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OSTATNIA W ROKU 2020 - SESJA RADY GMINY  

Dnia 29 grudnia 2020 roku miała miejsce  XXIX Sesja 

Rady Gminy Kawęczyn. Tematem przewodnim posiedzenia było 

przyjęcie budżetu na 2021 rok, w którym dochody  ustalono na 

poziomie 26.494.958,00 zł, natomiast wydatki stanowią kwotę 

27.918.430,00 zł. Wśród głównych zadań do realizacji w 2021 

roku znalazły się takie inwestycje jak budowy: przydomowych 

oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ka-

węczynie, dróg w Żdżarach oraz Kawęczynie oraz remont istnie-

jącej nawierzchni w miejscowości Marianów. W trakcie posie-

dzenia Rada Gminy procedowała przyjęcie Wieloletniej Progno-

zy Finansowej na lata 2021-2028.  
 

Obrady Rady Gminy Kawęczyn 

WSPOMNIENIE O DRUHU JANUSZU WOJCIECHOWSKIM 

 Wdniu 2 stycznia 

2021 r. zmarł Druh Janusz 

Wojciechowski - Wieloletni 

Prezes Zarządu Wojewódzkie-

go Związku OSP RP w Koni-

nie, były Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Turku. 

Przez lata związany z jednostkami OSP z Powiatu Turec-

kiego, a w szczególności z terenu Gminy Kawęczyn, co 

przejawiało się w Jego obecności na  wszystkich wydarze-

niach strażackich i nie tylko, do ostatnich dni życia. Nale-

ży dodać, że był współtwórcą sportów pożarniczych we-

dług regulaminu CTIF na terenie Gminy Kawęczyn. Druh 

Janusz Wojciechowski zmarł w wieku 81 lat. Urodził się       

28 marca 1940 r. w Dobrej. Był synem Józefa Wojciechow-

skiego (urzędnika  samorządowego w Dobrej) oraz Haliny z 

domu Janickiej. Jego ojcem chrzestnym był słynny Prezes OSP Milejów-Jan Szukała. W wieku 13 lat wstąpił do 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej. Od roku 1991 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego OSP w 

Turku,  w latach 1991-1996 był Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Koninie. Od 2017 roku był 

honorowym członkiem OSP Dobra. 

Odznaczenia:  

 Brązowy, Srebrny, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, 

 Złoty Znak Związku OSP RP – 1989 r., 

 Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 2000 r., 

 Semper Vigilant „Wiecznie Czuwający” – 2010 r.  

                Marcin Mazurek  

Śp. druh Janusz Wojciechowski 
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Podczas Sesji zostało omówione sprawozdanie z działalności Zespołu Inter-

dyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kawę-

czyn za rok 2020.   

Ponadto organ stanowiący przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia pomni-

ka przyrody – drzewa rosnącego w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Turek, Le-

śnictwo Linne, obręb Chocim. Pomnik przyrody otrzymał nazwę „Chocimierz”, 

która została wyłoniona w drodze konkursu przeprowadzonego przez Szkołę Pod-

stawową im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych. Pomysłodawczynią nazwy jest 

Aleksandra Musiałowska, uczennica oddziału „0”. Należy zaznaczyć, że jest to 

okazały wiąz szypułkowy o obwodzie 310 cm.  

Na ostatniej sesji w tym roku Rada Gminy Kawęczyn przyjęła Gminny Program 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani         

w Gminie Kawęczyn na rok 2021.  

Budżet 2021 

Uchwałą nr XXIX/207/2020 Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na rok 2021. 

Materiał przekazany Państwu w bieżącym wydaniu Kawęczynianka stanowi pre-

zentację planów i zadań do realizacji na rok 2021. Przedstawiamy zatem szczegó-

łowy plan przyjętych dochodów i wydatków Gminy Kawęczyn na rok 2021.   

Plan dochodów zakłada  kwotę 27.636.658,00 w tym: 

- dochody bieżące – 26.785.440,00 

- dochody majątkowe, dotacje na zadania inwestycyjne  – 851.218,00 

W szczegółowości dochody przedstawiają się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jan Nowak Wójt Gminy 

 Kawęczyn omawia projekt 

budżetu  Gminy Kawęczyn na 

2021 rok 

  
Źródło dochodów wg rozdziału Dochody bieżące 

Dotacje na zada-

nia zlecone 

Dochody 

majątkowe 

    19.128.366,00 7.657.074,00 851.218,00 

1 Rolnictwo i łowiectwo 315.000,00   700.218,00 

  Wpłaty wkład własny mieszkańców – przydo-

mowe oczyszczalnie ścieków 
105.000,00     

  Dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
    700.218,00 

  Pozostałe dochody, czynsz z dzierżawy 210.000,00     

2. Gospodarka mieszkaniowa 128.041,00   136.000,00 

  Wpływy z czynszów obciążenia w ramach 

kosztów utrzymania pomieszczeń komunalnych 

(ogrzewanie, koszty energii elektrycznej, wody) 

128.041,00     

  Sprzedaż nieruchomości,     136.000,00 

3. Administracja publiczna 9.350,00 45.502,00   

  Koszty wysyłanych upomnień, odsetki od środ-

ków pieniężnych, refundacja kosztów zatrud-

niania (refundacja Powiatowy Urząd Pracy) 

9.350,00     

  Dotacja dla realizacji zadań USC   44.444,00   

  Dotacja zadania zlecone – rejestr spisu wybor-

ców 
  1.058,00   

4. Dochody z tytułu podatków, opłat 9.018.758,00     

  Podatek rolny 521.300,00     

  Podatek od nieruchomości 1.160.000,00     

  Podatek leśny 33.000,00     

  Podatek od środków transportowych 60.000,00     

  Podatek od spadków i darowizn 20.000,00     

  Podatek od czynności cywilno prawne 100.000,00     

  Odsetki od nieterminowych wpłat 2.050,00     
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  Opłata skarbowa 12.000,00     

  Opłata eksploatacyjna 15.000,00     

  Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż na-

pojów alkoholowych 
55.000,00     

  Dochody gminy z tytułu podatku PIT 3.455.604,00     

  Dochody gminy z tytułu podatku CIT 10.000,00     

  Pozostałe 12.200,00     

5 Subwencje 10.845.781,00   15.000,00 

  Subwencja oświatowa 5.739.640,00     

  Subwencja ogólna 4.952.727,00     

  Subwencja równoważąca 98.414,00     

  Zwrot w ramach Funduszu sołeckiego – zadania 

zrealizowane w roku 2019 
40.000,00   15.000,00 

6 Oświata i wychowanie 259.750,00     

  Dotacja przedszkola 142.500,00     

  Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 
7.000,00     

  Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

ramach wychowania przedszkolnego 
32.000,00     

  Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych a tere-

nie innych gmin 

30.000,00     

  Pozostałe 48.250,00     

7. Pomoc społeczna 233.990,00 8.366.572,00   

  Ośrodki wsparcia – dotacja dla Środowiskowe-

go Domu Samopomocy w Młodzianowie 
  706.608,00   

  Dotacja - finansowanie składek ub. zdrowotne-

go za osoby pobierające świadczenia 
11.212,00 6.000,00   

  Dotacja – zasiłki okresowe 12.474,00     

  Dotacja – zasiłki stałe 103.520,00     

  Dotacja – zadania własne gminy 25.218,00     

  Usługi opiekuńcze 3.000,00     

  Dotacja – świadczenie 500+   5.181.044,00   

  Dotacja – świadczenia rodzinne, alimentacyjne   1.717.920,00   

  Wpłaty rodziców - żłobek 56.700,00     

  Dofinansowanie budowy i funkcjonowania 

żłobka 
  755.000,00   

  Pozostałe 21.866,00     

8. Gospodarka komunalna 1.16.300,00     

  Wpływ z opłaty za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych 
1.100.000,00     

  Pozostałe 16.300,00     

 

Plan wydatków zakłada  kwotę 28.739.130,00 w tym: 

- wydatki  bieżące – 25.855.839,91 

- wydatki majątkowe – 2.883.290,09 

W szczegółowości wydatki  przedstawiają się następująco: 
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Wydatki wg rozdziałów Wydatki bieżące 
Wydatki ma-

jątkowe 

Wydatki majątko-

we dofinansowane 

środkami UE 

    25.855.839,91 2.883.290,09 700.218,00 

1 Rolnictwo i łowiectwo 21.000,00 1.625.018,00 700.218,00 

   Dotacja dla spółki wodnej 5.000,00     

  Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-

cyjnej Kawęczyn, Marianów kol. 
  180.000,00   

  Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków 
  1.443.018,00 700.218,00 

  Dofinansowanie budowy studni głębino-

wych dla osób fizycznych 
  2.000,00   

  Wpłaty 2% wpływów z tyt. podatku rol-

nego na rzecz Izb Rolniczej 
13.000,00     

  Pozostałe 3.000,00     

2. Transport i łączność - drogi 384.300,00 702.000,00   

  Wydatki bieżącego utrzymania dróg – 

zimowe i letnie utrzymanie dróg gmin-

nych 

384.300,00     

  Budowa drogi Żdżary   530.000,00   

  Budowa Zjazdu Kawęczyn   22.000,00   

  Budowa drogi Kawęczyn Dino   60.000,00   

  Budowa chodnika w m. Kawęczyn   40.000,00   

  Dofinansowanie inwestycji drogi woje-

wódzkiej - ciąg pieszo rowerowy Głu-

chów - Tokary 

  50.000,00   

2. Gospodarka mieszkaniowa 194.000,00 259.500,00   

  Wydatki bieżące w ramach utrzymania 

obiektów komunalnych 
154.000,00     

  Koszty należnego podatku VAT 40.000,00     

  Zakup działki w miejscowości Dziewiąt-

ka z przeznaczeniem na cele statutowe 

sołectwa 

  13.000,00   

  Zakup gruntów na cele inwestycyjne   200.000,00   

  Wykup gruntów pod drogę Kawęczyn, 

Dz. 133 „GS” i Tartak i Marianów Kol. 
  46.500,00   

3 Plany zagospodarowania przestrzenne-

go (studium, warunki, mapy) 
58.500,00     

4. Administracja publiczna 3.749.767,00 10.000,00   

  Urząd Stanu cywilnego w ramach otrzy-

manej dotacji 
44.444,00     

  Rada Gminy 160.600,00     

  Urząd Gminy koszty zatrudnienia, szko-

leń, energii elektrycznej, ZFŚS, remonty, 

usługi zakup materiałów biurowych, tele-

komunikacja 

2.741.120,00     

  Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputero-

wy 
  10.000,00   

  Inkaso sołtysów 53.000,00     

  Promocja gminy Kawęczyn 12.300,00     

  Centrum usług wspólnych – obsługa 

szkół i przedszkola, zakup oleju opałowe-

go w ramach ogrzewania placówek 

oświatowych 

722.803,00     

  Wypłaty diet dla sołtysów uczestniczą-

cych w posiedzeniach  sesyjnych RG 
10.000,00     

  Pozostała działalność 5.500,00     
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5. Rejestr spisu wyborców 1.058,00     

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
277.179,00     

  Dotacje dla OSP 48.869,00     

  Bieżące utrzymanie gotowości bojowej 198.310,00     

  Ubezpieczenie samochodów bojowych i 

budynków 
30.000,00     

7. Zarządzanie kryzysowe 72.000,00     

8. Obsługa długu – odsetki od spłacanych i 

planowanych kredytów 
78.000,00     

9. Rezerwa ogólna 33.000,00     

10. Oświata i wychowanie 9.048.038,00     

  Bieżące utrzymanie szkół i przedszkola 8.978.038,00     

  Koszty pobytu dzieci z terenu gminy Kawę-

czyn w przedszkolach poza gminą Kawę-

czyn 

70.000,00     

11. Ochrona zdrowia przeciwdziałanie nar-

komani i alkoholizmowi 
55.000,00     

12. Pomoc społeczna 1.672.412,00 50.000,00   

  
Domy Pomocy Społecznej – pokrycie kosz-

tów pobytu mieszkańców Gminy Kawęczyn 
75.000,00     

  Środowiskowy Dom samopomocy 706.608,00     

  Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w 

Tokarach Pierwszych - adaptacja pomiesz-

czeń, modernizacja i rozbudowa 

  50.0000,00   

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 5.000,00     

  Składki ub. zdrowotnego za osoby pobiera-

jące świadczenia socjalne 
17.412,00     

  
Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze 128.074,00     

  Zasiłki stałe 118.740,00     

  Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej 
455.218,00     

  Usługi opiekuńcze 57.560,00     

  Pomoc w zakresie dożywiania 100.000,00     

  Pomoc o  charakterze socjalnym 8.800,00     

13. Pomoc społeczna – świadczenia w ra-

mach działu RODZINA 
      

  Świadczenia wychowawcze 500+ 5,188,144,00     

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1,793,420,00     

  Wspieranie rodziny 68.106,00     

  Rodziny zastępcze 20.000,00     

  Funkcjonowanie żłobka opieka nad dziećmi 

do lat 3 
811.700,00     

14. Gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska 
1.860.286,91 222.772,09   

  System gospodarowania odpadami komu-

nalnymi ( odbiór odpadów, utylizacja ) 
1.384.086,00     

  Utrzymanie zieleni publicznej, ochrona 

krajobrazu 
12.000,00     
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  Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schro-

nisku 
70.000,00     

  Oświetlenie uliczne koszty energii i konser-

wacji 
374.400,00     

  Pozostała działalność 19.800,91     

  Budowa Oświetlenia ulicznego - w Gminie 

Kawęczyn wymiana na led 
  90.000,00   

  Zagospodarowanie placu Dzierzbotki   14.121,28   

  Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowo-

ści Chocim - IV etap 
  10.500,00   

  Zagospodarowanie placu przy świetlicy w 

Młodzianowie – Zakątek rekreacyjno - wy-

poczynkowy 

  19.000,00   

  
Budowa siłowni zewnętrznej w Marcinowie   13.581,64   

  
Zakup ogrodzenia dla działki w Leśnictwie   10.000,00   

  Utwardzenie placu z przeznaczeniem na 

cele rekreacyjno – sportowe w Żdżarach 
  11.609,66   

  Zakup wyposażenia placu zabaw w Maria-

nowie Kol. 
  5.250,00   

  Zagospodarowanie placu rekreacyjno spor-

towego w Głuchowie 
  20.000,00   

  
Zagospodarowanie placu rekreacyjno - spor-

towego w sołectwie Kowale Pańskie kol 
  13.920,25   

  Budowa altany rekreacyjnej w Marcjanowie 

i zagospodarowanie placu przy świetlicy 

wiejskiej 

  11.789,26   

  Zakup części ogrodzenia na działkę w Stani-

sławie 
  3.000,00   

15. Domy kultury świetlice kluby 347.729,00 14.000,00   

  Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 73.300,00     

  Dotacja Orkiestra dęta przy OSP Tokary 27.000,00     

  Dotacja zorganizowanie czasu wolnego dla 

emerytów 
3.500,00     

  Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w 

Wojciechowie – zakup materiałów 
  14.000,00   

  Dotacja dla  Biblioteki Publicznej 123.000,00     

  Pozostałe wydatki – obsługa dożynek, 

gminny dzień dziecka  i innych wydarzeń o 

charakterze kulturalnym 

110.929,00     

  Ochrona zabytków 10.000,00     

16. Kultura fizyczna i sport 144.200,00     

  Dotacje w ramach realizacji zadań kultury 

fizycznej (Orzeł Kawęczyn i inne małe pro-

jekty) 

