52 

Stwierdzono prze-

stępstw 

37 43 36 

Wykryto sprawców 

przestępstw 

26 30 23 

Wskaźnik wykrywal-

ności 

70,27 % 69,77 % 63,89 % 



                                                            www.kaweczyn.pl                                                        19 

  2018 2019 2020 

Wszczęto 20 25 24 

Stwierdzono przestępstw 18 28 20 

Wykryto przestępstw 7 19 8 

Wskaźnik wykrywalno-

ści 

38,89 % 67,86% 40,00% 

Ilość zdarzeń w 2020 r. 

w poszczególnych gmi-

nach 

Dobra 
8 

Przykona 
10 

Kawęczyn 
6 

Na podstawie danych zawartych w tej tabeli można stwierdzić, że w 2020 r. odnotowano podobny poziom 

wszczęć postępowań przygotowawczych w siedmiu podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych jak w 

roku 2019 oraz znaczny spadek ilości przestępstw stwierdzonych, jak i wskaźnika wykrywalności.  

 

Tabela nr 4 

Wskaźnik zaległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie danych zawartych w tabeli nr 4 należy stwierdzić, że Komisariat Policji w Dobrej od 2 lat osiąga 

najlepszy współczynnik zaległości.  

 Warto wspomnieć,  iż w roku 2020 były bardzo niskie wskaźniki  przestępstw typu: bójki i pobicia, kradzież 

mienia,  kradzież samochodu, włamań, uszkodzenia mienia, przestępstw rozbójniczych. W roku 2020 zarejestro-

wano na podległym terenie zaledwie 4 kradzieże mienia, 1  kradzież samochodu, 9  kradzieży z włamaniem oraz 5 

uszkodzeń mienia. Nie zarejestrowano natomiast żadnej bójki, pobicia oraz innego przestępstwa o charakterze roz-

bójniczym. 

 

OCENA PRACY PREWENCYJNEJ 

 

Pracą prewencyjną w Komisariacie Policji w Dobrej zajmowało się 4 dzielnicowych i 8 policjantów z Zespołu Pa-

trolowo – Interwencyjnego oraz  z zespołów Prewencji w Kawęczynie i  w Przykonie. 

Ważniejsze wyniki osiągnięte przez nich w służbie w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela nr 5 

Ilościowe zestawienie ujawnionych wykroczeń z podziałem na sposób zakończenia oraz pozostałych wyników 

pracy Komisariatu Policji w Dobrej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  

 

  

 

 

  2020 2021 

KP Dobra 0,64 0.70 

KP Tuliszków 1,00 1.00 

RDŚ KPP Turek 0,69 0.92 

RPGiK KPP Turek 2,36 2.28 

KPP Turek 1,03 1.20 

  2018 2019 2020 Dynamika 2019 – 2020 

Wykroczenia ogółem, w tym : 467 / 659 810 / 1328 595 / 1077 74 % /  82 % 

Wnioski do Sądu 37 127 92 73 % 

Mandaty karne 430 683 503 74 % 

Inne : pouczenia 192 518 482 93 % 

Interwencje 1034 1085 1030 95 % 

Legitymowano osób 11682 12065 8129 68 % 

Wywiady 877 927 4990 538 % 

Kontrole pojazdów 8427 8866 4967 56 % 
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Przy ocenie danych zawartych w tabeli nr 5 należy zauważyć, że obniżenie ilościowe w rozpatrywanych katego-

riach było w znacznej mierze podyktowane dodatkowymi obowiązkami nałożonymi na Policję w związku z sytu-

acją epidemiologiczną w Polsce, jak i długotrwałą absencją chorobową  3 funkcjonariuszy z zespołu Patrolowo – 

Interwencyjnego KP w Dobrej.  

 

 

OCENA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

Tabela nr 6  

Wypadki drogowe, ilość zabitych i rannych oraz kolizje drogowe zaistniałych na terenie działania Komisariatu 

Policji w Dobrej w latach 2017 -2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie danych zawartych w tabeli można stwierdzić, że ilość wypadków drogowych oraz osób rannych na 

terenie trzech gmin w 2020 r. była niższa niż w 2019 r.  

 Z ogólnej ilości wypadków, 3 wypadki zaistniały na terenie gminy Przykona w tym jeden ze skutkiem śmier-

telnym, na terenie gminy Kawęczyn 1 wypadek, na terenie gminy Dobra w roku 2020 nie doszło do wypadku dro-

gowego.  

