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P
o wykonaniu siłami ZGKiM 
instalacji melioracyjnej, 
a później kanalizacyjnej 
i wodociągowej w mie-

siącu lipcu br. ruszyły prace związane 
z budową sieci energetycznej na tere-
nie nowego parku. Na prace te złożyła 
się w pierwszej kolejności przebudowa 
głównej sieci energetycznej u zbiegu 
ulic Kołłątaja i Dobrzyńskiej, którą wy-
konał Zakład Energetyczny z Włocław-

ka, a następnie budowa od podstaw 
oświetlenia parku, które wykonała za 
kwotę prawie 45 tys. zł firma EL-WOD-
KAN z Tłuchowa. W dalszej kolejności 
prowadzone były prace związane 
z montażem instalacji nawadniającej, 
której wykonawcą za sumę 68 tys. zł 
było przedsiębiorstwo MILEX z woje-
wództwa mazowieckiego. Po wyko-
naniu tych robót do budowy alejek 
parkowych przystąpiła firma BED-BUD 

z Ciechocinka, która otrzyma za swoje 
prace 154 tys. zł. Powyższa kwota nie 
obejmuje kosztów zakupu szlachetnej 
kostki brukowej i innych elementów 
brukarskich, te bowiem zakupiło mia-
sto samo za kwotę 120 tys. zł. Pod-
kreślmy, że wszystkie prace i zakupy 
dokonane zostały w wyniku przetar-
gów nieograniczonych. Łączna kwota 
tegorocznych wydatków związanych 
z budową nowego parku to kwota pra-

wie 400 tys. zł. Na ich przeprowadze-
nie miasto otrzyma dotację w postaci 
środków unijnych z tzw. Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wyso-
kości – ponad 250 tys. zł oraz dotacje 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w wysokości 50 tys. zł na 
zakup sadzonek drzew i krzewów, któ-
re będą posadzone jeszcze w tym roku. 
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24 czerwca 2009 r. w sali USC 
w Kowalu odbyła się kolejna 
uroczystość jubileuszu 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Medale 
zostały przyznane małżeństwom, 
które obchodziły w roku ubie-
głym złote gody. W imieniu Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego medale Do-
stojnym Jubilatom wręczyli: Bur-
mistrz Miasta Kowala Eugeniusz 
Gołembiewski, Przewodniczący 
Rady Miasta Marek Pieńkowski w 
asyście kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Edyty Dorsz oraz księdza proboszcza dra Piotra Głowackiego. Medale zostały przyznane następującym jubilatom:

Państwu Barbarze i Stefanowi Garlickim, Państwu Danucie i Janowi Jareckim, Państwu Jadwidze i Stanisławowi Jędrzejewskim, Państwu Barbarze i Janowi 
Kruszewskim, Państwu Mirosławie i Henrykowi Mularskim, Państwu Zofii i Mieczysławowi Piotrowskim, Państwu Felicji i Henrykowi Prokopiakom, Państwu 
Cecylii i Janowi Wojtasiakom, Państwu Krystynie i Kazimierzowi Ignaczakom.

Burmistrz przekazał Szanownym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia spokoju, poszanowania w rodzinie, stu lat życia i doczekania w zdrowiu następ-
nych jubileuszy. 
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Wielce cenną i chwalebną sprawą jest miłość do 
Małej Ojczyzny. Można ją okazywać w różnoraki 
sposób – osobiście wyrażając się dumnie o niej 
wśród bliższego grona przyjaciół czy dalszego krę-
gu znajomych. Można także dzięki zorganizowanej, 
wspólnej działalności sławić ją zapoznając miesz-
kańców rodzinnej miejscowości i okolic z bogatą jej 
przeszłością oraz współczesnymi osiągnięciami.

Towarzystwo Miłośników Kowala – od kilku lat 
z dodanym w nazwie członem ” i Okolic” – założyli 
w 1979 r. nieżyjący już ówczesny sekretarz Urzę-
du Miasta i Gminy Kazimierz Nowacki oraz znany 
wszystkim w królewskim mieście gorący patriota 
Małej Ojczyzny Leon Stankiewicz, który przez 10 
lat pełnił funkcję prezesa. Od 1989 r. na dwa lata 
jego prezesurę objął Mirosław Glazik, a po nim 
Alicja Zawalska, a następnie Henryk Kierzkowski. 
Od 2002 r. prezesem został Jan Stankiewicz, który 
z przyczyn zdrowotnych zrezygnował z tej funkcji.

Od końca 2003 r. prezesem jest Anna Błażejczak. W skład zarządu wchodzą obecnie : Anna Sokołowska – wiceprezes, Małgorzata Szadkowska – sekretarz 
i Joanna Barańska – skarbnik. 

Towarzystwo krzewi kulturę poprzez organizowanie okolicznościowych spotkań, wieczornic, benefisów, gal miejskich,konkursów poetyckich, a także 
poprzez wyjazdy do teatrów i kin Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy, Włocławka oraz promowanie wydawnictw związanych z historią kazimierzowskiego 
grodu. Wizytówką TMKiO jest zespół Melodia – powstały dzięki staraniom nieodżałowanego śp. Tadeusza Zielińskiego, który bardzo rozsławia Kowal 
występując w wielu miejscowościach nie tylko kujawskiego regionu. Zespół otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Z okazji 30-lecia powstania TMKiO 30 mają br. odbyło się spotkanie w podziemiach dworca, w czasie którego prezes A. Błażejczak przedstawiła dotych-
czasową działalność Towarzystwa. Następnie zabierając głos burmistrz Eugeniusz Gołembiewski wyraził szczere uznanie dla jego pracy.

W dalszej części spotkania prezentowano film poświęcony inauguracji 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego w katedrze na Wawelu.
Światło świec na stołach oraz tradycyjna lampka wina stworzyły miły jubileuszowy klimat.

Jadwiga Janicka

J u b i l e u s z  Z ł o t y c h  G o d ó wJ u b i l e u s z  Z ł o t y c h  G o d ó w

30-lecie Towarzystwa Miłośników Kowala

Władze Towarzystwa wraz z przedstawicielami Samorządu Miasta

Jubilaci w sali USC w Kowalu



3

Kaz im i e r z  Wi e l k i
wyjrzał  z  grani tu!

W 
każdym z ostatnich nume-
rów Informatora Kowalskie-
go relacjonujemy wszystko 

to, co wiąże się z budową pomnika kró-
la Kazimierza Wielkiego. Po wykonaniu 
fundamentu i betonowego cokołu 
przyszedł czas na rzecz najważniej-
szą, czyli na sam pomnik. Od kilku już 
miesięcy rzeźbiarz Tadeusz Bieniewicz 
cierpliwie „ociosuje” nadmiar granitu, 
po to, aby wydobyć z granitu postać 

Króla. Przypomnijmy, że pomnik za-
projektował wywodzący się z Kowala 
młody artysta-plastyk Artur Jeziorski.

Postęp prac przy tworzeniu rzeźby 
pilnie śledzą członkowie Komitetu Bu-
dowy Pomnika. W trakcie niedawnego 
pobytu w pracowni Tadeusza Bienie-
wicza mieli okazję ujrzeć wyłaniające 
się już z granitowego bloku dostojne 
oblicze króla Kazimierza.

N i e m n i e j 
ważne od pro-
cesu wznosze-
nia pomnika 
jest gromadze-
nie pieniędzy 
na ten cel. Do 
końca września 
Komitetowi Bu-
dowy Pomnika 
udało się zebrać 
na bankowym 
koncie 57 tys. zł, 
co stanowi po-
łowę środków 
k o n ie cz nyc h 
do zakończenia 
prac. Prowadzo-
na w dalszym 
ciągu zbiórka 
ukierunkowana 
będzie przede 
wszystkim na 
p o z y s k a n i e 
pieniędzy na 
pokrycie kosz-
tów obłożenia 
cokołu rzeźby 
płytami granito-
wymi i wykona-
nia najbliższego 
otoczenia po-
mnika. Niewia-
domym kosz-
tem pozostaje 
również trans-
port pomnika 
z Gostynina do 
Kowala, co nie 

jest sprawą i prostą, i tanią z uwagi na 
konieczność zastosowania specjali-
stycznego sprzętu, bowiem pomnik 
ważyć będzie ponad 30 ton.

Za pośrednictwem Informatora Komi-
tet Budowy Pomnika Króla Kazimierza 
Wielkiego pragnie poinformować, że 
na jego konto środki finansowe wpła-
ciło 9 przedsiębiorców, 19 – instytucji 
i organizacji społecznych, 53 – roda-
ków i przyjaciół naszego miasta z róż-

nych zakątków Polski oraz z zagranicy, 
w tym z Irlandii, USA, Grecji i Norwegii, 
a przede wszystkim 173 mieszkańców 
Kowala. Należy zaznaczyć, że niektórzy 
darczyńcy dokonywali wpłat więcej niż 
jeden raz.

Wysokość wpłat kształtowała się od 
1 grosza (pieniądze zbierane na Jar-
marku Kazimierzowskim do puszki) do 
2100 zł, które wpłaciła jedna z rodzin 
zamieszkałych we Włocławku.

W związku z zainteresowaniem, jakie 
budzi sprawa tabliczek z nazwiskami 
darczyńców, którzy wpłacili 1000 zł lub 
więcej na budowę pomnika informuje-
my, że do tej pory odnotowano 23 takie 
wpłaty. Wykonanie i montaż pamiątko-
wej tabliczki jest dobrowolne i odbywać 
się będzie na koszt samych zaintereso-
wanych – jest to dodatkowy dla nich 
wydatek w wysokości ok. 150–200zł.

W związku z licznymi pytaniami wy-
jaśniamy, że możliwe jest łączenie kilku 
wpłat np. w obrębie jednej rodziny.

Komitet Budowy sięgnął po tę formę 
z jednej strony gromadzenia środków, 
z drugiej zaś – zapisania w zbiorowej 
pamięci najbardziej szczodrych dar-
czyńców biorąc przykład z krakowskie-
go Wawelu, Lichenia, ale także z naszej 
kowalskiej świątyni, w której piękne 
stacje drogi krzyżowej opatrzone są 
nazwiskami fundatorów.

Oczywiście tabliczki nie będą monto-
wane na pomniku, ani na jego cokole.

Nazwiska darczyńców – bez ich ad-
resów i podawania wysokości wpłat 
- będą opublikowane w jednym z ko-
lejnych Informatorów, pod warunkiem 
uzyskania zgody samych zaintereso-
wanych na publikację.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom za każdą 
wpłatę. W zamian gwarantujemy sa-
tysfakcję z uczestnictwa w szczytnym 
i historycznym przedsięwzięciu.

Informujemy, że pieniądze na budo-
wę pomnika można wpłacić na konto 
Komitetu Budowy Pomnika: 41 9557 
0006 0000 3593 2000 0001.

beg

Od pięciu miesięcy rzeźbiarz Tadeusz Bieniewicz 
ociosał ponad 5 ton granitu
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Lato Orkiestry Dętej MOSP w Kowalu było pracowite. Po gorącym roku artystycz-
nym 2008–2009, gdzie orkiestra brała udział w uroczystościach na Wawelu, be-
nefisie Jana Nowickiego, a także na jego ślubie, przyszedł czas na najważniejsze 
wydarzenie, czyli zmierzenie się z innymi orkiestrami z naszego województwa 
– na X Wojewódzkim Festiwalu Orkiestr Dętych oraz Festiwalu Orkiestr Dętych 
im. Leona Landowskiego organizowane przez GOK w Śliwicach. Brało w nich 
udział 11 orkiestr. Oceniany był przemarsz, koncert na scenie a także oddzielnie 
grupa tańcząca. Nasza orkiestra w każdej kategorii przywiozła laury. Grupa tań-
cząca za przemarsz otrzymała pierwsze miejsce, natomiast za koncert orkiestra 
otrzymała wyróżnienie. Poziom orkiestr był bardzo wysoki, dlatego godny pod-
kreślenia jest fakt, że podczas występu naszej orkiestry publiczność reagowała 
najbardziej entuzjastycznie.

Strażacy w Kowalu dysponują trzema dużymi wozami bojowymi i stąd 
m.in. zrodziła się konieczność budowy nowego garażu. Jego projekt 
w czynie społecznym wykonał p. Aleksander Zbonikowski, który jest także 
kierownikiem budowy, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Inwe-
stycja ta poprawi także warunki socjalne dla strażaków biorących udział 
w akcjach ratowniczogaśniczych. Budowa prowadzona jest sposobem 
gospodarczym z udziałem samych strażaków, ale także przy pomocy 
ZGKiM i Urzędu Miasta. Środki na budowę garażu pochodzą z budżetu 
miejskiego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z uwagi 
na tryb prowadzenia prac budowlanych, trudno jest precyzyjnie określić 
termin ich zakończenia. Naczelnik Zdzisław Szadkowski zamierza osią-
gnąć jeszcze w tym roku tzw. stan surowy zamknięty. Wszystko wskazuje 
na to, że cel ten zostanie osiągnięty.

beg
Solidne prace zbrojeniowe pod fundament garażu

Orkiestra dęta MOSP pod batutą Roberta Stranca

Mistrzowski przemarsz mażoretek

„Gorące lato” 
orkiestry

Strażacy budują garaż
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Śp. Stefan Kowalski z Zarządem Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu. 
Zdjęcie wykonane 14 sierpnia 2009 r. po capstrzyku ku czci zmarłych druhów-strażaków 

Każdy człowiek sprawuje jakąś misję 
życiową. Jego czyny pozwalają oto-
czeniu określić, czy wypełnił ją gorliwie 
i bezinteresownie. Można rzec, że to 
daje podstawę do tego, aby wyrazić 
komuś uznanie i wdzięczność, a także 
stwierdzić, czy żył dla drugich.

Stefan Kowalski (1938–2009) uro-
dził się w Kowalu. Rodzicami jego byli 
Władysław i Waleria z domu Reniecka. 
Wraz z bratem Stanisławem odziedzi-
czył po ojcu wielką miłość do muzyki, 
a szczególnie do orkiestry strażackiej. 

Do kowalskiej orkiestry wstąpił 
w 14 roku życia, w której grał na wielu 
instrumentach. Muzykowaniu oddał 
się całym sercem i duszą.

W 1974 r. Zarząd OSP i władze mia-
sta Kowala powierzyły mu nauczanie 
nowo przyjętych uczniów. Naukę 
prowadził do przejścia na emeryturę 
w 2008 r., z dwuletnią przerwą (1993–
1995) ze względu na stan zdrowia.

Dzięki kapelmistrzowi S. Kowalskie-
mu kilka pokoleń muzyków tworzyło 
i rozwijało orkiestrę OSP w Kowalu.

Jego szlachetne życie po ciężkiej cho-
robie przerwała śmierć 22.09.2009 r.

Uroczystość pogrzebowa w dniu 
24.09.2009 r. zgromadziła bardzo licz-
ną rzeszę mieszkańców Kowala i oko-
lic. Przybyły delegacje strażackie ze 
swoimi sztandarami z całego powia-
tu. Miejscowe szkoły wystawiły pocz-
ty sztandarowe. Duże liczby wieńców 
i wiązanek kwiatów były znakiem pa-
mięci i wdzięczności dla Zmarłego.

Mszę św. celebrował ks. wikariusz 
Zbigniew Raj. Przed jej rozpoczęciem 
zaznaczył, że jest ona podziękowa-
niem Bogu za dar życia Stefana Ko-
walskiego i za to, co dobrego uczynił 
dla najbliższych i środowiska. Przekazał 
także wyrazy współczucia rodzinie od 

ks. prob. kan. Piotra Głowackiego, któ-
ry w tym czasie modlił się przy grobie 
świętego O. Pio we Włoszech.

Homilię rozpoczął słowami z te-
stamentu sługi Bożego Jana Pawła II: 
„W imię Trójcy Przenajświętszej Amen”, 
„Czuwajcie, bo nie znacie kiedy Pan 
Wasz przybędzie” (Mt.24.42).

Celebrans podkreślił fakt, że cere-
monia rozpoczęła się o godz. 15.00, 
w czasie, kiedy szczególnie czczone 
jest Boże Miłosierdzie. Przytoczył ży-
czenie Żony Zmarłego, aby pogrzeb 
był zwyczajny, bo śp. Stefan uważał się 
za zwyczajnego człowieka. 

Postrzegając liczbę pocztów sztan-
darowych, rzeszę uczestników żałob-

nej uroczystości, obecność orkiestry 
strażackiej z mażoretkami kapłan 
stwierdził, że jest pogrzeb człowieka 
niezwykłego. Następnie zwrócił uwa-
gę, że zmarły teraz potrzebuje modli-
twy, ofiarowanych komunii świętych, 
składania ofiary eucharystycznej. Tu 

trzeba dodać, że zamówiono bardzo 
wiele mszy świętych za śp. S. Kowal-
skiego. Wszak jego ziemska pielgrzym-
ka wypełniona pracą, służbą i cierpie-
niem zakończyła się. 

W modlitwie wiernych dziękowa-
no Bogu za życie Stefana. Proszono 
o wieczną szczęśliwość dla niego, 
a dla pogrążonych w żałobie o radość 
ze świętych obcowania.

W czasie mszy świętej orkiestra 
strażacka wykonała pieśń „Pod Twą 
obronę” i „Barkę”, a następnie burmistrz 
Eugeniusz Gołembiewski pożegnał 
Zmarłego w imieniu Władz Miasta 
i całej społeczności lokalnej. Po cere-
monii w kościele przy biciu dzwonów, 

Życie
dla 

drugich

dźwiękach orkiestry odprowadzono 
trumnę na parafialny cmentarz. Kon-
duktowi towarzyszył przejmujący 
dźwięk syreny strażackiej, który ob-
wieścił królewskiemu miastu odejście 
kapelmistrza orkiestry i prezesa OSP 
w Kowalu do wieczności. Przy otwartej 

mogile modlono się i odegrano marsz 
żałobny Chopina. Po złożeniu trumny 
do grobu, mogiłę zasłoniły liczne wień-
ce oraz kwiaty, jakie złożyli członkowie 
rodziny, liczni przyjaciele, druhowie 
strażacy, władze miasta i parlamenta-
rzyści. Po zapaleniu zniczy zakończyła 
się ceremonia pogrzebowa.

Po czym w pochodzie z orkiestra 
udano się na plac prze remizą OSP 
w Kowalu gdzie Zmarły pracował 
dziesiątki lat.

W ten sposób oddano również hołd 
Zasłużonemu Rodakowi, o którym pa-
mięć zostanie żywa w jego rodzinnym 
mieście. 

Jadwiga Janicka
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W związku z koniecznością wymiany 
w perspektywie najbliższych lat naj-
starszej części wodociągu miejskiego, 
zbudowanego jeszcze w latach 60. 
XX w., samorząd miasta przystąpił do 
opracowania dokumentacji technicz-
nej na zastąpienie starych rur cemen-
towo-azbestowych nowoczesnymi ru-
rami PEHD-PCV. Mamy zamiar ubiegać 
się o dotację ze środków unijnych na 
pokrycie ponad 70% kosztów tego 
ważnego zadania. Projekt obejmuje 
ulice lub części ulic: Piwnej, Szkolnej, 
Mickiewicza, plac Rejtana, Matejki, Ko-
pernika, Reja, Śniadeckich, Zamkowej, 
Kilińskiego i Kazimierza Wielkiego.

W ramach projektu przewidywano 
także wymianę wszystkich starych 
przyłączy, o ile właściciele domów 
i posesji wyrażą na to zgodę. W trak-
cie opracowywania dokumentacji 

przez firmę Lewanda z Bydgoszczy 
okazało się jednak, że większość zain-
teresowanych osób nie wyraża zgodę 
na wykonanie nowych przyłączy do 
swoich domów. Z jednej strony moż-
na zrozumieć taką postawę, bowiem 
nikt nie chce mieć bałaganu na swojej 
zagospodarowanej posesji, ale trzeba 
o tym pamiętać, że proces wymiany 
stalowych, często skorodowanych rur 
przyłączeniowych i tak nas nie mi-
nie – co najwyżej zostanie odłożony 
w czasie. 

