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OBCHODY 230 ROCZNICY UCHWALENIA    
KONSTYTUCIJ 3 MAJA  

NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN 

cd.str. 4 

            3Maja w Tokarach oraz Kowalach Pańskich uczczono 230tą  rocznicę uchwalenia przez Sejm Czterolet-

ni zwany Wielkim Ustawy Rządowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów znanej jako Konstytucja 3 Maja. 

             Podobnie, jak w roku ubiegłym, ze względu na panująca pandemię, obchody przybrały nieco skromniej-

szy charakter, bez przemarszów, przemówień, części artystycznej i orkiestry dętej. 

Tokary 
            Przy kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Tokarach zebrała się delegacja w składzie: Jan Nowak- Wójt 

Gminy Kawęczyn, Beata Heresztyn – Sołtys Sołectwa Marianów, Sylwester Dzikowski – Prezes Koła Miłośni-

ków Dziejów i Tradycji Regionów w Kawęczynie, która w imieniu wszystkich delegacji, które co roku uczestni-

czyły w obchodach świąt majowych, złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterów walki za Ojczyznę. 

Następnie o godz. 11.30 ks. Proboszcz Antoni Janicki odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. 

Delegacja w składzie: od lewej: Sylwester Dzi-

kowski, Beata Heresztyn, Jan Nowak 

Tablica upamiętniająca bohaterów walki 

za Ojczyznę w Tokarach 
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           Kowale Pańskie  
 Uroczystości  w Parafii pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny  w Kowalach Pańskich rozpoczęły 

się od Mszy Świętej za Ojczyznę sprawowanej przez ks. Proboszcza Romana Kowszewicza. Obchody uświetniła 

obecność pocztów sztandarowych. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach 

Pańskich-Kolonii nieśli uczniowie kl. VIII w składzie: Szymon Janicki, Daria Spychała, Oliwia Człapa oraz Ma-

teusz Augustowski, Marta Kapłonek i Aleksandra Galas, natomiast Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Kowalach Pańskich nieśli: Henryk Polewski, Grzegorz Górski, Łukasz Mila.        

        Po Mszy Świętej delegacja w składzie: Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy w Kawęczynie, Bożena 

Kolenda – Radna Gminy Kawęczyn, Andrzej Jaworski - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach 

Pańskich złożyła, w imieniu samorządu Gminy Kawęczyn, kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym poległych        

w obronie Ojczyzny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Beata Andrzejewska 

Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii, od le-

wej: Oliwia Człapa, Szymon Janicki, Daria Spychała 

Delegacja w składzie: od lewej: Andrzej Jaworski, Bożena Kolenda, Piotr Gebler 
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BIGOS LITERACKI  

„Don Kichot”, goniąc za „Sobolem i panną”, zabłądził „W pustyni i w puszczy”. Miał już spędzić „Noce 

i dnie” na „Balladach i romansach”.  Ale wędrując „Przez knieje i stepy” spotkał „Pana Wołodyjowskiego”, który 

mu opowiedział „Przygody dzielnego wojaka Szwejka” i zapytał: „Quo vadis?” – „Tam, gdzie ostatnia świeci 

szubienica” odpowiedział. Razem  poszli „Szlakiem I brygady” w „Nieznany kraj” ratować „Konia na wzgórzu” 

od ciężkiej „Orki na ugorze” oraz gasić „Pożogę”, która „Ogniem i mieczem” niszczyła „Urodę życia” zostawia-

jąc wokół „Popioły” i „Szary proch”. 

Minąwszy  „Pożary i zgliszcza” pożegnali się na „Rozdrożu”. „Don Kichot” opuściwszy „Placówkę” wę-

drował przez „Kraj zwierząt i ludzi”, aż stanął „Nad Niemnem”, gdzie „W cieniu zapomnianej olszyny” spotkał 

„Sezonową miłość”.  

Wsiedli razem do „Łodzi bez steru” i popłynęli „Z fali na falę”. Szumiał im „Wiatr od morza”, unosiła 

„Wierna rzeka”, a „Droga wiodła przez Narwik”. Nagle zerwał się „Huragan” i fale „Potopu”, jak „Zamieć” po-

rwały ich do „Zatopionego królestwa”, gdzie „Król-Duch” z żoną „Balladyną” skazywali „Ludzi bezdomnych” na 

„Syzyfowe prace”. 

„A gdy poszedł król na wojnę” poszli za nim jako „Zwycięzcy oceanu” na „Tajemniczą wyspę”, gdzie 

mieszkał „Syn marnotrawny”, który jak „Robinson Crusoe” został skazany za to, „O czym się nie mówi”.  „Na 

jasnym brzegu” pisał z nudów „Pamiętniki Paska”, „Listy z Afryki” oraz przepisywał „Dzieje grzechu” „Z pa-

miętnika poznańskiego nauczyciela”. Od niego usłyszeli ciekawą „Starą baśń” „O dwóch takich, co ukradli księ-

życ”. 

Po rozstaniu pisali do niego „Listy spod morwy” o tym, jak wędrowali „Jaskółczym szlakiem” po 

„Mlecznej drodze” chcąc osiąść „Na wybrzeżach”. Niestety, spotkał ich smutny „Koniec epopei”, bo „Szatan        

z siódmej klasy” strącił ich do „Przedpiekla”, gdzie znajdowało się obce im towarzystwo. Były tam „Dziewczęta 

z Nowolipek” i „Córka Tuśki”, które żyjąc „Bez dogmatu” i przekraczając wszelkie „Granice” prowadziły 

„Żywot pań swawolnych. Przez nie to „Straszny dziadunio” stracił „Moralność pani Dulskiej”. 

Zostawili więc „Serce za tamą” i udali „Nieznanym szlakiem” przez „Wyrąbany chodnik” do „Ziemi obie-

canej”, by spędzić tam „W lodach północy” „Lato leśnych ludzi”. W drodze usłyszeli „Śpiewy historyczne” 

„Krzyżaków”, „Bema pamięci żałobny rapsod”, „Marynarzy” oraz „Elegię o śmierci Ludwika Waryńskiego”. 

Nad „Mogiłą nieznanego żołnierza” rozpatrywali „Sprawę Dołęgi” i „Mikołaja Doświadczyńskiego przy-

padki”, gdy „Człowiek znaleziony w nocy” na podstawie „Rękopisu znalezionego w Saragossie” przepowiedział 

im, że  jeśli nie połączy ich „Demon zmysłów” to „Rozdziobią kruki i wrony”. „Don Kichot” i „Baśka Murmań-

ska” zlękli się bardzo i ułożyli „Projekt współżycia” „Z dnia na dzień”. Ona miała zachować „Śluby panieńskie”   

a on wieść „Żywot człowieka poczciwego”. 

W „Noc listopadową” udali się na „Zamek kaniowski”, by wyprawić „Wesele”. Na miejscu przywitał ich 

„Król zamczyska”, a „Dzieci znikąd” sypały „Kwiaty polskie”, „Wrzos” i kładły „Kamienie na szaniec”. W przy-

jęciu udział wzięli: „Matka”, Ojciec Goriot”, „Głupia siostra”, „Bracia Karamazow”, „Anna Karenina”, „Mistrz i 

Małgorzata”, „Fantazy”, „Władca skalnej doliny” „Robinson Crusoe”, „Rodzina Połanieckich”, „Książę i że-

brak”, „Księżna łowicka”, „Książę niezłomny”, „Hrabia Monte Christo”, „Maria Stuart”, „Józef Balsamo”, 

„Hrabina Cosel” i „Dzieci kapitana Granta”. Prócz tego przybył „Zamorski diabeł” ze „Srebrnej niedźwiedzicy”  

z „Narzeczoną Harambaszy”. 

Błogosławił „Ksiądz Marek”, a celebrował „Mnich”. Śpiewali „Bracia zmartwychwstańcy” i „Łowcy wil-

ków”. Przygrywał „Janko Muzykant” na „Zaczarowanym flecie”. Tańczyli „Krakowiacy i górale”, „Wybrańcy 

gwiazd” i ”Włóczęgi północy”. Drużbami byli: „Pan Tadeusz”, „Pan Geldhab”, „Konrad Wallenrod”, „Selim Mi-

rza”, „Ostatni Mohikanin” i inne „Dziady”. Jako druhny wystąpiły: „Maria”, „Marta”, „Hania”, Antygona”, 

„Anielka” i „Żabusia”. 