 Podobnie sytuacja wyglądała z kolizjami, których najwięcej bo 43 zaistniało na terenie miasta i gminy Do-

bra, 36 kolizji zaistniało na terenie gminy Kawęczyn oraz 40 kolizji na terenie gminy Przykona. Jak widać, sumu-

jąc kolizje i wypadki drogowe, największe zagrożenie występuje na terenie gminy Przykona. 
 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I PODMIOTAMI 

 

 Oprócz ustawowych zadań związanych z zapobieganiem przestępczości, ściganiem sprawców                                  

i wykroczeń, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Dobrej na bieżąco współpracowali z instytucjami poza poli-

cyjnymi. Przede wszystkim współpraca ta była powiązana z lokalnymi samorządami poprzez Gminne Komisje 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Współpraca ta ukierunkowana była na skuteczniejsze rozpoznanie patologii takich jak alkoholizm, narkomania 

oraz problematyka przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. 

 Współpraca prowadzona była również z mieszczącymi się na terenie gmin szkołami podstawowymi.                 

W ramach współpracy realizowane były różnego rodzaju programy i pogadanki związane                                          

z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Wręczono uczniom kamizelki i elementy odblaskowe, aby bezpiecznej mo-

gli poruszać się po drogach. 

 Policjanci z Komisariatu Policji w Dobrej na terenie miasta i gminy Dobra, Gminy Kawęczyn i Gminy Przy-

kona realizowali programy prewencyjne : „Bezpieczna Szkoła” , „ Razem bezpieczniej”. 

 

Komisariat Policji w Dobrej 

  2017 2018 2019 2020 

Wypadki drogowe 6 8 8 4 

Ranni 5 3 7 3 

Zabici 1 3 4 1 

Kolizje 84 90 72 119 

NARADA SOŁTYSÓW 

W dniu 16.02.2021r. odbyła się VII narada sołtysów. Głównym tematem posiedzenia było omówienie funkcjo-

nowania funduszu sołeckiego oraz spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Na spotkaniu poruszona zo-

stała kwestia uruchomienia aplikacji eKurenda oraz omówiono plan działania Gminnego Koła Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie.  

Magdalena Krakowiak 



KĄCIK POETYCKI 

Prezentujemy Państwu kolejne wiersze Anny Pękacz 

Kolejne wiersze  o. Krzysztofa Niespodziańskiego 

DEMENCJA 

 

Siedzę w tym samym fotelu, 

w którym pierwszy raz pisałam wiersz 

o zmarłym przyjacielu poecie, 

o Arturze. 

 

Obserwuję leżącą obok moją pod-

opieczną, 

która ma już dzisiaj siedemdziesiąt sie-

dem lat, 

srebrzystą poświatę we włosach 

a na dłoniach i twarzy głębokie bruzdy, 

koleiny bolesnych lat. 

 

Starcza demencja tworzy w umyśle spu-

stoszenie  

a ciało czyni bezwładne, 

nieporadnie ciężkie. 

 

Kiedyś była pogodną i wesołą kobietą. 

Po nocach śpiewała włoskie belcanta, 

fragmenty operowych arii. 

 

Teraz pełna rozpaczy pyta, wciąż pyta, 

ale czy ktoś z nas zna odpowiedź. 

Dlaczego? 

WIĘŹ 

 

Z mojej pamięci już nigdy nie 

wymarzę 

twoich śpiących oczu, 

do których cisnęły się łzy. 

 

To były krwawe łzy. 

Spływały powoli po policzkach. 

Z ust trysnęła krew. 

Na pościeli utworzyła się plama  

w kształcie pąsowej róży. 

 

Myślałam, że to mit, 

dopóki nie ujrzałam tego na wła-

sne oczy. 

 

Ty, córeczko 

leżałaś na szpitalnym łóżku ni-

czym mała, 

bezbronna dziewczynka. 

ŻYCIE STAREGO CZŁOWIEKA 

 

Posępna jest twarz, 

na której uśmiech już nie gości. 

 

Smutne są oczy, 

kiedy błysk radości w nich zanika 

na zawsze. 

 

Słaby jest człowiek, gdy z sił opada. 