Przy tej okazji pragniemy poinfor-
mować, że zgodnie z obowiązującym 
w Polsce prawem wszelkie koszty prac 
związanych z wymianą rur wodociągo-
wych i przyłączy – aż do wodomierza 
obciążają tylko miasto, a nie właścicieli 
posesji.

beg

Wielokrotnie informowaliśmy o spo-
rze władz naszego miasta z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
o to, kto ponosić ma koszty związane z 
oświetleniem naszej obwodnicy. Przy-
pomnijmy, że na etapie powstawania 
dokumentacji technicznej Burmistrz 
wyraził zgodę na montaż instalacji 
oświetlającej tylko przy trzech projek-
towanych skrzyżowaniach z obwodni-
cą. Niestety, projektant i inwestor, dzia-
łając na podstawie norm i przepisów, 
zdecydowali o znacznie większym 
zakresie oświetlenia. Obowiązujące 
od kilku lat znowelizowane prawo 
energetyczne stanowi natomiast, że 
– z wyłączeniem autostrad i dróg eks-
presowych – wszystkie pozostałe dro-
gi publiczne w Polsce oświetlane są na 
koszt samorządów, na terenie których 
drogi te się znajdują. Chcąc zmienić 
ten niekorzystny przepis prawa ener-
getycznego burmistrz Gołembiewski 
w ciągu ostatnich miesięcy wystę-
pował wielokrotnie do Ministerstwa 
Infrastruktury, GDDKiA, do ogólnopol-
skich organizacji samorządowych oraz 
do parlamentarzystów. Niestety Mini-
sterstwo Finansów nie zgodziło się na 

W kilku ostatnich numerach Informa-
tora Kowalskiego pisaliśmy o zadłuże-
niach podatkowych mieszkańców Ko-
wala w stosunku do budżetu naszego 
miasta. Niestety, problem ciągle jest 
aktualny. Na koniec trzeciego kwartału 
br. na 1157 podatników podatku od 
nieruchomości oraz podatku rolnego 
zaległości miało 235 podatników – 
na łączną kwotę ok. 62 tys. zł. Należy 
jednak odnotować, że kwota zaległo-
ści nie rośnie, ale maleje, bowiem na 
koniec 2005 r. wynosiła np. 125 tys. zł. 
Dziękując tym naszym mieszkańcom, 

Po przejęciu przez włocławskie SANIKO 
kompleksowej obsługi miasta i gminy 
Kowal w zakresie odbioru odpadów 
zaistniał problem wywożenia śmieci 
z cmentarza. Cmentarz jest co prawda 
parafialny, ale przez wiele minionych lat 
w ramach dobrej współpracy między 
miastem a parafią – śmieci wywoził 
bezpłatnie na składowisko w Przydat-
kach Gołaszewskich ZGKiM – dyspo-
nujący do niedawna specjalistycznym 
samochodem. W nowej sytuacji Bur-
mistrz wystąpił do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z py-
taniem o podstawy prawne wydatko-
wania środków z budżetu miejskiego 
na częściowe sfinansowanie wywozu 
nieczystości cmentarnych. Z uzyskanej 
odpowiedzi wynika, że skoro w Kowa-
lu cmentarz parafialny pełni również 
funkcję cmentarza komunalnego, to 
nie ma przeszkód prawnych, ażeby 
Rada Miasta przeznaczyła w budżecie 
środki na powyższy cel. W oparciu o to 

Przygotowania  
do modernizacji 

wodociągu miejskiego

O zaległościach 
podatkowych  

ciąg dalszy…

Porozumienie 
w sprawie  

śmieci cmentarnych

Spór 
o oświetlenie obwodnicy 

zakończony
dokonanie zmian z uwagi na trudną 
sytuację budżetu państwa. W tym 
stanie rzeczy jedyne co można było 
zrobić, to zabiegać o to, ażeby oświe-
tlenie nie przeszło na majątek miasta, 
jak to się zwykle w takich wypadkach 
dzieje, bo wtedy budżet Kowala mu-
siałby dodatkowo pokrywać niemałe 
koszty jego konserwacji, które w skali 
roku kształtują się obecnie na pozio-
mie około 30 tys. zł. Te ostatnie zabiegi 
zakończyły się sukcesem. Na początku 
czerwca Burmistrz zawarł ugodę z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Au-
tostrad Oddział w Bydgoszczy w spra-
wie ponoszenia kosztów oświetlenia 
obwodnicy miasta Kowala. Umowa 
stanowi, że miasto pokrywać będzie 
koszty zużytej do oświetlenia obwod-
nicy energii elektrycznej, natomiast 
wydatki związane z konserwacją 
i remontami oświetlenia pokrywane 
będą z budżetu GDDKiA. W rezultacie 
porozumienia miasto zmuszone było 
pokryć koszty oświetlenia obwodnicy 
w wysokości 91 tys. zł za cały okres od 
jej otwarcia , tj. od grudnia 2007 r. do 
połowy bieżącego roku.

kb

którzy w terminie i bez upomnień re-
gulują swoje należności podatkowe, 
wszystkich pozostałych informujemy, 
że nieuregulowanie podatku spowo-
duje nieuchronnie czynności egzeku-
cyjne, co bardzo znacząco zwiększy 
koszty samego podatku.

A na co są przeznaczane nasze 
podatki? Chociażby na oświetlenie 
miasta, którego koszty w tym roku 
bardzo znacząco wzrosną, o czym 
piszemy w innej części „Informatora 
Kowalskiego”.

beg

stanowisko z inicjatywy burmistrza 
Eugeniusza Gołembiewskiego roz-
poczęły się negocjacje z udziałem: ks. 
proboszcza Piotra Głowackiego, wójta 
Stanisława Adamczyka oraz zarządu 
włocławskiego SANIKO. Ich rezultatem 
jest ustalenie, że w II półroczu br. sa-
morządy gminy i miasta przeznaczą 
ze swoich budżetów po 5 tys. zł na 
powyższy cel, brakującą kwotę wyło-
ży parafia, a Saniko przyjmie śmieci na 
prowadzone przez siebie składowisko 
w Machnaczu. Ustalenie to przybrało 
postać pisemnego porozumienia, które 
zostało zaakceptowane przez wszyst-
kie strony, w tym przez Rady Miasta 
i Gminy Kowal. Końcowym rezultatem 
poczynionych uzgodnień jest pisemne 
porozumienie, które zostało podpisane 
w lipcu br. w siedzibie włocławskiego 
SANIKO. Porozumienie obowiązuje do 
końca roku.

beg
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Wojewódzkie zakończenie 
roku szkolnego 2008/2009

W murach 
naszych szkół gościliśmy między inny-
mi: Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 
Rafała Bruskiego, członka Zarządu Wo-
jewództwa Franciszka Złotnikiewicza, 
Kurator Oświaty Iwonę Waszkiewicz, 
Starostę Powiatu Włocławskiego 
Jana Ambrożewicza, Dyrektora Biu-
ra posłanki Domiceli Kopaczewskiej 
– Teresę Marek, Burmistrza Miasta 
Kowala Eugeniusza Gołembiewskie-
go, Przewodniczącego Rady Miasta 
Marka Pieńkowskiego, Wójta Gminy 
Kowal Stanisława Adamczyka, Dyrek-
tora Delegatury Kuratorium Oświaty 
we Włocławku Grażynę Troszczyńską, 
wizytatorów naszego kuratorium: Te-
resę Więczkowską i Jolantę Michalską, 
księdza proboszcza Piotra Głowackie-
go oraz przedstawicieli rad rodziców, 
dyrekcji i nauczycieli, a nade wszystko 
uczniów Szkoły Podstawowej, Gim-
nazjum, Liceum Ogólnokształcącego 
i Zespołu Szkół.

W imieniu władz miasta gości powi-
tał burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, 
stwierdzając między innymi, że miasto 
Kowal jest jedną z najmniejszych jedno-
stek administracyjnych województwa 
kujawsko-pomorskiego. Na terenie 
liczącego 3,5 tys. mieszkańców mia-
steczka znajdują się pięć szkół, w tym 
trzy ponadgimnazjalne oraz jedno 
przedszkole. Organem prowadzącym 
dla trzech spośród nich jest samorząd 
miasta, staraniem którego, znajdujący 
się przy ulicy Piwnej 20 kompleks bu-
dynków oświatowo-wychowawczych 
został gruntownie zmodernizowany 
i rozbudowany. W ostatnim okresie 
kompleks ten został wzbogaconych 
o zespół boisk „Orlik 2012”. Podkreślił 
także bardzo dobrą współpracę samo-
rządu miasta z radami rodziców oraz 
związkami zrzeszającymi nauczycieli. 

W przedszkolu 
i wszystkich szkołach na terenie Kowala 
w minionym roku szkolnym pobierało 
naukę 1113 uczniów i przedszkolaków. 
Uczyło w nich 121 nauczycieli, wspo-
maganych przez 33 pracowników ad-
ministracji i obsługi.

Szkoły te współorganizują corocz-
nie: Gale Miejskie, Dzień Kobiet, Dzień 
Matki, Dzień Dziadka i Babci, Jarmark 
Kazimierzowski, Wielka Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy oraz Bale Do-
broczynne na rzecz placówek oświa-
towo-wychowawczych.

Unowocześniona i rozbudowana 
baza przyczyniła się do zwiększenia 
różnorodności działań placówek. 

Wpłynęła na moż-
liwość kształcenia 
i rozwoju osobowo-
ści uczniów, dzięki 
czemu mają oni 
możliwość wyrówny-
wania zaniedbań śro-
dowiskowych i pod-
wyższania swoich 
szans w zdobywaniu 
wykształcenia na ko-
lejnych etapach edu-
kacji .Nasza młodzież 
nie ma trudności z kon-
tynuacją nauki w reno-
mowanych szkołach 
ponadgimnazjalnych, 
a nasi wychowankowie 
kształcą się w szkołach 
wyższych, nawet na tak 
trudnych kierunkach jak: 
budownictwo, architek-

tura, prawo, medycyna itp. Oprócz 
znaczących wyników dydaktycznych 
uczniowie uczestniczą corocznie 
w konkursach i olimpiadach, również 
na szczeblu wojewódzkim i ogólno-
polskim. Dużym atutem naszych szkół 
jest aktywna i stała współpraca z insty-
tucjami i organizacjami społecznymi 
środowiska kowalskiego. 

Po wystąpieniu Burmistrza prowa-
dzący uroczystości uczniowie zaprosili 
wszystkich do obejrzenia krótkiej czę-
ści artystycznej w wykonaniu uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Na-
stępnie prowadzący poprosili o zabra-
nie głosu wojewodę Rafała Bruskiego 
i kurator oświaty Iwonę Waszkiewicz, 

Z inicjatywy władz województwa kujawsko-pomorskiego w piątek, 19 czerwca 2009 r.  
w Kowalu odbyły się wojewódzkie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2008/2009. 

którzy nagrodzili uczniów z najlepszy-
mi wynikami w nauce i ze znaczącymi 
sukcesami w konkursach. Uhonoro-
wanych zostało 24 młodych ludzi ze 
wszystkich szkół w Kowalu. Natomiast 
burmistrz Eugeniusz Gołembiewski 
tradycyjnie już wręczył Nagrody Bur-
mistrza ośmiu najlepszym uczniom: 
absolwentom szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Kowalu oraz całej klasie 
III a, która pod kierunkiem pani Janiny 
Czarniak dwukrotnie zdobyła I miejsce 
najpierw w Powiatowym Konkursie Te-
atrów Dziecięcych ,,Maska”, a następnie 
w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów 
Dziecięcych ,,Teatr bez granic”.

W obecności znamienitych gości bur-
mistrz wręczył również nagrody dwóm 
wybitnym nauczycielom naszych szkół: 
nauczycielce szkoły podstawowej pani 
Janinie Czarniak oraz dyrektorce gimna-
zjum pani Jadwidze Śpibida. Następnie 
gratulacje oraz życzenia słonecznych 
wakacji złożyli Franciszek Złotnikie-
wicz- członek zarządu województwa 
oraz dyrektor biura poselskiego Domi-
celi Kopaczewskiej – Teresa Marek. Po 
zakończeniu oficjalnych uroczystości, 
rady rodziców zaprosiły nauczycieli 
i gości na mały poczęstunek, po któ-
rym burmistrz zaproponował objaz-
dową wycieczkę ulicami miasta, które 
wywarło na znamienitych gościach 
bardzo korzystne wrażenie.

Kierownik Inspektoratu 
Edukacji i Sportu

mgr Wacław Duniec

Jest już wieloletnią tradycją, iż 
uczniowie szkoły rolniczej z Kowala, 
wspierani ochoczo przez dyrektora 
Wojciecha Rudzińskiego i nauczycie-
li przedmiotów żywieniowych, biorą 
aktywny udział w imprezach folklo-
rystycznych organizowanych na 
terenie Kujaw-
sko-Dobrz yń-
skiego Parku Et-
nograficznego 
w Kłóbce. Tak 
było i w roku 
bieżącym. Młodzież uczestniczyła 
we wszystkich festynach, które od-
były się w skansenie. Każdy z nich 
miał inne hasło przewodnie, np.: 
„Pod wspólnym niebem”, „Co pań-
skie, to nie grzech”. Zaś w niedzielę 
13 IX br. odbywał się on pod hasłem 
„Zerwij ziele z dziewięciu miedz”. Ce-
lem organizatorów było ukazanie 
rozlicznych ziół w magii, lecznictwie 

ludowym, a także obrzędach. Goście 
mogli nabyć żywe i suszone rośliny, a 
także dowiedzieć się o ich leczniczych 
właściwościach, spróbować naparów 
m.in.: z czarnej malwy, melisy, mięty 
czy płatków róży. O zielarstwie i zabo-
bonach opowiadał również spektakl 

„Uroczne oczy” w wykonaniu Teatru 
Obrzędowego „Borowioki” z Babiaka. 

Uczestnicy festynu podziwiać mogli 
również występy naszych kowalskich 
zespołów, które w swoim repertuarze 
mają muzykę i pieśni ludowe, tj. „Melo-
dii” i „Kapeli spod Kowala”. Oba zespoły 
otrzymały wielkie brawa. Soliści z „Me-
lodii” wykonywali również pieśni nie-
związane z folklorem, zaś członkowie 

„Kapeli spod Kowala” z powodzeniem 
odtwarzali rodzime tradycje śpiewa-
cze i taneczne. Poza kowalskimi zespo-
łami uczestnicy festynu oglądali także 
popisy „Kapeli Ludowej” z Osieka nad 
Wisłą. Zaś szkoła z Kowala, która od 1 IX 
br. nosi nazwę Zespól Szkół Centrum 

K s z t a ł c e n i a 
R o l n i c z e g o 
im. Kazimie-
rza Wielkiego, 
prezentowała 
się okazale jak 

zwykle serwując smaczne i tradycyjne 
potrawy regionalne, takie jak: placki 
kartoflane, naleśniki z farszem i powi-
dłami, chleb ze smalcem, kujawski żur, 
kiełbasę lub kaszankę, a na dodatek 
słynne już „kręciołki spod Kowala”. Do 
tego, oprócz kawy lub herbaty, różne 
napary z ziół.

arc

Zrywanie ziół z dziewięciu miedz
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W Kowalu trwają aktualnie przygo-
towania do przyszłorocznych obcho-
dów 700. rocznicy urodzin w naszym 
mieście króla Kazimierza Wielkiego. 
Punktem kulminacyjnym uroczystości 
będzie odsłonięcie pomnika władcy, 
który stanie w powstającym parku 
jego imienia. Okazuje się, że wcześniej 
także starano się uczcić okrągłe roczni-
ce tego wydarzenia. Niestety wiek XIX 
nie sprzyjał tego rodzaju uroczysto-
ściom ze względu na sprzeciw władz 
zaborczych. Jednak w 1910 roku w ta-
jemnicy przed ówczesnymi władzami 
wmurowano w kościele parafialnym 
okazałe popiersie Kazimierza Wielkie-
go, czcząc w ten sposób sześćsetną 
rocznicę urodzin króla. Reakcja władz 
carskich była natychmiastowa i zde-
cydowana. Zakwestionowano napisy 
na tablicach jako zbyt patriotyczne i w 
efekcie na kilka lat zostały one usunięte 
(„Informator Kowalski”, nr 19/2007).

650. rocznicę urodzin Kazimie-
rza Wielkiego, która przypadała na 
1960 rok uczczono bardzo uroczyście 
w kościele parafialnym. Znany z ope-
ratywności ks. Stanisław Anzorge, pro-
boszcz kowalski, postanowił z tej okazji 
ufundować nowe berło do popiersia 
króla na miejsce zaginionego w czasie 
okupacji niemieckiej. Jego poświęce-
nie nastąpiło pod koniec kwietnia 
1960 roku w czasie uroczystej Mszy 
świętej odprawionej w intencji króla. 
Zainspirowało to ówczesne władze Ko-
wala do zorganizowania podobnych 
uroczystości miejskich. Utworzony 
został Komitet Obchodu Uroczysto-
ści Millenium i 650-lecia ur. Kazimierza 
Wielkiego w Kowalu, na czele którego 
stanął przewodniczący Miejskiej Rady 
Narodowej Henryk Rybski. W skład 
Komitetu weszli dyrektorzy szkół 
oraz kierownicy i prezesi kowalskich 
przedsiębiorstw. Zdecydowano, że for-
mą uczczenia rocznicy narodzin króla 
będzie pochód historyczny ukazujący 
najważniejsze wydarzenia z dziejów 
Kowala i Kujaw. Termin uroczystości 
wyznaczono na rok 1961. Trzeba przy-
znać, że mieszkańcy Kowala przystą-
pili entuzjastycznie do przygotowań. 
Część strojów historycznych wypoży-
czono z Teatru Polskiego w Bydgosz-
czy resztę wykonano we własnym za-
kresie. Duży wkład materialny wnieśli 
pracownicy stolarni (Włocławskich 
Powiatowych Zakładów Przemysłu 
Terenowego), którzy wykonali wiele 
eksponatów, m.in. model zamku i eg-
zemplarze broni. W rolę postaci histo-
rycznych wcielili się uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Kowalu oraz 
pracownicy stolarni. Szczególnie duży 
wkład w organizację tej uroczystości 

w Kowalu,wniósł prof. Wiktor Lewandowski z LO 
w Kowalu. 

Uroczystość odbyła się w niedziele 
18 czerwca 1961 roku. O godz. 10.00 
z wieży strażackiej rozległ się hejnał 
mariacki odegrany przez członka or-
kiestry Stanisława Kowalskiego. Był 
to sygnał do rozpoczęcia pochodu. 
Na czele maszerowała orkiestra stra-
żacka z kapelmistrzem Henrykiem 
Nieznańskim, za nią szli członkowie 
Komitetu Organizacyjnego. W dalszej 
części przedstawiono osiem obrazów 
z przeszłości Kowala w następującej 
kolejności: 
♣ 1236 rok – książę Konrad Mazowiec-

ki podzielił swoje księstwo między 
synów. Kazimierz Kujawski otrzymał 
Kujawy wraz Kowalem, bracia Bole-
sław i Siemowit otrzymali Mazow-
sze. W roli książąt wystąpili ucznio-
wie LO

♣ 1310 rok – narodziny króla Kazi-
mierza Wielkiego. W karecie jechała 
księżna Jadwiga Kaliska z dzieckiem 
na ręku, za nią maszerowali kowale 
z miechem i młotami, dalej na ko-
niach jechali Władysław Łokietek 
wraz z rycerzami. W roli księżnej wy-
stąpiła Jolanta Oźminkowska, żona 
kierownika punktu weterynaryjnego 
w Kowalu.

♣ 1332–1339 – Kowal komturią krzy-
żacką. Grupa krzyżaków w białych 
płaszczach z krzyżami maszerowała 
na czele z komturem, który nakazał 
robić porządki w Kowalu i rozbie-
rać stare rudery i drewniane domy. 
W roku komtura wystąpił murarz 
Józef Orłowski. 

♣ 1459 rok – Kowal wysyła 8 pieszych 
na wojnę trzynastoletnią. Ośmiu 
chłopców szło w strojach z XV wie-
ku.

♣ 1563 rok – Starosta Morsztyn od-
budowuje zamek po zniszczeniach 
w czasie wojny ze Szwecją. Starosta 
maszerował przed platformą, na 
której znajdował się model zamku 
wykonany przez pracowników sto-
larni.

♣ 1693 rok – Konfraternia Literacka, 
bractwo religijne, które za obowią-
zek śpiewów w kościele otrzymało 
prawo pędzenia piwa i gorzałki. 
Grupa mężczyzn ubrana w czarne 
płaszcze i kapelusze niosła beczkę z 
piwem.

♣ 1806 rok – Kowal zajęty przez woj-
ska napoleońskie. Żołnierze napo-
leońscy w mundurach wojskowych 
maszerowało za oficerem jadącym 
konno. 

♣ 1863 rok – Powstanie Styczniowe 
na Kujawach. Maszerowała grupa 
powstańców uzbrojona w kosy. 

Uroczystość 650-lecia Urodzin króla

Orkiestra Strażacka z kapelmistrzem 
Henrykiem Nieznańskim (ul. Kołłątaja)

Komitet Organizacyjny – m.in. dyrektor 
LO Czesław Wojciechowski i prof. LO 

Piotr Poturalski (ul. Kościuszki)

Kowale w orszaku książęcym – 
pracownicy stolarni (ul. Kopernika)

Kareta z księżną Jadwigą – Jolanta 
Oźminkowska , w roli powożącego – 
Kazimierz Bednarek (ul. Zamkowa)
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18 czerwca 1961 roku

kazimierza Wielkiego

dokończenie na str. 10

Krzyżacy – w roli komtura Józef 
Orłowski (ul. Kopernika)

Krzyżacy – w roli komtura Józef 
Orłowski (ul. Kopernika)

Mieszczanie biorący udział w wojnie 
trzynastoletniej (ul. Kopernika)

Model zamku odbudowanego przez 
starostę Morsztyna (ul. Kopernika)

Konfraternia Literacka – (ul. Kołłątaja)

Wojsko Napoleońskie (ul. Kołłątaja)

Rycerze Władysława Łokietka 
– (ul. Kopernika)

Władysław Łokietek w otoczeniu 
rycerzy (ul. Kołłątaja)
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Pochód kończyli uczniowie LO w Kowalu. Dziewczęta niosły portret Kazimierza 
Wielkiego oraz herb Kowala. 

Pochód ruszył sprzed remizy strażackiej i prowadził ulicami Kołłątaja, Piłsud-
skiego, Matejki, Kopernika, Zieloną, Tylickiego, Kościuszki i Zamkową. O uro-
czystościach kowalskich z uznaniem pisała prasa lokalna gratulując udanego 
pomysłu, zaproponowano także, aby pochód pokazać we Włocławku. 25 czerwca 
1961 roku wszyscy uczestnicy pochodu wśród tłumnie zgromadzonych wło-
cławian przeszli trasę z ul. Warszawskiej przez plac Wolności, ul. 3 Maja, Stary 
Rynek i Bulwary.

Kilka miesięcy po tej uroczystości wmurowano w ścianę remizy przy ul. Zam-
kowej tablicę o treści „W dniu 30 kwietnia 1310 urodził się w Kowalu Kazimierz 
Wielki”. 

Zdjęcia z uroczystości pochodzą ze zbiorów Kazimierza Bednarka z Włocławka, 
Jerzego Giergielewicza z Włocławka oraz Grażyny Krygier-Pietkiewicz z Gdyni. 