Uczta weselna składała się z 365 dań według „Kucharza doskonałego”. Do stołu podawali „Stary sługa”       

i „Głupi Franek” ubrany w „Kamizelkę”. O oświetlenie troszczył się „Latarnik”, zaś porządku pilnowali  „Trzej 

muszkieterowie”, „Człowiek z bramy” i „Człowiek z karabinem”. Nad ranem „Komediantki” i „Panna z mokrą 

głową” odegrały „Nieboską komedię”, aż było widać „Gwiazdy w studni”. Za to „Piętnastoletni kapitan” wręczył 

im „Gałązkę rozmarynu”. 

Potem nowożeńcy wsiedli do „Kuriera warszawskiego”, który powiózł ich do „Chaty za wsią” na „Gody 

życia”. Tu na „Placówce”obok „Młyna nad Lutynią” „Mąż i żona” zaczęli swoje „Dożywocie”. 

               Jan Czarnek 

               Kalisz 
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PATRIOTYCZNIE W  PRZEDSZKOLU W KAWĘCZYNIE  

 Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie świętowały rocznicę 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Głównym celem wydarzenia było uświadomienie dzieciom jak ważny jest sza-

cunek do symboli i tradycji narodowych. Dzieci odśpiewały hymn Polski, wykonały flagi, kotyliony oraz nary-

sowały kontur mapy Polski. Recytowały również wiersz Władysława Bełzy "Katechizm polskiego dziecka". Dla 

małych dzieci była to niezwykle ważna lekcja patriotyzmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Przedszkolaki podczas śpiewania hymnu  

Młodszy oddział przedszkolny  

cd.str.7 
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 Starsza grupa przedszkolaków już 30 kwietnia aktywnie przygotowywała się do obchodów Święta Kon-

stytucji 3 Maja . Dzieci pokolorowały chorągiewki a potem radośnie wyruszyły z nimi do szkolnego ,,Ogródka 

Marysieńki”,  gdzie z pomocą nauczycielki posadziły fasolę z orzełkiem.  

 Przedszkolaki pomogły w ten sposób starszym kolegom, którzy z 

powodu pandemii i zdalnej nauki nie mogły w pełni  uczestniczyć w re-

alizowanym od kilku lat przez nauczycielkę historii projekcie edukacyj-

nym. Dojrzałe jesienią nasiona fasoli zostaną wykorzystane  na lekcji hi-

storii w klasie VII, kiedy uczniowie będą poznawać różne formy walki 

Polaków z zaborcami oraz sposoby obrony przed wynarodowieniem. Fa-

sola z orzełkiem ma niezwykłą i długą historię. W celu wyjaśnienia sym-

bolicznego znaczenia  fasoli z orzełkiem 

przypominam publikowane już wcześniej 

informacje.                                                                                       

 Nasiona już na pierwszy rzut oka wy-

wołują zdumienie gdyż natura ozdobiła je 

znamieniem w kolorze wiśniowo-

czerwonym w kształcie „orzełka”, nad któ-

rym występuje niewielka plamka, przypomi-

nającą koronę.  Kiedy Polska straciła niepod-

ległość, najprawdopodobniej  dopatrzono się 

orzełka i tak została fasolą patriotyczną. 

Wiek XIX to był czas, gdy  w ramach oporu 

przeciw zaborcom  noszono biżuterię patrio-

tyczną. Na pierścienie i medaliony z orzełka-

mi nie każdego było stać. Fasolę z orzełkami 

zaś mógł uprawiać każdy, ale trzeba było ją 

siać konspiracyjnie. Nasiona przekazywano 

sobie w wielkiej tajemnicy i siano między 

ziemniakami aby fasola była mniej widocz-

na. Za uprawę jej groziły represje. Ponoć        

w zaborze rosyjskim mogła to być nawet 

zsyłka na Sybir. W wielu rodzinach fasolę 

niepodległości dodawano do potraw świą-

tecznych, np. wigilijnych, czy w rocznice 

patriotycznych wydarzeń. Z fasoli z orzeł-

kiem  robiono różańce albo noszono przy 

sobie jako coś w rodzaju narodowego tali-

zmanu, zabierano ją również na emigracje.  

 Teraz możemy już uprawiać tę odmianę 

bez obaw i do woli oraz przyrządzać z niej 

różne potrawy. Warto, by na powrót pojawiła się na naszych stołach a nawet by stała się naszym daniem narodo-

wym, które przygotujemy przynajmniej jeden raz w roku 11 listopada, na Święto Niepodległości.  

 

                                                                                                                                        

            

 

            Beata Pabisiak ,Grażyna Jesionek ,Anna Milewska Inglot 

 

Przedszkolaki podczas sadzenia fasoli w ogrodzie „Marysienki” 

Fasola z orzełkiem 



8                                                           www.kaweczyn.pl 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 

 1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpoczął 

się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-

kań, którym objęte są wszystkie osoby zamieszku-

jące w kraju stale lub czasowo w nim przebywają-

ce, a także osoby przebywające czasowo za grani-

cą, jeśli posiadają tu adres stałego zameldowania.  

 

Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez 

aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spis.gov.pl. Przewidziane są również dwie inne formy udziału 

w spisie: wywiad telefoniczny, który przeprowadzi rachmistrz (zada takie same pytania, jakie są w formularzu 

elektronicznym) oraz wywiad bezpośredni w miejscu zamieszkania osoby biorącej udział w spisie, z udziałem 

rachmistrza terenowego (jeśli kontakt osobisty będzie bezpieczny).  

Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań     

w 2021 r., jest obowiązkowy! 

Uwaga! Rachmistrzowie nie chodzą po domach !  
Jak sprawdzic tożsamość rachmistrza spisowego?  
 W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki spo-

sób można zweryfikować jego tożsamość: 

1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ 

2. Poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza. 

 

 Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że: 

 Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż 

do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach. 
 Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany 

przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię 

i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

 Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet 

albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić 

do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być pró-

bą wyłudzenia danych. 

 Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przed-

mioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania 

do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać 

na próbę wyłudzenia danych. 

 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności 

i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incy-

dent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub 

do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania. 

  

 Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć 

na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych. 

 Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną 

przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca 

udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane 

do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.  

                        
                   Gminne Biuro Spisowe  

https://spis.gov.pl/
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
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POZNAŃSKI CZERWIEC 1956 

cd.str. 11 

Poznański Czerwiec, który rozpoczął się wyjściem 28 czerwca 1956 roku wczesnym rankiem robotni-

ków zakładów im Józefa Stalina (dawniej Hipolita Cegielskiego) na ulice Poznania, był pierwszym w PRL straj-

kiem generalnym i demonstracjami ulicznymi. Choć miał podłoże ekonomiczne, demonstranci wznosili też 

hasła niepodległościowe i religijne, domagając się m.in. uniezależnienia Polski od ZSRR. Gniew poznania-

ków obrócił się przede wszystkim przeciwko funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa. Władze skiero-

wały przeciwko poznańskim robotnikom wojsko i czołgi. W dwudniowych walkach śmierć poniosło 57 

osób. Skutki Poznańskiego Czerwca to między innymi polityczna odwilż jesienią 1956 r. i dojście do wła-

dzy Władysława Gomułki. 
 Przyczyną późniejszych, krwawych 

wydarzeń związanych z pacyfika-

cją protestów robotników było generalne 

niezadowolenie z sytuacji, która panowała 

w  k r a j u ,  a  s z c z e g ó l n i e 

w regionie Poznania oraz w samej Wiel-

kopolsce. Władze PRL podjęły decyzję 

o planie sześcioletnim (1950-1955), który 

miał być „ukoronowaniem” wprowadzo-

nej planowej i centralnie sterowa-

nej gospodarki. Wszelkie potencjalne 

środki przeznaczone na rozwój gospodar-

czy Poznania i okolic były kierowane w 

inne części kraju. Od 1953 roku stopnio-

wo obniżała się stopa życiowa Wielkopo-

lan, co było spowodowane zmniejszeniem 

zarobków pracowników, szczególnie 

przemysłu, obniżeniem im premii oraz 

podwyższaniem norm pracy. Niebagatel-

ne znaczenie miały powstałe braki w za-

opatrzeniu w produkty żywnościowe, jak 

i w przedmioty przemysłowe powszech-

nego użytku. Społeczeństwo miało też 

dość paraliżującego strachu przed rozro-

śniętą armią funkcjonariuszy bezpieki, 

która dążyła do zduszenia w zarodku jakichkolwiek przejawów oporu wobec dążącego do pełnej kontroli 

nad społeczeństwem aparatu władzy w postaci PZPR. Było to szczególnie widoczne w samym Poznaniu jak  i w 

całej Wielkopolsce, gdzie po przeprowadzeniu  przez komunistyczne władze kolektywizacji wsi, na skraju ban-

kructwa i upadku znaleźli się właściciele ziemi, rolnicy, rzemieślnicy, drobne zakłady przemysłowe oraz handla-

rze – PRL tępił jakąkolwiek formę własności prywatnej. Doprowadziło to do ograniczenia produkcji rolnej            

i w efekcie braku żywności w Wielkopolsce, a zwłaszcza w samym Poznaniu (w latach 1955-1956 brakowało 

regularnie masła, jak i węgla). Generalnie władze PRL przeznaczały na inwestycje w tym rejonie kraju znacznie 

mniej środków, niż w innych częściach państwa, co tłumaczyły potrzebą wspierania najbardziej zacofa-

nych obszarów Polski. W Poznaniu brakowało także mieszkań, a średnia płaca w mieście była 8% niższa od 

średniej krajowej. 