70.000,00     

  Pozostała działalność – utrzymanie obiek-

tów sportowych i obsługa imprez o charak-

terze sportowym- zawody strażackie, zawo-

dy konne 

74.200,00     
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Fundusz Sołecki 

 W  roku 2021 podobnie jak w latach poprzednich wszystkie sołectwa przystąpiły do realizacji zadań w ra-

mach funduszu sołeckiego. Szczegółowy wykaz zadań przyjętych do realizacji w poszczególnych sołectwach 

Gminy Kawęczyn prezentowany był w listopadowym numerze Kawęczynianka  tj. nr 11/20.  Wszystkie zgłoszone 

we wnioskach przedsięwzięcia zostały przyjęte do realizacji. Na rok 2021 w budżecie gminy Kawęczyn na zada-

nia, które sołectwa podjęły się realizować wyodrębniono kwotę 490.188,62 

 

Zadłużenie Gminy Kawęczyn 

 Zadłużenie Gminy  Kawęczyn wg stanu na dzień 01.01.2021 roku wynosi –2.535.842,00 zł z tytułu spłaca-

nych kredytów inwestycyjnych. Kwota wynikająca do spłaty w roku 2021 wg harmonogramów to kwota 

442.986,00 
Uchwała w sprawie podjęcia budżetu wraz z załącznikami oraz szczegółowym uzasadnieniem umieszczona jest na 

naszej stronie internetowej. Poniżej zamieszczamy link, który odsyła bezpośrednio do treści uchwały XXIX-

/207/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2020 r. 

http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-rady-

gminy-2018.html 

            Edyta Balcerzak, Magdalena Krakowiak 

              

PRZEDSZKOLNE KOLĘDOWANIE W SKARŻYNIE 

Boże Narodzenie to czas magiczny, 

przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i mi-

łością. Dla Polaków wielowiekowa tradycja oraz 

pielęgnowanie obrzędów jest bardzo istotne, to 

nierozerwalna część naszej kultury, z którą silnie 

związani jesteśmy od najmłodszych lat. Dlatego 

też, pomimo trudnej sytuacji związanej z pande-

mią w dniu 22 grudnia 2020 r. dzieci z oddzia-

łów przedszkolnych przygotowały „Jasełka Bożonarodze-

niowe” i wprowadziły społeczność naszej szkoły w atmos-

ferę świąt Bożego Narodzenia.          Przedszkolaki podczas 

występu zaprezentowały swoje umiejętności i zdolności  

aktorskie, recytatorskie  oraz wokalne.  

 Po przedstawieniu Dyrektor Szkoły Krzysztof Jesio-

nek złożył wszystkim obecnym oraz uczestniczącym w 

transmisji online życzenia z okazji zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia  i nadchodzącego Nowego Roku. Po 

zakończonej uroczystości wszystkie dzieci zasiadły do stołów zastawionych różnymi przysmakami i dzieliły się   

wrażenia mi z występów.  

                                                                                                                              

                                       Aneta Jesionek  

Przedszkolaki wraz z opiekunami 

Przedszkolaki podczas  występu  
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 - JAKIE WSPARCIE MOŻNA 
OTRZYMAC Z ZUS ? 

 Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. można uzyskać dodatkowe świadczenie posto-

jowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wnioski 

można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  

 Dodatkowe świadczenie postojowe - wnioski od 16 grudnia 2020 r. 

 O dodatkowe świadczenie postojowe mogą również wystąpić prowadzący pozarolniczą działalność gospo-

darczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem: 

 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki, 

 93.11.Z - działalność obiektów sportowych. 

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia 

wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 20-

19 r. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podsta-

wie wniosku RSP-D albo RSP-DB. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co 

wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy.  

 Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność go-

spodarczą – wnioski od 30 grudnia 2020 r. 

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która skorzystała ze świadczenia postojowego (złożyła 

wniosek RSP-D, RSP-DB) może od 30 grudnia 2020 r. wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojo-

we. Aby skorzystać z tego świadczenia przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być 

niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie 

postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). 

 Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r.  

Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za li-

piec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogą złożyć wniosek do ZUS od 30 grudnia 2020 r. 

Zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki: 

 byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r., 

 przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był 

niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 

2019 r., 

 złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 paź-

dziernika 2020 r. 

 Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r. 

Płatnicy z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0 mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 

listopad 2020 r. Zwolnienie będzie przysługiwało, jeśli płatnik spełni następujące warunki: 

 był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r., 

 przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przycho-

du uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r., 

 złoży deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 

r. (chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku). 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej 

do 31 stycznia 2021 r. 

               Źródło: www.zus.pl 
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„TATO, MAMO - NIE PIJ! NIE PAL!” 

W dniu 30 listopada 2020 roku odbyło się podsumowanie XXI Gminnego Konkursu Profilaktycznego 

pod hasłem. „TATO, MAMO – NIE PIJ! NIE PAL!”- ,,Rodzina bez nałogów!’’.  Pomimo ograniczeń spowo-

dowanych pandemią COVID – 19 do udziału w konkursie  przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Tokarach Pierwszych, Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich –Kolonii 

oraz ze Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie. 

Celem konkursu było kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych wśród uczniów szkół podstawo-

wych z terenu Gminy Kawęczyn.  

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie prezentacji multimedialnych promujących  zdrowy styl 

życia pod hasłem  „Rodzina bez nałogów” w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV – VI i VII – VIII. 

Komisja po wnikliwej ocenie wykonanych prac podjęła decyzję o przyznaniu następujących wyróżnień: 

1) Ksawery Jasnowski ze Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych w kategorii klas IV – VI, 

2) Karolina Balcerzak ze Szkoły Podstawowej  w Tokarach Pierwszych w kategorii klas VII – VIII - opiekunowie: 

Anna Jankowska i Dorota Czerniak, 

3) Wiktoria Graczyk ze Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich-Kolonii w kategorii klas VII – VIII - opiekun  

Agnieszka Glapa, 

4) Maja Werbińska ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie w kategorii klas  IV – VI - opiekun Milena Mąka, 

5) Amelia Wosiek ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie w kategorii klas VII – VIII– opiekunowie: Aneta Jesionek 

i Magdalena Czerniak. 

Każdy uczeń wyróżniony otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową. Ich fundatorem była Gminna Ko-

misja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kawęczynie.  

 

                 Magdalena Czerniak, Milena Mąka, Aneta Jesionek 

 

 

 

 

 

Ksawery Jasnowski Kornelia Balcerzak Wiktoria Graczyk 

Maja Werbińska 
Amelia Wosiek 



PSZOK OTWARTY !!! 

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ka-

węczynie, który jest zlokalizowany na Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a), będzie czynny od 9 stycznia 

2021 roku tj. sobota w godzinach   8.00 – 14.00  i w każdą kolejną sobotę (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy).  

Z uwagi na fakt, iż Punkt rozpoczyna swoją działalność w czasie epidemii, pragniemy zapewnić Państwu 

sprawną obsługę.  W związku z tym osoby, które są zainteresowane oddaniem w tych dniach odpadów do 

PSZOK proszone są  o zgłaszanie tego faktu do tut. Urzędu od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-

15:30 pod numerem telefonu: 063 288 59 24.  

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

-odpady wielkogabarytowe i meble w ilości do 100 kg/osobę /rok, 

-odpady komunalne ulegające biodegradacji – tra-

wa, gałęzie, 

-przeterminowane leki, 

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

-zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluore-

scencyjne (świetlówki), 

-zużyte baterie, akumulatory, 

-chemikalia, 

-tonery, 

-termometry rtęciowe, 

-zużyte opony - 2  szt. opon samochodowych na osobę/rok, 

-zużyte oleje, 

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

zujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych wykonywanych przez mieszkańców) do 100 kg/

osobę /rok, 

-popiół, 

-szkło, papier, tworzywa sztuczne, 

-środki ochrony roślin. 

 Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkań-

ców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kawęczyn, którzy są objęci systemem gospodar-

ki odpadami komunalnymi  i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.  

      

            Agnieszka Sasiak 

 Gmina Kawęczyn w dniu 4 stycznia 2021 r. zawarła umowę z Przychodnią dla Zwierząt w Kawęczynie na 

świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie pozostawania w gotowości do całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  

                Monika Jatczak 

INFORMACJA 
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W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do 

działu podatkowego Urzędu Gminy w Kawęczynie dotyczącymi 

opodatkowania gruntów wydzierżawionych pod inwestycje takie 

jak np. farmy fotowoltaiczne informujemy, że: zasady opodatko-

wania podatkiem od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), dalej: u.p.o.l.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy podatnikami podatku od 

nieruchomości są osoby fizyczne lub osoby prawne będące wła-

ścicielami nieruchomości lub posiadaczami nieruchomości. 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości nie 

może być przeniesiony, także w przypadku wydzierżawienia gruntów innemu podmiotowi. Przedmiotem opodatko-

wania zaś - stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 tejże ustawy są między innymi grunty, w tym użytki rolne zajęte na 

prowadzenie działalności gospodarczej.  

A zatem podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntu, na którym znajduje się budowla będzie właści-

ciel gruntu, na którym prowadzona będzie działalność gospodarcza w postaci np. farmy fotowoltaicznej i na wła-

ściciela gruntu zostanie wystawiany nakaz podatkowy. Informujemy również, iż kwota podatku za teren, na któ-

rym znajduje się inwestycja np. farma fotowoltaiczna będzie naliczana jako podatek od nieruchomości nie rolny.  

               Ewa Frątczak  

KTO PŁACI PODATEK GRUNTOWY ? 

POSIEDZENIE GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-
ARCHITEKTONICZNEJ 

 W dniach 1 i 17 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbyły się  posiedzenia Gminnej 

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Ich celem było zapoznanie się Komisji oraz wyrażenie przez nią  opi-

nii na temat  projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miej-

scowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna” oraz na temat projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn”. Spotkania miały m.in. na celu wypracowanie  

projektu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marianów-Kolonia , który 

zostanie  przeznaczony na strefę inwestycyjną. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kawęczyn nr VIII/64/2019 z 

dnia 30.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go w miejscowości Marianów-Kolonia-Strefa inwestycyjna planowane jest przekształcenie terenu o powierzchni 

około 8 ha, położonego przy drodze krajowej nr 83 na Strefę inwestycyjną zapewniającą możliwość rozwoju 

działalności gospodarczej w zakresie lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy 

usługowej. 

 Projekt planu oraz zmiany Studium został przygotowany i zaprezentowany  przez Patrycję Piorun -

Masłowską oraz Sylwię Miszczak, które posiadają stosowne uprawnienia i są upoważnione do przygotowania 

wyżej wymienionych dokumentów planistycznych. W spotkaniu uczestniczyli : Jan Nowak Wójt Gminy Kawę-

czyn, Elżbieta Tomczak Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn oraz pracownicy Urzędu Gminy: Halina Ambroziak-

Juszczak, Agnieszka Sasiak oraz Paweł Naglewski. W roli ekspertów w zakresie planowania przestrzennego 

wzięli  udział Jan Kłysz ( Przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)  i Maciej Wal-

czak (urbanista, Członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).                                                                

              

                                                                                                                                       Halina Ambroziak-Juszczak 
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ŻŁOBEK JUŻ OTWARTY 

  Wdniu 29 grudnia 2020 r. miało miejsce poświęcenie Gminnego Żłobka w Kawęczynie. Uroczystość 

ta z powodu panujących obostrzeń odbyła się w skromnym gronie. Otwarcia dokonała Dyrektor Gminnego Żłobka 

Katarzyna Paruszewska. Powitała ona zapro-

szonych gości: 

-Wójta Gminy Kawęczyn  Jana Nowaka, 

- Piotra Geblera Przewodniczącego Rady 

Gminy Kawęczyn wraz z Radnymi Gminy 

Kawęczyn, 

-Proboszcza  Parafii Tokary Księdza Anto-

niego Janickiego, 

- Elżbietę Tomczak Zastępcę Wójta Gminy 

Kawęczyn, 

- Dorotę Bartosik Sekretarza Gminy Kawę-

czyn, 

- Edytę Balcerzak Skarbnika Gminy Kawę-

czyn, 

-projektanta i inspektora nadzoru Wiesławę 

Kolendę,  

-Jolantę Krawczyk Kierownika GOPS w Ka-

węczynie, 

-Bożenę Tylak - Dyrektora Szkoły Podstawo-

wej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie, 

-Martę Śniegocką - p.o. Kierownika CUW w Kawęczynie. 