Jerzy Giergielewicz 

Uroczystość 650-lecia Urodzin…

dokończenie ze str. 9

Powstańcy Styczniowi – (ul. Kołłątaja)

Uczennice LO w Kowalu, na pierwszym planie 
nauczyciele Klara Wojciechowska i Jerzy 

Gdański (ul. Kopernika)

Uczennice LO – (ul. Kołłątaja)

Ołtarz przy ul. Piłsudskiego 
(zdjęcie 1966 rok) 

Ołtarz przy domu państwa Renieckich 
obecnie Dominiaków (zdjęcie 1967)
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Nowa 
elewacja 
kościoła 

Staraniem ks. proboszcza dra Piotra Głowackiego w miesiącu lipcu br. zakoń-
czone zostały prace związane z malowaniem elewacji kościoła parafialnego. 
Ich efektem jest nowa kolorystyka murów naszej świątyni, która zbiera ze 

wszystkich stron pochlebne oceny. Dotychczas ściany kościoła pomalowane były 
na biało, a obecny ich kolor – to słoneczny beż. Z zebranych przez nas opinii wyni-
ka, że to najlepszy rodzaj farby produkcji firmy Caparol do tego typu zastosowań. 
Z uwagi na wysokość kościoła, zwłaszcza jego wieży, proces malowania nie był 
łatwy i tani. Przy malowaniu wieży pomogli jak zwykle niezawodni strażacy. War-

to w tym miejscu podkreślić, że przed odnowieniem elewacji, wymieniono także 
rynny, a nieco wcześniej zostały wykonane kosztowne prace związane z odgrzy-
bianiem murów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kościoła. Z odgrzybianiem 
ścian wewnętrznych – prowadzonych pod nadzorem konserwatora zabytków 
– wiązała się konieczność uzupełnienia polichromii, którą wykonała specjalistycz-
na firma z Poznania. Skoro mowa o pracach prowadzonych w ostatnim czasie 
przez parafię, przypomnijmy, że staraniem ks. Proboszcza wcześniej wymienione 
zostały także drzwi zewnętrzne, a w roku ubiegłym – praktycznie od podstaw – 
odbudowano parkan okalający kościół. Dla społeczności lokalnej duże znaczenie 
ma również rozbudowa cmentarza parafialnego zakończona w ubiegłym roku.

beg

parafialnego
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Dobiegł końca projekt porządkowa-
nia i dokumentowania cmentarzy 
ewangelicko-augsburskich w oko-
licach Kowala. W ostatnim dniu na 
nekropolii w Rakutowie odprawione 
zostało nabożeństwo ekumeniczne, 
a podsumowaniem całego przedsię-
wzięcia były plenerowa wystawa na 
placu Rejtana oraz prezentacja w sali 
kameralnej filmu dokumentalnego. 
W ciągu ostatnich dwóch tygodni 
Fundacja Ari Ari wraz z międzynaro-
dową grupą wolontariuszy zajmowała 
się opuszczonymi cmentarzami ewan-
gelicko-augsburskimi w okolicach 
Kowala. Młodzi ludzie z Polski, Rosji, 
Ukrainy, Litwy i Armenii porządkowali 
nekropolie w Rakutowie (Grodztwo), 
Dębniakach i Leonowie (Świątkowice). 
W tym czasie udało nam się posprzątać 
cmentarze, odsłonić i oczyścić nagrob-
ki, a także sporządzić dokumentację 
w postaci map i kart cmentarnych, któ-
re zostaną przekazane odpowiednim 
władzom. W toku prowadzonych przez 
nas prac odkryliśmy, że na cmentarzu 
w Rakutowie zachowały się 24 nagrob-
ki, w Dębniakach – cztery nagrobki 
i 20 mogił ziemnych, a w Leonowie – 
pięć nagrobków i dwie mogiły ziemne. 
Tuż przed nekropoliami ustawiliśmy 
tablice informacyjne przypominające 
o sakralnym charakterze tych miejsc. 
Tereny te nie zawsze traktowane były 
przez lokalną społeczność w należny 
im sposób. Czasem też mieszkańcy 
w ogóle nie byli świadomi istnienia 
miejsc pochówku w ich miejscowo-
ściach. Mamy nadzieję, że tablice infor-
macyjne, a także inne podejmowane 
przez nas działania sprawią, że miej-
sca te wrócą do świadomości lokalnej 
społeczności. Co więcej, cmentarzy 
nie oszczędza czas ani przyroda. Dla-
tego uporządkowanie i zewidencjo-
nowanie miejsc pochówku jest sprawą 
niecierpiącą zwłoki, tym bardziej że są 
one właściwie jedyną pozostałością po 
społeczności niemieckiej zamieszku-
jącej Kujawy do końca II wojny świa-
towej. Celem naszych działań było 
przypomnienie o wielokulturowym 
charakterze tych ziem. W czasie re-
alizacji projektu interesowały nas 
nie tylko materialne ślady obecności 
Żydów i Niemców na tych terenach, 
ale także opowieści i wspomnienia 
przechowywane w pamięci starszych 
mieszkańców. Dlatego przeprowadzi-
liśmy kilkanaście wywiadów, z których 
wyłania się obraz niezwykle ciekawej, 
barwnej, niejednoznacznej, nierzadko 
trudnej wspólnej historii Polaków, Ży-

dów i Niemców zamieszkujących Ko-
wal i okolice. Mamy nadzieję, że dzięki 
naszej akcji udało nam się z pokładów 
niepamięci wydobyć informacje na 
temat mniejszości narodowych za-
mieszkujących te ziemie i dzięki temu 
ocalić od zapomnienia ten fragment 
historii Kowala i okolic. Planujemy 
wydać książkę, w której opublikujemy 
zapis rozmów, jakie przeprowadzi-
liśmy z mieszkańcami, a także inne 
materiały poświęcone projektowi. 
31 lipca, w dniu zakończenia projek-
tu, na cmentarzu ewangelicko-augs-
burskim w Rakutowie nabożeństwo 
ekumeniczne odprawili proboszcz 
parafii luterańskiej we Włocławku ks. 
Michał Walukiewicz oraz proboszcz 
parafii rzymskokatolickiej w Kowalu 
ks. dr Piotr Głowacki. Na cmentarz, do 

niedawna zarośnięty i zapomniany, 
przyszły dziesiątki mieszkańców, a na 
nagrobkach znów zapłonęły znicze. 
Zebrani odśpiewali pieśń „O jak to 
dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie 
żyją” wskazującą na potrzebę pojedna-
nia między poszczególnymi grupami 
narodowymi i religijnymi. Nawiązy-
wano do okresu międzywojennego, 
kiedy mieszkańcy Kowala i okolic 
reprezentujący różne kultury żyli ze 
sobą w zgodzie. Nabożeństwo było 
też próbą przełamania stereotypów 
i wzajemnej niechęci, które wynika-
ją z zawiłej i bolesnej historii Europy 
Środkowej w XX wieku. W kazaniu 

zwrócono również uwagę na przyszłe 
pokolenia, przed którymi stoi zadanie 
budowania wielokulturowego świata 
wolnego od konfliktów, a także upa-
miętnienia dziedzictwa kulturowego 
świadczącego o zgodnym współżyciu 
przedstawicieli różnych nacji. Po za-
kończeniu nabożeństwa zebrani udali 
się na plac Rejtana w Kowalu, gdzie 
otwarta została wystawa poświęcona 
projektowi. Dokumentuje ona zarów-
no prace na cmentarzach, jak i wywia-
dy ze starszymi mieszkańcami, które 
prowadzili wolontariusze. Mieszkańcy 
mogli się również zapoznać z filmem 
dokumentalnym podsumowującym 
projekt w reżyserii Joanny Paduszyń-
skiej i Michała Żaka, którego premiera 
odbyła się w remizie OSP w Kowalu. 
Zakończenie projektu nie pozwala 

nam spocząć na laurach. Jesteśmy 
przekonani, że raz rozpoczęte działania 
należy kontynuować. Przypominania 
o wielokulturowym charakterze regio-
nu nigdy za wiele. Zwłaszcza że czas 
jest nieubłagany. Odchodzą ludzie, 

którzy pamiętają etniczną i religijną 
mozaikę przedwojennych Kujaw. 
A mieszkańców chętnych do podzie-
lenia się swoimi wspomnieniami nie 
brakuje, o czym mieliśmy się okazję 
przekonać. Cmentarzy, które wyma-
gają uporządkowania i zewidencjo-
nowania, też jest wiele. W trakcie pro-
jektu dowiadywaliśmy się o kolejnych 
zapomnianych nekropoliach leżących 
na tym terenie. Dlatego sądzimy, że to 
nie koniec akcji na rzecz ochrony dzie-
dzictwa kulturowego w regionie, a je-
dynie pierwszy etap tego typu działań. 
Projekt współfinansowany był przez 
Fundację im. Stefana Batorego oraz 
Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność 
i Przyszłość” w ramach programu „me-
moria. Wolontariat dla Europejskiego 
Dziedzictwa Kulturowego”. Publikuje-

my list jaki otrzymaliśmy od Pani Hauk, 
pochodzącej z Kowala, dziś mieszkają-
cej w Niemczech, której bliscy spoczy-
wają na cmentarzu w Rakutowie. 

Małgorzata Ratkowska

I nastała cisza... Podsumowanie 
projektu porządkowania cmentarzy

Wystawa fotografii na placu Rejtana
Nabożeństwo ekumeniczne na cmentarzu 

ewangelicko-augsburskim w Rakutowie
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Remont dworca zakończony

Od wielu lat trwał wykonywany sposobem gospodarczym kom-
pleksowy remont budynku byłego dworca autobusowego w Kowalu 
i jego najbliższego otoczenia. Na wykonane prace składają się m.in.: 
utwardzenie kostką brukową dróg wewnętrznych, chodników oraz 
parkingów wokół budynku dworca, w którym wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową, pokryto dach papą termozgrzewalną, wyko-
nano także nowe instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną oraz odgromową. Wyremontowano również 
wnętrze znajdującego się w piwnicach dworca Klubu Puchatek, 
a także byłą poczekalnię i wszystkie przylegające do niej pomiesz-
czenia, w tym kuchnię, szatnię i sanitariaty, z których teraz korzystają 
m.in. członkowie Związku Emerytów i Rencistów, Klub Pracy, a od 
niedawna także członkowie Klubu Abstynenta „PROMIEŃ”. Ci ostatni 

zajęli pomieszczenia wykorzystywane dotąd przez koło PCK, jako punkt zbiórki i rozdawnic-
twa odzieży. W ubiegłym roku zakończono również budowę podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych oraz okładanie dolnej części elewacji cegłą klinkierową. Ostatnim etapem prac 
była termomodernizacja ścian obiektu, dzięki której nie tylko zmniejszy się zużycie oleju 
opałowego, ale także radykalnie poprawiła się estetyka całego obiektu. Przeprowadzone 
minionego lata prace sfinansowane były z częściowo umarzalnej pożyczki, jaką udzielił 
miastu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Wyremontowany obiekt strzec 
będą przed dewastacją nowe kamery.

beg

Eurowybory. 
Tak głosował Kowal

Eurowybory. 
Tak głosował Kowal

Na 2822 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania w naszym mieście w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego 
udział wzięło 627 mieszkańców, co sta-
nowi – 22,21%, a więc nieco poniżej 
średniej krajowej. Wybory w Kowalu wy-
grała Platforma Obywatelska, uzyskując 
– 36,07% (215 głosów), na drugim miejscu 
uplasowała się Centro-Lewica – 21,31% 
(127 głosów, w tym 123 głosy Henryka 
Kierzkowskiego), na trzecim miejscu był 
PiS – 19,63% (117 głosów). W dalszej ko-
lejności uplasował się SLD-UP – 10,74% 
(64 głosów), PSL 6,71% (40 głosów), Sa-
moobrona – 1,85% (11 głosów), Libertas – 
1,51% (9 głosów), PPP – 1,05% (6 głosów). 
Pozostałe komitety uzyskały poparcie wy-
noszące mniej niż 1%. Wybory odbyły się 
bez zakłóceń.

sjs

Ujęcie budynku byłego dworca autobusowego 
wykonane z parku im. Leona Stankiewicza

Niska frekfencja wyborcza  
była również w Kowalu

Budynek dworca przed kompleksową modernizacją. 
Fot. 2003 r.
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Piknik  strażacki 
z Jerzym Połomskim w roli głównej

Starania o przyjazd do Kowala Jerzego Połomskiego trwały od kilku lat, a to dlatego, że ten artysta nie lubi plenerowych występów. A że jest wielkim artystą, 
pomimo swojego wieku, mogli przekonać się ci wszyscy, którzy wysłuchali jego recitalu w trakcie ostatniego Pikniku Strażackiego. Na stadionie w Kowalu 
Jerzy Połomski zaśpiewał wszystkie swoje największe przeboje i kilka nowych piosenek. Należy odnotować, że wszystkie piosenki śpiewał „na żywo”, a nie 

z tzw. playback-u, co czyni obecnie większość wykonawców. Warto podkreślić też wielką kulturę artystyczną, znakomitą dykcję i niezmiennie piękny głos, który 
podobał się także bardzo młodym słuchaczom, którzy znakomicie bawili się tańcząc przed sceną. Wdzięczna publiczność zaśpiewała Panu Jerzemu na koniec 
koncertu „sto lat”. Szkoda tylko, że Agencja Reklamowa Radia Las Vegas zdecydowała o występie Jerzego Połomskiego dopiero o godzinie 21.00, kiedy część 
publiczności udała się do domu. Z kronikarskiego obowiązku poinformujmy, że na piknikowej scenie wystąpili także mniej znani artyści: Mizar, Daniel i Michael 
Jackson Dance. Organizatorzy imprezy zadbali o liczne atrakcje w postaci wesołego miasteczka, zjeżdżalni i trampolin dla dzieci, dla których jednak tradycyjnie 
największą atrakcją była piana rozprowadzona z agregatu pianotwórczego przez strażaków ze Straży Zakładowej ANWIL SA Podziw, zwłaszcza młodych chłopców, 
budziły również wozy strażackie Komendy Miejskiej z Włocławka oraz wozy strażaków ochotników  z Kowala, Świątkowic i Mąkoszyna (gm. Wierzbinek powiat 
koniński), którzy uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych o Puchar Burmistrza Kowala. W zawodach tych bezapelacyjnie wygrali strażacy z Kowala, 
drugie miejsce zajęli ochotnicy ze Świątkowic, a trzecie – z Mąkoszyna. Nie wszyscy o tym wiedzą, a więc poinformujmy, że Piknik Strażacki organizowany jest od 
10 lat, zawsze 15 sierpnia, a więc dokładnie w rocznicę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu – najważniejszej organizacji społecznej naszego miasta.

beg

Pamiątkowa fotografia uczestników zawodów 
sportowo-pożarnicych w Kowalu
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Gwiazda wieczoru – Jerzy Połomski

Pamiątkowa fotografia uczestników zawodów 
sportowo-pożarnicych w Kowalu
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P E T Y
„My domagamy się w dalszym cią-
gu tego, co, uważamy, że należy się 
w świetle ustawy, a mianowicie, od-
powiednich warunków mieszkanio-
wych, których w dobie XXI wieku, nie 
posiadamy. Nasze lokale mieszkalne 
są zimne, nie posiadają zadaszenia, 
ani nawet warstwy termoizolacyjnej, 
oddzielającej strop od warunków at-
mosferycznych, który to jest wykonany 
z desek, pokrytych papą (gorzej, jak 
stajnie dla koni). Zadaszenie w mieście 
posiadają, natomiast, budynek urzędu 
miasta (i to bynajmniej nie z blachy)*, 
czy, chociażby pomieszczenia na opał 
(budynek przy stadionie). Nie może-
my zgodzić się na takie traktowanie 
nas, lekceważenie i dyskryminowanie 
w obliczu różnorakich inwestycji miej-
skich, których koszty znacznie przekra-
czają zakres tego, co jest konieczne do 
zaspokojenia naszych podstawowych 
potrzeb mieszkaniowych. Uważamy 
też, że najpierw, powinny być zaspoko-
jone egzystencjalne potrzeby miesz-
kańców, a dopiero w dalszej kolejności 
inne cele (upiększanie miasta, budowy 
pomników, festyny), gdyż w przeciw-
nym wypadku odczuwamy, że dzieje 
się tak z naszą krzywdą, z którą władze 
miasta zupełnie się nie liczą. Nie jeste-
śmy przeciwni ociepleniu budynku 
dworcowego w Kowalu, ale jesteśmy 

i będziemy przeciwni, jeśli, cokolwiek, 
będzie robione, z jednoczesnym lek-
ceważeniem podstawowych potrzeb 
mieszkaniowych Kowalan. Tym listem 
pragniemy przemówić do Pańskiego 
sumienia, Panie Burmistrzu (a także su-
mienia członków Rady Miasta), ponie-
waż wszelkie inne argumenty zawio-
dły. Mamy zimno w okresie chłodów, 
nasze skromne budżety nie są w stanie 
pokryć zwiększonych kosztów opału, 
często przecieka, nie pokryty dachem, 
strop, dochodzi też przez to do zagrzy-
bień i zniszczeń wewnątrz mieszkań. 
Czy w takich warunkach, nadal, mają 
mieszkać ludzie starsi i schorowani, 
tylko dlatego, że mieszkają w Kowalu, 
gdzie dba się o fontanny i pomniki, 
a nie dba o zwykłe potrzeby ludzi? 
Dlaczego Burmistrz, władze miasta NIE 
troszczą się o potrzeby najuboższych 
mieszkańców, podczas, gdy potrzeby 
innych środowisk społecznych w mie-
ście (piłkarze, miłośnicy historii, impre-
zowicze) są zaspokajane zdecydowa-
nie lepiej. Czy tak trudno wykonać 
nam dach nad głową, czy tak trudno 
też wczuć się w naszą sytuację…? Nie 
potrzebujemy wiele, a wiemy przecież, 
że do NAJWAŻNIEJSZYCH obowiąz-
ków samorządu terytorialnego należy 
zaspokajanie podstawowych potrzeb 
mieszkaniowych.

Tym razem liczymy na poważne po-
traktowanie, pomimo tego, w jaki spo-
sób zostaliśmy zlekceważeni, w spra-
wie naszego wniosku z dnia 13 lipca 
2007 roku.
Z prośbą nie zwracamy się do Wspól-
noty Mieszkaniowej, gdyż znamy trud-
ną sytuację finansową poszczególnych, 
prywatnych członków Wspólnoty, ale 
zwracamy się do Władz Miasta, które 
są w stanie sprostać zadaniu, zwłasz-
cza w obliczu pozostałych wydatków 
(mniej istotnych), przeznaczanych na 
różne inne potrzeby mieszkańców Ko-
wala. Nasze potrzeby (MIESZKANIO-
WE), są ważniejsze i, jako takie, trzeba 
zaspokajać w pierwszej kolejności, 
gdyż zobowiązuje do tego ustawa. 
Prosimy o niezwłoczną, odpowiedź.”

* Wbrew twierdzeniom autorów pe-
tycji dach Urzędu Miejskiego pokryty 
jest blachą.

Na powyższe pismo następującej odpo-
wiedzi udzielił Burmistrz Kowala:

W odpowiedzi na Państwa „wniosek 
zbiorowy ponowny”, który wpłynął do 
Urzędu Miejskiego 29.07.2009 r., pra-
gnę poinformować, że zapoznałem 
z jego treścią Radnych Rady Miasta 
Kowala w trakcie sesji w dniu 30 lipca 
2009 r. W imieniu Rady Miasta oraz 
swoim własnym pragnę stwierdzić, 

że podtrzymuję w całości treść swojej 
odpowiedzi, na podobny wniosek Pań-
stwa z 2007 r., której sentencja zawarta 
jest w zdaniu: „biorąc pod uwagę bar-
dzo małe możliwości budżetu miasta, 
a także uwarunkowania prawne chcę 
stwierdzić, że nie ma obecnie możliwo-
ści realizacji wniosku Państwa o kom-
pleksowy remont domów, w których 
Państwo zamieszkujecie”. Do zdania 
tego dodam bardzo ważne uzupeł-
nienie dotyczące wysokości czynszu 
za mieszkania komunalne przy ul.  (…), 
która wynosi – w zależności od wiel-
kości mieszkania – od 26 zł do 90 zł, 
natomiast właściciele trzech mieszkań 
kupionych od miasta płacą co miesiąc 
tzw. opłatę eksploatacyjną w średniej 
wysokości 17 zł, z której pokrywane są 
m.in. takie wydatki, jak: ubezpieczenie 
w PZU, usługi kominiarskie, wydatki na 
utrzymanie porządku i czystości oraz 
koszty administracyjne.
Pisząc natomiast o uwarunkowaniach 
prawnych mam przede wszystkim na 
uwadze fakt, że mieszkania, które zo-
stały wykupione od miasta, stały się 
własnością prywatną, ze wszystkimi 
tego stanu rzeczy konsekwencjami – 
o prywatną teraz już nieruchomość 
musi dbać nie miasto, ale obecny jej 
właściciel, ponosząc zwłaszcza wydat-
ki na remonty. 

D w u g ł o s  w  s p r a w i e
r e m o n t ó w  A D M

W poprzednim numerze „Informatora Kowalskiego” zamieściliśmy trzy petycje w ważnych społecznie sprawach. Dzisiaj opinii publicznej Kowala prezentujemy 
obszerne fragmenty kolejnej, pod którą podpisały się cztery osoby zamieszkałe w ADM oraz odpowiedź Burmistrza.

Nie drukujemy petycji i odpowiedzi w całości tylko dlatego, bo nie chcemy ujawniać danych osobowych sygnatariuszy niniejszego pisma. Pisownia, wytłusz-
czenia i podkreślenia – takie, jak w oryginale.