 Bezpośrednim jednak powodem opisanych poniżej wydarzeń była narastająca frustra-

cja robotników pracujących w Zakładach im. Józefa Stalina, gdzie 13 tys. pracowników żądało zwrotu zaniżo-

nych na skutek niewłaściwego naliczania podatków od premii, poprawy warunków bezpieczeństwa, higie-

ny pracy oraz obniżenia wyjątkowo restrykcyjnych i wysokich norm produkcyjnych. Robotnicy domagali się 

także podwyższenia płac, jak i obniżenia wysokich cen i w końcu zaczęli grozić władzom przeprowadze-

niem strajku ostrzegawczego. PRL-owskie władze, w celu zapobieżenia potencjalnym problemom związanym  z  

Poznański Czerwiec 1956; źródło: ipn.gov.pl 

https://bliskopolski.pl/leksykon/protest/
https://bliskopolski.pl/leksykon/robotnik/
https://bliskopolski.pl/leksykon/kraj/
https://bliskopolski.pl/leksykon/region/
https://bliskopolski.pl/leksykon/poznan/
https://bliskopolski.pl/leksykon/plan/
https://bliskopolski.pl/leksykon/gospodarka/
https://bliskopolski.pl/leksykon/poznan/
https://bliskopolski.pl/leksykon/kraj/
https://bliskopolski.pl/leksykon/pracownik/
https://bliskopolski.pl/leksykon/spoleczenstwo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/spoleczenstwo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/wladza/
https://bliskopolski.pl/leksykon/spoleczenstwo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/ziemia/
https://bliskopolski.pl/leksykon/rolnik/
https://bliskopolski.pl/leksykon/prl/
https://bliskopolski.pl/leksykon/efekt/
https://bliskopolski.pl/leksykon/wegiel/
https://bliskopolski.pl/leksykon/panstwo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/obszar/
https://bliskopolski.pl/leksykon/poznan/
https://bliskopolski.pl/leksykon/obszar/
https://bliskopolski.pl/leksykon/powod/
https://bliskopolski.pl/leksykon/robotnik/
https://bliskopolski.pl/leksykon/skutek/
https://bliskopolski.pl/leksykon/praca/
https://bliskopolski.pl/leksykon/strajk/
https://bliskopolski.pl/leksykon/prl/
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planowanym wystąpieniem pracowników, przyjęły 26 czerwca 1956 roku  w Warsza-

wie delegację pracowników poznańskiego zakładu, w celu przeprowadzenia z nimi rozmów. Roman Figiel-

ski, minister przemysłu metalowego, w rozmowach z delegacją poznańskich  robotników  zgodził się                                                   

z wieloma postulatami przedstawionymi mu przez rozgoryczonych pracowników. Okazało się, że była to pozoro-

wana wola komunistów – 27 czerw-

ca minister pojawił się z wizytą w Zakładach 

im. Józefa Stalina w Poznaniu, gdzie wobec 

zgromadzonej załogi nie potwierdził swoich 

wcześniejszych deklaracji, co wywołało potęż-

ne oburzenie robotników. W tej napiętej sytu-

acji, 28 czerwca, doszło w Poznaniu do wystą-

pień robotniczych. 

 Rankiem, ok. godz. 6.30 z Cegielskiego 

wyszedł kilkunastotysięczny pochód robotni-

ków i skierował się do centrum Poznania. Do 

manifestacji spontanicznie zaczęli się dołączać 

pracownicy innych fabryk. Robotnicy nieśli 

transparenty z takimi hasłami jak: „Chleba i 

wolności”, „Żądamy chleba”, „Chcemy jeść”, 

oraz biało-czerwone sztandary. Hasła akcento-

wały płacowe motywacje strajkujących, rozcza-

rowanych kolejnymi niedotrzymanymi obietni-

cami rządu. Po drodze demonstranci opanowali 

więzienie przy ul. Młyńskiej, z którego uwolnili 

więźniów. Obok haseł społecznych zaczęły się 

także pojawiać hasła antyradzieckie, takie jak 

„Śmierć zdrajcom” i „Precz z komunistami”. 

Następnie tłum wtargnął do budynku Wojewódz-

kiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i za-

czął wyrzucać przez okna akta. Wówczas z budynku UBP w kierunku strajkujących, wśród których były kobiety  

i dzieci, padły strzały, co zaostrzyło sytuację i wywołało gniew tłumu.  

Część demonstrantów zdobyła broń w więzieniu przy ul. Młyńskiej i w odwecie zaczęła strzelać do funk-

cjonariuszy UBP. Jedną z ofiar strajku był zaledwie trzynastoletni Roman Strzałkowski. Stał się on symbolem 

okrucieństwa władzy. Chłopiec przejął chorągiew trzymaną przez ranne tramwajarki. Kilka godzin później jego 

ciało znaleziono w pozycji siedzącej przywiązane do krzesła na terenie garażów należących do Urzędu Bezpie-

czeństwa. Zginął w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach – do końca nie ma pewności, czy został z premedy-

tacją zamordowany czy zastrzelony przez funkcjonariuszy.  Do akcji przeciw strajkującym wkroczyły oddziały 

wojska, ale nie miały zgody na strzelanie do ludzi. Toteż zostały rozbrojone, a nawet część żołnierzy zaczęła bra-

tać się z robotnikami. Tym samym demonstranci byli coraz lepiej uzbrojeni, a manifestacja przerodziła się w bi-

twę uliczną. 

Początkowo władze centralne nie wiedziały jak zareagować. Gdy nadeszły wiadomości o strzałach, podję-

ta została decyzja o wysłaniu wojska. Do miasta skierowano ok. 10 tys. żołnierzy, 300 czołgów i innych pojaz-

dów pancernych. Około 14.00 w Poznaniu pojawili się premier Józef Cyrankiewicz, Edward Gierek i gen. Stani-

sław Popławski, który dowodził całą akcją wojskową. Wojsko szybko opanowało kluczowe pozycje w Poznaniu    

i po trwającej całą noc strzelaninie spacyfikowało robotników. Zginęło w zależności od ustaleń od 67 do 75 straj-

kujących, a około 450 – 800 odniosło rany. Pierwszy dzień walk, ze względu na liczbę ofiar przeszedł do historii 

jako „czarny czwartek”. Wieczorem wprowadzono w Poznaniu godzinę milicyjną, która obowiązywała do 4 rano 

następnego dnia. Przez całą noc trwały walki, a zatrzymanych demonstrantów przewożono na Ławicę, gdzie mie-

ścił się punkt filtracyjny. 29 czerwca wyemitowano w radio przemówienie premiera Cyrankiewicza, który za po-

znańskie wydarzenia winą obarczył „agentów imperializmu” i powiedział, że „każdy prowokator czy szaleniec, 

który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrą-

bie”. Tego dnia do wieczora trwały aresztowania. Kilka zakładów strajkowało dalej, ale nie było już zamieszek. 

30 czerwca wieczorem władze zaczęły wycofywać wojska z Poznania. 

 

Poznański czerwiec 1956 

https://bliskopolski.pl/leksykon/warszawa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/pracownik/
https://bliskopolski.pl/leksykon/warszawa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/pracownik/
https://bliskopolski.pl/leksykon/warszawa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/pracownik/
https://bliskopolski.pl/leksykon/minister/
https://bliskopolski.pl/leksykon/rozmowa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/postulat/
https://bliskopolski.pl/leksykon/czerwiec/
https://bliskopolski.pl/leksykon/minister/
https://bliskopolski.pl/leksykon/czerwiec/
https://bliskopolski.pl/leksykon/minister/
https://bliskopolski.pl/leksykon/jozef-stalin/
https://bliskopolski.pl/leksykon/poznan/
https://bliskopolski.pl/leksykon/deklaracja/
https://bliskopolski.pl/leksykon/robotnik/
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ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN 

Po krwawym stłumieniu buntu robotniczego na jego uczestni-

ków błyskawicznie spadły dotkliwe represje. Funkcjonariu-

sze UB i milicji dokonali aresztowań na masową skalę. Przed 

Sądem Wojewódzkim w Poznaniu trwały procesy, w których 

zarzucano robotnikom chuligańskie wybryki i zamach na 

ustrój państwa. Wielu z nich zostało skazanych na kary wie-

loletniego więzienia. Zatrzymani byli brutalnie traktowani 

przez milicję. Raporty UB mówią, że do 8 sierpnia zatrzyma-

no łącznie 746 osób. 

 Wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 roku pokaza-

ły, jak wielka była niechęć społeczeństwa polskiego wobec 

komunistycznych władz i stosowanego przez niego systemu 

władzy opartego na terrorze. Ku zaskoczeniu władz PRL oka-

zało się, że mieszkańcy Poznania i Wielkopolski nie akceptu-

ją wszechwładnej władzy komunistycznego rządu i jego apa-

ratu bezpieczeństwa. 

  Poznański Czerwiec 1956 roku był pierwszym w Pol-

sce powojennej masowym wystąpieniem robotniczym prze-

ciwko komunistycznym władzom i w bardzo poważnym 

stopniu przyspieszył zmiany polityczno-gospodarcze w PRL, 

które nastąpiły już w październiku tego roku. 

 

 

Małgorzata Jaworska 

Pomnik Ofiar Czerwca 1956 

         W ramach działalności Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn rozpoczął 

swoją działalność zespół instrumental-

ny, który spotyka się  na próbach w 

Ochotniczej Straży Pożarnej          w 

Milejowie. 

           Pierwsze próby zespołu miały 

miejsce jesienią 2020 r., jednak począt-

kowo skład zespołu ulegał zmianie.  

Obecnie zespół liczy 5 osób, będących 

członkami Stowarzyszenia Emerytów, 

Rencistów           i Inwalidów Gminy 

Kawęczyn, tj.: 

- Stanisław Wiatrowski (perkusja), 

- Tadeusz Gil (skrzypce), 

- Andrzej Dzikowski (akordeon), 

- Wojciech Antczak (saksofon), 

- Hieronim Adamczewski (gitara). 

        Od  15 maja zespół ćwiczy pod 

opieką Pani Agaty Pszczoły – profesjo-

nalnego instruktora muzycznego. 

 

Beata Andrzejewska  

       

  

Od lewej: Tadeusz Gil, Wojciech Antczak, Stanisław Wiatrowski, Aga-

ta Pszczoła – instruktor muzyczny, Hieronim Adamczewski,  

Andrzej Dzikowski 
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Stanisław Urbaniak 

Prezes Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn 

ogłasza konkurs 

 na nazwę zespołu instrumentalnego. 

Swoje pomysły można przesyłać na adres e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

lub złożyć w kopercie na punkcie informacyjnym Urzędu Gminy w Kawęczynie  

(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) 

Na propozycję czekamy do 18 czerwca 2021 r. 

Dla autora nazwy, którą przyjmie zespół przewidziano nagrodę książkową. 

Zapraszamy do udziału ! 

 

mailto:ugkaweczyn@kaweczyn.pl
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STOP COVID-19 W ŚDS W MŁODZIANOWIE ! 

 Koronawirus, COVID -19, kwarantanna, izolacja, zagrożenia, obostrzenia to  są nowe sytuacje, z którymi 

przyszło się nam mierzyć od 2020 roku. Radzimy sobie z nimi różnie. U jednych występuje  zachwianie poczucia 

bezpieczeństwa, niepewność jakie będzie jutro i  czy w ogóle będzie jutro. U innych wyzwalają się pokłady opty-

mizmu, pozytywnej aktywności. I oby takich postaw było jak najwięcej- ludzi uśmiechniętych, zaangażowanych 

w czynienie dobra, patrzących w przyszłość z optymizmem. Ale żeby tak było, należy sobie w tym pomóc. 

Przede wszystkim stworzyć warunki, które zapewniają choć minimalne poczucie bezpieczeństwa. I takie właśnie 

warunki udaje się nam osiągnąć dzięki realizacji projektu  „ STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne 

w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7. 2  Usługi 

społeczne i zdrowotne,  Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakon-

kursowe w zakresie epidemii COVID 19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 

– 2020. 

 Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego prowadzących na swoim terenie jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej. Jego celem jest wsparcie instytucji pomocy w związku z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.  Na terenie naszej gminy realizatorem tego projektu z tego zakresu 

jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie. Projekt zakłada  realizację działań mających na celu  

stworzenie takich warunków pracy, aby była ona bezpieczna zarówno dla samej kadry jak i dla uczestników.  Pra-

ca w naszym ośrodku odbywa się w bezpośrednim kon-

takcie z drugim człowiekiem i wymaga od wszystkich 

zachowania  odpowiedniej postawy jak i przestrzegania  

rygorów sanitarnych  wynikających z zagrożenia koro-

nawirusem. Dlatego zaplanowano między innymi takie 

działania: wyposażenie pracowników naszego ośrodka 

w środki ochrony indywidualnej takie jak: maseczki, 

rękawice jednora-

zowe, środki do 

dezynfekcji rąk i 

powierzchni a tak-

że zaplanowano 

wsparcie psycholo-

giczne. Wszyscy 

wiemy jak ważna 

jest postawa pra-

cowników, którzy każdego dnia pomagają, wspierają i uczą osoby, które ma-

ją różnorodne problemy. To pracownicy muszą wykazywać spokój, cierpli-

wość, zrozumienie  i rozsądnie interpretować ogrom różnorodnych informa-

cji o  koronowirusie i zagrożeniach jakie on niesie. Uczestnicy, z którymi 

pracujemy są bardziej podatni na działania szerzącego się niepokoju- czują 

się zagrożeni. Mają mniejsze zdolności adaptacyjne do radykalnie zmieniają-

cej się rzeczywistości. Nie radzą sobie z lękiem przed chorobą i śmiercią, 

tworzą „czarne scenariusze”, uciekają od rzeczywistości. Dlatego pracowni-

cy, którzy również żyją w koronowirusowej rzeczywistości, muszą być spe-

cjalistami  wiedzącymi jak postępować w określonych sytuacjach, nie dać się 

stresowi i nie ulegać atmosferze strachu. Aby tak mogło być, w ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 

warsztatów z psychologiem i psychiatrą na tematy „ COVID – 19  - nie daj się stresowi” i  „ Praca terapeutyczna  

Gazetka profilaktyczna w Środowiskowym Domu  

Samopomocy  w Młodzianowie 

Środki ochrony indywidualnej 

cd.str. 15 
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PODATEK LEŚNY OD A DO Z  

w warunkach epidemii”. Forma warsztatowa pozwoli pracownikom           

w aktywny sposób odbierać i przetwarzać  uzyskane informacje, a także 

odreagowywać w aktywny sposób negatywne emocje, nie pozwalając, 

aby stres zawładnął życiem naszych pracowników i uczestników. My wie-

my, że dbając o siebie i swój profesjonalizm, mamy przede wszystkim na 

względzie dobro naszych uczestników, ich spokój i bezpieczeństwo. 

Jako  ośrodek jesteśmy już wyposażeni w odpowiedni sprzęt i środki do 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID -19, a wyposażenie 

nas - pracowników, dzięki projektowi, w dodatkowe kompetencje, pod-

niesie standard świadczonych przez nasz ośrodek usług.                           

I ze spokojem możemy powiedzieć, jak Scarlet O,Hara  w „Przeminęło         

z wiatrem „ jutro też jest dzień...” 

 

Teresa Michalska 

Kierownik ŚDS w Młodzianowie  

 

Bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk  

w  Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Młodzianowie 

 Jesteś właścicielem lasu? Masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls” i „Lz”, czyli las? 

Zapłać podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić. 

Co jest opodatkowane ? 
Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych 

na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. 

Kto płaci podatek ? 
1. właściciele lasów, 

2. posiadacze samoistni lasów, 

3. użytkownicy wieczyści lasów, 

4. posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy ? 
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł 

prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatnie-

go dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek. 

Czynności i dokumenty ! 
Podatnicy podatku leśnego składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce 

położenia lasu: 

1. informacje o lasach w terminie 14. dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wyga-

śnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – 

dotyczy osób fizycznych, 

2. deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy po-

wstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obo-

wiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

 

cd.str.16 
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Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki 

organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację 

na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fi-

zyczna nie dostaje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego. 

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy 

korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy). 

Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów. 

 

Stawki podatku ! 
1. od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzy-

skanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, 

2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej. 

Rada gminy może w uchwale obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako pod-

stawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy. 