Następnie Pani Dyrektor poinformowała, iż całkowity koszt realizacji zadania to: 3.396.844,08 w tym dofinanso-

wanie z: programu Maluch+ 862.910,00 zł, Wielko-

polskiego Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

9.567,00 i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

859.806,00 zł. Ponadto dodała, że Gmina pozyskała 

również środki w ramach WRPO na doposażenie i 

bieżące funkcjonowanie żłobka w kwocie 

1.407.303,76 zł. Wykonawcą budowy była firma 

Piotra Haraszkiewicza EKO-BUD z Sieradza, a pro-

jektantem i inspektorem nadzoru Wiesława Kolen-

da. 

4 stycznia 2021 r. po raz pierwszy otworzyły się 

drzwi dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 

Katarzyna Paruszewska w swoim wystąpieniu nad-

mieniła, że żłobek będzie doskonale wypełniał za-

dania związane z opieką, wychowaniem i edukacją  

najmłodszych dzieci, a ich uśmiech oraz wdzięcz-

ność rodziców będą motywacją do dalszej pracy. 

Ma nadzieję, że nowo powstały obiekt wpisze się w 

potrzeby mieszkańców Gminy. Na koniec podziękowała wszystkim osobom , które służyły pomocą, dobrą radą, 

doradztwem w realizacji tej wielkiej inwestycji. Szczególne podziękowania skierowała do Wójta Gminy  Kawę-

czyn Jana Nowaka i Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn Piotra Geblera wraz z Radą Gminy za podjęcie 

decyzji o budowie żłobka oraz za zaangażowanie, aby ten obiekt powstał. Następnie poświęcenia pomieszczeń i 

krzyży dokonał proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach  ks. Antoni Janicki, a przybyli goście 

zwiedzili nowo powstały budynek.  

 Oficjalny termin oddania budynku ze względu na sytuację epidemiologiczną nastąpi w terminie póź-

niejszym, o czym Państwa poinformujemy.        

              Katarzyna Paruszewska  

Dyrektor Żłobka Katarzyna Paruszewska 

ks. Antoni Janicki podczas poświęcenia  

pomieszczeń żłobka i krzyży 
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W przedwojennej Polsce Gminne Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowe powstały na podstawie rozporządze-

nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas wiej-

skich pożyczkowo-oszczędnościowych (Dz. U. R. P. № 118, poz. 1069). Miały one za zadanie udzielanie ludności 

wiejskiej kredytów na cele gospodarcze oraz ułatwienie gromadzenia oszczędności. Kasy przyjmowały wkłady 

oszczędnościowe i lokaty oraz prowadziły operacje kredytowe. Gmina odpowiadała za wkłady oszczędnościowe 

oraz za inne zobowiązania kasy całym swoim majątkiem i dochodami. Ogólna suma zobowiązań kasy nie mogła 

przekraczać dwudziesto-

krotnej wysokości jej 

kapitału zakładowego i 

zasobowego. 

Ich tworzenie było 

zjawiskiem powszech-

nym. W powiecie turec-

kim powstały między 

innymi: w Tokarach, Ko-

walach Pańskich, Skarży-

nie, oraz Goszczanowie. 

Okoliczności zorga-

nizowania Gminnej Kasy 

P o ż y c z k o w o -

Oszczędnościowej w To-

karach, opisano w arty-

kule: „ Z gminy Tokary 

pow. Tureckiego”, za-

mieszczonym w czasopi-

śmie „Głos gminy wiej-

skiej” poświęconemu 

sprawom samorządów gmin i innych instytucji wiejskich II Rzeczypospolitej. Z obszernego tekstu zamieszczone-

go w 22-23 numerze z dnia 20.08.1928 r. dowiadujemy się też, między innymi, o sposobie pozyskania funduszy 

na budowę obiektów dla Urzędu Gminy w Tokarach. Oto treść tej publikacji: 

W niedzielę dnia 22 VII r. b. odbyło się tutaj zebranie gminne  w celu załatwienia trzech spraw. a mianowicie: a) 

uchwalenia środków na wykończenie budowy domu dla urzędu gminnego, b) założenie kasy gminnej pożyczkowo-

oszczędnościowej i c) ubezpieczenie emerytalne pracowników urzędu gminnego. Najważniejszym jednak i najpil-

niejszym był punkt dotyczący budowy domu gminnego. Wszystkie trzy sprawy referował i udzielał bardzo szczegóło-

wych wyjaśnień w przeciągu kilku godzin Inspektor Samorządu Gminnego p. T. Glądała, przybyły na zebranie na 

skutek prośby Rady Gminnej. Zgromadzenie gminne po długiej i wyczerpującej dyskusji, na ogół dość spokojnej i 

rzeczowej, co należy zapisać tym razem na plus obradujących. bo tylko nieliczni gminiacy, coś 3 - 5  widocznie nie-

zadowoleni z tego. że          całe zebranie odbyło się bez krzyków jak zwykle. lecz spokojnie poważnie i z należytem zrozu-

mieniem spraw gminnych, poczęli pod koniec zebrania objawiać nieco głośniej to swoje niezadowolenie. Jednakże 

ogół zebranych zareagował na niedorzeczne i negujące wszystkie dobre poczynania, uchwaleniem funduszy na wy-

kończenie domu dla urzędu gminnego i budynku gospodarczego wraz z stróżówką i aresztami, w  kwocie 24.148 zł. 

t. j. tyle ile wykazał kosztorys. Rozkładając tę sumę: w ten sposób, że jeszcze w roku bieżącym gminiacy złożą po 

żniwach po 80 gr. z morga, co uczyni 7488 zł. a brakująca kwota 16.660 ma być na razie pożyczona z tem, że spłata 

tej pożyczki nastąpi w 4-ch rocznych ratach, z obciążeniem płacenia po czterdzieści kilka groszy z morga przez te 

cztery lata, w ten sposób bez uciekania się do uciążliwego i wysokiego opodatkowania, stanie gmach gminny, na 

miejsce walącej się rudery, który na długie lata może wygodnie mieścić wszystkie instytucje gminne.  

Źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa /domena publiczna/ 
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Zatem ostatecznie załatwiono sprawę wałkowaną bezowocnie w przeciągu kilku lat na wszystkich zebraniach 

gminnych. Druga sprawa. to jest założenie kasy gminnej pożyczkowo-oszczędnościowej, która też była tematem 

na kilku zebraniach poprzednich, przeszła jeszcze łatwiej, gdyż wszyscy mieszkańcy gminy dobrze sobie już teraz 

zdają sprawę z potrzeby taniego i łatwego kredytu. o który obecnie jest bardzo trudno. Uchwalono statut, oraz 

kapitał zakładowy w sumie 2400 zł.opodatkowując się na ten cel po 25 gr. z morga. Wreszcie uchwalono lokalny 

statut o ubezpieczeniu emerytalnem pracowników samorządu gminnego. przyłączając się do powiatowego fundu-

szu emerytalnego. Zdarza się więc niekiedy, że i na zebraniach gminnych można przyjść do porozumienia i prze-

prowadzić uchwały pozytywne. Ale nie ulega żadnej kwestji i chyba nikt nie zaprzeczy kto bierze udział czynny w 

życiu gmin wiejskich, że zebrania gminne są  ciałami ciężkiemi do obrad, a tem więcej do spowodowania jednomyśl-

nych uchwał, zwłaszcza gdy chodzi o obciążenie podatkowe. Daleko lepiej,sprawniej i ostrożniej załatwi każdą 

sprawę mniejsze grono osób. jak w danym wypadku Rada Gminna w zastępstwie zebrania gminnego. Na zebraniu 

gminnem czasem zrządzi przypadek że przechodzą zgodnie i jednomyślnie bardzo ważne uchwały. ale też ten sam 

przypadek może zepsuć najlepszą sprawę. 

Ta sama gazeta zamieściła również na swoich łamach tekst o rozpoczęciu działalności kasy w Tokarach. W 

27 numerze pisma z dnia 30.09.1928 r. na stronie 5, w artykule: „Uruchomienie kasy gminnej pożyczkowo-

oszczędnościowej” czytamy: 

W dniu 26 września r. b. została uruchomiona nowa kasa gminna pożyczkowo - oszczędnościowa w gminie To-

kary. Z chwilą uruchomienia tej kasy, istniało ich już w powiecie ogółem 16. Kasy gminne przynoszą drobnemu 

rolnictwu poważne ułatwienia kredytowe i przyczyniają się w znacznym stopniu do obniżenia stopy procentowej od 

pożyczek na wsi. W kasie Tokarskiej na początek w dniu jej otwarcia, które nastąpiło w obecności i pod kierownic-

twem inspektora samorządowego p. Glądały, wydano 26 pożyczek, a mianowicie: 3 po 200 zł., 17 p o  100 zł. i 6 po 

50 zł. Zgłoszeń o pożyczki było 95 na ogólną sumę około trzydziestu tysięcy, wobec czego Zarząd Kasy wystąpił do 

państwowego Banku Rolnego o udzielenie kasie 20tu tysięcy pożyczki krótkoterminowej. Skład Zarządu Kasy sta-

nowili; prezes p. Stanisław Feliksiak ze wsi Podkowa, Skarbnik p. Wawrzyniec Serafiński z Tokar I i członek-

rachmistrz, sekretarz gminy p. Wacław Janecki. 

Z kolei o kondycji finansowej wszystkich Gminnych Kas Pożyczkowo-Oszczędnościowych w kraju w 1930 

roku donosił 24 numer z dnia 31.12.1930 r. Poniżej fragment tabeli dotyczącej gmin przedwojennego powiatu tu-

reckiego. 

Przywołane doniesienia prasowe ilustrują jak na naszym terenie wprowadzano nowe i pożyteczne inicjatywy 

dla środowisk wiejskich odrodzonej Polski i jaki panował do nich stosunek wśród lokalnej społeczności. Na ich 

podstawie rysuje się również obraz ówczesnych zebrań wiejskich i aktywność oraz stopień świadomości ich 

uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Sylwester Dzikowski 
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MOCARZ DUCHA 
Wspomnienie o śp. ks. kanoniku Zdzisławie Królu (1925-2020 r.) 

 Przyszedł na świat    

w Kucharach Kościelnych k. 

Konina 23 października 1925 

roku jako syn Józefa i Kazimiery z Witkowskich. Szkołę 

średnią kończył w Koninie. Maturę zdał eksternistycznie  

w Kole (rok 1950). Długo szukał swego miejsca w społe-

czeństwie i rozeznawał, co jest Jego życiowym powoła-

niem. Jako dojrzały mężczyzna wstąpił do Wyższego Se-

minarium Duchownego we Włocławku i po zdaniu obo-

wiązujących egzaminów został 6 lipca 1958 roku wyświę-

cony na kapłana diecezji włocławskiej przez ks. bpa Anto-

niego Pawłowskiego. Jako wikariusz pracował w Grzego-

rzewie, Choczu, Brześciu Kujawskim, Ślesinie, Burzeninie 

i Tuliszkowie. 

 Jego pierwszą samodzielną parafią był Janiszew k. 

Brudzewa. Parafię obejmował w roku 1972 po dwuletnim 

urlopie zdrowotnym. Od razu rzucił się w wir pracy orga-

nizacyjnej i duszpasterskiej. Szybko rozeznał materialne i 

duchowe potrzeby powierzonych Mu wiernych. Z Jego 

inicjatywy, zrozumianej i popartej przez społeczeństwo, 

powstała piękna kaplica filialna w oddalonej od około 10 

kilometrów od parafialnego kościoła w Posoce. Na Jego 

propozycję nastąpiła korekta granic parafii. 

 W lipcu 1982 roku ks. Król został skierowany do 

Goszczanowa w dekanacie koźminkowskim – dziś diece-

zja kaliska. Zarówno kościół, jak i obiekty towarzyszące 

zastał w opłakanym stanie. Sądził, że zadaniu nie podoła. 

Nawet udał się do ks. Biskupa z prośbą o cofnięcie decy-

zji. Ordynariusz wykazał zrozumienie dla obaw nominata, 

lecz poprosił o podjęcie zadania przez rok. Biskup znał 

chyba lepiej możliwości ks. Zdzisława, niż On sam, gdyż ks. Król został w Goszczanowie przez lat 23, po któ-

rych w wieku 80 lat przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Seniorów w Ostrowie Wielkopolskim. 

Spędził tam ponad 15 lat. Odszedł do Pana w dwa dni po swych 95 urodzinach. Spoczął w swym umiłowanym 

Goszczanowie, w krypcie wybudowanej przez siebie kaplicy pogrzebowej, odprowadzony przez J.E. Ks. Bpa 

Łukasza Buzuna, kilkunastu kapłanów z diecezji kaliskiej i włocławskiej i liczne grono wiernych nie tylko z 

Goszczanowa i Janiszewa. Okoliczne straże pożarne wystawiły poczty sztandarowe i zapewniły asystę honoro-

wą. 

 W mowie pogrzebowej ks. kanonik Antoni Tabak – wicedziekan Bądkowski, a w latach 80tych wikariusz 

ks. Króla nazwał swego byłego proboszcza mocarzem ducha, który mimo słabego zdrowia wykonał pracę tytana. 