Ocenę całej sprawy pozostawiamy Czytelnikom.
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Gdyby kierować się logiką wniosko-
dawców, należałoby z budżetu miasta 
pokrywać koszty remontów wszyst-
kich prywatnych mieszkań i domów 
znajdujących się w Kowalu, a jest to 
przecież całkowicie nierealne. 
Niech każdy sam odpowie sobie na 
pytanie: jakie prace remontowe moż-
na wykonać w mieszkaniu za 17 zł 
miesięcznie, bo tyle – powtórzę to raz 
jeszcze – wynoszą średnio opłaty od 
trzech mieszkań prywatnych znajdują-
cych się w budynku przy ul. (…). 
Ponadto pragnę zauważyć, że do 
chwili obecnej – i to bynajmniej nie 
z winy ZGKiM- nie został jeszcze utwo-
rzony fundusz remontowy dla budyn-
ku, w którym część z Państwa posiada 
mieszkania własnościowe. 
Tych, którzy o tym nie wiedzą, poin-
formuję, a pozostałym przypomnę, 

że obowiązujące w Polsce prawo 
przewiduje tworzenie funduszy re-
montowych dla tzw. wspólnot miesz-
kaniowych, które powstają z mocy 
prawa w przypadku sprzedaży choćby 
jednego lokalu mieszkalnego z wielo-
rodzinnego budynku mieszkalnego. 
Fundusz remontowy tworzy się po 
to, aby właściciele mieszkań mogli 
gromadzić na odrębnym koncie ban-
kowym pieniądze na konieczne prace 
remontowo – modernizacyjne. 
W związku z Państwa żądaniami prze-
prowadzenia daleko idących remon-
tów oraz kosztownych modernizacji 
budynków, w których zamieszkujecie, 
pragnę poinformować, że z tytułu 
mieszkań znajdujących się w budyn-
kach przy ul. (…), administrowanych 
przez ZGKiM, co miesiąc do kasy Za-
kładu winna wpływać kwota 509 zł 
(w stosunku rocznym 6108 zł) z tytułu 
czynszów i opłat eksploatacyjnych, 
wpływa natomiast średnio tylko 319 zł 
miesięcznie (w stosunku rocznym 
3828 zł), bowiem część osób usta-
wicznie zalega z opłatami. Powstałe 
z tego tytułu zadłużenie wobec ZGKiM 
wynosi obecnie 12 675,03 zł.
Do powyższego wyliczenia warto tak-
że dodać, że budżet miasta dopłaca 
co roku kwotę ok. 3100 zł z tytułu do-
datków mieszkaniowych wypłacanych 

dla części mieszkańców budynków 
przy ul. (…).
W ocenie Rady Miasta i mojej nie 
ma innego sposobu na pokrycie 
kosztów wnioskowanych przez 
Państwa prac remontowo-mo-
dernizacyjnych, jak tylko poprzez 
radykalne podniesienie opłat czyn-
szowych oraz utworzenie funduszu 
remontowego, na którym prywatni 
właściciele gromadziliby środki na 
remonty.
Istnieje również możliwość zmiany 
zarządcy z ZGKiM na inny podmiot, 
który posiada stosowne uprawnie-
nia. 
Pragnę także zapewnić, że Miasto 
z chęcią przekazałoby lokatorom 
nawet za 1% wartości (za darmo pra-
wo nie pozwala) wszystkie jeszcze 
posiadane przez siebie komunalne 

mieszkania, bowiem do ich utrzy-
mania z pieniędzy podatników musi 
co roku dopłacać bardzo znaczące 
kwoty.
Nawiązując do Państwa krytycz-
nych ocen, dotyczących braku tro-
ski o najuboższych mieszkańców 
pragnę zapewnić, że na wydatki 
socjalne, w tym mieszkaniowe, wy-
dajemy co roku z budżetu miasta 
o wiele, wiele więcej środków niż 
na fontanny czy nowo powstający 
park, który budowany jest w dużej 
mierze ze środków unijnych oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska.

Z poważaniem
Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Kowala

Z powodu niskiego pozio-
mu opłat czynszowych za 
mieszkania komunalne w 

Kowalu oraz braku zgody więk-
szości właścicieli mieszkań wyku-
pionych od miasta na utworzenie 
funduszu remontowego, wszelkie 
poważniejsze prace w ADM-ach 
finansowane są ze środków budże-
tu miasta. W tym roku miasto za 
kwotę 70 tys. zł sprzedało w prze-
targu nieograniczonym mieszkanie 
znajdujące się w bloku przy ul. Woj-
ska Polskiego. Decyzją samorządu 
miasta całość tych środków została 
przeznaczona na remonty ADM-ów.

W okresie letnim wymieniono 
64 okna i drzwi balkonowe w blo-
kach przy ulicy Kopernika i Zielo-
nej oraz w budynkach przy ulicy 

Kościuszki 14,Wojska Polskiego 21, 
Piłsudskiego 25. Pamiętając też o pra-
cach wykonanych wcześniej w ostat-
nich kilku latach, oznacza to, że miasto 
wymieniło 80% stolarki okiennej w AD-
M-ach. W bieżącym roku wymienione 
zostaną także drzwi wejściowe w blo-
ku przy ul. Kopernika 35.Warto także 
poinformować o odnowieniu w ostat-
nim czasie 10 klatek schodowych. Po-
trzeb remontowych jest o wiele, wiele 
więcej. Pozostaje pytanie skąd wziąć 
środki na ich sfinansowanie? Otwarta 
pozostaje też kwestia ewentualnego 
zmiany zarządcy ADM-ów, które prze-
cież nie muszą być administrowane 
przez miasto. W większości miast AD-
M-ami zajmują się nie służby miejskie, 
ale wyspecjalizowani zarządcy. 

pt

Na szczęście znamy je tylko z ekra-
nów telewizorów. Burze, nawałnice, 
powodzie – jest ich w Polsce coraz 
więcej. Na naszych oczach następu-
ją zmiany klimatu, których efektem 
są często ludzkie tragedie. Żywioły 
niszczą niejednokrotnie całe miej-
scowości .W obliczu tragedii poszko-
dowani oczekują pomocy, zwłaszcza 
ze strony władz lokalnych. Otrzymu-
jąc tę pomoc często narzekają na jej 
niewystarczające rozmiary. Zgodnie 
z polskim prawem każdy samorząd 
musi zapewnić środki w swoim 
corocznym budżecie w określo-
nej przepisami ustawy wysokości 
na tzw. nadzwyczajne zagrożenia. 
W budżecie Kowala na roku 2009 
jest to kwota 40 tys. zł. W przypad-
ku poważnego zagrożenia za takie 
pieniądze niewiele dałoby się zro-
bić. W imię odpowiedzialności za 
majątek komunalny od kilku już lat 
Urząd Miasta ubezpiecza całość ma-
jątku miejskiego, w tym zwłaszcza 
budynki użyteczności publicznej 
oraz ADM-y. Z tytułu ubezpieczenia 
od klęsk żywiołowych, w tym tak-
że pożarów oraz kradzieży płacimy 
rocznie 12 tys. zł. Urząd Miejski nie 
posiada informacji, jak wiele rodzin 
w Kowalu ubezpiecza swój majątek, 
w tym zwłaszcza nieruchomości. 
Z pewnością jednak rodzin takich 
jest niewiele. Ci, którzy rezygnują 
z ubezpieczenia swojego domu, 
będącego często dorobkiem ca-
łego życia, najczęściej tłumaczą to 
brakiem pieniędzy. Ten argument 

ADM – w remoncie

trudno jednak uznać za wystarczający, 
jeśli się wie, że polisa z tytułu ubezpie-
czenia domu na kwotę ok. 200 tys. zł. 
to wydatek 200–300 zł rocznie. O wiele 
więcej płacimy za ubezpieczenie swo-
ich samochodów, których wartość jest 
przecież wielokrotnie niższa. Wnioski 
z tego porównania są oczywiste – po-
winniśmy wszyscy ubezpieczać swo-
je domy, przede wszystkim z uwagi 
na powtarzające się coraz częściej 
klęski żywiołowe, bo w sytuacji real-
nej potrzeby władze samorządowe 
nie byłyby w stanie udzielić znaczą-
cej pomocy finansowej i materialnej 
osobom potencjalnie pomocy tej 
potrzebującym. 

Na początku września Burmistrz 
wystąpił do specjalistycznej firmy 
brokerskiej, która zajmuje się wyszu-
kiwaniem najkorzystniejszych ofert 
ubezpieczeniowych o pomoc dla 
zainteresowanych mieszkańców Ko-
wala poprzez znalezienie najlepszych 
ofert na ubezpieczenie domów i in-
nych nieruchomości, zwłaszcza od 
pożaru i klęsk żywiołowych. Tego 
rodzaju specjalistyczna pomoc jest 
szczególnie potrzebna jeszcze przed 
podpisaniem umowy z wybranym 
ubezpieczycielem, bowiem umowy 
tego typu są zwykle bardzo długie 
i często napisane niezrozumiałym dla 
większości językiem. 

Bez względu na odzew na pismo 
Burmistrza, o którym wyżej mowa, 
zachęcamy wszystkich posiadaczy 
nieruchomości do ich ubezpieczenia.

pt

Warto się ubezpieczyć…
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Czy miasto z powiatem zbuduje halę sportową?

W ubiegłej kadencji Burmistrz pod-
pisał z ówczesnym Starostą Piotrem 
Stannym porozumienie w sprawie 
budowy przez samorządy miasta i po-
wiatu hali sportowej dla Zespołu Szkół 
Rolniczych, która miała stanąć w Ko-

walu przy ulicy Piwnej. Dotychczaso-
wym efektem tego porozumienia jest 
opracowana jeszcze w ubiegłej kaden-
cji – za pieniądze powiatu i miasta – 
kompletna dokumentacja techniczna, 
wraz z pozwoleniem na budowę. Do 
rozpoczęcia inwestycji jednak nie do-
szło, bo – mówiąc najkrócej – nie było 
pieniędzy. To jedno. Po drugie – Zespół 
Szkół Rolniczych od 1 stycznia 2008 
r. przestał być placówką powiatową 
przechodząc pod Ministerstwo Rolnic-
twa. W tej nowej sytuacji – za wiedzą 
starosty – burmistrz przy wsparciu se-
natora Andrzeja Persona wystąpił do 
Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem 
o budowę hali ze środków ministerial-

nych, oferując dokumentację i teren. 
Oficjalnej odpowiedzi do dziś nie ma, 
ale z informacji dochodzących z War-
szawy wynika, że w dobie kryzysu Mi-
nisterstwo Rolnictwa nie rozpoczyna 
nowych inwestycji oświatowych, a po-

nadto w opinii ministerialnej wizytacji, 
która gościła w Kowalu, lokalizacja hali 
przy ulicy Piwnej nie jest korzystna dla 
Szkoły Rolniczej. 

W tym stanie rzeczy Burmistrz po-
nownie wystąpił do władz powiatu 
o zmianę porozumienia w sprawie bu-
dowy hali, bo stare porozumienie stało 
się nieaktualne. Burmistrz zabiega o to, 
aby nadal budować halę razem z po-
wiatem, jeśli nie dla ministerialnego 
teraz Zespołu Szkół Rolniczych, to dla 
innej powiatowej szkoły, która funkcjo-
nuje w Kowalu, tj. dla Liceum Ogólno-
kształcącego im. Królowej Jadwigi. Po 
kolejnym monicie Burmistrza sprawa 
ta była omawiana 26 lutego 2009 r. na 

posiedzeniu Zarządu Powiatu, który 
rozważał swoją rezygnację z budowy 
hali w Kowalu, proponując samorzą-
dowi miasta przekazanie całości praw 
do dokumentacji technicznej.

Sprawa stanęła 30 czerwca br. na se-

sji Rady Miasta, na którą poproszono 
władze powiatu, które reprezentował 
wicestarosta Kazimierz Kaca. Na zło-
żoną po raz kolejny przez burmistrza 
Gołembiewskiego propozycję wspól-
nej budowy hali, bo samego miasta 
na to nie stać, starosta Kaca stwierdził, 
że „ Jego zdaniem najlepszym rozwią-
zaniem byłoby, aby halę dla Zespołu 
Szkół wybudowało Ministerstwo Rol-
nictwa. Jeśli nie byłoby takiej możli-
wości, to jego zdaniem należy pełne 
prawa do dokumentacji przekazać 
miastu. Co do propozycji Burmistrza, 
aby w porozumieniu wpisać, iż halę 
budują wspólnie Miasto z Powiatem, 
ale nie dla Zespołu Szkół tylko dla Li-

ceum Ogólnokształcącego stwierdził, 
że nie ma kompetencji, aby w tej spra-
wie zajmować wiążące stanowisko.”

Sprawa trafiła na łamy Gazety Kujaw-
skiej. Z obszernego artykułu opubliko-
wanego 29 września br. można się do-

wiedzieć m.in., że w sprawie budowy 
hali stanowisko powiatu zmienia się 
w pożądanym przez miasto kierunku. 
Jak informuje gazeta: „możliwość wy-
budowania hali nie dla Zespołu Szkół, 
ale dla prowadzonego przez powiat 
Liceum Ogólnokształcącego aprobują 
władze powiatu”.

Czy ta publiczna deklaracja faktycz-
nie oznacza decyzję władz powiatu 
o budowie hali w Kowalu, czy też ma 
ona tylko związek ze zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi – okaże 
najbliższa przyszłość. Póki co, do Urzę-
du Miejskiego w Kowalu nie wpłynęło 
w tej sprawie żadne pismo. 

pt

O Liceum dla Dorosłych
1 IX 2008 r. w Kowalu przy ulicy Piw-
nej rozpoczęło swoją działalność 
Liceum dla Dorosłych. Pierwotnie 
miało ono działać jako część Liceum 
Ogólnokształcącego im. Królowej Ja-
dwigi. Wkrótce okazało się, że takie 
rozwiązaniem – w ocenie kuratorium 
– od strony prawnej jest niewłaściwe. 
Władze Powiatu zdecydowały więc 
o utworzeniu odrębnej jednostki. 

O fakcie tym samorząd miasta – 
właściciel obiektu – został powiado-
miony dopiero na początku kwietnia 
2009 r. O tym, że edukacja jest bardzo 
ważna dla każdej społeczności lokal-
nej, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Wychodząc właśnie z tego założenia 
burmistrz wiele razy pisemnie i ust-
nie deklarował poparcie samorządu 
miasta dla tej placówki, wnosząc jed-
nocześnie do władz powiatu o zale-
galizowanie kwestii korzystania przez 
nową placówkę oświatową powiatu 
z majątku miasta.

Miasto zaproponowało użyczenie 
części swojego majątku bez opłat 
czynszowych, oczekując w zamian 
zrekompensowania wydatków z ty-
tułu amortyzacji budynku oraz opłat 
za wodę, ścieki, śmieci, energię elek-
tryczną, a nade wszystko zwiększo-
nych kosztów centralnego ogrzewa-
nia. Łącznie daje to w skali roku kwotę 
ok. 25 tys. zł.

Należy w tym miejscu podkreślić, 
że budynki oświatowe przy ulicy 
Piwnej do tej pory były ogrzewane 
przez 5 dni w tygodniu, natomiast 
teraz ogrzewane są - średnio bio-
rąc - dodatkowo o jeden dzień dłu-
żej, bowiem Liceum dla Dorosłych 
pracuje 4 dni w miesiącu – w co 
drugą sobotę i niedzielę. Czy po-
wiat zapłaci, czas pokaże? Prawo 
zobowiązuje Burmistrza i Skarbnika 
Miasta do egzekwowania należnych 
miastu pieniędzy, także i z tego ty-
tułu. To jedno. Drugie – nie sposób 
nie zauważyć, że w tym konkretnym 
przypadku powiat mógłby ponosić 
znacząco mniejsze wydatki związane 
z funkcjonowaniem Liceum dla Doro-
słych, bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych niemałych kosztów 
administracyjnych, gdyby zgodził się 
na przedłożoną mu w czerwcu 2009 r. 
propozycję wspólnego z miastem 
prowadzenia zespołu oświatowego 
przy kowalskim gimnazjum.

To co spotyka władze miasta ze stro-
ny powiatu trudno nazwać inaczej niż 
bezprawiem i lekceważeniem. Obecny 
stan rzeczy tolerowany jest tylko dla-
tego, bowiem zarówno Burmistrz, jak 
i Rada Miasta nie chcą za niezgodną 
z prawem postawę urzędników sta-
rostwa karać uczniów i nauczycieli 
Liceum dla Dorosłych.

Jeśli nie uda się tej sprawy załatwić 
polubownie, o rozstrzygnięcie zosta-
nie poproszony sąd.

Dla zilustrowania o co, oprócz pie-
niędzy, w całej sprawie chodzi, warto 
przytoczyć takie oto hipotetyczne 
porównanie:

Czy starosta zaakceptowałby sy-
tuację, gdyby burmistrz bez pytania 
władz powiatu o zgodę przeniósł 
przedszkole miejskie np. do budynku 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Kopernika, będącego teraz własno-
ścią powiatu?!

P.s.
Przy okazji tej sprawy warto poinfor-

mować opinię publiczną Kowala, że 
władze miasta od wielu lat wspierają 
działalność kowalskiego liceum ogól-
nokształcącego. Najlepszym tego po-
twierdzeniem jest fakt sfinansowania 
w całości z budżetu Kowala wszystkich 
przeprowadzonych w minionych la-
tach szeroko zakrojonych prac remon-
towo-modernizacyjnych w obiektach 
oświatowych przy ulicy Piwnej za 
łączną kwotę przekraczającą 2 mln zł., 
nie wliczając w to kosztów budowy 
„orlika” i modernizacji stadionu, z któ-
rego korzystają bezpłatnie wszystkie 
szkoły w Kowalu. Zgodnie z obowiązu-
jącą umową powiat winien pokrywać 
1/3 kosztów remontów, a nie dał na-
wet złotówki. Dlaczego więc samorząd 

miasta nie dochodził w tej sprawie 
swoich praw? Nie czynił tego tylko dla-
tego, bowiem mogłoby to stanowić 
pretekst do likwidacji samego liceum 
lub jego odrębności, czego próby były 
przecież podejmowane. Dzisiaj powiat 
dokłada w skali roku do budżetu In-
spektoratu Edukacji i Sportu 50 tys. zł., 
ale nie jest to czynsz, bo z takowego 
liceum jest zwolnione, tylko z tytułu 
opłat za prąd, wodę, ścieki, śmieci 
i centralne ogrzewanie. Z racji doko-
nanej staraniem miasta kompleksowej 
termomodernizacji obiektu kwota 
opłat jest obecnie niższa niż wcześniej. 
Jeśli chodzi o liceum w Kowalu jego 
organ prowadzący, czyli powiat jest 
w komfortowej sytuacji, bowiem po-
nosi tylko koszty płac dla nauczycieli 
i pozostałych pracowników, zakupu 
pomocy dydaktycznych oraz opłat za 
podstawowe media, bez kosztów re-
montów .W okresie pierwszego dzie-
sięciolecia funkcjonowania samorządu 
powiatu, kolejne jego władze remon-
towały natomiast inne szkoły. Warto 
przypomnieć, że w pierwszej kadencji 
za pieniądze ze sprzedanego w prze-
targu przez powiat włocławski ośrodka 
zdrowia w Kowalu zmodernizowano 
m.in. szkołę w Chodczu, odmawiając 
przekazania choćby części tych pienię-
dzy na potrzeby szkół w Kowalu.

pt
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Za pośrednictwem tego listu zwracamy się do Mieszkańców Kowala w bardzo ważnej dla nas wszystkich sprawie – konieczności budowy nowej miejskiej 
oczyszczalni ścieków. Pisaliśmy o tym niejednokrotnie w Informatorze Kowalskim. Problem ten, zwłaszcza w bieżącym roku, poruszany był również wiele razy 
w Gazecie Kujawskiej i w innych mediach lokalnych. 

Wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że Kowal musi mieć nową oczyszczalnię ście-
ków! Zaniechanie jej budowy spowoduje wielkie kary finansowe, a także zapowiadany przez władze Gminy Kowal proces o odszkodowanie za zanieczyszczanie 
jej terenów, w tym szczególnie ujęcia wody w Dębniakach. 

O problemie tym wiemy nie od dziś, dlatego też do tego wielkiego pod względem finansowym zadania inwestycyjnego samorząd miasta przygotowuje się 
od kilku już lat. Oczekując na uruchomienie środków unijnych w latach 2004–2005 opracowaliśmy koncepcję nowej oczyszczalni, a od 2006 roku posiadamy 
kompletną dokumentację techniczną, wraz z pozwoleniem na budowę. 

Jedyne czego nam brakuje – to ok. 7 milionów złotych, bo taka jest szacunkowa wartość oczyszczalni. W naszym nad wyraz skromnym budżecie miejskim 
z pewnością takiej kwoty się nie znajdzie.

Aby uzyskać dotację na ten cel, wzięliśmy udział w ogłoszonym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska w 2007 roku konkursie na środki inwestycyjne z tzw. 
mechanizmu norweskiego. Ministerialna komisja konkursowa oceniła nasz wniosek pozytywnie, proponując przydzielenie nam dotacji w wysokości 85% kosztów 
budowy oczyszczalni. Niestety, z powodu szczupłości środków do rozdysponowania z tego źródła, wniosek nasz znalazł się na tzw. liście rezerwowej, jednak bez 
realnych szans na dofinansowanie.

Poszukując innych źródeł sfinansowania oczyszczalni wielokrotnie występowaliśmy do różnych instytucji wojewódzkich i centralnych, w tym do Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o pomoc i infor-
macje: jak i gdzie najkorzystniej zdobyć pieniądze na naszą oczyszczalnię ścieków?

Z korespondencji tej jednoznacznie wynika, że dla tej wielkości oczyszczalni, jaka ma być budowana w Kowalu, jedynym – oprócz budżetu miejskiego – źró-
dłem dotacji mogą być środki unijne z tzw. Regionalnego Programu Operacyjnego, będącego w dyspozycji samorządu naszego województwa, który pod koniec 
ubiegłego roku ogłosił konkurs na dofinansowanie środkami unijnymi inwestycji ekologicznych.

W połowie bieżącego roku konkurs ten został rozstrzygnięty przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego. Zostaliśmy poinformowani, że oczyszczalnia 
ścieków w Kowalu została wybrana do dofinansowania środkami unijnymi, jako jedna z 14 inwestycji ekologicznych w całym województwie – na 27 złożonych 
wniosków.

To dobra informacja, ale trudno jest się z niej cieszyć, jeśli się wie, że decyzją samorządu województwa kujawsko-pomorskiego inwestycje ekologiczne w naszym 
regionie dofinansowywane będą jedynie w 50%, podczas gdy we wszystkich pozostałych województwach w całej Polsce dofinansowanie to wynosi od 70 do 85%.

Według kosztorysu oczyszczalnia ścieków w Kowalu ma kosztować ok.7 mln zł, a to oznacza, że miasto Kowal - posiadające najniższe dochody budżetowe 
na jednego mieszkańca spośród wszystkich miast i miasteczek naszego województwa, będzie musiało zapożyczyć się na ok. 3,5 mln zł, po to, aby pokryć 
połowę kosztów tej inwestycji. Dla naszego budżetu miejskiego, wynoszącego tylko ok. 9 mln zł, z których zaledwie 400–500 tys. zł w skali roku można przeznaczyć 
na inwestycje, bowiem pozostała część to wydatki stałe, w tym zwłaszcza na szkoły i przedszkole (ok. 4 mln zł w skali roku) – wobec już istniejących zobowiązań 
z tytułu wszystkich wykonanych i prowadzonych inwestycji w mieście pożyczka w wysokości ok. 3,5 mln zł będzie zobowiązaniem, którego budżet Kowala 
nie byłby w stanie udźwignąć tylko z dochodów podatkowych.