 

Zwolnienia od podatku!  
Zwalnia się od podatku leśnego: 

1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, 

2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabyt-

ków, 

3. użytki ekologiczne, 

4. uczelnie, 

5. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyż-

szego i nauki, 

6. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne 

objęte systemem oświaty oraz prowadzące je orga-

ny, w zakresie lasów zajętych na działalność oświa-

tową, 

7. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

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

w ustawie o podatku leśnym, 

9. instytuty badawcze, 

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

sach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowa-

nia zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych, 

 

Kiedy i jak płaci się podatek? 
Podatek płacą: 

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

maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, 

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobo-

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

– do 15. dnia każdego miesiąca, 

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

raty. Podatek można zapłacić przelewem na konto organu podatkowego. Osoby fizyczne mogą również płacić 

gotówką (jeżeli pobór podatku odbywa się w formie inkasa). 

 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) 

 

Jolanta Krucka  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/888
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Szanowni Mieszkańcy! 
Wójt Gminy Kawęczyn informuje, iż prowadzony jest nabór uzupełniający deklaracji na montaż kolekto-

rów słonecznych w ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn 

poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” w ramach środków unijnych WRPO 

2014-2020. 

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym 

przy wykorzystaniu energii słonecznej.  

Nabór dotyczy następujących rodzajów kolektorów:  

 2 kolektory, zasobnik wody 250 l - dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych od 1 do 4 osób  

 3 kolektory, zasobnik wody 350 l - dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez co najmniej 5 osób 

 

Szczegóły dotyczące warunków jakie należy spełnić określa Regulamin naboru uzupełniającego na ko-

lektory słoneczne – instalacja do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Regulamin i  deklarację można po-

brać ze: strony internetowej www.bip.kaweczyn.pl (zakładka Przetargi i Ogłoszenia - Ogłoszenia) lub 

www.kaweczyn.pl (zakładka   - Dla mieszkańca Projekty z Funduszy Zewnętrznych  - zakładka projektu) lub oso-

biście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Kawęczyn. 

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Kawęczyn  (Kawęczyn 48, 62-704 

Kawęczyn) w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2021 roku. 

 

Ważne! Przy składaniu deklaracji otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie złożenia wraz z nume-

rem, który będzie niezbędny przy ewentualnym losowaniu. 

Ponadto informujemy, że nabór uzupełniający na instalację fotowoltaiczną (produkcja prądu) odbę-

dzie się w terminie późniejszym. 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z:  

Paulina Tyczyno Tel.: 632885921 lub  

Agnieszka Sasiak Tel.: 632885922 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA MONTAŻ  
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

STRAŻACKI TYDZIEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W KOWALACH PAŃSKICH ... 

 Pierwszy tydzień maja w naszej szkole przebiegał pod hasłem „Tydzień z naszym patronem”. Świę-

towanie Dnia Patrona zbiegło się z powrotem do szkoły uczniów klas I-III i to oni swoimi działaniami zaakcento-

wali Dzień Strażaka. W klasach I-III było wspólne śpiewanie piosenek o strażakach, wykonywanie tematycznych 

rysunków, oglądanie i przymierzanie, oczywiście za dużych jeszcze, mundurów strażackich, galowego i bojowe-

go oraz nauka resuscytacji krążeniowo- oddechowej, no bo przecież strażacy ratują życie i pomagają, zgodnie z 

mottem „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Oczywiście co najmniej połowa chłopców deklaruje, że chce w 

przyszłości zostać strażakami, następców więc nie powinno zabraknąć. Uczniowie klas starszych, w formie zdal-

nej, na godzinach wychowawczych poznawali specyfikę zawodu strażaka, jej charakter i wyjątkowość. Utwier-

dzili  się w przekonaniu, że nasz patron jest niezwykły i jesteśmy z takiego patrona dumni. Ponadto zostali zapo-

znani z ćwiczeniami wchodzącymi w skład  testów sprawnościowych, którym poddawani są kandydaci do szkół 

pożarniczych i aplikujący do pracy w PSP. Mieli też okazję  sprawdzić swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa roz-

wiązując testy z konkursów pożarniczych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”. Było bardzo trudno, bo testy te wymagają rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Nie mniej jedn- 

 

http://www.bip.kaweczyn.pl
http://www.kaweczyn.pl
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-ak warto przypomnieć, że Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich- Kolonii może się  

pochwalić niemałymi sukcesami w tym turnieju. Również i tę działalność wstrzymała pandemia, gdyż od dwóch 

lat konkursy nie odbywają 

się. Trzeba mieć jednak 

nadzieję, że w przyszłości 

wrócimy do tego konkursu 

z bogatymi tradycjami. Bo 

kto, jak kto, ale uczniowie 

ze szkoły Strażaków Pol-

skich powinni posiadać 

bogatą wiedzę o swoich 

patronach… 

Spotkanie z Patronem mia-

ło miejsce także w ramach 

zajęć świetlicowych, a w 

ich trakcie  dzieci również 

miały okazję poznać na-

szego patrona. 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Wiatrowska,, Ewa Sobolewska 

Najmłodsi uczniowie  ze swoimi pracami plastycznymi o tematyce strażackiej 

Przymierzanie strojów strażackich  Nauka udzielania pierwszej  pomocy  
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UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW  

Grypa ptaków, d. pomór drobiu, należy do chorób zwierząt listy Światowej Organizacji Zdrowia Zwie-

rząt jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 

100%. Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych 

(drób), jak i dzikich zwierząt wolno żyjących. 

Główną drogą zakażenia jest droga oddechowa i pokarmowa. Najbardziej prawdopodobnym źródłem za-

każenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptac-

twem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, na-

wóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa 

człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprze-

strzeniania choroby. Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, 

zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, 

zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne 

ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na 

powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergen-

ty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, goto-

wanie). 

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach 

przede wszystkim z: 

 kałem, 

 wydzieliną z oczu, 

 wydzieliną z dróg oddechowych, 

 wydychanym powietrzem. 

 

Zagrożenie dla drobiu: 

Okres inkubacji trwa od 3 do 5 dni .Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu są mało charakterystyczne  i zróżni-

cowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń 

towarzyszących oraz warunków środowiskowych. Gatunkami drobiu, które charakteryzują się dużą wrażliwością 

na zakażenie wirusem grypy ptaków i występowanie klinicznej postaci choroby są kury i indyki. Podobną, acz-

kolwiek nieco mniejszą wrażliwością charakteryzują się perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy. Głównymi 

objawami są:  

 brak apetytu, 

 gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, 

 objawy nerwowe, 

 zasinienie i obrzęk grzebienia i korali, 

 silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, 

 trudności z oddychaniem, 

 biegunka. 

 

Zagrożenie dla ludzi: 

Człowiek może zakazić się wirusem grypy ptaków poprzez bardzo bliski bezpośredni kontakt z zakażonym dro-

biem, bądź z powierzchniami i przedmiotami zanieczyszczonymi jego odchodami.  

Wirus ptasiej grypy rzadko powoduje zakażenie u ludzi. Gdy jednak do tego dojdzie, to grypa przebiega o wiele 

ciężej od “klasycznej” ludzkiej grypy. Sporadycznie obserwuje się następujący przebieg choroby: gorączka, ból 

gardła, kaszel, bóle mięśni, stawów, zapalenie spojówek, biegunka, wymioty. Następnie może pojawić się wiru-

sowe zapalenie płuc, w wyniku którego dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej. 

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii: 

 Słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzi-

kiego ptactwa ( trzymać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.), 
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JAK UZYSKAĆ DECYZJĘ  
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH— CZĘŚĆ I 

Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i w jakim celu się ją wydaje ? 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje jak należy wykonać inwestycję, aby zminimalizować 

wpływ na stan środowiska. Jest niezbędna, gdy inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco 

oddziaływać na środowisko. Urząd wydaje tę decyzję po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddzia-

ływania przedsięwzięcia na środowisko. W decyzjach środowiskowych bada się wpływ na siedliska zwierząt, ro-

ślin, stosunki wodne, ale także zdrowie i warunki życia ludzi jeszcze zanim wyda się inne zgody budowlane. Wy-

dawane decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji, takie jak decyzje o warunkach zabudowy czy 

pozwolenie na budowę, muszą uwzględniać ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Kiedy wydaje się decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych? 

To kiedy należy uzyskać decyzję określają dwa akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 247) (dalej: „Ustawa o ocenach"). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczą-

co oddziaływać na środowisko (Dz.U Z 2019 poz. 1839 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie)   

 

Ustawa o ocenach wymienia dokumenty inwestycyjne przed którymi należy uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowania.  Do takich dokumentów zaliczamy m.in.:  

 decyzję o pozwoleniu na budowę; 

 Należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury ( silosy paszowe ) pod kątem obecności zanie-

czyszczeń, np. odchodami dzikich ptaków, 

 Należy wyeliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich ( umie-

ścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne), 

 Nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a ist-

niejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa, 

 Nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki), 

 Jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, należy jak najczęściej usuwać opadłe owo-

ce. 