Było to możliwe dzięki zawierzeniu Bogu „Wszystko mógł w Tym, który Go umacniał”. Ks. Tabak przypomniał 

najważniejsze dzieła, jakich dokonał ks. Król podczas swej posługi w Goszczanowie. Było to: wybudowanie ka-

plicy filialnej w Lipiczu, by najbardziej oddalona od kościoła część parafian miała ułatwiony dostęp do liturgii; 

budowa kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu – inwestycja została sfinansowana przez emerytów i rencistów 

z terenu parafii; remont plebanii i budowa wielofunkcyjnego obiektu z mieszkaniem dla organisty oraz wikariu-

sza; wymiana pokrycia dachu kościoła, odnowienie elewacji, wykonanie podjazdu oraz gruntowna renowacja 

wnętrza świątyni łącznie z polichromią i ołtarzami; ufundowanie witraży figuralnych w oknach kościoła; upo-

rządkowanie krypt pod kościołem. 

  

Śp. ks. Kanonik Zdzisław Król 

cd. str. 17 
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 Obok tych materialnych osiągnięć ks. Król dokonał wiele w sferze duchowej. Jego główną troską było pięk-

no liturgii, posługa słowa i konfesjonału. Zakrystia wzbogaciła się o wiele naczyń i szat liturgicznych. W po-

wszechnej pamięci trwa piękna dykcja i wyraźny tembr głosu ks. Proboszcza. Niektórzy dziwili się skąd w tak mi-

krym ciele taka siła wyrazu. Dla Niego nie potrzeba było nagłośnienia i tak zostało do ostatnich dni życia. Dla 

ubogacenia liturgii i oprawy świąt Proboszcz zatroszczył się o wznowienie orkiestry dętej jaka działała tu w okre-

sie międzywojennym.   

 Za swoje oszczędności kupował instrumenty - pierwszym był helikon, od którego orkiestra przybrała nazwę 

- troszczył się o nie i organizował zespół muzykantów. Sam żył skromnie, a nawet ubogo. Zawsze identyfikował 

się z Kościołem, dla Niego żył i bronił Go. Interesował się literaturą i historią – szczególnie tą dotyczącą gminy i 

parafii. Na miarę swych możliwości pomagał w poszukiwaniach materiału. Cieszył się z każdego nowego odkry-

cia dotyczącego dziejów ziemi goszczanowskiej i jej mieszkańców. 

 Przemawiając nad trumną Zmarłego, pochodzący z Goszczanowa Przemysław Czarnek –Minister Edukacji i 

Nauki nazwał Go wzorem wychowawców i wspaniałym nauczycielem, który w każdej chwili spieszył z radą i po-

mocą. Walory ducha Księdza Kanonika były podstawą Jego autorytetu. Jego pomysły aktywizowały społeczeń-

stwo i były fundamentem społecznych sukcesów. Przykład owocnej współpracy Proboszcza z władzami Gminy 

przytoczył pierwszy wójt odnowionego samorządu Jerzy Łatkowski przypominając zdobycie przez Goszczanów 

tytułu Mistrza Gospodarności. Za całokształt zasług dla miejscowego społeczeństwa ks. Król dostał  tytuł Honoro-

wego Obywatela Gminy i Honorowego Członka miejscowej Straży Pożarnej. Dla rodziny był autorytetem i dorad-

cą, choć zawsze pozostał po prostu wujkiem. Był prawdziwym ojcem parafii gromadzącym wokół siebie powie-

rzoną Mu owczarnię. 

 Jako emeryt utrzymywał kontakty zarówno z parafią w Janiszewie, jak i Goszczanowie. W Goszczanowie 

obchodził swoje wspaniałe Jubileusze 50 i 60-lecia kapłaństwa. Bywał zapraszany na gminne i parafialne uroczy-

stości (odpusty, dożynki i inne imprezy okolicznościowe). Uczestniczył w święceniu obiektów upamiętniających 

ważne wydarzenia w dziejach parafii i Narodu (1050-lecie chrześcijaństwa, 550-lecie miejscowego kościoła, czy 

100-lecie odzyskania niepodległości). Z Jego inicjatywy i przy znaczącym wkładzie finansowym został postawio-

ny w 2018 roku pomnik św. Jana Pawła II. W lipcu 2020 roku ufundował do kaplicy w Lipiczu tablicę pamiątko-

wą poświęconą śp. księdzu Wacławowi Kneblewskiemu urodzonemu w tej miejscowości. W czasie jej poświęce-

nia wygłosił wspaniałe patriotyczne przemówienie, które wierni wysłuchali w postawie stojącej. Dziś wiemy, że 

było to pożegnalne przemówienie – Jego duszpasterski testament. 

 Do końca życia miał wspaniałe pomysły, które konsekwentnie realizował. Jednym z nich była fundacja po-

mnika św. Jana Pawła II do Janiszewa. Pomnik został wyrzeźbiony w granicie i 18 października 2020 roku po-

święcony przez wspomnianego wyżej ks. kan. Antoniego Tabaka. Fundator ze względu na stan zdrowia i obostrze-

nia sanitarne nie wziął udziału w uroczystości. Miałem zaszczyt przemawiać w Jego imieniu do uczestników. 

Przytoczyłem wówczas fragment wiersza „Testament mój” Juliusza Słowackiego: „Żyłem z wami, kochałem i 

cierpiałem z wami, nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny”. Nie przypuszczałem, że już za tydzień ks. Zdzisław 

zamelduje się przed obliczem Pana i że za niepełne dwa tygodnie znowu spotkamy się z ks. Antonim Tabakiem i 

Zbigniewem Jałoszyńskim – tym razem na pogrzebie Kapłana, o którym tyle ciepłych uwag wówczas wymienili-

śmy. 

 Realizacja owego pomnika przyniosła ks. Zdzisławowi chwilę wzruszeń i osobistej satysfakcji, gdyż swym 

pomysłem podzielił się z Ordynariuszem Włocławskim przekazując Mu za moim pośrednictwem odręczny list. 

Ks. Biskup Wiesław Mering udzielił na ten list serdecznej odpowiedzi, którą Adresat ze wzruszeniem  odczytał mi 

przez telefon. Z pewnością nie przypuszczał wówczas, że za niepełne trzy miesiące Jego uroczystości pogrzebowe 

rozpoczną się od odczytania kolejnego pięknego listu biskupa włocławskiego dziękującego za realizację pomnika i 

zapewniającego o modlitwie w intencji Zmarłego. Ks. Król darzył Jana Pawła II ogromnym szacunkiem i poważa-

niem, a po kanonizacji papieża z Polski żywił do nowego świętego wielkie nabożeństwo, które wyrażało się w in-

spiracji do upamiętnienia Jego postaci w pomnikach (Goszczanów, Janiszew i niezrealizowany piękny projekt do 

miejsca swego urodzenia w Kucharach Kościelnych).  

 Podczas uroczystości pogrzebowych dowiedziałem się, że ks. Kanonik miał jeszcze jedno marzenie, którego 

nie udało Mu się spełnić. Chciał bardzo nawiedzić toruńskie Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i 

św. Jana Pawła II. Wielka szkoda kochany Księże Zdzisławie, żeś o tym nie napomknął. Przecież z Ostrowa do 

Torunia to tylko około 200 kilometrów. Niestety znowu nie pomyślał o sobie! 

                Jan Czarnek 

                    Kalisz 



opracowanie szczepionek przeciw COVID-19, które są bezpieczne i skuteczne, to długo oczekiwany punkt 

zwrotny w walce z pandemią. Zmieniła ona życie Polaków, sposób pracy, edukację dzieci, ma negatywny wpływ 

na gospodarkę. Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli 

nad transmisją wirusa SARS

-CoV-2. Jest nadzieją na 

powrót do normalności. 

Wdrożenie masowych 

szczepień, przy wysokim 

procencie osób zaszczepio-

nych, spowoduje powrót do 

pełnej funkcjonalności służ-

by zdrowia, podniesie efek-

tywność i stabilizację go-

spodarczą, co wiąże się z 

szybkim oraz dynamicznym 

wzrostem PKB. To także 

powrót na stałe do trybu stacjonarnego nauczania, czyli do realizowania zadań edukacyjnych bez zakłóceń przez 

dzieci szkół podstawowych i średnich, a także studentów na uczelniach wyższych.  

Zostaną przygotowane 4 rodzaje punktów szczepień: 
- stacjonarnie w placówkach POZ  

- stacjonarnie w innych placówkach medycznych  

- przez mobilne zespoły szczepiące  

- w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych. 

 W pierwszej kolejności możliwość zaszczepienia przeciw COVID- 19 będą miały służby medyczne, pensjo-

nariusze Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Opiekuńczo -Leczniczych; osoby powyżej 60 roku ży-

cia; służby mundurowe, które wspomagają walkę z COVID-19 oraz zapewniają bezpieczeństwo państwa. Potem 

taką możliwość uzyskają kolejne grupy. Szczepionki będą finansowane z  budżetu państwa – szacowany koszt za-

kupu wynosi ok. 2,4 mld zł. Wraz z procesem rejestracji punktów szczepień zostanie przeprowadzona szczegóło-

wa inwentaryzacja ich zdolności w zakresie tempa.  

 Punkty szczepień będą składać zamówienia w dedykowanym systemie informatycznym, umożliwiają-

cym monitoring stanu realizacji dostaw. 
Muszą one posiadać standardowe lodówki do przechowywania szczepionek w monitorowanej temperaturze  2-8°

C. Szczepionki zostaną dostarczone z magazynów centralnych w  partiach przewidzianych na kilka dni tak, aby 

uniknąć konieczności ich magazynowania w ultra niskich temperaturach. 

 Zostanie również zapewniona specjalna infolinia dla punktów szczepień umożliwiająca reklamacje 

oraz interwencje w sytuacjach niestandardowych. 
Punkty szczepień otrzymają dodatkowe igły, strzykawki, rękawiczki, waciki. Dystrybucja i logistyka podlegać bę-

dzie szczególnemu nadzorowi GIF oraz ARM w celu  wykluczenia ryzyka kradzieży lub fałszerstwa szczepionek.  

 Szczepienia będą realizowane nieodpłatnie w wyznaczonych punktach szczepień-nie będzie możliwości 

szczepienia poza oficjalnym obiegiem oraz nabywania szczepionek na rynku aptecznym. 

Podawane są one domięśniowo, a schemat obejmuje podanie 2 dawek w odstępie 3–4 tygodni lub jednej dawki w 

przypadku dopuszczenia przez EMA szczepionki jedno-dawkowej. Pełna ochrona pojawia się  po 7 dniach od 

ostatniej dawki. By była ona skuteczna, konieczne jest przyjęcie dwóch dawek w przypadku dwu-dawkowych 

szczepionek lub jednej dawki przypadku dopuszczenia jej. Dodatni wynik na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 

nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Będzie ona poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, aby zidentyfiko-

wać ewentualne przeciwwskazania. Ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej jest najwyższe w krótkim czasie 

po podaniu szczepionki, stąd też osoba zaszczepiona powinna być poddana obserwacji do 15 min. z możliwością 

jej wydłużenia, jeżeli są takie wskazania. Nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży   i karmienia piersią, z uwagi 

na to, że nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów.  

 SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19 
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PODSUMOWANIE POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020  

 30 listopada 2020 r. zakończony został Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze badanie staty-

styczne polskiego rolnictwa, realizowane raz na 10 lat. Przeprowadzony on został w szczególnych warunkach sta-

nu epidemii.  

Gminne Biuro Spisowe w Kawęczynie informuje, że 
liczba gospodarstw na terenie Gminy Kawęczyn obję-

tych spisem rolnym wyniosła 809. Spisane zostały 

wszystkie gospodarstwa, co daje 100%.  

Do celów spisowych zostały wykorzystane poniższe 

metody: 

-wywiady wspomagane komputerowo, przy pomocy specjalnego oprogramowania, przeprowadzone przez rachmi-

strzów spisowych w 559 gospodarstwach rolnych (co stanowi 69,14 %, metoda CAPI), 

-samospis internetowy w 135 gospodarstwach (16,67%, metoda CAWI),  

-wywiad przeprowadzony z respondentem telefonicznie, a wspomagany komputerowo przez ankieterów w 115 

gospodarstwach rolnych (14,19%, metoda CATI). 

 Gminny Komisarz Spisowy wraz z Gminnym Biurem Spisowym dziękują: rolnikom za udział w spisie oraz 

rachmistrzom spisowym za realizację wywiadów.  

 Szczegółowe wyniki spisu opublikujemy po ich otrzymaniu z Głównego Urzędu Statystycznego. 

                

               Paulina Tyczyno  

               Spisrolny.gov.pl  

 Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień będzie istniejąca sieć placówek medycznych w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej. Przewiduje się również organizowanie nowych mobilnych i stacjonarnych 

punktów szczepień spełniających wymagania organizacyjne i lokalowe przewidziane dla realizacji świad-

czeń medycznych.  
 W ramach realizacji strategii szczepień mobilnych przewiduje się szczepienie dokonywane przez zespoły 

wyjazdowe (organizowane również przez inne instytucje np. Wojsko Polskie) w miejscu zamieszkania lub przeby-

wania pacjenta. Lekarz poprzez badanie i wywiad określi możliwość szczepienia. 

Proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system rejestracji, integrujący indywidualne grafiki 

przyjęć poszczególnych punktów szczepień. W celu umówienia wizyty, pacjent będzie mógł skorzystać ze specjal-

nej infolinii, umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl), za 

pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień. 

 Proces będzie oparty o zaproszenie (dokument-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. 

Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania nr e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie 

podanie swoich danych osobowych  

Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu  i terminie szczepienia, 

ponowny SMS będzie przekazywany dzień przed wizytą. Pacjent będzie od razu umawiany na 2 wizyty i także 

przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany sms-em.  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tokarach zgłosił się do NFZ, aby zostać punktem szczepień w 

Gminie Kawęczyn. Obecnie oczekuje na dalsze wytyczne w związku z podjęciem kolejnych działań. 