Za nową oczyszczalnie ścieków w znacznej mierze będziemy więc musieli zapłacić wszyscy – poprzez odpowiednio podwyższone opłaty za ścieki, np. do takiego 
poziomu, jaki obowiązuje w miastach, które wybudowały nowe oczyszczalnie. W chwili obecnej całość opłat za wodę i ścieki pobiera ZGKiM, podczas gdy pożyczkę 
spłacać będzie Urząd Miasta. Dlatego też konieczne jest włączenie ZGKiM w struktury Urzędu Miejskiego, co pozwoli m.in. gromadzić środki na spłatę pożyczki.

Pragniemy poinformować, że czynimy także starania, aby źródłem pożyczki nie był bank, ale Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który stosuje preferen-
cyjne oprocentowanie i pod pewnymi warunkami umarza ok. 30% pożyczki.

Przy okazji tej korespondencji pragniemy odnieść się do opinii tych naszych Mieszkańców, którzy uważają, że wobec konieczności budowy nowej oczyszczalni, 
należy zaniechać innych inwestycji, w tym zwłaszcza budowy nowego parku.

Pisaliśmy już o tym, ale podkreślmy to raz jeszcze, że park noszący imię króla Kazimierza Wielkiego budowany jest w przeważającej mierze ze środków na tzw. 
kulturową odnowę wsi pochodzących z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Z tych dwóch 
źródeł otrzymamy na park dwie dotacje w łącznej wysokości nieco ponad 300 tys. zł, podczas gdy określona umowami wartość prac w parku to kwota 400 tys. zł. 
Dotacje otrzymane na park to tzw. dotacje celowe i nie można ich wykorzystać np. na oczyszczalnię ścieków, natomiast za 100 tys. zł przeznaczonych z tegorocz-
nego budżetu miasta na dofinansowanie parku Kazimierza Wielkiego, z całą pewnością nie udałoby się zbudować nowej oczyszczalni.

Szanowni Państwo! 

W ciągu najbliższych kilku tygodni jesteśmy zobowiązani podpisać umowę z Zarządem Województwa Kujawsko Pomorskiego dotyczącą dofinansowania budowy 
oczyszczalni ścieków w Kowalu na przedstawionych wyżej warunkach. 

Prawdziwy samorząd to także prawo do rzetelnej informacji. Dlatego mając z jednej strony przekonanie o konieczności budowy nowej oczyszczalni, z drugiej 
zaś – będąc świadomymi tego, jakie finansowe skutki inwestycja ta spowoduje dla mieszkańców, pragniemy za pośrednictwem tego listu poinformować o całej 
sprawie naszą lokalną społeczność, także i po to, aby stworzyć każdemu zainteresowanemu możliwość wypowiedzi w tej tak ważnej dla nas wszystkich sprawie. 

Burmistrz Miasta
Eugeniusz Gołembiewski

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Pieńkowski

Skarbnik Miasta
Karol Bednarek

List otwarty do Mieszkańców Kowala 
w sprawie budowy nowej oczyszczalni ścieków 

(2.10.2009 r.)
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Wywiad z Komendantem Policji w Kowalu 
– Eugeniuszem Latowskim (5.10.2009 r.) 
rozmawia Ewelina Proszkiewicz

Ewelina Proszkiewicz: Ile lat Pan Komendant pracuje w Kowalskiej Policji 
i jakie zmiany zostały dokonane w tym czasie?

Eugeniusz Latowski: Pracę w kowalskim komisariacie rozpocząłem 28 marca 
1994 roku. W tym czasie zasięg terytorialny posterunku obejmował podobnie jak 
dziś miasto Kowal oraz gminy Kowal i Baruchowo. 1 stycznia 1995 roku nastąpił 
podział na dwie jednostki, bowiem utworzono odrębny posterunek w Baruchowie. 
1 lipca 2006 roku ponownie połączono posterunki Kowala i Baruchowa. Najważ-
niejsze zmiany jakie w tym czasie zaszły to: zmiana siedziby wraz z wyposażeniem, 
nowe samochody oraz nowe mundury.

E.P.: Co zmieniło się po połączeniu posterunków w Kowalu i Baruchowie?

E.L.: Plusem połączenia jest zwiększony o trzech funkcjonariuszy stan etatowy, który 
wynosi teraz 1 + 11 (1 kierownik posterunku, 4 dzielnicowych, 3 asystentów, 2 referen-
tów, 2 policjantów). Korzyścią dla miasta jest także większa liczba godzin poświęcona 
na patrole w Kowalu, ponieważ policjanci rozpoczynają służbę od Kowala, bo tu 
znajduje się ich posterunek. Natomiast minusem wzrost terytorium.

E.P.: Jak statystycznie wygląda praca naszego posterunku na tle innych?

E.L.: Przestępczość w Kowalu przez wiele lat wskazywała tendencję malejącą, ale nieste-
ty w ostatnim czasie znacznie wzrosła. Przyczyną tego wzrostu jest głównie ubożenie 
części społeczeństwa. Mimo tego wzrostu praca naszej policji na tle innych wygląda 
dobrze, ponieważ na 9 znajdujących się w naszym regionie posterunków nasz zawsze 
plasuje się na 2 bądź 3 miejscu. Wykrywalność mamy na poziomie 80%, czyli 0,2% wyżej 
niż w roku ubiegłym (porównując tu przestępstwa zaistniałe i wykryte).

Od 1 stycznia.2009 roku do 5 października 2009 roku na terenie miasta Kowala 
odnotowano łącznie 36 przestępstw. W tym są kradzieże, włamania, oszustwa (rów-
nież internetowe), groźby karalne przeciwko życiu i zdrowiu, dwie sprawy dotyczące 
ochrony praw zwierząt. Był także jeden rozbój z udziałem mieszkańców Kowala. 

E.P.: Jak układa się współpraca kowalskiej Policji z jednostkami samorządo-
wymi?

E.L.: Współpraca z samorządami układa się pozytywnie. To dzięki samorządowi 
miasta mamy wygodną i estetyczną siedzibę. Dzięki samorządom mamy możliwość 
zwiększenia patroli, ponieważ w tym roku uzyskaliśmy od nich środki na zakup pa-
liwa. Urząd Miasta w Kowalu przekazał nam 1600 zł na zakup paliwa oraz aparat 
cyfrowy, od Urzędu Gminy Kowal otrzymaliśmy 2500 zł na zakup paliwa oraz kom-
putery niezbędne nam do pracy, natomiast gmina Baruchowo przekazała nam na 
zakup paliwa 2000 zł. Otrzymaliśmy także po 2000 zł od gmin Kowal i Baruchowo na 
pełnienie dodatkowych służb przez oddziały prewencyjne. Za tę pomoc samorządów 
jesteśmy bardzo wdzięczni.

E.P.: Jakie działania zostały podjęte na rzecz utrzymania porządku w mieście?

E.L.: Przykładów takich działań jest wiele. W związku z wynikami kontroli niedawno 
podjęliśmy działania zmierzające do egzekwowania przepisów o wywozie nieczystości 
z posesji przez wszystkich mieszkańców miasta. Posterunek policji podjął działania wo-
bec 10 osób, których sprawy trafiły od sądu. Cztery osoby nie chciały podpisać umów z 
jakąkolwiek firmą wywożącą nieczystości, więc ich sprawa trafiła do Sądu Grodzkiego 
w trybie zwykłym, sześć osób poddało się karze dobrowolnie i podpisało umowy. Wobec 
kolejnych trzech osób zostaną wkrótce wyznaczone terminy rozpraw.
Drugi przykład: w ostatnim czasie zostaliśmy dwukrotnie powiadomieni przez ZGKiM 
o kradzieży kratek wodno-kanalizacyjnych w mieście. Podejrzewamy, że działa tu 
grupa związana z tzw. objazdówką, ponieważ zostały skradzione kratki nie tylko 
z terenu naszego miasta, ale także z sąsiednich miejscowości takich jak Lubień Ku-
jawski i Czerniewice.
Po to, by utrzymać porządek i bezpieczeństwo patrolowane są przez nas, także 
w godzinach nocnych, stacje paliw, będące częstymi miejscami kradzieży, włamań 
i rozbojów.
Były też sygnały o szalejących w Kowalu piratach drogowych. Choć nikt oficjalnie tego 
typu zdarzeń nie zgłosił, nasz dzielnicowy dotarł do podejrzanych osób i prowadził z nimi 
ostrzegawcze rozmowy. Żadna z tych osób nie przyznała się to tego typu zachowań. Mo-
żemy więc tylko domniemywać kim są owi piraci, ponieważ nikt nie został przyłapany na 
gorącym uczynku, a świadkowie wolą zachować milczenie, bo nie chcą się narażać.
Zdarzały się także pojedyncze przypadki dotyczące niszczenia dróg przez samochody 
ciężarowe, szczególnie zaś TIR-y. Ich kierowcy wjeżdżający do strefy zamieszkania, 
albo na drogi nieprzystosowane do przejazdu takich wielkich i ciężkich samochodów 
ciężarowych otrzymali pouczenia oraz mandaty. Zapewniam, że nie warto nie tylko 
wjeżdżać, ale tym bardziej parkować pod zakazem.

E.P.: Wielu mieszkańców twierdzi, że Policja nie reaguje na osoby spożywające 
alkohol w miejscach publicznych: na ulicach, w sklepach, albo w parku. Czy 
mógłby Pan Komendant odnieść się do tych opinii? 

E.L.: Nie zgadzam się z tym twierdzeniem, ponieważ Policja podczas patroli zwraca 
uwagę na takie osoby, przydziela im mandaty lub kieruje wnioski do sądu grodzkiego. 
Inna sprawa, że trudno być wszędzie.

E.P.: Rozpoczął się nowy rok szkolny w związku z tym na nasze dzieci i mło-
dzież czyha wiele niebezpieczeństw, także i tych związanych z narkotykami. 
Czy Policja planuje podjąć jakieś specjalne akcje chroniące naszą młodzież 
przed tym wielkim niebezpieczeństwem?

E.L.: Na tle sąsiednich gmin, miasto Kowal niestety przoduje w przestępczości narko-
tykowej. Widoczne jest to w rosnącej liczbie odnotowywanych przypadków. Znaczą-
cych dilerów narkotykowych w Kowalu najprawdopodobniej nie ma, są natomiast 
tzw. chłopcy, chcący sobie dorobić w nielegalny sposób. Posiadają oni narkotyki 
rzekomo dla własnych celów, które potem użyczają komuś, co jest niezgodne z pra-
wem. Odnotowaliśmy w tym roku w Kowalu ponad dwadzieścia czynów związanych 
z posiadaniem i udostępnianiem narkotyków, 
Akcjami chroniącymi naszą szkolną młodzież przed narkotykami są rozmowy i po-
gadanki w ramach prewencji. Odbyły się już trzy tego rodzaju spotkania z uczniami 
naszych szkół
Co roku realizowane są również takie programy jak: Bezpieczna Szkoła, czy Bezpiecz-
na Droga do Szkoły. W ramach tych programów patrol policyjny codziennie, głównie 
w godzinach porannych, odwiedza miejsca najbardziej newralgiczne dla młodzieży, 
czyli dworzec PKS, tereny szkolne, park. Są to miejsca gdzie najczęściej docierają 
dilerzy, ponieważ mogą oni spotkać się z większą grupą młodych ludzi.

E.P.: Czy Policja w Kowalu posiada odpowiedni sprzęt do tego typu akcji?

E.L.: Policja posiada od pewnego czasu narkotesty, które są i będą używane częściej 
niż do niedawna również przy kontrolach drogowych, oczywiście w uzasadnionych 
przypadkach, tzn. w chwili, gdy policjant oceni, że zachowanie podejrzanego wska-
zuje, iż używał on środka odurzającego. Docierają do nas bowiem coraz częściej oba-
wy osób zaniepokojonych tym, że niektórzy, zwłaszcza młodzi, brawurowo jeżdżący 
kierowcy mogą być pod wpływem środków psychoaktywnych.

E.P.: Czy Policja odnotowała to, że coraz więcej dzieci i młodzieży porusza się 
skuterami i quadami. Mamy w naszym mieście zarejestrowanych: 102 skutery, 
69 motocykli i kilka quadów. Jednoślady są potencjalnie bardziej niebez-
pieczne niż samochody, bo nie mają pasów bezpieczeństwa i poduszek 
powietrznych, a kierujący nimi młodzi kierowcy często zdejmują fabryczne 
zabezpieczenia przed nadmierną prędkością...

E.L.: Przyszła dziś taka moda, że na komunię, czy z innej okazji kupuje się dziś nie 
rower, ale skuter lub quad. W przypadku kierowców młodocianych pisemną zgodę 
na kierowanie takim pojazdem muszą dać rodzice i to właśnie oni muszą się czuć 
odpowiedzialni za ewentualne konsekwencje. Z policyjnego punktu widzenia działa-
nia dotyczące tego problemu są prowadzone głównie w okresie letnim, na terenach 
wypoczynkowych i leśnych. Mieliśmy też sygnały o osobach niszczących pola, łąki 
i drogi przez quady, co kończyło się mandatami karnymi lub wnioskiem do sądu 
grodzkiego. Na terenie Kowala były jak dotąd tylko pojedyncze przypadki interwencji 
wobec osób poruszających się skuterami (były to głównie dzieci) – a interwencje takie 
kończyły się pouczeniami. W Kowalu na szczęście nie odnotowuje się wzrostu kolizji 
spowodowanych przez jednoślady. W tym roku były to 2 wypadki motorowe, jeden 
na obwodnicy, drugi w gminie Kowal. Na dzień dzisiejszy większym zagrożeniem są 
rowerzyści i piesi, ponieważ nie posiadają odpowiedniego oświetlenia, odblasków, 
a bywa, że przechodzą przez jezdnię w niedozwolonych miejscach lub nawet poru-
szają się niezgodnie z kierunkiem ruchu.

E.P.: Jak wiadomo z przyczyn kryzysu ekonomicznego wiele jednostek Policji 
w Polsce zmuszonych jest do patroli pieszych, w związku z tym dlaczego 
w naszym mieście jest ich tak bardzo mało?

E.L.:Nie zgadzam się z tym, że jest mało patroli! Odpowiadamy nie tylko za Kowal, ale 
za rozległy teren, czego może społeczeństwo nie dostrzega. Radiowozy służą nam 
do przemieszczania, a nie do patrolowania. W te miejsca, które są zagrożone, jak np. 
okolice dworca, wysyłany jest radiowóz po to, bo policjant może też jednocześnie 
skontrolować pobliską szkołę, park i okoliczne parkingi. Policjant nie tylko pełni służbę 
w radiowozie i mundurze, ale także i prywatnie, o czym warto pamiętać.

E.P.: Czy chciałby Pan zwrócić się za pośrednictwem Informatora z jakimś 
apelem do mieszkańców?

E.L.:Zwracam się z apelem oto, aby społeczeństwo Kowala było bardziej otwarte 
i chciało współpracować z Policją, a wtedy nasze działania będą szybsze i skutecz-
niejsze. Jeśli widzi się coś podejrzanego, nie powinno się odwracać tyłem. Potrafię 
zrozumieć obawy o osobiste bezpieczeństwo. Informacji nie trzeba zgłaszać osobi-
ście, można w każdej chwili anonimowo zadzwonić pod numer 112. To jest ważne 
zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Po takim telefonie nasz patrol otrzymuje 
powiadomienie od dyżurnego drogą radiową i wtedy bardzo szybko możemy przy-
stąpić do akcji. 

Dziękuję za rozmowę.
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Piękniejące centrum 
Kowala

Znajdujący się u zbiegu ulic Kopernika i Śniadeckich administrowany przez ZGKiM bu-
dynek nie zdobił do niedawna centrum miasta. Jest to jedna z najstarszych kamienic 
znajdujących się w naszym mieście – jej początki sięgają końca XIX w. Budynek stanowi 

w jednej części własność miasta, a w drugiej – osób prywatnych, a konkretnie – firmy MON-
TEX, której właściciele wyszli z inicjatywą kompleksowego remontu, biorąc na swoje barki 
większość jego kosztów. To kolejna kamienica w centrum miasta, która została odrestaurowa-
na w ostatnim czasie, dzięki czemu będzie zdobić nasze miasto. Przypomnijmy, że z inicjatywy 
władz miasta oraz osób prywatnych w najbliższym centrum Kowala w ostatnich 2–3 latach 
odrestaurowano „w starym stylu”, wzbogacając elewację o sztukaterię, m.in. dwie kamienice przy wschodniej pierzei placu Rejtana, dom pp. Fijałkowskich – u zbiegu 
ulic Matejki i placu Rejtana, dom pp. Wdzięcznych – u zbiegu placu Rejtana i Kopernika, a także domy stanowiące własność: pp. Wojtkowiak (budynek po poste-
runku policji), p. Kosatka, p. Dombrowicza i p. Nieznańskiej. Te ostatnie trzy budynki położone są przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Naśladownictwo mile wskazane

beg

Osiedle „Na Górce” 
lepiej uzbrojone

Osiedle „Na Górce” to najbar-
dziej dynamicznie rozwijająca się cześć naszego miasta. W chwili obecnej pobudowano 

tam 30 domków jednorodzinnych, a ma być ich docelowo ponad 90. Teren osiedla jest bardzo atrakcyjnie położony z racji bliskości do centrum Kowala. 
Nie był on jednak w ogóle uzbrojony, a to dlatego, że w minionych latach stanowił on chroniony prawem użytek rolny – z uwagi na wysokiej klasy boni-
tację gleb. Opracowanie przez samorząd miasta nowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części Kowala stworzyło możliwość wykorzystania 
tego terenu pod inwestycje, zwłaszcza pod budowę domków jednorodzinnych. Po wykonaniu w dalszej kolejności dokumentacji technicznych najpierw 
energetycy wybudowali sieć energetyczną, a potem miasto własnymi siłami przystąpiło do żmudnego procesu budowy w pierwszej kolejności wodocią-
gu, potem kanalizacji sanitarnej, a roku bieżącym kanalizacji deszczowej. Wybudowano łącznie 4 km sieci, co pozwoliło zaoszczędzić kwotę ok. 500 tys. zł.

Warto podkreślić, że wykonanie tych prac stało się możliwe dzięki zakupieniu przez władze samorządowe nowej koparko-ładowarki. Kosztowała ona 
250 tys. zł, ale kwota ta już dawno się zwróciła poprzez wartość wykonanych robót. Tylko w roku bieżącym operator koparki Henryk Wyżykowski oraz Marek 
Bujalski i Jan Nowacki wybudowali ok. 600 mb sieci głównej kanalizacji deszczowej oraz 34 przykanalików w ulicy bł. D. Jędrzejewskiego. Przy tej ostatniej 
pracy wspomagali ich także Marian Seklecki i Krzysztof Chrobociński.

beg

ADM przy ul. Kopernika 6

Prace przy budowie przykanalików deszczowych 
wykonali pracownicy ZGKiM oraz UM Kowal
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Program oPerac yjny Kapitał Ludzki w mieście Kowal

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu w 2009 
roku ponownie przystąpił do projektu systemowego w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
i nosi nazwę: ,,Aktywizacja bezrobotnych w mieście 
Kowal”. Projekt został opracowany i zrealizowany przez 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Do projektu przystąpiło 9 osób bezrobotnych, objętych 
pomocą MOPS . Uczestnicy skorzystali z kursu zawo-
dowego trwającego 3 miesiące, prowadzonego przez 
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Wło-
cławku. Beneficjenci objęci zostali również konsultacją 
psychologa i doradcy zawodowego, a także odbywali 
praktyki w ramach nauki nowych zawodów. Udział w 
projekcie miał na celu poprawę sytuacji zawodowej i 
życiowej uczestników oraz podniesienie kwalifikacji 
zawodowych. Na kończącym realizację projektu spo-
tkaniu jego uczestnicy wyrażali swoje zadowolenie z 
możliwości uczestniczenia w nim. 

akm

VI Babska Biesiada Tradycji, 
Folkloru i Humoru w Kowalu

W środę 23 września 2009 r. w sali remizy Miejskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu odbyła się 
cykliczna impreza pn. „VI Babska Biesiada Trady-

cji, Folkloru i Humoru”. Tegoroczna impreza połączona była 
z jubileuszem 55-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalu. 
Od wielu lat niekwestionowaną liderką Koła Gospodyń Wiej-
skich w Kowalu, a od niedawna także wiceprezes Krajowego 
Związku Rolników w Warszawie jest p. Genowefa Szatkow-
ska, która serdecznie powitała delegację władz krajowych 
i regionalnych, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji 
oraz wszystkich przybyłych gości dokonując tym samym 
otwarcia biesiady. Witając gości podkreśliła obecność zrze-
szonych w Kołach Gospodyń pań, które podejmują wiele 
pożytecznych inicjatyw aktywnie uczestnicząc w życiu społeczności lokalnej, m.in. przygotowując wieńce dożynkowe, pokazy stołów wielkanocnych oraz wigilijnych. 

Swoją obecnością imprezę tę uświetnili: Prezes Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczej Władysław Serafin, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go oddziału w Zarzeczewie Zygmunt Grudny, Burmistrz Kowala, a także władze sąsiednich gmin i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu włocławskiego. 

Impreza stała się okazją do wręczenia odznak dla najbardziej zasłużonych.
Z racji jubileuszu 55-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalu na ręce pani Szatkowskiej powędrowały liczne kwiaty oraz podziękowania m.in. od Prezesa 

Władysława Serafina, dyrektora Zygmunta Grudnego oraz od przybyłych władz samorządowych i zaproszonych gości.
Biesiadowano przy pięknie nakrytych stołach zastawionych smacznymi potrawami. Biesiadną atmosferę potęgowały występy Kapeli spod Kowala, Kapeli 

z Lubienia Kujawskiego, orkiestry OSP z Kowala oraz zespołu Melodia z Kowala. Goście mogli podziwiać prace rzeźbiarza Jana Wójkiewicza z gminy Choceń 
i serwety będące rękodziełem jego żony Anny, mogli również posmakować „kręciołków spod Kowala”, które są produktem tradycyjnym, wypiekanym przez 
uczniów z Zespołu Szkół w Kowalu. 

beg

Zespół „Melodia” z Kowala

Najbardziej zasłużone członkinie  
Kół Gospodyń Wiejskich
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D zięki inicjatywie Jacka Ro-

soła z Bydgoszczy – człon-

ka Zarządu Stowarzyszenia 

Miast Króla Kazimierza Wielkiego na 

zaproszenie prezydenta Bydgoszczy 

Konstantego Dombrowicza w Bi-

bliotece im. dr. Wiktora Bełzy przy 

Starym Rynku w dniu 21 września 

2009 r. odbyło się posiedzenie 

władz statutowych Stowarzyszenia.