 

Pusta jest dusza, 

kiedy się w nic już nie wierzy. 

 

Takie jest życie starego człowieka, 

który zwątpił. 

Krok po kroki 

Poznaje Cię życie 

Wolałbym sny 

Ale sen, to sen 

Co jeszcze poznam? 

Co odkryję? 

Czy dość mam czasu? 

Czy poznam Ciebie? 

Przekleństwa wiszę 

Przebiegłość świata 

I własną niemoc 

I własny błąd 

Kwiecista łąka 

Gnojem ścielę 

Stąd fetor niezadowolenia 

Ja się nie zrażam  

Nie uciekam 

Nowy dzień oczy otwiera 

A ja kolejny krok stawiam 

Od nowa poznaje Cie życie 

Jak nieproszony gość 

A jednak często 

Tak mile widziane 

Biedne życie 

Buciorami zszargane 

Ile znosić musisz? 

Każdy ciebie pożąda 

Nie chce stracić, porzucić 

Bluźniąc ci złowrogo 

Narzekając przy tym 

 

Rozpacz rodzi rozpacz 

A życie rodzi życie 

Swoich nie zawiedziesz 

 

Wierzę w ciebie ŻYCIE! 
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SOŁTYS PRZEDSTAWICIELEM LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

 Sołtys jako jednostka pomocnicza samorządu terytorialnego na szczeblu gminy jest organem, który ma 

jedną z najdłuższych tradycji w polskiej historii. Urząd sołtysa został zapoczątkowany na przełomie XII – XIII 

wieku we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Przez wszystkie lata rola urzędu sołtysa uległa  istotnym 

przemianą. Obecnie sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Do głównych 

zadań sołtysa należy reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa 

oraz zwoływanie zebrań wiejskich podczas, których podejmowane są największe inicjatywy dotyczące lokalnej 

społeczności. Natomiast priorytetowym zadaniem sołtysa w Polsce jest integracja mieszkańców, a także pobu-

dzenie ich do podejmowania wspólnych działań.  

 Od samego początku swego istnienia sołtys zajmował znaczącą rolę w życiu wiejskich społeczności, bę-

dąc lokalnym liderem oraz instytucją łączącą obywateli z władzą. Aktywny i kreatywny sołtys jest czynnikiem 

pobudzającym aktywność obywatelską w lokalnych społecznościach. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem w 

stymulowaniu społecznej aktywności jest świadomość mieszkańców, jakie miejsce w administracji publicznej 

zajmuje sołtys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji dnia Sołtysa wszystkim pełniącym tą zaszczytną funkcję  

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności 

 oraz zadowolenia z wykonywanych obowiązków.  

Dziękujemy za współpracę, zaangażowanie,  

za liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej  

oraz za trud i wysiłek włożony w pełnienie tak ważnej funkcji społecznej.  

Niech Wasza praca dostarcza Wam wielu satysfakcji  

i będzie źródłem społecznego uznania. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn                          Wójt Gminy Kawęczyn  

 

              /- Piotr Gebler                                                 /-/  Jan Nowak 
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REJESTR FIRM PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ  
W ZAKRESIE ORPÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

 BEZODPŁYWOWYCH I TRNSPORTU  
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 Na terenie Gminy Kawęczyn działają następujące firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorni-

ków bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monika Jatczak 

L.p

. 

Nazwa firmy posiadającej zezwolenie na opróż-

nianie zbiorników bezodpływowych 

Nr telefonu 

1 Zduniak Bogumił, Marcjanów 14, 62-704 Kawę-

czyn 

604 751 883 

2 Bożena Krotowska, Tokary Pierwsze 55, 62-704 

Kawęczyn 

063 288 61 77, 

693 427 022 

3 Stanisław Bukowiecki  „HSB Stanisław Buko-

wiecki”  Dziadowice 25, 62-709 Malanów 

733 936 999 

4 Dawid Dec USŁUGI ASENIZACYJNE, Gawłowi-

ce 32, 98-215 Goszczanów 

725 632 189 

5 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                

i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Turku, ul. Polna 4, 

62-700 Turek 

063 280 03 46 

6 Zakład Usług Komunalnych  EKO- GAB, Kowale 

Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn 

063 288 72 69 

7 Adam Dec EKO-AD USŁUGI ASENIZACYJNE 

WYNAJEM KONTENERÓW ADAM DEC, UL. 