 

         Narodowy Program Szczepień, Źródło: https://www.gov.pl/ 
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Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że  

 Obiekt Sportowy „Moje Boisko – ORLIK 2012”   

w Kawęczynie jest nieczynny  przez okres zimowy  

https://poradnik.webankieta.pl/cati-computer-assisted-telephone-interview/
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA  

Śp. Czesław Bartosik (1898-1966 r.) – żołnierz 23 Pułku Piechoty im. 

płk. Leopolda Lisa-Kuli. Walczył w 3 Dywizji Piechoty Legionów. 

Uczestnik wojny z bolszewikami. Brał udział w Bitwie Warszawskiej. Po-

wołany do wojska 14 lutego 1919 r. Przeniesiony do rezerwy 24 marca 

1923 r. Urodził się w Woli Brudzewskiej (gmina Brudzew, wówczas po-

wiat kolski) jako syn Marianny i Walentego. Mąż Józefy (z domu Czer-

niak). 

Szanowni Państwo, mimo trudnego, pandemicznego okresu, udało się 

stworzyć kolejny artykuł z cyklu „Wspomnień blask”. Wszelkie infor-

macje na temat Bohatera zostały pozyskane i przekazane mi przez pa-

na Romana Marzuchowskiego. W artykule opisał on losy Czesława 

Bartosika – uczestnika walk 1919-1920, podejmując temat krwawych 

starć z Rosją sprzed ponad 100 lat. W swojej opowieści wspomina 

również losy – dziadka swojego zięcia – Konstantego Jagieły – także 

uczestnika wojny z bolszewikami. Zapraszam do tejże ciekawej lektu-

ry. Poznajmy historię ludzi, którzy walczyli, narażając swoje życie, którzy tak bardzo cierpieli, ale byli od-

ważni oraz mężni. Poznajmy życie żołnierzy, którzy przeżywali wojenne dramaty, jednak nie poddawali się 

w walce o Wolność. To piękne, jak potrafili oni kochać Ojczyznę, bez wahania idąc na krwawy bój o jej 

godność. Chciałabym nadmienić, że w grudniu został wydany II tom książki „Wspomnień blask”, który za-

wiera kolejnych 16 wywiadów. Pokładam nadzieję, że w 2021 roku uda się zorganizować spotkanie autor-

skie, podczas którego odbędzie się tak bardzo wyczekiwana promocja publikacji.  

cd.str 21 
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Rozdział I – Czesław Bartosik 

 

Miłość zrodziła się podczas odpustu w Galewie 

Czesław Bartosik urodził się w Woli Brudzewskiej (gmina Brudzew, wówczas powiat kolski) w 1898 r. Jego 

rodzicami byli  Walenty i Marianna. Zajmowali się rolnictwem. Czesław w 1922 r. ożenił się z Józefą Czerniak, 

urodzoną w 1901 r. w Potażni w gminie Malanów. Poznali się podczas odpustu w Galewie. Było to dla nich nie-

zwykle ważne i symboliczne miejsce. Ślub odbył się w pięknym, drewnianym kościele Świętych Stanisława i Miko-

łaja w Malanowie. Zamieszkali w Mieczysławowie (gmina Malanów) u rodziców Józefy. W 1923 r. w Miłaczewie 

na świat przyszła ich córka – Stanisława. Muszę zaznaczyć, że była ona późniejszą żoną Józefa Kleśty – bohatera 

artykułu „Wspomnień blask”, opublikowanego w numerze 6/20 (414) „Kawęczyniaka”. Druga córka państwa 

Bartosików – Genowefa - urodziła się w 1925 r. Została ona żoną Zygmunta Szajrycha, który tak jak Józef Kleśta 

– walczył w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. O Śp. Zygmuncie możemy przeczytać w numerze 12/19 (408) 

„Kawęczyniaka”. I tu łączą się moje losy z Czesławem Bartosikiem, bowiem moją żoną była Józefa – córka Geno-

wefy oraz Zygmunta Szajrychów, a więc wnuczka Czesława. Kolejne dzieci małżeństwa Bartosików to: Irena (ur. 

1927 r.), Stefan (ur. 1933 r.), Czesław (ur. 1935 r.), Leszek (ur. 1939 r.). Żoną Leszka była z kolei – moja siostra 

Sabina. Mieszkali w Grodzisku Mazowieckim. To oni przechowywali medale i książeczkę wojskową dziadka Barto-

sika. Jako ostatni urodził się Mirosław – w 1944 r. Z żoną Krystyną mieszkają w Turku.  

 

Wyjazd do Francji 

Rodzina Bartosików powiększała się. Małżeństwo zakupiło zatem kawałek ziemi w Miłaczewku, na której 

postawili dom. Otworzyli też sklep. Niestety handel nie przynosił dochodów. Podjęli więc decyzję o przeprowadzce 

do Liskowa. Około 1934 r. Czesław wyjechał do pracy do Francji, gdzie w jej północno-wschodniej części, w miej-

scowości Metz nad Mozelą pracował przez 5 lat w kopalni rudy. Warunki były ciężkie. Jego zdrowie zostało nad-

szarpnięte. Po powrocie do kraju, kupił 6 hektarów ziemi w Głuchowie. Rozpoczął budowę domu oraz zabudowań. 

 

Powołanie do wojska 

W 1919 r. – 14 lutego - bohater został powołany do wojska w odrodzonej Polsce. Przydzielono go do 23 

Pułku Piechoty 3 Dywizji Legionów, gdzie szybko został przeszkolony w obsłudze ciężkiego karabinu maszynowe-

go przez wzgląd na to, że  bolszewicy szykowali się do zbrojnego napadu na Polskę. Czesław, jako celowniczy 

uczestniczył w walkach z bolszewikami. Brał udział m. in. w bitwach z ukraińskimi żołnierzami.  

W latach 1919-1920 odbyła się ogromna ilość starć z tymże wrogiem, toteż opiszę tylko niektóre. Po zwy-

cięskich krwawych bojach we Lwowie, ów wspomniany wyżej pułk został przerzucony do Łotwy, celem obrony te-

go kraju przed rosyjskim zaborcą. W mieście Dyneburg (w południowo-wschodniej części Łotwy, nad Dźwiną) na 

cmentarzu spoczywają - polegli polscy żołnierze walczących o wolność tego państwa. Rosja wielokrotnie opano-

wywała mniejsze, nadbałtyckie kraje. W latach 1918-1920 siły bolszewickie postanowiły wchłonąć Polskę, a potem 

Europę, planując „rozlać się po całym świecie”. Uważali, że nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli – osłabiona i 

zniszczona będzie łatwym łupem. Ich napad naznaczony był wieloma krwawymi bojami, a w wyniku tego - ludzkimi 

tragediami. Czyżby Rosji, pomimo ogromu własnych terenów, które były, ale i nadal są niezagospodarowane, cią-

gle było mało? Pytanie bolesne, ale w swej wymowie jakże ironiczne. Moim zdaniem naród zamieszkujący to pań-

stwo zdolny jest do tworzenia rzeczy pięknych, a jego ziemia obfituje w bogactwa. Wszystko zostało jednak znisz-

czone przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy doprowadzili do tak wielu nieszczęść. Nasuwa się więc pytanie, jak 

zapobiec zdobywaniu władzy przez złe charaktery?   

 

Słów kilka o 3 Dywizji Piechoty Legionów 
3 Dywizja Piechoty Legionów początkowo występowała w składzie trzech pułków. Po zmianie koncepcji 

organizacyjnej całości piechoty Wojska Polskiego uzupełniono ją czwartym pułkiem. Dowództwo 3 Dywizji Pie-

choty Legionów to: 

    V Brygada Piechoty Legionów 

    VI Brygada Piechoty Legionów 

    III Brygada Artylerii Legionów.  

Strukturą organizacyjną VI Brygady – był 9 pułk piechoty, a także – ów 23 pułk, w którym walczył Czesław 

Bartosik. Należy zaznaczyć, że w 1921 roku dowództwo VI BP Leg. przeformowane zostało w dowództwo piechoty 

dywizyjne. 9 pułk piechoty Legionów podporządkowany zostały bezpośrednio dowódcy 3 DP Leg., a 23 pułk  

cd.str.22 
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piechoty dowódcy nowo powstałej 27 Dywizji Piechoty. Ale wróćmy do przeszłości. Na początku roku 1920 – 3 

Dywizja Legionów weszła w skład armii wojsk operacyjnych generała Edwarda Rydza-Śmigłego. Interesujący nas 

23 pułk - brał udział, tak jak już wspominałem w operacji wyzwalania Łotwy pod Dyneburgiem, a także  w ofensy-

wie kijowskiej, zdobywając Żytomierz – 25 kwietnia 1920 i Kijów – 7-8 maja 1920 r. Jeszcze wcześniej - w sierp-

niu 1919 r. pułk z całą dywizją walczył na froncie litewsko-białoruskim. Wielokrotnie wysyłany był tam, gdzie nasz 

front się załamywał. Wygrywał wiele starć. W ciągu dwóch dni, dzielnie potrafił odeprzeć kilkadziesiąt ataków 

wroga, zdobywając sprzęt, pojmując jeńców. Nie obyło się jednak bez strat i tragedii. Ginęli żołnierze - nie wszy-

scy doczekali zawieszenia broni, powrotu do ukochanych rodzin. Bohaterzy byli niedożywieni, bez butów - ubrani 

wręcz w łachmany. Nie mieli czasu na rozmyślania, na spokojne wspomnienia o bliskich. Ostatkiem sił walczyli o 

wolną POLSKĘ, o Litwę, Łotwę, Europę. Wśród nich był Czesław Bartosik. Należy zaznaczyć, że o jego oddaniu, 

energii, którą wkładał w walkę, świadczą przyznane mu i dołączonego do tego opisu: Krzyż Walecznych na Polu 

Chwały przez generała  i dowódcę 3 Dywizji - Leona Berbeckiego – rozkazem nr 138 z 12.12.1920 r. i Medal z 

Frontu Litewsko-Białoruskiego. Nadmienię w jakich okolicznościach otrzymał te drugą odznakę. Mianowicie, od 

czerwca 1920 r. po ciężkich walkach pułk osiągnął linię od rzeki Dzisny do jeziora Jelnia. Armia Czerwona prze-

rwała pozycję naszych wojsk okrążając część naszych pododdziałów. Tę groźną sytuację opanował podporucznik 

Tadeusz Lubicz-Niezabitowski. To właśnie on Czesławowi Bartosikowi nadał Medal z Frontu Litewsko -

Białoruskiego 1919-1920 za wspomnianą wyżej walkę oraz za tę w okolicy rzeki Styr.  

 

Obrona Płocka 

Do nierównej walki z bolszewikami przyłączali się również Polacy – cywile – których zasługi uwidaczniają 

się np. w walce o Płock. Wrodzy zdołali opanować wiele miast takich jak: Toruń, Brodnica, Lubicz. W miejscowo-

ści Nieszawy już forsowli Wisłę. Dowództwo 5 Armii wobec zwycięstwa  polskiej kontrofensywy nad Wkrą i Wie-

przem nie wzięło pod uwagę ataku na Płock, toteż rozkazało załodze, aby 18 sierpnia 1920 r.  przeszła do działań 

zaczepnych. Przeciwnik wysłał pod miasto główne siły 3 Korpusu Kawalerii wsparte piechotą i artylerią. Sowiec-

ka kawaleria weszła do miasta. Polscy żołnierze i marynarze, licznie wsparci przez ludność cywilną, zapobiegli 

jednak całkowitemu opanowaniu Płocka. 19 sierpnia wróg został wyparty ze zdobytej poprzedniego dnia części 

miasta. Należy zaznaczyć, że bolszewicy dokonali tu okrutnych mordów, gwałtów, byli bestialscy i bezwzględni. 

Polacy cierpieli straszne katusze. Za tę walkę marszałek Józef Piłsudski odznaczył miasto Krzyżem Walecznych, a 

23 uczestników – orderem  Virtuti Militari.  

W czasie walk o Warszawę… 

W czasie walk o Warszawę Józef Piłsudski wyprowadził kontruderzenie znad Wieprza 16 sierpnia 1920 ro-

ku siłami 5 Dywizji. 4 Armia, którą osobiście dowodził składała się z 14 Dywizji Poznańskiej, 16 Dywizji Pomor-

skiej i 21 Dywizji Podhalańskiej. Siły te wynosiły     27.500 żołnierzy piechoty, 950 kawalerzystów, 460 karabinów 

maszynowych i 90 dział polowych. W walkach tych brała udział również 3. Dywizja Piechoty Legionów, osłaniając 

skrzydła 4 Armii Piłsudskiego. 29 Brygada Piechoty wsparta była czołgami i lotnictwem, co stanowiło grupę ude-

rzeniową płk. Wrzalińskiego Po stu latach od tych wydarzeń możemy ocenić dobrze uzbrojenie Polski. Pamiętajmy 

jednak, że bolszewicy posiadali kilkakrotnie większe siły, zarówno w liczebności żołnierzy, jak i sprzętu. Ponadto 

Rosjanom, pomagali Niemcy. Na przedpolach Warszawy – trwały starcia, m. in. w podwarszawskim Radzyminie. 

W bitwie pod Ossowem – zginął w ostatniej posłudze kapłańskiej – ks. Ignacy Skorupka – kapelan Wojska Polskie-

go. Jego ciało zostało odnalezione dopiero po natarciu, podczas porządkowania pobojowiska. 