W jego pierwszej części Rada Sto-

warzyszenia w formie uchwał zatwier-

dziła wnioski Zarządu Stowarzyszenia 

w sprawie regulaminów pracy Zarzą-

du, Rady i Komisji Rewizyjnej, a Zarząd 

Stowarzyszenia postanowił, aby na 

pomniku króla Kazimierza Wielkiego, 

jaki będzie odsłonięty 30.04.2010 r. 

w Kowalu, ufundować ( jako jeden 

w kilku podmiotów) tabliczkę grani-

tową z nazwą jej fundatora oraz przyjął 

na członków rzeczywistych: Dariusza 

Chyłę z Bydgoszczy i Wiesława Kościń-

skiego – lekarza z Kowala.

Po czym odbyło się spotkanie 

z prezydentem Miasta Bydgoszczy – 

Konstantym Dombrowiczem. Jego 

Zebranie władz statutowych  
Stowarzyszenia Miast 

Króla Kazimierza Wielkiego 
w dn. 21.09.2009 r. w Bydgoszczy

treścią było przedstawienie gościowi 

przez Eugeniusza Gołembiewskie-

go – prezesa głównych zadań oraz 

celów powstałego Stowarzyszenia 

Miast Króla Kazimierza Wielkiego. W 

zakończeniu mówca podziękował wła-

dzom największego miasta Kazimie-

rzowskiego za dotychczasową dzia-

łalność oraz wspólnie z prof. Jackiem 

Maciejewskim – przewodniczącym 

Rady Stowarzyszenia wręczył Kon-

stantemu Dombrowiczowi okazały 

dyplom w ramie.

Podniosłym momentem było zło-

żenie przez uczestników zebrania 

wieńca pod pomnikiem, ostatniego 

z rodu Piastów, założyciela miasta – 

króla Kazimierza Wielkiego przy ul. 

pod Blankami.

W poobiedniej części zebrania na-

stąpiło zaprezentowanie planowanych 

przedsięwzięć dotyczących uczczenia 

jubileuszu 700-lecia urodzin króla Ka-

zimierza Wielkiego. Do ważnych oraz 

możliwych do realizacji zadań należą:

1. Przygotowanie oraz wydanie, we 

współpracy z firmą Serigraph, albu-

mu o miastach Kazimierzowskich 

pn. „100 miast króla Kazimierza 

Wielkiego”.

2. Zorganizowanie przez Muzeum 

Okręgowe im. Leona Wyczółkow-

skiego w Bydgoszczy wystawy mul-

timedialnej „Kazimierz Wielki jako 

budowniczy miast i zamków”. 

3. Zorganizowanie przez Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

konferencji naukowej „Kazimierz 

Wielki i jego państwo w historio-

grafii polskiej i obcej”. 

4. Zamontowanie przez zaintere-

sowane grody kazimierzowskie 

tzw. „witaczy” na rogatkach miast 

w oparciu o wyniki konkursu prze-

prowadzonego przez SMKKW.

5. Organizacja Ogólnopolskiego Kon-

kursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i 

Jego Czasach przez Uniwersytet Ka-

zimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

6. Dalsze wydawanie periodyku „Za-

piski Kazimierzowskie”. 

7. Wystąpienie do polskiego Parla-

mentu, Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, władz woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego z 

inicjatywą uczczenie 700. rocznicy 

urodzin Kazimierza Wielkiego.

8. Wystąpienie do Mennicy Państwo-

wej z prośbą o wyemitowanie oko-

licznościowej monety oraz monety 

obiegowej z podobizną Kazimierza 

Wielkiego z racji jego jubileuszu.

9. Wystąpienie do Poczty Polskiej 

o emisję okolicznościowego znacz-

ka pocztowego.

10. Pośrednictwo dla zainteresowa-

nych miast i miejscowości w celu 

wykonania replik regaliów króla 

Kazimierza Wielkiego.

11. Wykonanie kalendarza na 2010 r. 

związanego z obchodami 700. rocz-

nicy urodzin Kazimierza Wielkiego.

12. Popularyzacja idei Kazimierzowskiej 

na witrynie internetowej kazimierz-

wielki.pl

13. Wystąpienie do odpowiednich 

instytucji w sprawie przedłużenia 

Piastowskiego Szlaku Turystyczne-

go przez Radziejów, Brześć Kuj. do 

Kowala.

14. Opracowanie regulaminu oraz 

wzoru odznaki turystycznej zwią-

zanej ze zwiedzaniem miast Kazi-

mierzowskich.

15. Wystąpienie do odpowiednich 

władz administracyjnych w celu po-

pularyzacji w 2010 roku 700. rocz-

nicy urodzin Kazimierza Wielkiego 

oraz pozyskania środków finanso-

wych na realizację zamierzeń Sto-

warzyszenia.

16. Pomoc ze strony Stowarzyszenia 

w sprawach wystąpień do Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji w procesie przywrócenia praw 

miejskich dla grodów, którym je 

wcześniej odebrano.

Po merytorycznie bogatych obra-

dach uczestnicy zebrania mieli moż-

liwość krótkiego zapoznania się z hi-

storią Bydgoszczy oraz z niektórymi 

zabytkami znajdującymi się na Wyspie 

Młyńskiej.

Finałem pobytu w królewskim mie-

ście było uczestnictwo w Gali Finało-

wej Ogólnopolskiego Konkursu pn. 

Mistrz Mowy Polskiej”, jaki odbył się 

w Operze Nova.

Tekst: Zdzisław J. Zasada

Fot.: Arkadiusz Ciechalski

Delegacja Stowarzyszenia Miast 
 pod pomnikiem króla 
Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy
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Wywiad z dzielnicowym młodszym aspirantem 
– Tomaszem Podgórskim (5.10.2009 r.) 
rozmawia Ewelina Proszkiewicz

Ewelina Proszkiewicz: Ile lat służy Pan w policji i jak długo pełni Pan funkcję 
dzielnicowego w Kowalu?

Tomasz Podgórski: W policji służę od około 15 lat, a funkcję dzielnicowego pełnię 
od 2003 roku.

E.P: Ilu dzielnicowych pracuje w naszym posterunku?

T.P.: Do tej pory było czterech dzielnicowych, ale z powodu tragicznej śmierci kolegi 
Mariusza jest nas trzech. Ja jestem dzielnicowym Miasta Kowala, młodszy aspirant 
Artur Skonieczny jest dzielnicowym Gminy Kowal, a w Gminie Baruchowo było do tej 
pory dwóch dzielnicowych: aspirant sztabowy Andrzej Okupnik i nieżyjący aspirant 
Mariusz Strzelecki.

E.P: Jakie zadania pełnią dzielnicowi?

T.P.: Głównymi zadaniami dzielnicowych jest nie tylko patrolowanie miasta i gmin, 
czy zwalczanie przestępczości, ale także docieranie do osób samotnych i starszych. 
Dzielnicowi często są inicjatorami działań mających na celu rozwiązać ich problemy, 
gdyż współpracują o Ośrodkami Pomocy Społecznej.
Innym zadaniem dzielnicowych jest profilaktyka, m.in. poprzez prowadzenie spotkań 
z młodzieżą szkolną .

E.P: Jakie działania profilaktyczne lub prewencyjne podejmuje obecnie nasza 
policja?

T.P.: W związku z rozpoczęciem roku szkolnego realizowany jest projekt Bezpieczna 
Szkoła, w ramach którego prowadzimy spotkania z młodzieżą szkolną.
Nasilone są patrole.
Znacznej uwadze poddawane są sklepy monopolowe, park, w którym jest najwięcej 
aktów wandalizmu.

E.P: Jak wiadomo praca w policji jest stresująca, w jaki więc sposób odre-
agowuje Pan stres? 

T.P.: Moim hobby, a także sposobem na odreagowanie stresu jest jazda motocyklem.

Dziękuję za rozmowę.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Miast 
Króla Kazimierza Wielkiego w Łęczycy

Z inicjatywy skarbnika naszego Sto-

warzyszenia Krystyny Pawlak oraz na 

zaproszenie Andrzeja Olszewskiego 

– burmistrza Łęczycy zarząd i przed-

stawiciele rady oraz komisji rewizyjnej 

spotkali się 25 VIII br. w tym Kazimie-

rzowskim mieście, aby odbyć kolejne 

zebranie. Na jego wstępie burmistrz 

powitał członków władz Stowarzy-

szenia życząc owocnych obrad oraz 

miłego pobytu w królewskim mieście 

Łęczyca.

W dalszej kolejności uczczono chwi-

lą ciszy pamięć zastępcy przewodni-

czącego Zespołu Redakcyjno-Wydaw-

niczego „Zapisków Kazimierzowskich” 

dra Bogdana Ziółkowskiego.

W części roboczej sekretarz general-

ny Stowarzyszenia Zdzisław J. Zasada 

przedstawił niektóre wątki z przygo-

towanego i rozesłanego wcześniej 

do członków władz Stowarzyszenia: 

„Regulaminu pracy Zarządu Stowa-

rzyszenia Miast Króla Kazimierza Wiel-

kiego” oraz „Regulaminu pracy Komi-

sji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast 

Króla Kazimierza Wielkiego”. Materiały 

te przekazane zostały przewodniczą-

cemu Rady Jackowi Maciejewskiemu 

w celu ich zatwierdzenia.

W swoim wystąpieniu podkreślił 

także zadania związane z pracami 

Zarządu Stowarzyszenia oraz moż-

liwość odbywania posiedzeń przy 

wykorzystaniu najnowszych środków 

elektronicznych, po czym odczytał 

listy członków rzeczywistych i wspie-

rających, którzy na dzień 25 VIII 2009 r. 

są pełnoprawnym członkami Stowa-

rzyszenia. Zebrani jednogłośnie posta-

nowili przyjąć ich jako pełnoprawnych 

członków Stowarzyszenia Miast Króla 

Kazimierza Wielkiego.

Zabierając głos wiceprezes Stowarzy-

szenia Jan Klamczyński zaproponował, 

aby posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

skorelować z posiedzeniami Zarządu Sto-

warzyszenia, co zostało zaaprobowane.

Prowadzący obrad Eugeniusz Go-

łembiewski poinformował zebranych, 

że na konkurs na tzw. „witacze” wpłynę-

ły 4 prace. Następnie dokonano prze-

glądu audiowizualnego wszystkich 

projektów i po długotrwałej dyskusji 

postanowiono, że polecanym dla gro-

dów kazimierzowskich projektem sta-

nie się praca firmy „Graffico”. Materiały 

zachęcające do ulokowania zamówień 

u wykonawcy Zarząd Stowarzyszenia 

przekaże miastom kazimierzowskim 

w najbliższym czasie.

Prezes Stowarzyszenia w oparciu 

o wcześniej skierowane pismo do wło-

darzy miast Kazimierzowskich, szkół 

i instytucji noszących imię Kazimierza 

Wielkiego omówił zadania, jakie plano-

wane są przez Zarząd Stowarzyszenia 

na najbliższe lata. Do najważniejszych 

inicjatyw zaliczyć należy: wydanie al-

bumu o spuściźnie Kazimierza Wielkie-

go pozostawionej w Kazimierzowskich 

grodach, zorganizowanie konferencji 

naukowej przez Uniwersytet Kazimie-

rza Wielkiego w Bydgoszczy, wsparcie 

w przygotowaniu wystaw multime-

dialnych, wystosowanie próśb do 

centralnych organów państwowych 

o wydanie znaczka pocztowego oraz 

okolicznościowych monet, opracowa-

nie regulaminu odznaki turystycznej.

Na zakończenie obrad wręczono 

burmistrzowi miasta Łęczyca okolicz-

nościowy „Dyplom w ramie” od władz 

Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza 

Wielkiego. Podobny upominek otrzy-

mał uprzednio goszczący władze 

Stowarzyszenia jej wiceprezes Jerzy 

Szydłowski z Lelowa. 

Tekst: Zdzisław Jan Zasada

Foto Jacek Ziółkowski

Delegacja przed Urzędem 
Miasta w Łęczycy
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Ulica  bł. Dominika 
Jędrzejewskiego 

ze wsparciem

Do końca listopada zakończą się prace przy modernizacji 
ul. bł. Dominika Jędrzejewskiego. Jest to najdłuższa uli-
ca nowego osiedla mieszkaniowego „Na Górce”, licząca 

ponad 700 m długości. W związku z tym, że Kowal ma najniższe 
budżetowe dochody własne przypadające na jednego miesz-
kańca spośród wszystkich miast województwa kujawsko-po-
morskiego na wniosek Burmistrza nasze miasto uzyskało z tego 
powodu 350 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego z tzw. Funduszu 
Wsparcia. Decyzją Rady Miasta środki pochodzące z tego źró-
dła mają być wykorzystane na modernizację tej właśnie uli-
cy. Kosztorysowa wartość tej inwestycji to kwota wynosząca 
1,2 mln zł. Chcąc sprostać temu wyzwaniu, koniecznym było 
podjęcie decyzji o jej budowie tzw. sposobem gospodarczym. 
Część prac zlecono w drodze przetargu firmie „Drogtom”, która 
wykonała podstawowe prace ziemne oraz ułożyła krawężniki na ławach fundamentowych oraz 
podsypkę z piasku. Natomiast betonową podbudowę wykonali pracownicy zatrudnieni przez Urząd Miasta pod kierownictwem Stanisława Kaźmierskiego. 
W ten sam sposób układana jest nawierzchnia z kostki brukowej o łącznej powierzchni 5200 m2 . Wykonana sposobem gospodarczym modernizacja ulicy bł. 
Dominika Jędrzejewskiego nie pochłonie 1,2 mln zł, ale ok. 600 tys. zł, z których ponad 200 tys. pochodzić będzie z pożyczki bankowej zaciągniętej przez miasto.
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Pracownicy UM Kowal pod nadzorem  
p. Stanisława Kaźmierskiego w trakcie 
wykonywania stabilizacji cementem

Po wykonaniu robót ziemnych, ułożeniu krawężników oraz 
nawiezieniu piasku przez firmę Drogtom UM Miasta Kowal 

przystąpił do wykonania podbudowy
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Dom państwa Ogińskich i Skowrońskich

Historia kaplicy św. Rocha  
– wspomnienia Marianny Woźniak i Marianny Aneckiej  

„…by pamięć nie przeminęła, ale trwała dla pokoleń…”

H istoria kaplicy św. Rocha ma 
ścisły związek z osobą Do-
minika Woźniaka, który to 

przyczynił się do jej powstania i wpi-
sania na karty historii miasta Kowala. 
Mówiąc o twórcy kaplicy warto wspo-
mnieć o jego potomku – Władysławie 
Woźniaku, który będąc burmistrzem 
miasta Kowala pobudował szkołę, któ-
ra stoi do dziś dnia i mieści się w niej 
Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego. 
Wracając jednak do historii kaplicy św. 
Rocha, która była miejscem szczegól-
nej czci oddawanej Bogu, dramatycz-
ny okres w historii tego miejsca miał 
miejsce podczas okupacji niemieckiej. 
W owym czasie kaplica uległa całko-
witemu zniszczeniu poprzez celowe 
zniszczenie jej ładunkami wybucho-
wymi przez Niemców. Wspominając 
te okropne wydarzenia z naszej historii 
nie sposób nie wspomnieć o bohater-
skiej postawie tych naszych mieszkań-
ców, którzy ryzykowali własne życie, 
po to, by ocalić część tego co miało 
ulec zniszczeniu przez okupanta. Taką 
osobą była Tomaszewska Bronisława 
– to ona uprosiła żołnierzy niemiec-
kich, by pozwolili jej zabrać z kaplicy 
figurkę św. Rocha. Gdy otrzymała na to 
zgodę, poprosiła młodego Antoniego 
Hoffmana, by zabrał figurkę z kaplicy. 

Wszyscy zgromadzeni wokół miesz-
kańcy bali się o młodego chłopca, 
gdyż nie wiadomo było co tak na-
prawdę zrobi agresor, mógł przecież 
strzelić chłopcu w plecy. Dzięki Bogu 
udało się wynieść figurę św. Rocha, 
którą to młody chłopiec zabrał do 
domu. Po wojnie w 1945–1946 roku 
na zgliszczach kaplicy mieszkańcy 
z własnych pieniędzy postawili krzyż, 
który następnie został ogrodzony i jest 
z nami do dnia dzisiejszego. Należy pa-
miętać o tym, iż w tamtym czasie bar-
dzo ciężko było o zgodę na budowę 
miejsc o charakterze kultu religijnego. 
Wracając wspomnieniami do tamtych 
wydarzeń mamy przed oczyma obraz 
dawnego Kowala oraz jego mieszkań-
ców, którzy doświadczyli wielu cier-
pień. Wielu z nich nie ma już pośród 
nas, a ci, którzy pozostali, są już starzy 
i nie mają sił, aby opiekować się tym 
szczególnie ważnym miejscem, dla-
tego dobrze się stało, że władze na-
szego miasta otoczyły je swoją opieką. 

Marianna Woźniak  
Marianna Anecka

Od redakcji:
Za pośrednictwem „Informatora” zwraca-
my się z prośbą o udostępnienie zdjęć 
kaplicy św. Rocha.

Jeszcze w latach 80. XX w przy ul. Kościuszki stało kilkanaście 
drewnianych domów, obecnie zostały nieliczne. 

Oto fragment ul. Kościuszki z lat 80. i współcześnie

Uporzątkowany skwer u zbiegu ulic 
Wojska Polskiego i Kościuszki

Kowalskie 
retrospekcje
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Ulica Piwna asfaltem przedłużona

Jedną z głównych arterii komunikacyjnych nowego osiedla dom-
ków jednorodzinnych „Na Górce” jest przedłużenie ulicy Piwnej 
(210 mb). Jeszcze do niedawna przejazd tym odcinkiem ulicy w po-

rze jesiennej i zimowej był bardzo trudny, z uwagi na jej nieutwardzoną 
nawierzchnię. Wykorzystując możliwości pozyskania środków unijnych 
Urząd Miejski z powodzeniem stanął do zorganizowanego przez Urząd 
Marszałkowski konkursu na dotacje drogowe przyznawane z tzw. Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, z którego samorządy mogą otrzymać 
do 50% wszystkich kosztów inwestycji drogowych. W wyniku przetar-
gu wyłoniony został wykonawca – włocławska firma DROGTOM. Prace 
budowlane rozpoczęły się 20 lipca 2009 r. i na początku wydawało się, że wszystko pójdzie jak z przysłowiowego „z płatka”. Niestety, ciągle padające tego-
rocznego lata deszcze, połączone z gliniastym podłożem sprawiły, że trzeba było zdejmować część ułożonej już kamiennej podbudowy, a to z tego powodu, 
że woda z opadów uplastyczniła gliniaste podłoże w wyniku czego, stało się ono niestabilne. Po wysuszeniu podłoża przystąpiono do ponownego ułożenia 
podbudowy, a następnie masy asfaltowej. Ku zadowoleniu obecnych i przyszłych mieszkańców osiedla prace zostały zakończone 16 września br. Ich koszt 
to kwota 256 tys. zł – połowa tej sumy to wspomniana już dotacja unijna, a druga część to pożyczka zaciągnięta przez samorząd na ten cel. Koszty inwesty-
cji byłyby wyższe gdyby nie to, że władze miasta zleciły wykonanie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej w tej części ulicy Piwnej Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Podkreślmy, że wcześniej pracownicy komunalni wykonali w tej ulicy także wodociąg oraz kanalizację sanitarną.
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego 
oraz ze środków budżetu miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Kowal w pierwszych dniach wojny 
W 70. rocznicę Wybuchu drugiej Wojny śWiatoWej

W tym roku obchodziliśmy wy-
jątkową rocznicę. 1 IX 2009 r. 
minęło siedemdziesiąt lat 

od wybuchu drugiej wojny światowej. 
Warto przypomnieć dzień 1 września 
1939 r., w którym to nastąpiła niczym 
niesprowokowana agresja III Rzeszy na 
państwo polskie. Atak ten zapoczątko-
wał największy i najkrwawszy konflikt 
w dziejach świata. Życie mieszkańców 
Kowala tak jak i innych miast w Polsce 
zmieniło się 1 września diametralnie. 
Szczególnie trudne, pełne obaw i nie-
pewności były pierwsze dni wojny. 
Po trochu odchodzą pokolenia ludzi, 
którzy pamiętają jeszcze tamte dni. 
Posiłkując się więc ich wspomnienia-
mi należałoby przypomnieć tamte 
tragiczne wydarzenia, aby pozostały 
one w pamięci młodych pokoleń.

Wiadomości o wybuchu wojny do-
tarła do Kowala już 1 IX 1939 r. Infor-
mację tę społeczność Kowala przyję-
ła ze zgrozą, lecz także ze spokojem 
i rozwagą. Wybuch wojny nie był dla 
nikogo zaskoczeniem. Informacje 

o zbliżającym się konflikcie docierały 
do mieszkańców miasteczka dużo 
wcześniej. Kowalanie przygotowy-
wali się do obrony od tygodni. Krótko 
przed wojną zostało wydane pole-
cenie pilnowania słupów wysokiego 
napięcia w mieście, z obawy przed 
możliwością uszkodzenia ich przez 
kolaborantów niemieckich. W Kowalu 
zostały wyznaczone grupki osób, które 
miały za zadanie obserwować i pilno-
wać słupów. Decyzją Rady Miejskiej 
z 31 VIII 1939 r. przygotowano także 
piwnice, zakwalifikowane na schrony 
przeciwlotnicze oraz wykopano rowy 
przeciwczołgowe w mieście.

2 IX 1939 r. o godzinie 19.00 Zarząd 
Miejski rozplakatował w mieście ob-
wieszczenie o wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego. Dwa dni później na 
rynku miejskim odbyła się mobiliza-
cja drugiego rzutu rezerwistów do 
14 i 144 pułku piechoty i powołani 
mężczyźni ruszyli na wojnę. Życie mia-
steczka w pierwszych dniach wojny 
zmieniło się nieznacznie. Ewakuowały 
się tylko zgodnie z rozkazem polskiego 
dowództwa wojskowego posterunek 
policji i urząd pocztowy. Zarząd Miasta 
i Zarząd Gminy pozostały na miejscu. 
Nie odnotowano także w mieście 
zaprzestania działalności rzemieślni-
czej, handlowej, pracy na roli i innych 
form działalności związanej z zaspo-
kojeniem podstawowych potrzeb. 