 

W dniu 12 kwietnia 2021 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskie-

go rozporządzenie nr 16/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2021 roku, w spra-

wie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów tureckiego  i kaliskiego. W związku z 

wystąpieniem w miejscowości Gawłowice gmina Goszczanów (województwo łódzkie) ogniska wysoce zjadliwej 

grypy ptaków (HPAI)  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu w  promieniu 10 km od ogniska wyznaczył ob-

szar zagrożony, który swoim zasięgiem objął teren  powiatu tureckiego w tym następujące  miejscowości w  Gmi-

nie Kawęczyn : Okręglica , Chocim , Głuchów. 

Natomiast w dniu 29 kwietnia 2021 roku zostało opublikowane rozporządzenie nr 20/21 Wojewody Wiel-

kopolskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej 

grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów tureckiego i kaliskiego. W związku z wystąpieniem w miejscowości 

Poniatówek gmina Goszczanów (województwo łódzkie) ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  Powiato-

wy Lekarz Weterynarii w Sieradzu w  promieniu 10 km od ogniska wyznaczył obszar zagrożony, który swoim za-

sięgiem objął teren  powiatu tureckiego w tym następujące  miejscowości w  Gminie Kawęczyn : Okręglica , Cho-

cim , Głuchów, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Żdżary, Milejów i Wojciechów. 

                   Monika Jatczak 

cd.str.21 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839
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 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

 niektóre koncesje i decyzje wydawanych na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 

i górnicze; 

 pozwolenie wodnoprawne na regulację wód, 

 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych; 

 pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach 

szczególnego korzystania z wód; 

 decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów; 

 decyzja o zmianie lasu na użytek rolny; 

 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

decyzja o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

Natomiast rozporządzenie dzieli przedsięwzięcia na takie, które mogą: 

 zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

 potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

 

Jak zakwalifikować planowane przedsięwzięcie?  

 

Dla inwestycji, które są wymienione w rozporządzeniu i są zakwalifikowane jako mogące zawsze znacząco od-

działywać na środowisko musi być przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko. Oznacza to, 

że już na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej inwestor będzie zobowiązany do przy-

gotowania specjalnego dokumentu tzw. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, to organ 

wydający decyzję środowiskową ( Wójt, Burmistrz, Prezydent) po uzyskaniu opinii instytucji do tego wyznaczo-

nych, rozstrzyga o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsię-

wzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, a więc czy sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

będzie konieczne. 

Jako przykład można podać inwestycję polegająca na budowie budynku inwentarskiego  do chowu zwierząt np. 

krów mlecznych, kiedy ich liczba: 

- jest większa  niż 210 DJP (Duża Jednostka Przeliczeniowa liczona zgodnie z przelicznikiem)-ten rodzaj inwesty-

cji mieści się w par. 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia i jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziały-

wać na środowisko i w tym przypadku musi być przeprowadzona  ocena oddziaływania na środowisko.  

- jest w przedziale  między 60  a 210 DJP - ten rodzaj inwestycji mieści się w par. 3 ust. 1 pkt. 104 lit. b  rozporzą-

dzenia  i jest przedsięwzięciem  mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może 

ale nie musi być przeprowadzona  ocena oddziaływania na środowisko.  

 

Kto wydaje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych? 

 

Kolejnym krokiem jest ustalenie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Z uwagi na częste nowelizacje Ustawy o ocenach zawsze warto każdorazowe zidentyfikować organy właściwe 

bezpośrednio w tekście Ustawy o ocenach (art. 75). W zależności od rodzaju przedsięwzięcia obecnie organem 

właściwym jest: 

 regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ - m.in. w przypadku przedsięwzięć realizowanych na terenach 

zamkniętych, przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich), 

 starosta (w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów), 

 dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu 

Państwa, na użytek rolny), 

wójt, burmistrz, prezydent miasta (w przypadku przedsięwzięć nie przypisanych ww. organom). 

Ustalenie organu właściwego jest istotne nie tylko z punktu widzenia adresata wniosku o wydanie decyzji środowi-

skowej, ale również z punktu widzenia kompletowania załączników do wniosku o wydanie takiej decyzji. Inne za-

łączniki inwestor będzie musiał załączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla której wydania właści-

wy jest RDOŚ, a inne do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, który będzie rozpatrywał wójt, burmistrz, 

prezydent miasta.  
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Procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedstawia poniższy schemat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie wymagane są załączniki do wniosku, co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia oraz kiedy 

możemy spotkać się z odmowną decyzją zostanie przedstawione w  kolejnym numerze „Kawęczyniaka”.  

                  

                                                                                             Agnieszka Sasiak 

Przedsięwzięcia ZAWSZE  znacząco 

oddziaływujące na środowisko 

Przedsięwzięcia POTENCJALNIE znaczą-

co oddziaływujące na środowisko 

Przedsięwzięcia wymagające  sporzą-

dzenia do wniosku RAPORTU 

Inwestor składa Wójtowi (Burmistrzowi, Prezy-

dentowi, Miasta)  - Wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach załączając 

RAPORT o oddziaływaniu danego przedsięwzię-

cia wraz z wymaganymi załącznikami 

 

Przedsięwzięcia wymagające  sporządzenia 

do wniosku  KARTY INFORMACYJNEJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Inwestor składa Wójtowi (Burmistrzowi Prezydentowi 

Miasta)  - Wniosek o wydanie decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach załączając KARTĘ INFOR-

MACYJNĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA wraz z wymagany-

mi załącznikami 

 

Wójt  (Burmistrz, Prezydent Miasta)  -  zwraca się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-

dowiska (RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) oraz do Dyrekto-

ra Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (DRZGW Wody Polskie )z wnio-

skiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania 

na środowisko oraz ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 

Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta)  - 

Stwierdza brak konieczności przeprowadze-

nia oceny oddziaływania na środowisko 

Wydaje decyzję o środowiskowych uwarun-

kowaniach – uwzględniając warunki i wy-

magania nałożone przez instytucje opiniują-

ce (RDOŚ,PPIS,DRZGW Wody Polskie) 

Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta)  - w 

drodze postanowienia nakazuje sporządze-

nie raportu o oddziaływaniu na środowisko i 

określa jego zakres. 

Wnioskodawca przedkłada Wójtowi 

(Burmistrzowi, Prezydentowi Miasta)  - ra-

port o oddziaływaniu na środowisko. 

Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta przeprowadza postępowanie administracyjne z udziałem instytucji uzgadniających 

(RDOŚ, PPIS, DRZGW Wody Polskie), przeprowadza procedurę udziału społeczeństwa, wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach uwzględniającą uzgodnienia (RDOŚ,PPIS,DRZGW Wody Polskie) oraz uwagi i wnioski społeczeństwa. 
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KĄCIK POETYCKI 

Prezentujemy Państwu kolejne wiersze Anny Pękacz 

ZACZNĘ OD NOWA 
 

Na papier przeleję  

Wszystkie moje słowa 

To co złe wyrzucę 

I zacznę od nowa 

Te kartki zapiszę  

Tak puste jak noce 

W nich gwiazdy rozsypię 

I wezwę złe moce 

Z otchłani mej duszy 

Głębi mego serca 

Ja zamknę je tutaj 

Nie dając im miejsca 

Na smutków pisanie 

Jak serca rozbicie 

Żalu pamiętanie 

Wejścia w moje życie 

Na kartkach zapiszę  

na papier przeleję  

Podpalę, wyrzucę 

I znów się zaśmieję 

NOWY DZIEŃ 

 

Kiedy idziemy razem spać 

po ciężko przepracowanym dniu 

nasze oddechy łączą się w jedno. 

Wtedy jesteśmy dla siebie najbliższi, 

połączeni groblą jezior. 

Mimo częstych wzburzonych fal 

dobrze się rozumiemy 

czując, że zawsze będziemy razem. 

Rankiem, gdy ścieramy resztki snu 

wstajemy z nadzieją, 

by rozpocząć nowy dzień. 

Niby niewiele czasu nam zostało, 

a jednak to bardzo dużo, 

bo w jedności życie to wieczność. 

Kolejne wiersze   

o. Krzysztofa Niespodziańskiego 

Krok po kroku poznaje cie  

Wolałbym sny 

Ale sen to sen 

Co  poznam? 

Co odkryję? 

Czy dość mam czasu? 

Czy poznam Ciebie? 