Muszę zaznaczyć, że Bitwa pod Radzyminem bardzo często określana jest jako Bitwa Warszawska lub Cud 

nad Wisłą. Teza ta ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Poglądów, które określają owe stoczone 

walki jest wiele, różne jest ich rozumowanie, postrzeganie… Tak było i zapewne w  przyszłości też będzie. 

Czesław Bartosik – uczestnik Bitwy Warszawskiej 

Można powiedzieć, że nasz bohater – Czesław Bartosik znajdował się w centrum tych wydarzeń. Co na ten te-

mat mówił? Otóż opowiadał, że Polacy prócz osiągnięć bojowych, posiadali grupę jeńców wojennych. Bolszewicy 

twierdzili, że widzieli jak nad Warszawą unosi się Prześliczna Pani – Królowa Polski. Na jej widok radzieccy żoł-

nierze tracili energię i siłę, stając się biernymi uczestnikami dalszych walk. Uciekali przed nią, bali się z nią wal-

czyć. Jej niebieski płaszcz łączył się ze sklepieniem, otaczając nie tylko Warszawę.  

Po odwrocie wojsk bolszewickich – gen. Edward Rydz-Śmigły skierował 3 Dywizję nad  rzekę Niemen - celem 

ostatecznego rozgromienia wojsk nieprzyjaciela. Pościg trwał aż do Grodna. Duże grupy bolszewików podczas 

ucieczki znalazły się na terenie Niemiec i zostały internowane na terenie Prus Wschodnich.  

cd.str.23 
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Przedstawioną wersję Czesława Bartosika o załamaniu się frontu bolszewickiego obok Warszawy mogą potwier-

dzić jego dwaj żyjący synowie Leszek oraz Mirosław, którzy pamiętają opowieści swojego ojca - uczestnika tych 

walk. W czasie wojny 1919-1920 Niemcy pomagali bolszewikom, dostarczając im broń i innych sprzęt, a nawet 

wysyłali na pomoc ochotników – ok. 20.000 żołnierzy i 80.000 innych grup. Polsce starały się pomóc Węgry. Nie-

stety nie zdołały tego uczynić. Rumunia i Czechy zabroniły transportu z Wegier do Polski.  

 

Zawieszenie broni 

Dnia 12 października 1920 r. delegacja Sejmu RP i delegacja rządu bol-

szewickiego zawarły zawieszenie broni w Rydze. Podpisano pokojowy tra-

kat, który wyznaczał granicę II RP. Zostały określone stosunki pomiędzy 

naszymi krajami na dalsze lata. Zostały one złamane wielką wojną 1939 r.  

Rozdział II 

KONSTANTY JAGIEŁA (1898 – 1986 r.) 

 

„Żołnierze! Na Was patrzy i Wam ufa cała Polska, patrzy cały świat” 

Odezwa rządowa z 5 sierpnia 1920 r. 

Wincenty Witos 

 

W wojnie polsko-bolszewickiej brał udział również dziadek mojego zięcia 

Ryszarda Jagieły – Konstanty Jagieła. Urodził się on w 1898 r. w Zagór-

kach, powiat poddębicki, gmina Pęczniew. Wraz z rodzicami, podczas two-

rzenia zbiornika Jeziorsko musiał się przeprowadzić. Rodzina osiedliła się 

w Ciemieniu. Gospodarstwo po swoim ojcu przejął Konstanty, a następnie 

przekazał je synowi – Zygmuntowi, z kolei ten – mojemu zięciowi Ryszar-

dowi.  

Konstanty jako najstarszy z braci, zaciągnął się do wojska. Odezwa Wincentego Witosa skierowana do 

chłopów oraz zakrojona na szeorką skalę kampania propagandowa przeprowadzona przez władze państwowe oraz 

kościół katolicki, ustami swoich kapłanów podniosły świadomość patriotyczną, a także obywatelską ludności wiej-

skiej. W wojnie 1919-1920 chłopi wnieśli ogromny wkład w obronę niepodległości Polski. Podczas zmagań wojen-

nych w polskiej armii żołnierze pochodzący ze wsi stanowili 70 % osób powołanych do służby wojskowej. Dzięki 

owej odezwie zgłosiło się około 105 tys. ochotników, wśród których byli nawet duchowni. Z jednego domu do po-

boru stawiało się dwóch lub trzech mężczyzn. Wielu z tej wojny nie wróciło. Zwycięstwo łagodziło jednak ból i roz-

pacz rodzin.  

Konstanty został skoszarowany i przydzielony do drużyny obsługującej ciężki karabin maszynowy. Uczest-

niczył w bitwach na przedpolach Warszawy. Brał udział w walkach zaczepnych z bolszewikami we wschodnich 

rejonach działań wojennych. Został poważnie ugodzony przez wroga – bagnetem w udo. Po zaleczeniu rany wrócił 

do walki. Następne zdarzenie miało bezpośredni wpływ na jego życie. Kiedy utrudzony w boju oddział odpoczywał 

w zajętym pałacu, niespodziewanie nastąpił ostrzał artylerii nieprzyjaciela. Sypiące się szkło i odłamki poważnie 

raniły Konstantego. Paradoksalnie uratowało to jego życie. Następnego dnia, pozostał w szpitalu polowym. Jego 

oddział ruszył do kolejnego boju. Forsując rzekę zostali wciągnięci w zasadzkę bolszewików. Z kilkudziesięciu żoł-

nierzy - żaden nie wrócił.  

Łącznie w służbie wojskowej Konstanty przebywał 2,5 roku. Bardzo cenił swojego wodza. Wśród żołnierzy 

panował kult Józefa Piłsudskiego. W maju 1935 r. Konstanty pojechał rowerem do Warszawy na uroczystości po-

grzebowe Marszałka. Kilka lat później odwiedził Wilno, gdzie złożono serce Józefa Piłsudskiego. Muszę jeszcze 

dodać, że podczas II wojny światowej Konstanty wraz z rodzicami pomagali Żydom. Prowadzili gospodarstwo, 

wyrabiali masło, piekli chleb. Żywnością tą dzielili się właśnie ze wspomnianą wyżej narodowością. Konstanty 

zmarł w 1986 r.  

 

„Gdyby zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć niż życie w 

kajdanach, lepsza śmierć niż podła niewola” 

(Odezwa do Braci Włościan 30.07.1920 r. Wincenty Witos) 
cd.str. 24 
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Rozdział III 

Znów wojna 

1 września 1939 r. zastał Czesława Bartosika i jego rodzinę we wsi Głuchów, w dopiero co kupionym go-

spodarstwie (marzec 1939 r.). Mając doświadczenie frontowe w wojnie z bolszewikami i znając prawa wojny, 

dobrze wiedział, że najgorsze są pierwsze dni. Front, przetacza się bowiem wówczas przez miasta oraz wsie. 

Wraz z sąsiadami ustalił, że przeczekają ten czas z dala od domu. Pracując wiele lat na zachodzie Europy poznał 

mentalność Niemców. Miał świadomość, że są inni niż bolszewicy, którzy po przejściu frontu zostawiali zglisz-

cza. Uważał, że Niemcy w pierwszych dniach będą wyłapywać mężczyzn w sile wieku, natomiast kobiety, dzieci, 

jak również starców pozostawią w spokoju. Namawiał do ukrycia szwagra swojego brata – Ksawerego Mariań-

skiego, który pomagał Czesławowi prowadzić gospodarstwo. Postanowił on jednak pozostać w domu. Twierdził, 

że „kulawemu nic Niemcy nie zrobią” (Ksawery utykał na nogę). Dodatkowo był pewny, że jeśli nic złego niko-

mu nie zrobił, że jeśli jest zwykłym pracownikiem – rzemieślnikiem nie zostanie przez nikogo skrzywdzony. Stało 

się inaczej. Ksawery został rozstrzelany 9 września 1939 r.  Wyjaśnieniem okoliczności mordu w Głuchowie po 

wielu latach zajęło się Koło Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu w Kawęczynie. Możemy o tym przeczytać 

m.in. w numerze 10/19 (406) oraz 10/20 (418) „Kawęczyniaka”. 

Zrozumiał, że idzie na śmierć… 

Czesław Bartosik ukrył się wraz z: Adamem Sujeckim oraz Antonim Chudzikiem. Ten drugi po czasie zre-

zygnował i wrócił do domu. Został zamordowany 9 września 1939 r. 

Gdy oddział niemiecki przeszukiwał domostwa w Głuchowie, trafił również do zagrody Bartosików. Małe 

dzieci: 6-letniego Stefana, 4-letniego Czesława, a także niespełna rocznego  Leszka – żołnierze siłą wyrzucili z 

domu na podwórze. Żonę Czesława – Józefę Bartosik i córki – 16-letnią Stasię, 14-letnią Gienię i 12-letnią Irenę 

postawili pod ścianą stodoły z rękoma w górze. W tym czasie Niemcy przeszukiwali dom. Rozpruwali bagnetami 

pierzyny, rozdzierali sienniki. Szukali broni i szpiegów. Dzieci płakały, co denerwowało hitlerowców. Kiedy nic 

nie znaleźli, kazali sterroryzowanym kobietom wrócić do domu i siedzieć w ciszy. Wypytywano ich o gospodar-

stwo. Józefa wyjaśniła im, że pracuje w polu. Zabrali Ksawerego, ale jeszcze tego samego dnia wypuścili go. 

Drugi raz przyszli po niego rano, kiedy odmawiał pacierz. Nie pozwolili mu skończyć modlitwy. Po kilku zamie-

nionych z Niemcami słowami, Ksawery rozpłakał się. Rozumiał, że idzie na śmierć. Widząc jego wyraz twarzy i 

łzy w oczach, Józefa wiedziała już wszystko. Ksawerego zabrali… 

Widząc moment egzekucji… 

Józefa poszła za zabudowania, w miejsce, gdzie zabrano Ksawerego. Widziała moment egzekucji. W emo-

cjach porwała wiadro wody oraz ręcznik. Miała nadzieję, że pomoże konającym. Choć dzieliła ją nieduża odle-

głość, nie pozwolono jej się zbliżyć. Żołnierz na koniu zastąpił jej drogę. Spiął konia, który stanął na tylnich no-

gach. Przestraszona kobieta zatrzymała się. Niemiec kategorycznie nakazał jej wrócić.  

Na miejsce zbrodni dotarła średnia córka Józefy, 14-letnia wówczas Genia.Widząc drgawki Ksawerego, 

myślała, że żyje. Podeszła, chcąc otrzeć zakrwawioną twarz. Młody mężczyzna był już jednak w fazie agonii, o 

czym dziewczynka nie wiedziała. Została uderzona przez Niemca, za to, że odważyła się podejść. Widziała ona 

młodziutkiego niemieckiego żołnierza, który niewiele starszy od niej, wsparty na karabinie płakał. Zapewne 

ogrom zbrodni, którą zobaczył, a może nawet dokonał, przerosła go. 

Godnie pochować bliskich 

Po powrocie do domu, Czesław zastał przerażoną rodzinę, bez Ksawerego. Ciała zabitych były przysypa-

ne ziemią, w płytkich dołach. Należało je godnie pochować na cmentarzu. Czesław udał się do żandarmów, aby 

zdobyć pozwolenie na pochówek. Otrzymał je pod warunkiem szybkiego i cichego pogrzebania zamordowanych. 

Rodziny przeżywały prawdziwą traumę, odkopując oraz identyfikując bliskich. W prowizorycznych trumnach zło-

żono poległych i wozami zawieziono ich na cmentarz w Głuchowie. Podczas tej ostatniej drogi, pojawili się żan-

darmi, którzy z odległości obserwowali ceremonię. Kilku z nich widząc to, wykonało znak krzyża.  

Trauma wydarzeń pierwszych dni wojny 1939 r., szczególnie mord na ludności cywilnej, dotknęła wszystkie ro-

dziny, zamordowanych mężczyzn. Trwała ona przez wiele lat. Niewątpliwie ukrycie się Czesława i Adama, urato-

wało im życie. Ksawery Mariański zostawił żonę, osierocił malutką córeczkę. Jego grobem przez wiele lat opie-

kowała się rodzina Bartosików, a szczególnie Mirosław, najmłodszy syn Czesława oraz Józefa Marzuchowska – 

wnuczka Czesława, mieszkająca w Milejowie. 

cd.str.25 
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Chciałbym jeszcze dodać, że Czesław pracował podczas wojny w swoim gospodarstwie – lecz jako nie-

wolnik, na rzecz Niemca z Chocimia – Gutena. Z Leszkiem, jak również Mirosławem rozmawiamy czasem o mi-

nionych latach naszych rodziców oraz dziadków. Czasy te były naznaczone ciężką pracą, walkami i krwią, aby 

Polska była Polską.   

Z albumu Romana Marzuchowskiego 

  

Józefa i Czesław Bartosikowie                 

podczas ślubu – 1922 r. 

Od lewej: Józefa Bartosik, jej córka Gienia, następnie siostra 

Czesława Bartosika, dalej Stanisława- córka Józefy i Czesła-

wa, NN. Wystawa w Liskowie 1937 r. 

Legitymacja upoważniająca do noszenia „Krzyża Walecznych” 

którym został odznaczony Czesław Bartosik 

cd.str.26 
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Sztandar 23 Pułku Piechoty im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. 

18 listopada 1919 roku w Derwaniszkach sędzia Stanisław Stokłosa wrę-

czył pułkowi chorągiew ufundowaną przez mieszkańców Lublina. Chorą-

giew nie była wykonana zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 1 

sierpnia 1919 roku o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. 26 lipca 

1923 roku Prezydent RP Stanisław Wojciechowski zatwierdził chorągiew 

23 pp, a 13 czerwca 1924 roku gen. Kajetan Olszewski wręczył oddziałowi 

nową chorągiew ufundowaną przez społeczeństwo Włodzimierza Wołyń-

skiego. Stara chorągiew została oddana do Muzeum Wojska w Warszawie. 