Tymianek 21, 62-840 Koźminek 

725 260 579 

8 WC SERWIS Sp. z o.o  Spółka Komandytowa                                               

ul. Szybowa 2,  41-808 Zabrze 

32 278 45 31 

9 Firma Usługowo – Handlowa JARTEX               

Szczepan Jarantowski                                             

ul. Zakopiańska 12, 62-800 Kalisz 

62 762 37 01 
602 382 338 

XXXI POSIEDZENIE RADY GMINY KAWĘCZYN 

 

Na dzień 25 lutego bieżącego roku została zwołana w trybie nadzwyczajnym XXXI Sesja Rady Gminy Ka-

węczyn. Jednym z tematów posiedzenia było przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Młodzianowie oraz z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.   

Organ stanowiący procedował zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 oraz zmiany Wieloletniej Progno-

zy Finansowej na lata 2021-2028. Rada Gminy w dalszej części obrad przyjęła kilka uchwał. Pierwsza dotyczyła 

przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w latach 2021-2023. Kolejną 

uchwałą Rada Gminy Kawęczyn wyraziła zgodę  na  nabycie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gmin- 
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E-KURENDA W GMINIE KAWĘCZYN 

nego zasobu nieruchomości 

Gminy Kawęczyn. Jest to 

nieruchomość położona w 

miejscowości Leśnictwo, 

która zostanie nabyta na re-

alizację celów statutowych 

sołectwa Leśnictwo.  Na-

stępnie Rada Gminy przyjęła 

Regulaminu utrzymania czy-

stości i porządku na terenie 

Gminy Kawęczyn oraz pod-

jęła uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposób i za-

kresu świadczenia usług od-

bierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieru-

chomości i zagospodarowa-

nia tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właści-

ciela nieruchomości opłatę. 

Głosowano również nad 

uchwałą w sprawie wyraże-

nia zgody na zbycie w dro-

dze przetargu lokalu użytko-

wego stanowiącego współwłasność Gminy Kawęczyn. 

 XXXI Sesja Rady Gminy Kawęczyn była doskonałą okazją do tego, aby złożyć podziękowania i gratulacje 

nowemu komendantowi Komisariatu Policji w Dobrej, którym jest aspirant sztabowy Paweł Antoniak. Na zasłużo-

ną emeryturę odszedł natomiast dotychczasowy komendant - nadkomisarz Zenon Wieczorek. 

  W ramach punktu zapytania i wolne wnioski radni wnioskowali o uzupełnienie ubytków w nawierzchni 

dróg powiatowych na terenie całej gminy, a w szczególności na odcinkach Milejów – Tokary, Kawęczyn – Mar-

cjanów, Żdzary-Skarżyn oraz Kawęczyn–Ciemień.   

Magdalena Krakowiak 

Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Piotr Gebler, Zenon Wieczo-

rek,  Skarbnik Gminy Kawęczyn Edyta Balcerzak, Komendant Komisariatu Policji w Dobrej 

Paweł Antoniak, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. 

 Informujemy, że w celu usprawnienia komunikacji z 

mieszkańcami Gmina Kawęczyn z 1 marca 2021 r. udostępni 

bezpłatną aplikację e-Kurenda. Jest to aplikacja, przez którą 

mieszkańcy będą informowani o najważniejszych sprawach 

związanych z funkcjonowaniem sołectw oraz Urzędu Gminy tj. 

informacje o zebraniach sołeckich, przypomnienia o podatku, 

komunikaty. Urząd umieszczać będzie również w aplikacji tre-

ści kurendy przekazywanych mieszkańcom przez sołtysów. Aby 

korzystać z aplikacji, należy ją pobrać na telefon, z systemem 

Android bądź iOS ze strony https://ekurenda.pl/pobierz-

aplikacje/, a następnie wybrać właściwe sołectwo. 

 Zapraszamy do korzystania z aplikacji e-Kurenda. 

 

Magdalena Krakowiak 

https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje/
https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje/
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MARCOWE KALENDARIUM 
1 marca 1938 r. – zmarł wybitny polityk, kilkukrotny premier i minister. Jego zasługą było zlikwidowanie wyso-

kiej inflacji i wprowadzenie stabilnej monety – polskiego złotego. 