Wszystkie sklepy, tak spożywcze, jak 
i przemysłowe pracowały normalnie. 

Po opuszczeniu miasta przez funk-
cjonariuszy policji, ówczesny burmistrz 
miasta Eugeniusz Bojakowski, upo-
ważnił oficera rezerwy – Antoniego 
Mariańskiego, do zorganizowania gru-
py ochotników, której zadaniem miało 
być pilnowanie porządku w mieście. 
W rezultacie powstała grupa Straży 
Obywatelskiej zaopatrzona w broń 
palną, mająca na ramionach biało-
czerwone opaski, która czuwała nad 
porządkiem i bezpieczeństwem w Ko-
walu. W grupie tej działającej do czasu 
wejścia wojsk niemieckich do miasta 
znaleźli się Franciszek Jałoszyński, Ta-
deusz Głuchowski, Stanisław Uliński, 
Kazimierz Wiśniewski. 

Bezpośrednie skutki wojny miesz-
kańcy Kowala odczuli już 3 IX 1939 r. 
Wtedy to zostały zrzucone na miasto 
pierwsze bomby burzące z samolo-
tów Luftwaffe, lecących z południa 
na północ. Nie wyrządziły one więk-
szych szkód, burząc jedynie częściowo 

dom mieszkalny przy ulicy Kołłątaja 
oraz raniąc mieszkankę miasta – 
W. Kozłowską. Nalot ten przyczynił się 
z pewnością do zwiększenia nastroju 
smutku i przygnębienia panującego 
w mieście. Do nastroju obaw i niepo-
koju w pierwszych dniach wojny przy-
czyniały się ponadto dochodzące do 
miasta odgłosy zbliżających się działań 
militarnych oraz gremialne przemiesz-
czanie się ludności oraz żołnierzy ucie-
kających przed wojskami niemieckimi. 
Mieszkańcy Kowala starali się otoczyć 
uchodźców odpowiednią opieką, kar-
miąc i użyczając schronienia.

Do Kowala wojska niemieckie wkro-
czyły dnia 13 IX 1939 r. w godzinach 
porannych od strony Kruszyna – z kie-
runku Lubrańca i Brześcia Kujawskiego. 
Wkroczenie wojsk Wermachtu poprze-
dzone zostało obstrzałem wschodniej 
części miasta przez lekką artylerię. Ogień 
ten nie wyrządził strat wśród ludności, 
a tylko spowodował zapalenie kilku 
zabudowań. Następnie na ulice miasta 
wjechały czołówki esesmańskie rewi-
dując przypadkowo spotkanych miesz-
kańców. Niemal natychmiast utworzono 
w Kowalu organ dowództwa niemiec-
kiego, który wydał ogłoszenie plakatowe 
nakazujące zdanie w ciągu 3 dni broni 
palnej władzom niemieckim. Nakazano 
także powrót wszystkich mieszkańców 
do poprzednio zajmowanej pracy oraz 
utrzymanie spokoju i posłuszeństwa.

Niemcy w bardzo szybkim czasie 
po wkroczeniu do Kowala rozpoczę-
li przejmowanie władzy w mieście. 
W pierwszej kolejności aresztowali 
kilku znaczniejszych obywateli miasta, 
wśród nich m.in. burmistrza – E. Boja-
kowskiego oraz wszystkich członków 
Straży Obywatelskiej. Aresztowanych 
osadzono w areszcie w charakterze 
zakładników na wypadek zamachu 
na niemieckich żołnierzy. Po kilku 
dobach dramatycznego oczekiwania 
zostali zwolnieni do domu. Po kilku 
dniach przebywania w mieście Niem-
cy przejęli też kontrolę nad władzami 
samorządowymi. Na urząd burmistrza 
ze względu na pochodzenie i biegłą 
znajomość języka niemieckiego mia-
nowany został mieszkaniec Kowala 
Ottomar Piper (zasłużony dla miasta 
późniejszy członek AK). Oprócz funkcji 
burmistrza utworzono urząd komisa-
rza, który sprawował władzę nad ca-
łym miastem. W Kowalu został utwo-
rzony także posterunek żandarmerii 
niemieckiej. Komendantem kowalskiej 

żandarmerii został Niemiec z Rzeszy 
nazwiskiem Buck, a jego podkomend-
nymi: Dunik, Bischhof, Urban, Reske 
i Gustaw Rozen.

W okresie okupacji hitlerowskiej 
nastąpiły także zasadnicze zmiany 
w strukturze administracyjno-tery-
torialnej. Dekrety Hitlera z 8 i 12 X 
1939 r. o utworzeniu Generalnego 
Gubernatorstwa Obsadzonych Tere-
nów Polskich i pozostałych terenów 
polskich zniosły przedwojenny podział 
terytorialny kraju. Na mocy tych dekre-
tów część ziem polskich, w tym także 
Kujawy z Kowalem, zostały włączone 
do Rzeszy. Kowal znalazł się w okręgu 
rejencyjnym Inowrocław (po niemiec-
ku Hohensalza), który był częścią skła-
dową Kraju Warty (Reichsgau Warthe-
land), stanowiącego okręg Rzeszy.

Swoje rządy na terenie Kowala 
władze niemieckie rozpoczęły od 
wprowadzenia szeregu ograniczeń 
praw ludności polskiej. Akty prawne 
wydawane przez okupanta zawierały 
w większości postanowienia w spra-
wie dyskryminacji Polaków. Wydano 
przepisy grożące karą śmierci za do-
puszczenie się „czynów gwałtow-
nych” na przedstawicielach Rzeszy 
Niemieckiej i jej polityki. Wydano też 
uzupełniające obwieszczenia, które 
groziły karą śmierci za podpalenie, 
posiadanie broni, rabunek mienia. Za-
kazano Polakom posiadania aparatów 

radiowych i fotograficznych, używania 
samochodów czy wydawania ulotek 
i gazet. Zabroniono noszenia czapek 
szkolnych, pocztowych, kolejarskich 
oraz chodzenie razem z Niemcami po 
chodnikach miasta. Ponadto nakaza-
no oddawanie honorów obywatelom 
niemieckim przez zdejmowanie przed 
nimi czapek. Wprowadzono także sys-
tem kartkowy na racje żywnościowe 
oraz artykuły pierwszej potrzeby. 

Wyrazem dążności polityki hitlerow-
skiej do wprowadzenia jaskrawych 
rozgraniczeń między Niemcami i Po-
lakami stały się przepisy w dziedzinie 
prawa pracy. Polacy musieli wykony-
wać gorszą pracę za mniejsze wyna-
grodzenie. Język niemiecki stał się ję-
zykiem urzędowym. Ludność Kowala 
poddana została rejestracji celem po-
licyjnego stwierdzenia stanu ludności 
i kwalifikacji do robót fizycznych. Ko-
walanie zaopatrzeni zostali w niemiec-
kie dowody osobiste – Kennkarte. 

Zarządzenia wprowadzone w Ko-
walu przez okupanta niemieckiego 

przyczyniły się także do zaprzestania 
działalności wszelkich instytucji, or-
ganizacji czy stowarzyszeń polskich. 
Już 1 IX 1939 r. została zamknięta 
szkoła powszechna. Po wkroczeniu 
wojsk niemieckich do miasta budy-
nek szkoły został zaadoptowany na 
kwatery dla żołnierzy. Zawiesiły swoją 
działalność licznie działające w okresie 
międzywojennym kowalskie organi-
zacje i stowarzyszenia. Zaprzestano 
również działalności duszpasterskiej 
w mieście. Zanim Niemcy wkroczyli 
do Kowala, księża parafii kowalskiej 
opuścili miasto. Dewastacji i grabieży 
uległ w Kowalu majątek parafii rzym-
skokatolickiej. Plebanię przekazano do 
użytkowania Niemcowi. Pod zarząd 
niemiecki przeszła także organistówka 
oraz zabudowania gospodarcze nale-
żące do parafii. Także budynek kościoła 
kowalskiego stał się najpierw miej-
scem koncentracji dla aresztowanych 
Żydów a następnie przeznaczono go 
na magazyn zbożowy.

Jedyną organizacją w mieście, któ-
rej działalność nie została zaprzestana 
w okresie okupacji niemieckiej była straż 
pożarna. Kowalska jednostka została 
przekształcona z ochotniczej w przymu-
sową. Zniesiono dotychczasowe polskie 
kierownictwo, a strażaków wcielono pod 
niemiecką komendę. Kierownictwo nad 
jednostką objęli napływowi Niemcy: 
Kryze – były wojskowy, a później Raszt. 



29

Obok zarządzeń, które miały na celu 
organizowanie życia na okupowanym 
terytorium, władze hitlerowskie wy-
dały także szereg zarządzeń, których 
efektem miała być całkowita germa-
nizacja ludności polskiej zamiesz-
kującej na terenach włączonych do 
Rzeszy, w tym mieszkańców Kowala. 
Na szeroką skalę prowadzona była 
akcja wywożenia ludności na robo-
ty do Rzeszy. Rekrutacją polskiej siły 
roboczej, w tym i do pracy w Rzeszy 
zajmował się powołany w Kowalu na 
początku wojny oddział powiatowe-
go urzędu pracy – Arbeitsamt. Niemcy 
przeprowadzili także na szeroką skalę 

akcję wysiedlenia mieszkańców Kowa-
la do Generalnego Gubernatorstwa. 
Na miejsce wysiedlonych Kowalan 
sprowadzano do miasta rodowitych 
Niemców. 

Wkroczenie armii niemieckiej do 
Kowala oraz przejęcie władzy w mie-
ście przez okupanta niemieckiego 
stało się także początkiem licznych 
akcji eksterminacyjnych skierowanych 
w mieszkańców miasteczka. Ucierpia-
ły głównie warstwy społeczeństwa, 
które mogły szerzyć polskość, a więc 
działacze polityczni, przedstawiciele 
inteligencji i duchowieństwa. Wielu 
kowalskich nauczycieli, duchownych 

oraz działaczy społecznych poniosło 
w czasie wojny najwyższą cenę – 
życie. Wkroczenie 13 września armii 
niemieckiej do Kowala stało się także 
początkiem końca społeczności ży-
dowskiej. Rozpoczęły się prześlado-
wania, grabież i dewastacja mienia 
żydowskiego. Działania te zapocząt-
kowały powolną zagładę ludności 
wyznania mojżeszowego. Apogeum 
tych poczynań stało się wywiezienie 
w roku 1941 i wymordowanie w obo-
zach zagłady mieszkańców miasta 
narodowości żydowskiej. 

Okres okupacji niemieckiej, pod jaką 
znalazł się Kowal, był dla miasteczka 

czasem bardzo trudnym. Zahamowany 
został rozwój wszystkich sfer życia, które 
z takim mozołem przez cały okres mię-
dzywojenny odbudowywali Kowalanie 
po latach niewoli. Pomimo tych ciężkich 
warunków i atmosfery stałego zagroże-
nia, ludność naszego miasteczka nie 
poddała się. Przez cały okres wojny pro-
wadziła na różnych płaszczyznach walkę 
z okupantem. W ten sposób mieszkańcy 
Kowala przyczynili się do wyzwolenia 
swojej „małej ojczyzny”. 

Anna Prokopiak-Lewandowska

1 września 2009 r. na cmentarzu parafialnym w Kowa-
lu odbyły się uroczystości upamiętniające 70 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Udział w nich wzięli miesz-
kańcy Kowala i okolic wraz z władzami samorządowy-
mi i pracownikami Urzędów Miasta i Gminy, pocztami 
sztandarowymi organizacji kombatanckich, pocztami 
miejscowych szkół oraz pocztami ochotniczych straży 
pożarnych z terenu miasta i gminy.

Zgromadzeni na kowalskiej nekropolii przedstawi-
ciele złożyli wieńce i kwiaty przy pomnikach poległych 
żołnierzy polskich i radzieckich oraz odmówili krótką 
modlitwę.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się 
przed grób ks. prałata Władysława Stachury, gdzie ks. 
proboszcz Piotr Głowacki sprawował mszę świętą w in-
tencji poległych żołnierzy.

Podczas pierwszej części uroczystości Burmistrz Miasta Eugeniusz Gołembiewski przeczytał napisane przez Prezesa Honorowego Związku Kombatantów 
RP por. Jerzego Kopycińskiego słowa ku czci poległych, które brzmiały następująco:

pt

70. rocznica Wybuchu ii Wojny śWiatoWej

W bieżącym roku mija 70. rocznica napaści Niemiec na Polskę i 
podziału naszego państwa pomiędzy Niemcy i Związek Radziec-
ki. Na terenie okupowanego kraju Niemcy organizowali obozy 
koncentracyjne – obozy śmierci. Z terenów wschodniej Polski 
zajętej przez ZSRR wywożono masowo Polaków na Syberię. 
Bestialskie metody stosowane przez okupantów miały na celu 
zagładę narodu polskiego. Nie wolno zapomnieć o tym, co zgo-
towali nam okupanci. W maju 1940 roku na terenie okupowanej 
Polski, Niemcy zorganizowali w Oświęcimiu jeden z pierwszych, 
a zarazem największy obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, 
który stał się największym obozem śmierci, ośrodkiem zbrodni 
hitlerowskiej w Europie, miejscem zagłady milionów ludzi: Po-
laków, Żydów, Romów i więźniów innych narodowości z całej 
Europy. 14 czerwca 1940 r. osadzono tam pierwszych polskich 
więźniów politycznych z Krakowa i Śląska. Dla upamiętnienia tej 
daty Sejm RP ustanowił dzień 14 czerwca Narodowym Dniem 

Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych. Na terenie okupowanej Polski było także wiele innych obozów zagłady, w których bestialsko mordo-
wano ludzi bez wyroków. Dlatego stoimy tu dziś przed tablicą, przypominającą nam o tym, że Polacy, w tym mieszkańcy Kowala i okolic walczyli o wolną 
Polskę: w szeregach wojska, w powstaniach, w partyzantce, w podziemiu i konspiracji. Walczyli o Polskę, oddając swoje życie za to, aby nasza Ojczyzna była 
Wolna i Niepodległa. Stojąc tu dziś na kowalskim cmentarzu oddajemy hołd nie tylko tym, których prochy spoczywają na naszym cmentarzu, ale także 
wszystkim poległym i pomordowanym w całej Europie i na Syberii – wszystkim niewinnym ofiarom II wojny światowej.

Cześć ich pamięci!
Prezes Honorowy Związku Kombatantów RP

por. Jerzy Kopyciński nie  zapoMinajMy…
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Non Omnis MoriarNon Omnis Moriar

W okresie od 1 czerwca 2009 r. do początku października 2009 r. odeszli od nas do Wiecz-
ności śp. Mieszkańcy Kowala. Żegnamy: śp. Bronisławę Żychowicz – lat 89, śp. Przemy-
sława Wdzięcznego – lat 24, śp. Jana Rejwerskiego – lat 76, śp. Stanisława Rudzińskiego 

– lat 75, śp. Jadwigę Olecką – lat 78, śp. Władysława Łukomskiego – lat 84, śp. Ryszarda 
Kelm – lat 64, śp. Jadwigę Murawską – lat 81, śp. Adama Rozkowińskiego – lat 81, śp. Irenę Gadkow-
ską – lat 81, śp. Zbigniewa Kutznera – lat 62, śp. Halinę Sabiła – lat 69, śp. Stefana Kowalskiego – lat 
71, śp. Mariusza Strzeleckiego – lat 37, śp. Janinę Woźniak – lat 85, śp. Jana Fijałkowskiego – lat 72. .

szs.

Rodzinom i Przyjaciołom śp. Zmarłych  
składamy szczere kondolencje

2 sierpnia 2009 r. zmarł dr Bogdan Ziółkowski, sympatyk miasta Kowala i badacz 

jego historii, członek Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego Zapisków Kazimie-

rzowskich, współredaktor wydawnictw Kazimierz Wielki oraz niepospolici z Kowala 

i okolic, Piotr Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic, współorganizator konferencji 

naukowych o działalności podziemnych struktur podczas II wojny światowej 

w Kowalu i okolicach, autor licznych opracowań dotyczących historii Kowala, 

w tym artykułu „Kowal i obwód kowalski w latach okupacji opublikowanego” 

w książce Kowal poprzez wieki oraz artykułu „Przywrócić pamięci” – nt. Ottmara 

Pippera zamieszczonego w 13 numerze „Informatora Kowalskiego” z kwietnia 

2006 r. Był członkiem Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, pre-

zesem Oddziału Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wykła-

dowcą akademickim w UMK i WSHE. 

Bogdan Ziółkowski urodził się 27 XI 1952 r. w Unisławiu, w pow. chełmińskim. 

Był absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Pol-

skim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. W 2009 r. złożył do 

recenzji pracę habilitacyjną poświęconą działalności konspiracyjnej w okresie 

II wojny światowej we Włocławku i Kujawach wschodnich, której nie udało się 

Mu już obronić. Jego zainteresowania koncentrowały się na obszarze trzech 

zagadnień: historii i współczesności Afryki; historii regionu w XIX i XX wieku, 

zwłaszcza dziejów konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Kujaw 

wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. Był autorem licznych publikacji książkowych 

z tego zakresu oraz ponad 160 artykułów naukowych, popularnonaukowych, 

biogramów i recenzji.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 

Burmistrz i Rada Miasta Kowala

dr Bogdan Ziółkowski (1952–2009)

Zmarł 
dr Bogdan Ziółkowski
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Pełni żalu i głębokiego smutku 

zgromadziliśmy się dziś tak licznie 

w naszej świątyni, aby towarzyszyć 

w ostatniej drodze życia śp. Stefana 

Kowalskiego, aby oddać Mu cześć 

i wielki szacunek, jaki do Niego żywi-

my. Wraz z odejściem tak drogiego 

naszym sercom p. Stefana wielką 

stratę poniosła nie tylko Jego naj-

bliższa Rodzina, ale cała społecz-

ność Królewskiego Miasta Kowala 

– Kowala, który tak bardzo kochał. 

Powiada się często, że nie ma ludzi 

niezastąpionych. Tylko jak dobrze 

zastąpić kogoś takiego, jak śp. Stefan 

Kowalski?! Z całym przekonaniem 

odpowiadam, że to niemożliwe, bo 

Stefan Kowalski był jedyny, wyjątko-

wy, niepowtarzalny. Jego osoba nie 

tylko w naszym środowisku stanowić 

może wzór praktykowania cnót nie 

tylko obywatelskich, ale także, tak po 

prostu – ludzkich. Dobry, szlachetny 

człowiek, zawsze miły, uśmiechnięty, 

szczerze życzliwy bliźnim, taktowny 

i tolerancyjny – myślę, że nie ja jeden 

w podobny sposób zapamiętałem 

p. Stefana. Była w naszym drogim 

Zmarłym jakaś wielka siła i moc 

przyciągania, która sprawiała, że tak 

wielu ludzi ochoczo gromadziło się 

wokół Niego. To naprawdę niezwy-

kłe, że do samego końca był niekwe-

stionowanym autorytetem, także 

dla bardzo młodych ludzi, których 

przez tak wiele lat cierpliwie wpro-

wadzał w niełatwe arkana muzyki. 

Orkiestra strażacka, do której miłość 

wraz z bratem Stanisławem odzie-

dziczył po swoim ojcu, była wielką 

pasją p. Stefana przez całe Jego 

Po ż e g n a n i e  
ś p .  S t e f a n a  Ko w a l s k i e g o
– przemówienie wygłoszone przez Burmistrza Kowala  

w trakcie uroczystości pogrzebowych  
w dniu 24 września 2009 r.

życie. Przez 

30 lat był ka-

pelmistrzem 

orkiestry, ale 

nie tylko zwy-

kłym kapelmi-

strzem, ale jej 

dobrym du-

chem. Z racji 

sprawowania 

obowiązków 

b u r m i s t r z a 

i wieloletniej 

współpracy ze 

śp. Zmarłym 

w tym świę-

tym miejscu 

mam prawo 

i obowiązek 

powiedzieć, 

że nie miałby dziś pewnie Kowal – 

tak jak to się stało w licznych mia-

stach i miasteczkach – orkiestry , 

będącej perłą w koronie naszego 

królewskiego miasta, gdyby nie 

Jego, wypływająca z poczucia spra-

wowanej misji gorliwość i bezintere-

sowność. Śp. Stefan nigdy nie pytał: 

co ja z tego będę miał, nigdy też nie 

prosił o cokolwiek dla siebie, a jeśli 

prosił to tylko dla swojej orkiestry, 

bądź dla swoich wyborców. Re-

prezentował ich godnie przez kilka 

kadencji sprawując w Radzie Miasta 

funkcje przewodniczącego komisji 

rewizyjnej oraz wiceprzewodniczą-

cego całej rady. Za swoje społeczne 

zasługi został uhonorowany tytułem 

: Zasłużonego dla Miasta Kowala, 

który to tytuł wielce sobie cenił. 

Inne zasługi Stefana Kowalskiego, 

w tym dla włocławskiego Anwilu, 

w którym przez wiele lat pracował 

na kierowniczych stanowiskach, 

a także dla ochotniczych straży po-

żarnych , Związku Chórów i Orkiestr 

potwierdzają przyznane Mu wyso-

kie odznaczenie państwowe, wo-

jewódzkie i korporacyjne. Wiem, że 

szczerą satysfakcję przyniósł Mu tak-

że przyznany w ubiegłym roku przez 

Ministra Kultury Narodowej medal: 

Gloria Artis- Chwała Artystom . Bo ta-

kim ludziom, jak Stefan Kowalski na-

leży się i chwała i wdzięczna o Nich 

pamięć. Dziękując śp. Zmarłemu za 

złożone przez Niego dla całej naszej 

wspólnoty bogate dary Jego pracy 

i talentu pragnę pożegnać Go w 

imieniu nie tylko swoim, ale także 

Rady Miasta Kowala, pracowników: 

Urzędu Miasta, szkół i wszystkich in-

stytucji oraz organizacji społecznych 

Kowala, a wśród nich: PCK, Towarzy-

stwa Miłośników Kowala, Związku 

Emerytów i Rencistów, Związku 

Kombatantów i KGW, a nade wszyst-

ko druhów z Miejskiej Ochotniczej 

Straży Pożarnej, obowiązki prezesa 

której pełnił do końca swoich dni 

oraz wszystkich członków tak ko-

chanej przez Niego orkiestry dętej 

w Kowalu. 