Krzyż za Zasługi na Froncie Litewsko-Białoruskim 1919-1920 

KRZYŻ WALECZNYCH 

Legitymacja upoważniająca do noszenia „Krzyża Walecznych”, 

którym został odznaczony Czesław Bartosik 

Roman Marzuchowski  

Opracowała Paulina Woźniak 



KOMUNIKATY 
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 W dn. 30.11.2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym w dn. 12.11.2020 r.  w Bazie Konku-

rencyjności Funduszy Europejskich oraz na stronie BIP Gminy Kawenczyn w zapytaniu ofertowym na 

„Świadczenie usługi cateringu w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych miesz-

kańców” z dofinansowaniem w ramach Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączo-

nych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, projekt jest współfinansowany ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu” z siedzibą Krwony 32, 62-720 Brudzew jako jedyna 

złożyła ofertę i zaoferowała cenę w wysokości 132.300,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,  

nie spełniając wymagań w zakresie klauzuli społecznej. Wykonawca nie jest powiązany kapitałowo lub oso-

bowo z Zamawiającym oraz spełnił postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu co 

potwierdził stosownymi dokumentami, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający postanowił 

zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Termin wykonania zamówienia będącego przedmiotem 

zamówienia ustalono od 04.01.2021 r.  do dnia 30.09.2022 r. Podpisanie umów nastąpi do końca roku.  

 

 W dn. 04.12.2020 r. Gmina Kawęczynie podpisała umowę z wyłonionym  w postępowaniu przetargowym 

pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego” Wykonawcą. Przedmiotem zamówie-

nia było udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł. Bank Spółdzielczy 

Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego  z siedzibą ul. Chrobrego 6 ,  64-410 Sieraków  zaoferował  

najkorzystniejszą ofertę, której koszt udzielenia i obsługi kredytu w wysokości 75.755,65 zł  brutto oraz 0 

dni/5 godz. jako termin postawienia kredytu do dyspozycji, co w związku z ustalonym w postępowaniu kry-

terium oceny ofert (cena oferty =  waga 60 % oraz termin postawienia kredytu do dyspozycji = waga 40 %) 

stanowi  99,32 pkt łącznej punktacji. Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co potwierdził wymaganymi dokumentami i oświad-

czeniami, otrzymał najwyższą spośród trzech zgłoszonych ofert punktację oceny, a jego oferta nie podlegała 

odrzuceniu.  Spłata kredytu nastąpi w latach 2021 - 2028 z dochodów budżetu Gminy Kawęczyn zgodnie z 

harmonogramem spłat. 

                                                                                                                

 W dn. 11.12.2020 r. podpisano umowę w ramach zakończonej procedury zamówienia z wolnej ręki na 

„Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Kawęczyn za pomo-

cą infrastruktury stanowiącej własność Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. oraz infra-

struktury będącej w posiadaniu OUiD Sp. z o.o.” , którą rozpoczęto 04.12.2020 r. stosownym zaprosze-

niem do negocjacji. Po zakończonych negocjacjach została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kawęczyn, a 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o ul. Wrocławska 71 a,  62-800 Kalisz. Termin realizacji zadania 

do 31.12.2021 r. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa będzie świadczona tyl-

ko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Obowiązkiem gmin jest 

finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.  

 

 W dniu 16.12.2020 r. gmina Kawęczyn złożyła „Sprawozdanie z realizacji zadania  - moduł 1” w ramach 

„Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 wraz z 

niezbędnymi zezwoleniami. Całkowity koszt realizacji zadania to: 3.396.844,08 w tym dofinansowanie z : 

programu Maluch+ 862.910,00 zł, Wielkopolskiego Rozwoju Obszarów Wiejskich: 329.567,00 i Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 859.806,00 zł . 

 

 W dniu 22.12.2020 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania przetargowego pn. 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kawęczyn – III etap w systemie zaprojek-

tuj i wybuduj”, które zostało ogłoszone 07.12.2020 r Oferty złożyło 2 wykonawców. Termin wykonania za-

mówienia ustalono dla Etapu I tj. opracowania dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem 

zamiaru wykonania robót do dnia do 31.03.2021 r., dla Etapu II tj. wybudowania 25 szt. przydomowych 

oczyszczalni w  terminie do dnia 30.06.2021 r. natomiast dla Etapu III tj. wybudowanie 20 szt. przydomo-

wych oczyszczalni w  terminie do dnia 31.08.2021 r. Procedura przetargowa w toku.  

cd.str. 28 



KĄCIK POETYCKI 

 W dniu 22.12.2020r. Gmin Kawęczyn złożyła 2 wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o uzy-

skanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych na:  

 1) Zakup gruntu dedykowanego pod drogi zapewniające komunikacje w tworzonej strefie inwestycyjnej oraz 

 kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w miejscowości Marianów 

 Kolonia -wnioskowana kwota 5.000.000,00 zł.  

 2) Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn - IV etap - wniosko

 wana kwota 2.000.000,00 zł.-       

 

                Ewelina Buda 

 

PRZYTUL SIĘ 

 

Była cicha, ciemna noc. 

Przy blasku maleńkiego światła  

ujrzałam postać, 

która w mroku tuliła się do mnie. 

To był Artur. Czułam,  

że było mu smutno i źle 

jak nie jeden raz w przeszłości. 

 

Pogłaskałam go. 

Poczułam pod ręką wielką pustkę i chłód. 

W takiej chwili postanowiłam się pomodlić  

za jego duszę. 

On odchodząc uśmiechnął się  

jakby poczuł ulgę. 

Mam nadzieję, że jak będzie ci źle 

to przyjdziesz znów i przytulisz się do mnie. 

Żegnaj, niech ci niebo przychylne będzie. 

 

WSPOMNIENIA ARTURA 
 

Już jesień prawie się kończy, 

trawy zżółkły i zbrązowiały. 

Kiedy odszedłeś jarzębina 

z którą dorastałeś uschła. 

 

Dziś bardzo brakuje mi ciebie, 

młodzieńca z czarną czupryną 

i uśmiechniętą bladą twarzą 

z plecakiem na ramieniu. 

 

Już wiem, że nigdy nie wrócisz, 

pozostaniesz po drugiej stronie 

żeby i mnie przeprowadzić na tamten brzeg 

przesmykiem światła do wieczności. 

 

DROGA PRZEZNACZENIA 
 

Idąc krętym labiryntem dróg i ścieżek 

rozmyślam o swoim życiu, 

o wszystkich moich życiowych rozterkach 

 i problemach. 

 

Nie poddając się podnoszę wysoko głowę. 

Wychodzę naprzeciw wszystkim 

nierozwiązanym rebusom, 

które zgotował mi los. 
 

Idę dalej z nadzieją, 

że spotkam na swej drodze kogoś, 

kto mnie wesprze, 

silnego i pewnego siebie. 

 

Chcę razem z nim podążać  

wszystkimi zawiłymi ścieżkami, 

darząc go uczuciem i zaufaniem 

na drodze ku nieznanemu przeznaczeniu, 

z nadzieją na lepszy los. 
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Prezentujemy Państwu kolejne wiersze Anny Pękacz 
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TRAKTAT RYSKI Z 18 MARCA 1921 ROKU A SPRAWA POLSKA  

 Traktat pokojowy, zawarty podczas rozpoczętej we wrześniu 1920 roku konferencji w Rydze, miał 

doniosłe znaczenie nie tylko dla państw będących jego stronami, ale również dla Europy Środkowo-Wschodniej – 

jako jeden z filarów gwarantujących stabilność regionu. Dla Polski oznaczał zakończenie okresu stanowienia pań-

stwa, wytyczania jego granic, otwierając drogę dla pokojowego rozwoju odrodzonej II  Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Składający się z 26 artykułów traktat został podpisany 18 marca 1921 r. przez przedstawicieli Polski, Rosji i 

Ukrainy. Dokument ten kończył wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919–1920 i ustalał przebieg granic między syg-

natariuszami. W kwestii rozstrzygnięć terytorialnych Polska rezygnowała z ziem dawnej Rzeczypospolitej poło-

żonych na wschód od granicy ustalonej w Rydze, a Rosja i Ukraina z roszczeń do ziem na zachód od wytyczonej 

linii granicznej. Strony zobowiązały się również do nieingerowania w sprawy wewnętrzne drugiego państwa. 

 Traktat regulował również inne, sporne dotąd kwestie, w tym roszczenia finansowe Polski wobec 

Rosji, losy ludności polskiej na terenach Rosji Radzieckiej (pozostało tam około 1,5 mln Polaków) i wymianę 

jeńców wojennych. Ogromne znaczenie miał również fakt, że zapisy traktatu umożliwiały przeprowadzenie 

procesu rewindykacji zagrabionych polskich dóbr kultury (dzieł sztuki i zabytków). 

Mimo bardzo konkretnych zapisów traktatu pokojowego, Rosja Sowiecka nie wywiązała się z większości 

jego zapisów dotyczących: zwrotu polskiego dorobku kulturalnego, mienia publicznego i prywatnego oraz wypła-

cenia Polsce odszkodowania za wkłady i kapitały mieszkańców b. Królestwa Polskiego, znajdujące się w rosy-

jskich bankach i kasach oszczędnościowych. 

 Pokój ryski, choć trwał niespełna 20 lat, pozwolił przetrwać przez okres jednego pokolenia nowo utwor-

zonym państwom narodowym, w tym Polsce i krajom bałtyckim – Litwie, Łotwie i Estonii – co miało kolosalne 

znaczenie dla utrwalenia poczucia tożsamości narodowej tych społeczeństw. 

 Oryginalny egzemplarz dokumentu składa się z 17 kart, połączonych za pomocą biało-czerwonego sznurka, 

związanego i zalakowanego dziesięcioma czerwonymi pieczęciami z inicjałami osób ratyfikujących traktat. W ok-

resie międzywojennym przechowywany był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. We wrześniu 1939 roku został 

ewakuowany wraz z Rządem, innymi umowami i traktatami. 3 maja 1948 roku przekazano go do Archiwum Min-

isterstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, gdzie znajduje się do dziś. 

         

         

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

              Małgorzata Jaworska 

Granice II Rzeczpospolitej Polskiej po Traktacie Ryskim 
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PROGRAM ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2021 

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 finansowany jest ze środków pocho-

dzących z Funduszu Solidarnościowego 

Cele Programu : 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji oraz 

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-

ności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, 

c) w przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z  ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psycho-

loga o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta. 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: 

a. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce  (np. dom, praca, pla-

cówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby  zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie I  tera-

peutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sporto-

we itp.); 

b. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 

c. załatwieniu spraw urzędowych; 

d. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 

e. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp. 

f.   wykonywaniu czynności dnia codziennego- w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności- także w 

zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej w przypadku  gdy szkoła nie zapewnia takiej 

usługi. 

Procedura przystąpienia do Programu 
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby nie-

pełnosprawnej. 

Karty zgłoszenia do programu  przyjmują   pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawę-

czynie w godz. od 7.30 do 15.30.  Karty zgłoszenia można również składać za pośrednictwem poczty i elek-

tronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

gops@gops.kaweczyn.pl 

Wymagane dokumenty: 

 Karta zgłoszenia - druk do pobrania na stronie www.kaweczyn.naszops.pl  

 Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzecze-

nia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnospraw-

ności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Kawęczynie pod adresem www.kaweczyn.naszops 

               

 

              Jolanta Krawczyk 

                                                                 Kierownik GOPS  

http://www.kaweczyn.naszops
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WIELKI TALENT Z WOJCIECHOWA 

Rozmawiamy dziś z Julią Olek piłkarką pochodzącą z Gminy Kawęczyn, a dokładnie  z Wojciechowa. 

Julia reprezentuje barwy  Polonii Środa Wielkopolska. Zespół rywalizuje w I lidze kobiet. Julia przygodę z 

piłką nożną rozpoczynała w GKS Orzeł Kawęczyn w drużynie orlika. Rozwój Julii jest błyskawiczny, miej-

my nadzieję, że to dopiero początek jej znakomitej kariery i już niedługo zobaczymy ją na najwyższym 

szczeblu piłki kobiecej w Polsce czyli Ekstralidze. 

Witam. Na początku naszego wywiadu opowiedz nam o początkach 

swojej przygody  z piłką nożną… 

Przygodę z piłką nożną rozpoczęłam dzięki mojemu bratu. Widziałam 

jak ciągle kopie piłkę i też postanowiłam spróbować. Zaczęłam uczęsz-

czać na treningi do drużyny orlika GKS Orzeł Kawęczyn. Na początku 

nie grałam jakoś super, ale dzięki swojemu zawzięciu, uczęszczaniem 

na każdy trening z miesiąca na miesiąc rozwijałam się piłkarsko. Po 

wyjściu z wieku orlika rozpoczęłam grę u trenera Konrada Grzelaka w 

juniorach Orła. Rywalizowałam tam z nawet o 4 lata starszymi ode 

mnie chłopakami. Uważam ten okres  za bardzo owocny jeżeli chodzi o 

mój progres. 

W jakim czasie zrobiłaś wg Ciebie największy przeskok jeżeli cho-

dzi o jakość Twojej gry? 

Myślę, że w juniorach Orła. Chodziłam na każdy trening, rywalizowa-

łam ze starszymi od siebie chłopakami i to mi bardzo pomogło w roz-

woju piłkarskim. W tym miejscu chciałabym z całego serca podzięko-

wać trenerowi Konradowi, który zobaczył we mnie potencjał i zapro-

ponował mi treningi indywidualne. Miały i nadal mają one duże zna-

czenia w mojej przygodzie z piłką. Nauczyły mnie one samodyscypli-

ny, a trener wpoił mi wiele rzeczy potrzebnych do bycia dobrym czło-

wiekiem i sportowcem. Jedną z nich jest nie poddawanie się mimo 

przeciwności losu.  