2 marca 1333 r. – W Krakowie Władysław Łokietek (ur.1260), „król Polski, znamienity, po wielu walkach,               

w którym przeciw wrogom swego ludu mężnie walczył, po wielu bitwach zwycięskich i triumfach..” 

3 marca 1947 r. – Najwyższy Trybunał w Warszawie ogłosił wyroki w procesie byłych wysokich przedstawicieli 

niemieckich, hitlerowskich władz stolicy: Ludwiga Fishera, Maxa Daume. 

4 marca 1430 r. – W Jedli król Władysław Jagiełło (koronowany w katedrze na Wawelu 4 III 1386) nadał szlach-

cie przywilej stwierdzający, że żaden szlachcic nie może być więziony bez wyroku sądowego: Neminem captiva-

bimus, czyli „Nikogo nie będziemy więzić…” 

6 marca 1942 r. – W obozie zagłady Auschwitz zmarł profesor Roman Rybarski ( ur. 1887 ) wybitny uczony, hi-

storyk, ekonomista i polityk, czołowy działacz Stronnictwa Narodowego.  

7 marca 1949 r. – Z wyroku komunistycznego sadu, po śledztwie z okrutnymi torturami został zamordowany mjr 

Hieronim Dekutowski  „Zapora”, kawaler Orderu Virtuti Militarii, cichociemny, żołnierz Armii Krajowej, komen-

dant oddziałów leśnych Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Inspektoratu Lublin. Jego szczątki odnaleziono na 

powązkowskiej „Łączce”. 

8 marca 1964 r. -  Ks. Biskup Karol Wojtyła odbył uroczysty ingres do wawelskiej Katedry, jako arcybiskup              

i metropolita krakowski. 

9 marca 1652 r. – Poseł Władysław Siciński wypowiedział słowa „wolne nie pozwalam” (liberum veto), czym nie 

wyraził zgody na przedłużenie obrad sejmu. 

10 marca 1944 r. - W ruinach getta warszawskiego Niemcy rozstrzelali 38 Żydów (w tym Emanuela Ringelblu-

ma, historyka i twórcę podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego) i ich dwóch polskich opiekunów z wykry-

tego 7 marca przez Gestapo podziemnego bunkra „Krysia” przy ul. Grójeckiej. 

11 marca 1941 r. - W odwecie za zlikwidowanie przez żołnierzy ZWZ kolaboranta aktora Igo                               

Syma Niemcy rozstrzelali w Palmirach 21 więźniów Pawiaka.  

12 marca 1794 r.– pod hasłem „Wolność, Całość, Niepodległość” w obronie  niepodległej Rzeczypospolitej roz-

poczęło się Powstanie  Kościuszkowskie przeciwko Rosij i Prusom 

13 marca 1707 r. -W kościele św. Krzyża w Warszawie po raz pierwszy odśpiewano Gorzkie żale (pod na-

zwą Snopek Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego, albo żałosne gorzkiej męki Syna Bożego rozpamiętywanie).  

14 marca 1945 r. -Uchwałą Rządu Tymczasowego RP Ziemie Odzyskane podzielono na 4 okręgi, w których wła-

dzę mieli sprawować specjalni pełnomocnicy, wyposażeni w szerokie kompetencje.  

15 marca 1000 r. -Zakończył się zjazd gnieźnieński – spotkanie Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III.  

16 marca 1901 r. -W Teatrze Miejskim w Krakowie odbyła się premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego. 

17 marca 1922 r. -W Warszawie odbył się I Zjazd Komunistycznego Związku Młodzieży Polski. 

W Warszawie podpisano porozumienie pomiędzy Polską, Łotwą, Estonią i Finlandią w sprawie utworze-

nia Związku Bałtyckiego (do czego nie doszło z powodu odmowy ratyfikacji umowy przez fiński parlament pod 

wpływem nacisków niemieckich). W konferencji odmówiła udziału Litwa tocząca z Polską spór o Wilno. 

18 marca 1596 r.  – Król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. 

19 marca 1920 r. -Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski. 

20 marca 1942 r. -Na murach Warszawy po raz pierwszy pojawił się Znak Polski Walczącej. 

21 marca 1809 r.  – Książę Józef Poniatowski naczelnym wodzem wojsk polskich Księstwa Warszawskiego. 