Przekleństwa widzę 

Przebiegłość świata 

I własną niemoc 

I własny  błąd 

Kwiecistą łąka 

Gnojem ścielę 

Stąd fetor niezadowolenia 

Ja się nie zrażam 

Nie uciekam 

Nowy dzień oczy otwiera 

A ja kolejny krok stawiam 

Od nowa poznaję Cię życie 

 

Moje myśli  skromnie 

 Takie pokorne albo nagie 

Mało kto chce milczeć 

Ktoś kimś być zapragnął 

Wielka sprawa 

A myśl moja w leku 

Jej twarz aż pobladła 

Obca światu 

Radio ryczy ludziom 

Podsuwa szablony 

Oszukanym 

Trzymam w ręce pióro 

Drugą płótno mażę 

Błękitem 

To jedyne furtki 

Bez skobla i klucza 

 Otwarte 

Dla wolności myśli 

Dla samej wolności nie ucieknę 
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XXXIII SESJA RADY GMINY KAWĘCZYN 

 W dniu 26 kwietnia odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn. Uczestniczyło w niej 14 rad-

nych. Na początku posiedzenia przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Podczas XXXIII Sesji 

przyjęte zostało sprawozdanie z działalno-

ści bibliotek na terenie Gminy Kawęczyn, 

które przedstawiła Dyrektorka Biblioteki 

Elżbieta Kalinowska. Następnie Rada 

Gminy Kawęczyn procedowała uchwały    

w sprawach m. in. zmiany uchwały budże-

towej gminy na rok 2021, przyjęcia wielo-

letniego programu gospodarowania miesz-

kaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 

2021-2025, zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Kawęczyn, uchwalenia Re-

gulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Kawęczyn, przyjęcia 

szczegółowego sposobu i zakresu świad-

czenia usług odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, rozpatrzenia 

petycji z dnia 11.03.2021 dotyczącej patrona Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych oraz rozpatrzenia skar-

gi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. W następnym punk-

cie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. Takie sprawozdanie przedsta-

wił również Przewodniczący Rady Gminy. Jeden z ostatnich punktów porządku obrad dotyczył zapytań i wolnych 

wniosków. W ramach tego punktu poruszony został temat kosztów poszczególnych inwestycji drogowych po 

przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, kwestia dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Lo-

kalnych oraz zapytano o program utylizacji azbestu. Na wszystkie pytania na bieżąco odpowiadał Wójt Jan No-

wak oraz pracownicy Urzędu Gminy.   Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Piotr Gebler zamknął 

obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.  

Magdalena Krakowiak  

Obrady Rady Gminy Kawęczyn  

      W dniu 14 maja 2021r. Gmina Kawęczyn nabyła niezabudowaną działkę  o nr 100/5 o powierzchni 15 arów 

położoną w miejscowości Leśnictwo za cenę w kwocie 12510,00zł. Przedmiotowa działka została nabyta z prze-

znaczeniem na cele urządzenia terenów rekreacyjnych obejmujących budowę wiaty rekreacyjnej. 

Halina Ambroziak –Juszczak 

INFORMACJA 

UWAGA! SZCZEPIENIE PSÓW W GMINIE KAWĘCZYN 

 Gmina Kawęczyn  informuje, że w dniach od 7 czerwca do 15 lipca odbędzie się  szczepienie psów prze-

ciwko wściekliźnie na terenie  gminy  Kawęczyn w/g ustalonego harmonogramu dla poszczególnych miejscowo-

ści. Szczepienie psa na wściekliznę to  obowiązek każdego  właściciela. Szczepienie przeprowadzą  lekarze wete-

rynarii  dojeżdżając osobiście do każdej  zagrody (gospodarstwa) na terenie gminy. 

Koszt  szczepienia  jednego zwierzęcia  wynosi  30,00 zł.  

Monika Jatczak  



KGW BĘDZIECHÓW W PROGRAMIE „WITAJ WIELKOPOLSKO !”  

                                                             www.kaweczyn.pl                                                            27 

cd.str.28 

  

 7 maja 2021 r.  w TVP3 Poznań w  programie „Witaj Wielkopolsko!” na żywo zaprezentowały się przed-

stawicielki z KGW Będziechów: Iwona Błaszczyk i Monika Michalak.  Panie przedstawiły swoje osiągnięcia, 

które zdobyły mimo krótkiej działalności koła, było to m.in. II miejsce podczas Półfinału Bitwy Regionów w wo-

jewództwie wielkopolskim, który odbył się 16 czerwca 2019 r.  w Marszewie podczas Marszewskich Dni Pola, 

Letnich Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMASZ za golonkę po staropolsku z kapustą i grochem i kluskami 

ziemniaczanymi „Pół na Pół”. Reprezentantki KGW Będziechów opowiadały o tym, iż powalczą o kolejne lokaty 

podczas następnej edycji konkursu „Bitwa Regionów 2021”. Relację na żywo oglądał m.in. Jan Nowak-Wójt 

Gminy Kawęczyn.  

Odcinek można obejrzeć na stronie:  

https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/poznan/publicystyka/witaj-wielkopolsko/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Andrzejewska 

Przedstawicielki KGW Będziechów podczas  relacji  na żywo 

https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/poznan/publicystyka/witaj-wielkopolsko/
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 W ostatnich dniach maja miałem przyjemność 

rozmawiać z dr. Jarosławem Królem — lekarzem rodzin-

nym w Ośrodku Zdrowia w Tokarach i gminnym spo-

łecznikiem, który w tym roku obchodzi 35-lecie swojej 

pracy. Była to bardzo ciekawa i  inspirująca rozmowa, 

która zaowocowała tym oto artykułem.  Zapraszam do 

lektury . 

 

Na samym początku proszę powiedzieć o swoich korze-

niach rodzinnych? 

Mój tata pochodzi z rodziny gospodarzy chłopskich 

posiadając gospodarstwo jeszcze za czasów carskich. Dziad-

kowie gospodarzyli na dużym gospodarstwie, w Kucharach 

Kościelnych (Gmina Rychwał). W czasie II Wojny Świato-

wej zostali wysiedleni z tego gospodarstwa a ojciec jako naj-

starszy został skierowany do pracy u bauera u którego praco-

wał przez całą wojnę. Gospodarstwo niemieckie znajdowało 

się na terenie Wielkopolski. Tereny te podczas okupacji zo-

stały wcielone do Niemiec i nosiły nazwę Warthegau, czyli 

Kraj Warty. Moja mama pochodzi ze wschodu z terenów 

kresów, a dokładnie z okolic Stanisławowa, dzisiejszy Iwano

-Frankiwsk (miasto na zachodniej Ukrainie). Mój dziadek 

był leśniczym  a teren w którym pracował to Karpaty 

Wschodnie, czyli tereny górskie. Mama mieszkała w miejscowości Pasieczna (wieś w rejonie nadwórniańskim 

obwodu stanisławowskiego na ukraińskim Pokuciu), gdzie znajdowały się kamieniołomy w których pozyskiwano 

kamień do wytwarzana kostki granitowej, która wykorzystywana była do ułożenia dróg. Ponieważ Dziadkowie 

zginęli jeszcze przed II Wojną Światową, moja mama wychowywała się u swojej babci przez cały okres wojny. 

Mama miała dużo szczęście, że Sowieci nie zdążyli ją wywieść na Syberię. Po wojnie w 1945 jako repatriantka 

mieszkała na początku w Opolu a później w Zabrzu. 

 

Teraz proszę o kilka słów o sobie, zacznijmy może od szkoły podstawowej? 

 Urodziłem się w Warszawie i rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej i Liceum nr 14. W wyniku refor-

my ośmioklasowej powstawała nowa Szkoła Podstawowa nr 93 do której uczęszczałem. Po egzaminach do szko-

ły średniej dostałem się do XIV Liceum Ogólnokształcącego. Obecnie szkoła ta nosi nazwę im. Stanisława Sta-

szica, jest to szkoła średnia o profilu matematyczno – fizycznym, dlatego też z całego roku tylko cztery osoby 

wybrały medycynę, głownie kierunki po ukończeniu tego liceum to Politechnika Warszawska, nauki ścisłe czy 

też Szkoła Główna – Handlowa. 

 

Przejdźmy może do początków pracy zawodowej? 