Jakie cechy charakteru trzeba posiadać albo jakie są pożądane, 

aby zawodowo grać w piłkę?   

Przede wszystkim taka zawziętość dążenia do wyznaczonych sobie ce-

lów. Należy posiadać wysokie ambicje oraz być regularnym (odnośnie treningów), ponieważ aby coś osiągnąć nie 

tylko w sporcie, trzeba pracować więcej. W taki sposób możemy wzbić się wyżej od konkurencji, która w tych 

czasach jest dość duża. Myślę, że jak się posiada te 3 cechy to można próbować sił w zawodowym sporcie. Przede 

wszystkim trzeba kochać to, co się robi. Również nie zapominajmy o byciu dobrym człowiekiem. Cieszę się, że 

mogę być dla kogoś wzorem i zarażać ludzi pozytywną energią i chęcią do działania. Sądzę, że trzeba 

być ,,innym”, bo jak dopasowujesz się do kogoś to znikasz.  

Kolejne pytanie dotyczy Twojego klubu, w którym obecnie grasz. Jak się w nim czujesz, jak wygląda Twój 

dzień treningowy? 

Mogę powiedzieć, że Polonia Środa Wielkopolska to jeden z klubów, w którym przeszłam łatwo i pozytywnie 

aklimatyzacje. Moja pozycja to prawa obrona, a docelowo chciałabym grać na boku pomocy. Jestem tu najmłod-

sza w zespole. W klubie czuję się bardzo dobrze. Trenujemy 3 razy w tygodniu, ale dla mojego rozwoju to zdecy-

dowanie za mało, więc dodatkowo trenuję indywidualne, czyli razem 6 razy w tygodniu, plus jeden dzień najczę-

ściej aktywnej regeneracji, co jest ważne dla każdego  młodego sportowca. Występujemy na poziomie I Ligi Ko-

biet.  

Co wg Ciebie jest ważniejsze w sporcie? Talent  czy praca? 

Talent jest ważny, ale gdy nie wesprzesz go pracą wówczas nie rozwijasz się tak, jak we wszystkim. Chciałabym 

tutaj zaapelować do rodziców, bo wiem, że często nie pozwalają swojemu dziecku trenować więcej niż z drużyną. 

W ten sposób blokujemy jego rozwój, wyobraźnię, zdrowie,  a wydaje mi się że dla rodziców ważne jest szczęście 

swoich dzieci. Chce dać przykład, że da się pogodzić sport z nauką i innymi wszelkimi obowiązkami. Oczywiście 

nie jestem przeciwniczką edukacji, bo to bardzo ważna rzecz w życiu. 

Julia Olek  
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Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od 

rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od 

tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zain-

westować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywa-

nych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r. 

Wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” to propozycja pomocy finansowa-

na z budżetu PROW 2014-2020. W ramach działania o pomoc mogą wystąpić rolnicy, którzy zajmują się chowem 

lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w 

ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”, i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodar-

stwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 

tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% 

kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na: 

 utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, 

 wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, 

 wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomiesz-

czeniach z osobnym wejściem, nie łączących sięz pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta 

Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni.. Drugą grupą, do której kierowana jest 

pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są spółki wod-

ne lub związki spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Pomoc 

udzielana jest na inwestycje w sprzęt zmechanizowany służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń meliora-

cji wodnych wykorzystywanych do celów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi, podtopień lub deszczu 

nawalnego. Maksymalna wysokość wsparcia to1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Limit dofi-

nansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.  

             

             Źródło: https://www.arimr.gov.pl/ 

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI CHRONIĄCYCH PRZED ASF 

 Pragnę zachęcić młodych ludzi do czy-

tania książek i uczenia się nie tylko w 

celach szkolnych, ale również życio-

wych. Zdobywajmy wiedzę w sferach, 

które nas interesują, ponieważ w cza-

sach internetu mamy duże  możliwości. 

Poprzez artykuły, filmy i strony interne-

towe  możemy się wiele nauczyć, cho-

ciażby poprzez błędy innych ludzi. My-

ślę, że oprócz wiedzy musimy rozwijać 

swoją wyobraźnię, ponieważ wiedza 

jest ograniczona.  

Jakie są Twoje cele na przyszły rok? 

Na pewno celujemy z klubem w jak naj-

wyższe miejsce w tabeli. Odnośnie ce-

lów długoterminowych to chciałbym 

grać w ekstralidze oraz docelowo w Re-

prezentacji Polski. 

Opowiedz Nam jeszcze kilka rzeczy o swoim klubie. 

Mamy dwóch trenerów, gramy w I Lidze Kobiet, nasza kadra liczy ok. 20 zawodniczek, jestem tam najmłodsza. 

Rywalizujemy praktycznie z zespołami z całego kraju. 

Kończąc, życzę Ci wszystkiego najlepszego na nowy rok i oby każdy założony cel spełnił się. 

Również życzę wszystkiego najlepszego. 

                Marcin Mazurek  

Julia Olek podczas meczu mistrzowskiego I Ligi Kobiet 
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 CIEKAWOSTKI O POLSCE 

1. Początkiem Polski był chrzest księcia Polan - Mieszka I 
Choć Mieszko jest uważany za twórcę państwa polskiego to pierwszym królem Polski został dopiero jego syn - 

Bolesław Chrobry w roku 1025. 

2. Polska miała 38 królów. 
7 z nich było tytularnych, pozostałych 31 koronowanych. 

3. 18 Polaków otrzymało nagrodę Nobla. 
Ostatnią laureatką tej prestiżowej nagrody jest Olga Tokarczuk. 

4. Polska jest 9 krajem w Europie pod względem wielkości i 69 na świecie. 

5. Nazwa kraju wzięła się prawdopodobnie od nazwy plemienia Polan. 
Nazwa "Polska" zaczęła być używana w odniesieniu do całego państwa w XI wieku. 

6. W Polsce znajdują się 954 miasta i 2477 gmin. 

7. Radom ma powierzchnię większą niż Paryż. 
Okazuje się, że powierzchniowo Radom zajmuje ponad 111 km² podczas gdy Paryż 105 km². Jeśli jednak chodzi o 

liczbę mieszkańców to stolicę Francji zamieszkuje 10 razy więcej ludzi niż Radom. 

8. Prezydent RP przyznaje medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie małżeństwom będącym ze sobą przez 

co najmniej 50 lat. 

9. Mamy najwięcej zanieczyszczonych miast. 
Według raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 6 na 10 najbardziej zanieczyszczonych europejskich 

miast znajduje się w Polsce. Wszystkie miasta znajdują się w południowej Polsce. 

                          

PRZYSŁOWIA 

 Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje. 

 Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 

 Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 

 Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 

 Styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi. 

 Gdy styczeń burzliwy z śniegami lato burzliwe z deszczami. 

STYCZNIOWE KALENDARIUM 

01.01.1467 – W Kozienicach urodził się Zygmunt I Stary, (zm. 1548), od 1507 roku król Polski, przedostatni z 

dynastii Jagiellonów.  

02.01.1665 – Stefan Czarnecki został mianowanym hetmanem polnym koronnym. Urodzony ok.1599 w Czarncy, 

wybitny dowódca wojskowy, oboźny koronny, kasztelan kijowski i tykociński. 

04.01.1947 –w Warszawie rozpoczął się proces I Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, naj-

większej liczącej 25-40 tys. członków, konspiracyjnej organizacji niepodległościowej. 

05.01.1866 – Rosjanie w ramach represji po Powstaniu Styczniowym wprowadzili obowiązkową naukę języka 

rosyjskiego w gimnazjum Królestwa Polskiego.  

05.01.1925 –Otwarto Polski Urząd Pocztowo-Telegraficzny nr 3, późniejszy Urząd Pocztowy nr 1 w Gdańsku, 

znany z obrony 1 września 1939 roku  

06.01.1813 – Urodził się Hipolit Cegielski, twórca wielu inicjatyw przemysłowych i gospodarczych, przekonany, 

że podstawą bytu narodu jest ziemia, przemysł i handel  

cd.str. 34 
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08.01.1894 – Urodził się Rajmund Maksymilian Kolbe, franciszkanin, twórca Niepokalanowa, wydawca pracy 

katolickiej, misjonarz, w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz oddał swe życie za ojca rodziny. 

Kanonizowany w 1982 roku 

09.01.1856 –W Dublanach pod Lwowem powołano Szkołę Rolniczą, która wykształciła pokolenia polskich spe-

cjalistów  

10.01.1920 -Na mocy traktatu wersalskiego Gdańsk stał się wolnym miastem. Dzięki staraniom polskich dyploma-

tów Polska odzyskała dostęp do morza Bałtyckiego 

12.01.1383 – Pierwsza wzmianka o użyciu artylerii ogniowej w Polsce. W czasie oblężenia Pyzdr w Wielkopolsce 

przez wojska Bartosza z Odolanowa, będącego stronnikiem księcia mazowieckiego Siemowita IV, kula kamienna 

wystrzelona z działa przebiła miejskie wrota i zabiła Mikołaja, plebana z Biechowa  

13.01.1817 – Prof. Feliks Radwański wywalczył w Senacie Rzeczpospolitej Krakowskiej decyzję o niewyburzaniu 

części murów obronnych Barbakanu i Bramy Floriańskiej i przyległych trzech wież, przedstawił wtedy ich warto-

ści historyczne i artystyczne  

14.01.1771 –W czasie konfederacji Barskiej zakończyło się trwające od 31 grudnia 1770 nieudane oblężenie Ja-

snej Góry przez wojska królewskie i rosyjskie pod dowództwem pułkownika Iwana Drewicza 

15.01.1969 –Urodził się Stanisław Wyspiański, wybitny pisarz, malarz, jeden z  największych polskich dramatopi-

sarzy, autor m. Im. „Wesela”, „Nocy Listopadowej”, „Warszawianki”.  

16.01.1826 – Urodził się Romuald Traugutt, dyktator Powstania Styczniowego,  żarliwy katolik, stracony przez 

Rosjan 

17.01.1920 – W związku z ustaleniami traktatu wersalskiego oddziały polskie generała broni Józefa Hallera rozpo-

częły przejmowanie Pomorza, wkraczając w ciągu tygodnia m.in. do Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza  

19.01.1945 – Komendant Główny gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Kra-

jowej: „Polska, według rosyjskiej recepty, nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami. Obecne 

zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny… Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w 

duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa Polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą”  

19.01.1947 –W atmosferze terroru komuniści sfałszowali – pierwsze po wojnie- wybory parlamentarne.  

20.01.1826 – Zmarł ks. Stanisław Staszic, inicjator rozwoju krajowego przemysłu i górnictwa. Jego słowa: „Paść 

może i naród wielki, zniszczeć tylko nikczemny”, dodawały otuchy następnym pokoleniom marzącym o wolnej 

Polsce.  

22.01.1863- Wybuchło Powstanie Styczniowe. Przez powstańcze oddziały przewinęło się ponad 200 tysięcy pa-

triotów, a Polacy znów udowodnili, że nie pogodzili się z wymazaniem swego Państwa z mapy Europy  

23.01.1793 – Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski. Austria nie wzięła w rozbiorze Udziału, zadawalając się 

obietnicą objęcia w posiadanie Bawarii. Król Pruski Fryderyk Wilhelm II wykorzystał kapitulację Stanisława Au-

gusta Poniatowskiego po wojnie  polsko-rosyjskiej w 1792 oraz przejęcia rządów w Polsce przez targowiczan i 

zażądał wcielenia do Prus Wielkopolski, gdzie wkroczyły jego wojska, do wschodniej Polski weszła armia carycy 

Katarzyny II  

24.01.1983 – W Warszawie rozpoczął się proces twórców Radia „Solidarności”, m.in. Zbigniew Romaszewski 

został skazany na 4,5 roku więzienia, z jego żoną Zofia na 3 lata 

25.01.1831 – W Warszawie Sejm Królestwa Polskiego – po wybuchu Powstania Listopadowego – uchwalił detro-

nizację cara Mikołaja I jako króla Polski  

26.01.1943 – W niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau zamordowany został ks. Bp Michał Kozal, sufra-

gan Diecezji Włocławskiej, męczennik, beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, autor słów: „Od prze-

granej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga.”  

28.01.1954 – Zmarł Eugeniusz Romer, geograf, twórca nowoczesnej polskiej kartografii, współzałożyciel zakła-

dów1) graficznych „Książnica-Atlas” we Lwowie  

29.01.1913 – Zmarł Władysław Bełza, poeta, publicysta, autor m.in. „Katechizmu polskiego dziecka”, „Kto Ty 

jesteś – Polak Mały…”  

30.01.1456 –wojna 13-letnia: zwycięstwo wojska krzyżackiego nad polskimi chłopami w bitwie pod Rynem. 

31.01.1985 – W Bilczy urodził się Piotr Wojciech Ściegienny, ksiądz katolicki, działacz niepodległościowy i so-

cjalistyczny, przywódca ludowy. Walczył o niepodległość Polski i domagał się pełnego uwłaszczenia chłopów. 

              

              Źródło: Terminarz Polski 2021 

  

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/1456


  

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  

 31 stycznia 2020 r.   

 

Do rozlosowania  

nagrody. 

Rozwiązanie krzyżówki  

z nr 12/20 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki  

z nr 12/20 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO: „Bogumiła i Barbary” 

 Spośród nadesłanych odpowiedzi  

wylosowano 1 zwycięzcę.  

 Nagrodę ufundowaną 

przez Wójta Gminy Kawęczyn  

otrzymuje:  

Kinga Wesołek 

Nagroda do odbioru w pok. nr 1  

Urzędu 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 

††††   
 

            Barbara Antczak 

                 Krzysztof Włodarski  
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