22 marca 1940 r. -W Krakowie i Warszawie rozpoczęły się inspirowane przez Niemców serie napadów na lud-

ność żydowską. Część przechodniów stanęła w obronie rabowanych żydowskich sklepów. 

23 marca 1935 r. - Sejm RP uchwalił tzw. konstytucję kwietniową. 

24 marca 1794 r. – Na rynku w Krakowie został odczytany przez byłego posła na Sejm Wielki Aleksandra Li-

nowskiego Akt powstania obywatelów mieszkańców województwa krakowskiego, ogłaszający rozpoczę-

cie insurekcji przeciw Rosji i carycy Katarzynie II. Na mocy aktu, Tadeuszowi Kościuszce powierzono funkcję 

Najwyższego Naczelnika i polecono mu zorganizować rząd powstańczy – Radę Najwyższą Narodową. W trakcie 

uroczystości Kościuszko złożył następującą przysięgę: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całe-

mu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obro-

ny całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi 

Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego. 
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URZĄD GMINY WSPARŁ AKCJE CHARYTATYWNĄ 

LUDOWE PRZYSŁOWIA NA MARZEC 

 W marcu jak w garncu. 

 Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze. 

 Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi. 

 Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 

 Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 

 Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się śmieje. 

 Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 

 Marzec zielony - niedobre plony. 

 Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

 W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 

 Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopad obraz żywy. 

25 marca 1936 r. – W Krakowie odbył się demonstracyjny pogrzeb 10 robotników zastrzelonych przez policję w 

czasie rozpędzania demonstracji 23 marca. W mieście ogłoszono strajk powszechny. 

26 marca 1790 r. – Sejm Czteroletni uchwalił tzw. podatek dochodowy dziesiątego grosza na utrzymanie armii, 

płacony z dóbr szlacheckich i w podwójnej wysokości z dóbr kościelnych. 

27 marca 1790 r. – Sejm Czteroletni zaaprobował projekt sojuszu polsko-pruskiego. 

28 marca 1969 r. – Premiera filmu historycznego Pan Wołodyjowski w reżyserii Jerzego Hoffmana. 

29 marca 1790 r. – Zawarto przymierze polsko-pruskie. 

30 marca 1919 r. – Wojna polsko-ukraińska: Wódz Naczelny Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu Frontu 

Wołyńskiego. 

Źródło: Terminarz Polski na rok 2021 

 Gmina Kawęczyn podjęła wyzwanie dla Bogumiły Piorunowskiej i przyłączyła się do charytatywnej akcji 

przekazując kwotę 1210,00 zł. Do chalengu Urząd Gminy zaprosił Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Kawęczynie oraz OSP Kawęczyn. 

Leczenie mieszkanki naszej gminy, Pani Bogumiły można wesprzeć również poprzez stronę www.siepomaga.pl/ 

bogumila-piorunowska oraz przekazując 1 proc. Podatku. 

Pomagajmy, bo dobro wraca!                                    Ewa Frątczak 

Pracownicy 

Urzędu 

 Gminy  

podczas  

chalengu 
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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  

Rozwiązanie krzyżówki można dostarczyć   

do Urzędu Gminy  

w Kawęczynie  

pokój nr 1  

lub przesłać na adres  

ugkaweczyn@kaweczyn.pl,   

podając imię, nazwisko  

i miejsce  zamieszkania,  

z dopiskiem  

w temacie  

„krzyżówka” 

 do  

 25 marca  2020 r.   

 

Do rozlosowania  

nagrody. 

Rozwiązanie krzyżówki  

z nr 2/21 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki  

z nr 02/21 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO: „  PAULO SOUSA  ” 

 Spośród nadesłanych odpowiedzi  

wylosowano 1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną 

przez Wójta Gminy Kawęczyn  

otrzymuje:  

Wacław Ułański 

Nagroda do odbioru  w 

Urzędzie Gminy w Kawęczynie 

        Informacja USC  w Kawęczynie 

Nowo otwarta Okręgowa Stacja Kontroli i Pojazdów zaprasza - Kawę-

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

8.00-14.00.  Wszystkie rodzaje pojazdów.  

 Zapraszam do nowo otwartego gabinetu podologicznego miesz-

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

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

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

podchodzę w indywidualny sposób. W moim gabinecie zabiegi wykony-

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

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

Zgony 

         ††††   
 

           
 Jadwiga Przybylak 
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 DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ INSTALACJI  
FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 