Po skończonych studiach medycznych w Akademii Medycznej w Poznaniu i uzyskaniu dyplomu lekarza, dosta-

łem propozycję, żeby rozpocząć pracę w którymś z tych nowych województw, które wtedy powstały. Po rozmo-

wie z dyrektorem Leszkiem Reysnerem, który sprawował piecze nad Szpitalem w Turku, zdecydowałem podjąć 

się tutaj pracę. Zaproponowano mi bardzo dobre warunki, zapewniono mieszkanie oraz pracę dla małżonki. Do-

datkowo, kiedy podejmowało się pracę w województwach deficytowych to otrzymywało się podwójną pensję 

czyli warunki były bardzo korzystne. Pracę rozpocząłem jako lekarz anestezjolog, z perspektywą powstania od-

działu intensywnej opieki medycznej. Niestety do dnia dzisiejszego taki oddział nie powstał. Obiecano mi rów-

nież talon na samochód, ale go nie otrzymałem. Zaproponowano mi  pracę na którą wyraziłem zgodę. Było to pół 

etatu  w Ośrodku Zdrowia w Tokarach, ponieważ był wakat oraz pół etatu w szpitalu w Turku. 

dr Jarosław Król  
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Pracę w Ośrodku Zdrowia w Tokarach Pierwszych rozpocząłem 1 czerwca 1986 roku. Zgodnie z umową którą 

podpisałem musiałem zrobić specjalizację z anestezjologii oraz intensywnej terapii. Następnie odbyłem specjali-

zację z zakresu organizacji ochrony zdrowia oraz medycyny rodzinnej. 

 

Jak Doktor wspomina początki pracy w Ośrodku w Tokarach i jak można porównać tamte czasy do dzi-

siejszych? 

 Na początku było trudno, na EKG trzeba było wysyłać pacjentów do szpitala. Na badania krwi również pa-

cjenci byli wysyłani do szpitala do Turku. Poza tym dodzwonić się gdzieś graniczyło z cudem, nie było komórek, 

maszt który stoi koło ośrodka był naszą radiostacją. Były do dyspozycji tylko dwa pomieszczenia, pokój zabiego-

wy, gabinet lekarski, w trzecim pomieszczeniu przyjmował lekarz stomatolog… 

 

Zapytam teraz o życie oprócz pracy, jest doktor prężnie działającym społecznikiem w naszej Gminie? 

Wg. mnie to wszystko wychodzi z lat młodzieńczych, z 

liceum, gdzie działałem w harcerstwie. Byłem drużynowym, 

później zastępcą komendanta szczepu, w harcerstwie przesze-

dłem każdy szczebel. Pozostała pewna potrzeba, działania, sa-

morealizacji na zewnątrz, wykazanie się odpowiednią inicjaty-

wą w stosunku do społeczeństwa i dać coś z siebie. Na studiach 

również działałem w organizacji studenckiej, gdzie robiliśmy 

programy radiowe, muzyczne dla studentów mieszkających w 

akademikach. Później w ciągu pracy działałem w związku za-

wodowym lekarzy obecnie jestem w związku zawodowym pra-

codawców ochrony zdrowia (dawne Porozumienie Zielonogór-

skie). Na terenie Gminy Kawęczyn w związku z tym, że mój 

dziadek jako jeden z bogatszych gospodarzy wraz ze swoim 

szwagrem oraz księdzem utworzyli jednostkę Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Kucharach Kościelnych. Na dowód tego jest ta-

blica pamiątkowa oraz protokoły, opisy. W kronice jest następu-

jący tekst, który pamiętam: cyt. „Jak naczelnik Król krzyknął 

baczność to liście z drzew leciały”. Studiując w Warszawie nie 

słyszałem o Ochotniczych Strażach Pożarnych, dopiero tutaj na 

tym terenie, zacząłem interesować się pożarnictwem. Obecnie 

jestem członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mile-

jowie oraz członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kawęczynie.  To odno-

śnie straży, następnie jak powstawało Kawęczyńskie Towarzy-

stwo Rozwoju to były zupełnie inne priorytety niż w czasie 

obecnym, ponieważ inne były potrzeby. Był to okres transfor-

macji, potrzeba była informacji, odpowiedniego wychodzenia z 

bezrobocia, powstało centrum informacji obywatelskiej, działało 

w Kawęczynie, oraz Centrum Integracji Społecznej w Młodzia-

nowie, tam mieszkańcy naszej gminy nabywali różnego rodzaju 

umiejętności. Niestety nie udało utworzyć się spółdzielni, na bazie naszych doświadczeń, pewnej pomocy w ra-

mach Lokalnej Grupy Działania powstała Spółdzielnia „Powrócisz Tu”  z siedzibą w Turku. 

 

Jak wg. doktora zmieniła się Gmina Kawęczyn przez te 35 lat? 

 Jeżeli chodzi o Gminę to była to wieś, teraz wygląda to zupełnie inaczej. Na terenie Gminy jest dobrze roz-

winięta sieć dróg, kanalizacja, przybywa domów jednorodzinnych. Ten skok cywilizacyjny w przeciągu tych lat 

jest ogromny. Przecież jeszcze 20 lat temu były dwie chałupy na terenie Gminy Kawęczyn, w terenie mojego 

działania w których za podłogę służyło podłoże z gliny, stropy były wykonane również z polepy czyli gliny. Dla 

mnie to był szok dlatego że polepę to ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, z lat 50. Poza tym pamiętam też strze-

chy, teraz już ich nie ma. Zauważyć należy też wybudowane szkoły. 

 

 

Na zdjęciu  drugi od lewej  dr Jarosław Król 

podczas obozu harcerskiego 
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Urząd Gminy w Kawęczynie informuje,   

że obiekt sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” 

 w Kawęczynie  jest czynny  

według  poniższego harmonogramu: 

poniedziałek, wtorek - nieczynne 

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

Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów)  

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. SKP Słupca 10 30 50:7 

2. Olimpia Koło 11 27 57:14 

3. Warta Pyzdry 9 18 31:14 

4. Kasztelania Brudzew 11 15 20:22 

5. GKS Orzeł Kawęczyn 11 12 25:40 

6. Zjednoczeni Rychwał 12 9 14:39 

7. Wicher Dobra 12 3 7:68 

Tabela – I Liga Okręgowa Trampkarz Starszy C1 gr. 6  

L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Kasztelania Brudzew 4 12 39:4 

2. Piast Grodziec 4 9 21:15 

3. MKS Tur 1921 Turek 4 6 28:21 

4. GKS Orzeł Kawęczyn 4 6 18:19 

5. Wicher Dobra 4 1 14:30 

6. Kasztelania II Brudzew 4 1 11:42 

Tabela po rundzie 4 kolejkach sezonu 2020/2021, runda wiosenna                                                     

II Liga Okręgowa Orlik E1 Gr. 11 

Ostatnie pytanie. Co lubi doktor robić w wolnym czasie? 

 W wolnym czasie wracam do historii, czytam trochę wspomnień, które były, pewnych uwarunkowań, dla-

czego było tak a nie inaczej. 

 

Plany na przyszłość? 

Trzeba znaleźć następcę, żeby kontynuował moją pracę, chciałbym aby objął  to młody lekarz. Jest tu spo-

ry majątek, mamy tutaj wyposażenie, które jest naszą własnością. Można by było komuś sprzedać ten dobytek, 

jakiejś firmie, która dowoziłaby lekarzy, ale to już nie będzie to samo, nie będzie takiej więzi pomiędzy społe-

czeństwem a pracownikami Ośrodkiem Zdrowia. 

 

Czego Doktorowi życzyć na przyszłość? 

Zdrowia i końca epidemii…                Marcin Mazurek  



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 

                  ††††   
Genowefa Jońska   *     Kazimiera Pawlaczyk   *   Czesław Jaśkiewicz   *     Tadeusz Kowalewski 
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L.P Nazwa Drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. LKS Ślesin 19 50 72:15 

2. GKS Orzeł Kawęczyn 19 48 60:19 

3. GKS Osiek Wielki 19 42 52:16 

4. Sparta Barłogi 19 38 59:34 

5. Znicz Władysławów 19 33 43:31 

6. Nałęcz Babiak 19 29 36:39 

7. Górnik Kłodawa 19 27 54:45 

8. Warta Kramsk 19 26 36:47 

9. Warta Rumin 19 19 24:42 

10. Hetman Orchowo 19 19 33:60 

11. Teleszyna Przykona 19 17 28:54 

12. Wicher Dobra 19 14 33:66 

13. KS Mostki 19 13 28:61 

14. GKS Osiek Mały/Łuczywno 19 12 22:51 

Tabela po rundzie jesiennej sezonu 2020/2021     

 Klasa A Proton Seniorzy Gr. 4  

 Śluby 
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 5/21 „Kawęczyniaka”  

jest HASŁO: „ Popis Pinokia w cyrku” 

 Spośród nadesłanych odpowiedzi  wylosowano 1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Kawęczyn otrzymuje:  

Maria Krysiak 

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 czerwca 2021 r.   

 

Do rozlosowania nagrody. 