Żegnamy Cię p. Stefanie i z serca 

dziękujemy za ofiarowany nam dar 

Twojego życia. Pozostaniesz nie tyl-

ko na kartach historii naszego miasta 

i jego Ochotniczej Straży, ale przede 

wszystkim w naszych sercach. Od-

poczywaj w pokoju wiecznym. 

Przemówienie wygłoszone przez burmi-

strza Kowala w trakcie uroczystości po-

grzebowych w dniu 24 września 2009 r.
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Nagrodzeni laureaci

Ortografia to problem wielu z nas. 
Borykamy się z nią wszyscy, zarówno 
my – dorośli, jak i nasze pociechy – 
dzieci z różnych typów szkół. O tym 
jak trudną sztuką jest umiejętność 
bezbłędnego zapisywania wyrazów, 
przekonali się niedawno uczniowie 
klas IV, V i VI z naszego rejonu. Dnia 
22 maja 2009 r. w Szkole Podstawo-
wej w Kowalu odbył się finał Powia-
towego Konkursu Ortograficznego 
pod hasłem ,,Ortografia – nic prost-
szego dla każdego myślącego”. Pa-
tronat nad przedsięwzięciem objął 
Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz 
Kowala. Organizacji konkursu podjęły 
się nauczycielki języka polskiego ze 
Szkoły Podstawowej w Kowalu – Ka-
mila Narazińska i Lucyna Guziejewska 
we współpracy z Danutą Michalak 
z KPCEN we Włocławku. W III Powiato-
wym Konkursie Ortograficznym wzięli 
udział reprezentanci dwunastu szkół 
podstawowych z powiatu ziemskie-
go i grodzkiego. Prace uczestników 
konkursu były kodowane, a następnie 
sprawdzane przez polonistów, którzy 
opiekowali się swoimi uczniami pod-
czas trwania międzyszkolnej rywali-
zacji. Wyniki zmagań o tytuł Mistrza 
Ortografii potwierdziły, iż poziom 
wiedzy z zakresu znajomości zasad 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
w Kowalu

Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
w Kowalu

prawidłowej pisowni jest w naszym 
powiecie coraz wyższy.

Komisja wyłoniła po trzech laureatów 
w kategorii klas IV, V i VI. Wyniki prezen-
towały się w sposób następujący: kl. IV 
– 1. m. – Karolina Kacprzyk ze SP w Ko-
walu. (opiekun – p. L. Guziejewska), 
2. m. – Michał Janiszewski ze SP nr 12 
we Włocławku (opiekun - p. V. Malen-
dowicz), 3. m. – Dominika Woźnicka ze 
SP w Śmiłowicach (opiekun – p. R. Ba-
biński); kl. V – 1. m. Martyna Włodarska 
ze SP w Kowalu (opiekun – p. L. Guzie-
jewska), 2. m. Justyna Pałczyńska ze 
SP w Izbicy Kuj. (opiekun – p. A. Bet), 
3. m. Katarzyna Jasińska ze SP w Kłób-
ce (opiekun– p. A. Gralak); kl. VI – 1. m. 
– Joanna Bobrowska ze SP w Baru-
chowie (opiekun – p. M. Bagińska), 
2. m. Żaneta Guza ze SP w Cypriance 
(opiekun – p. V. Kotarska), 3. m. – Igor 
Wojtaszewski ze SP nr 12 we Włocław-
ku (opiekun – p. W. Appel - Urbańska). 
Dodatkowo jury przyznało też sześć 
wyróżnień. Otrzymali je: Wiktoria Sadło 
(SP Baruchowo), Oliwia Drabik (SP nr 1 
w Brześciu Kuj.), Daria Lewandowska 
(SP Boniewo), Piotr Icikowski (SP Cho-
ceń), Łukasz Kaczmarek (SP Choceń), 
Daria Witczak (SP Boniewo). Nagrodę 
specjalną za najmniej błędów orto-
graficznych w dyktandzie przyznano 

Martynie Włodarskiej ze SP w Kowalu. 
Wyniki, ale przede wszystkim ogrom-
ny zapał uczestników przekonały nas, 
że ortografia wciąż wyzwala emocje. 
Uczniowie chcą ją pokonać i starają się 
pisać jak najlepiej. Wszyscy finaliści i lau-
reaci Powiatowego Konkursu Ortogra-
ficznego pod patronatem Burmistrza 
Miasta Kowal otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Znaleźli się wśród 
nich przedstawiciele władz samorzą-
dowych, instytucji, lokalni przedsiębior-
cy, ludzie mniej lub bardziej związani 
z naszą lokalną oświatą. Fundatorem 
głównych nagród w konkursie był 
Burmistrz Kowala - p. Eugeniusz Go-
łembiewski. Finansowego lub rze-
czowego wsparcia tego ambitnego 
przedsięwzięcia podjęli się także: 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
– p. Iwona Waszkiewicz, Wójt Gmi-
ny Kowal – p. Stanisław Adamczyk, 
Przewodniczący Rady Miasta Kowal 
– p. Marek Pieńkowski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy – p. Edward Domini-
kowski, p. Danuta Michalak – konsul-
tant i doradca metodyczny KPCEN 
we Włocławku, p. Iwona Dybowska 
– przewodnicząca Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Kowalu, 
p. Halina Radziejewska – prezes Ban-

ku Spółdzielczego w Kowalu, p. Ce-
zary Kwiatkowski – prezes firmy Lu-
mac, właściciele Hurtowni Artykułów 
Spożywczych w Kowalu – p. Grażyna 
i Janusz Kwiatkowscy, właściciele Biu-
ra Podatkowego ,,Help” – p. Grażyna 
i Mirosław Bińkowscy, właściciele 
firmy ,,Młynarstwo i Przetwórstwo 
Zboża ,,Młyn”– p. Stefania i Bogumił 
Pawłowscy, właścicielka Zakładu Cu-
kierniczego w Kowalu – p. Marianna 
Golon, p. Paweł Galant – przedsta-
wiciel wydawnictwa oświatowego 
Nowa Era. W organizacji inicjatywy 
pomagali również: p. Wojciech Ziół-
kowski - dyrektor KPCEN we Włocław-
ku, p. Małgorzata Kierzkowska – dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Kowalu, 
p. Marzena Ryniecka, p. Barbara Zieliń-
ska Tomicka – nauczycielki z placówki 
organizującej konkurs oraz poloniści 
z dwunastu szkół podstawowych 
naszego powiatu. W imieniu orga-
nizatorów przedsięwzięcia składam 
serdeczne podziękowania wszyst-
kim, dzięki którym konkurs mógł się 
odbyć, tj. sponsorom, instytucjom, 
nauczycielom i uczniom.

Kamila Narazińska
koordynator i współorganizator 

konkursu
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Półkolonie 2009 r.

Jak co roku w czasie wakacji liczna 
grupa dzieci i młodzieży z Kowala mia-
ła możliwość uczestniczenia w półko-
loniach organizowanych przez Inspek-
torat Edukacji i Sportu UM Kowal.

W dniach 19–30 lipca br. z tej formy 
wakacyjnego wypoczynku skorzystało 
ok. 40 młodych kowalan, pod opieką 
wolontariuszy: p. Doroty Giergiele-
wicz, p. Ilony Majewskiej i p. Jadwigi 
Wiśniewskiej. Aktywnie i ciekawie spę-
dzili oni wakacyjny czas, trady-
cyjnie już w 
w i ę k s zo ś c i 
poza grani-
cami miasta. 
Wybrano taką 
formę wypo-
czynku, gdyż 
jak wiadomo 
nie wszystkie 
dzieci mają 
m o ż l i w o ś ć 
podróżowania 
i korzystania 
z okolicznych 
atrakcji.

Pierwszego 
dnia koloni-
ś c i  w y b r a l i 
się na pieszą 
wycieczkę do 
Gost ynińsk o -
Włocławskiego 
Parku Krajobrazowego, gdzie przeko-
nali się o niezwykłych walorach przy-
rodniczo- rekreacyjnych pobliskiego 
lasu. Florę i faunę, której nie zobaczyli 

w naturze, mogli podziwiać na wysta-
wie przyrodniczej, podczas projekcji 
filmu i pod mikroskopem we 
Włocławskim Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Tam też doskonalili 
umiejętności plastyczne, wyra-
biając różnych kształtów świece 
z wosku pszczelego.

Koloniści odwiedzili również płockie 
ZOO, w którym podziwiali egzotyczne, 
dzikie i rzadko spotykane zwierzęta. 

Z za-
ciekawieniem czytali informację o nich 
i współczuli im braku wolności. Wy-
wiązała się nawet dyskusja o celowości 
tworzenia ogrodów zoologicznych.

Uczestnicy wypoczynku poznali też 
walory znanego w całej Polsce uzdro-

wiska w Ciechocinku. Spacerowali pod 
tężniami i zwiedzali miasto konnymi 

bryczkami.. Podziwiali 
przepiękne dywany 
kwiatowe i próbowa-
li swoich sił na scenie 
Teatru Letniego.

Największą atrak-
cja półkolonii był 
dwukrotny wyjazd 
na pływalnię w Go-
styninie i korzystanie 
z urządzeń baseno-
wych pod bacznym 
okiem ratownika.

Koloniści  byl i 
też w kopalni soli 
w Kłodawie, jedy-
nej w Polsce czyn-
nej kopalni, która 
została udostęp-
niona turystom. 
Zjazd windą na 
głębokość 600 m 
z prędkością 6 m/s 

pozostawił niezapomniane wrażenia. 
Tak samo, jak obejrzenie wyekspo-
nowanych komór solnych i spacer 
korytarzami, których łączna długość 
wynosi 400 km. Kopalnię opuszczali 

z przepięknymi bryłami soli o unikal-
nej różowej barwie. Dzieci były też 

usatysfakcjonowa-
ne wycieczką do 
Biskupina. Z zacie-
kawieniem słucha-
ły opowieści prze-
wodnika o życiu, 

pracy i zwyczajach dawnych miesz-
kańców położonego na wyspie grodu. 
Wiele radości sprawiła im przejażdżka 
konna, ale nie mniejszą rejs statkiem 
po tamtejszym jeziorze i przejazd ko-
lejką wąskotorową do Wenecji.

Wielkim zainteresowaniem cieszyła 
się również wizyta w Komendzie Miej-
skiej Policji we Włocławku. Psy były bez-
konkurencyjne! Dzieci podziwiały ich 
umiejętności i marzyły, aby mieć takie 
„pupile” w domu. Samochody policyjne 
oblegane były nie tylko przez chłop-
ców, dziewczynkom także przypadły 
do gustu. Wszyscy z ogromna uwagą 
poznawali tajniki pracy policyjnej.

Ostatniego dnia koloniści byli 
w Multikinie na filmie „Prawdziwa hi-
storia kota w butach”. Pełna humoru 
i dobrej muzyki opowieść o znanym 
kocie wszystkim bardzo się podobała. 
Po powrocie do szkoły nastąpiło pod-
sumowanie półkolonii i obdarowano 
uczniów pamiątkowymi zdjęciami 
w efektownych ramkach, aby przypo-
minały im wspólnie spędzone chwile. 
Dzieci oklaskami podziękowały orga-
nizatorom i opiekunom za mile i cieka-
wie spędzony czas oraz żartowały, że 
półkolonie trwały zbyt krótko.

Tegoroczna wiosna okazała się po-
czątkiem pasma literackich sukcesów 
dwojga mieszkańców naszego miasta: 
Joanny Jasińskiej i Mirosława Antonie-
go Glazika. Ich autorska współpraca 
zaczyna przynosić owoce. Wzbogacają 
one literaturę już nie tylko naszego re-
gionu, ale także są dostrzegane w kraju 
i poza granicami naszej ojczyzny. 

Na początku br. Odpoczynanie (Joan-
na Jasińska J.J. Mirosław Antoni Glazik 
M.A.G ), znalazło się wśród książek no-
minowanych do prestiżowej nagrody 
– Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SI-
LESIUS (w kategorii: książka roku 2008). 
Jest ona wyróżnieniem i promocją naj-
ważniejszych dzieł i twórców polskiej 
poezji. Jury przewodniczył prof. Jacek 
Łukasiewicz. Jako jedyna z naszego 
regionu stanęła w szeregu 105 najlep-
szych książek w Polsce.

16 maja br. Mirosławowi Antoniemu 
Glazikowi w pomorskim Jeżewie wrę-
czono Główną Nagrodę i „Jeżewskie 
Skrzydło” w IV Ogólnopolskim Konkur-
sie Poetyckim „O Jeżewskie Skrzydło”. 

Dwa tygodnie później Joanna Jasiń-
ska otrzymała II nagrodę w XXIV Ogól-
nopolskim Konkursie Poetyckim im. 
Jana Jakubika w Świeciu nad Wisłą. 
Podczas uroczystego wieczoru au-
torka zaprezentowała swoje trzy na-
grodzone wiersze: Dla Nieznajomego, 
Piknik i Staruszek ganek. Gościem ho-

norowym uroczystego podsumowania 
konkursu był Mirosław Antoni Glazik, 
który zaprezentował ich nową książkę. 
W ten sposób rozpoczęła się promo-
cja książki: liryczno-pamiętnikarskich 
zapisków fantazji i tęsknot. [J. Jasińska, 
M.A. Glazik (M.A.G.), Fantazje i tęsknoty. 
Włocławek 2009].

Następnego dnia autorzy jako jedyni 
reprezentowali literaturę polską pod-
czas Międzynarodowego Festiwalu 
Kultur na zamku w Świeciu nad Wisłą, 
sprzedając pierwsze egzemplarze 
Fantazji i tęsknot. Rozmawiając z czy-
telnikami, składali autografy. Uwagę 
przykuwała enigmatyczna okładka 
projektu Joanny Jasińskiej. Książka ta 
mogła się ukazać dzięki odważnemu 
wsparciu sponsorów.

Jeszcze w maju dotarła do autorów 
informacja o II Nagrodzie w tego-
rocznej edycji XVII Ogólnopolskiego 
Konkursu literackiego im. Franciszek 
Becińskiego. Nagrodę Mirosław Antoni 
Glazik odebrał dnia 25 czerwca 2009 r. 
w radziejowskiej Książnicy.

Natomiast 21 lipca 2009 r. przyznano 
mu I miejsce i Główną Nagrodę – Zło-
ty Laur Dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wągrowcu w Ogólnopol-
skim Konkursie Poetyckim na wiersz 
o książce, bibliotece i bibliotekarzach 
(za wiersz „Prośba do Pisarza”). 

pt

Literacka praca Joanny Jasińskiej  
i Mirosława Antoniego Glazika

Staruszek ganek
Obudził się pochmurny

Dzień
Sił zagadka?

Wstał rześki radosny 
Poranek

Podreptał 
rozejrzeć się troszeczkę
na winoroślą okryty
staruszek ganek
Jutrzenka klękając podaje 
swą różaną delikatną
jedną rękę
W drugiej trzyma powłóczysty
mglisty
wilgotny rąbek 
sukni dnia –

dla…

Joanna Jasińska (J.J.)

Prośba do Pisarza
Od dziś chcę być
twoim bestsellerem
najdłuższą i najlepszą
opowieścią

zmień mnie
w piękno sztuki

wytrwale zapisuj
nadaj początek i koniec
słowami rzeźb moje życie
każdą głoskę maluj wyobraźnią
spacjami rozniecaj uczucia

a potem czytaj
całym sobą
niekończącą się
opowieść
od początku do końca

Mirosław Antoni Glazik (M.A.G.)
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Palenie tytoniu pogarsza, jakość ży-
cia i istotnie przyczynia się do wzrostu 
zachorowań na choroby tytonioza-
leżne (miażdży- ca, choroby 
se rcowo -na- czyniowe, 
p r z e w l e k ł a o b t u -
racyjna cho- r o b a 
płuc-POCHP, no-
wotwory płuc i 
i n n e ) . 

Palenie tytoniu przyczynia się co-
rocznie do ponad 42 miliony zgonów 
na świecie, w Polsce ponad 80 tysię-
cy. Około 10 mln osób w Polsce pali 
papierosy, stanowi to 40% populacji 
mężczyzn i 20% populacji kobiet. 
Ponad 80% przypadków raka płuc 
u mężczyzn i ponad 60% u kobiet 
ma przyczynę związana z paleniem 
tytoniu. 

Palenie tytoniu jest istotnym, pod-
legającym modyfikacji czynnikiem 
negatywnym wpływającym na zdro-
wie człowieka.

W dymie tytoniowym jest ponad 
4 tys. oprócz nikotyny, innych tok-
sycznych związków chemicznych oraz 
ponad 40 substancji o działaniu rako-
twórczym. Nikotyna (C10H14N2) silnie 
działa na układ nerwowy, należy do 
substancji, która uzależnia fizycznie 
i psychicznie. W niskich dawkach 
(1–3 mg) wykazuje działanie stymu-
lujące na organizm człowieka: zwięk-
sza wydzielanie adrenaliny, powoduje 
zanik uczucia bólu i głodu, przyspie-
sza bicie serca oraz sprawia uczucie 
przyjemności poprzez pobudzanie 
receptorów N-acetylocholinowych 
w mózgu. W przypadku palenia pa-
pierosa nikotyna działa szybko, po 
kilku sekundach. Uzależnienie psy-

Zdrowie i Uroda

Palenie tytoniu 
– zasady interwencji antynikotynowej

chiczne trwa około 12 tyg. fizyczne 
około 4–8 tyg. 

Większość palaczy myślało o rzuce-
niu palenia, przeciętny palacz rzuca 
palenie 6–8 razy zanim rzuci.

W przypadku odstawienia nikotyny 
u osoby uzależnionej występują ob-

jawy zespołu 

abstynencyjnego, na który składa się:
♦ chęć zapalenia papierosa
♦ drażliwość, flustracja, gniew
♦ stany lekowe
♦ niepokój
♦ bezsenność
♦ trudności w koncentracji
♦ zmniejszenie częstotliwości bicia 

serca
♦ wzmożony apetyt
♦ przygnębienie

W podejmowaniu decyzji o rzuce-
niu palenia istotna jest motywacja 
pacjenta oraz stopień uzależnienia od 
nikotyny. Do oceny motywacji pacjen-
ta, który pragnie rzucić palenie istnieją 
wiarygodne testy diagnostyczne. 

Test dr Schneider zawierający 
12 pytań z odpowiedziami tak lub nie. 
Uzyskanie ponad 6 punktów z odpo-
wiedzią tak świadczy o rozpoczętym 
procesie rzucania palenia. Stopień 
uzależnienia farmakologicznego od 
nikotyny ocenia test Fagerströma 
zawierający 6 lub 8 punktowanych 
pytań. Liczba uzyskanych 0–4 pkt. 
zwykle oznacza niski poziom uzależ-
nienia od nikotyny, 5–8 pkt. średni 
poziom uzależnienia oraz ponad 8 pkt. 
oznacza wysoki poziom uzależnienia 
od nikotyny. Wysoki poziom uzależ-
nienia od nikotyny zwykle wymaga 

zastosowania nikotynowej terapii 
zastępczej (NTZ) w postaci gum do 
żucia, plastrów lub leków działających 
ośrodkowo (Bupropion, Wareniklina, 
Rimonabant) oraz wizyt u lekarza. Ni-
kotynowa terapia zastępcza powinna 
być prowadzona, co najmniej 12 tyg. 
Leczenie prowadzi lekarz po wcze-
śniejszym zbadaniu pacjenta, należy 
pamiętać, że istnieją przeciwwskaza-
nia do tego typu leczenia.

Gumę do żucia żuje się w przedsion-
ku jamy ustnej. Jedną gumę stosuje 
się przez około 30 minut, ważna jest 
technika żucia, obejmująca 3 cykle 

„żucie-przerwa” Podczas przerwy gumę 
należy umieścić pomiędzy policzkiem 
a dziąsłem, poczekać, aż drętwienie 
śluzówki ustąpi, i znowu rozpocząć 
żucie. Leczenie zaczyna się od gum 
w wyższych dawkach. Nie należy prze-
kraczać liczby 24 gum na dobę. 

Inną formą NTZ są plastry dostępne 
w opcji 16 i 24-godzinnej. Dawki uwal-
nianej na dobę  nikotyny to odpo-
wiednio: 5, 10, 15 mg lub 7, 14, 21 mg. 
Plasty przykleja się na nieowłosioną 
skórę, na cała dobę lub na 16 godzin. 
Dawka nikotyny jest uwalniana przez 
cały okres stosowania plastra.

Istnieją różne schematy rzucania 
palenia: powolna redukcja liczby wy-
palanych papierosów np. z 20 papiero-
sów dziennie do 10 w okresie 4–6 tyg., 
następnie z 10 papierosów dziennie do 
5, aż do całkowitego odstawienie pale-
nia oraz metoda odstawienia palenia 
jednego dnia. Palacz sam kontroluje 
swój nałóg, analizuje schematy zwią-
zane z dotychczasowym paleniem np. 
palenie rano na czczo, po posiłkach, po 
kawie. Celem analizy nałogu  jest roze-
rwanie związku skojarzeniowego.

Większość palaczy sama może rzu-
cić palenie. Nie zaleca się rozpoczęcia 
rzucania palenia dla innych, lecz dla 
samego siebie. Osoby słabo zmoty-
wowane nie rzucą palenia a wyniki 
abstynencji będą mierne. 

Osoba rzucająca palenie powinna 
zaplanować okres, w którym będzie 
rzucała palenie. Dobrze jest rzucać 
palenie w okresie urlopu, braku stre-
su oraz we wcześniej zaplanowanym 

czasie np. od daty imienin, urodzin, 
lub rocznicy ślubu. Ważne jest poin-
formowanie bliskich i przyjaciół o rzu-
caniu palenia, korzystne jest rzucanie 
palenia razem np. mąż z żoną, dwoje 
przyjaciół, którzy będą wzajemnie się 
wspierać. Osoba rzucająca palenie 
zwykle powinna jeść mniej, ponieważ 
mniejszy jest metabolizm organizmu. 
Zyskuje ona również około 1–2 godzin 
dziennie wolnego czasu, który zwią-
zany był z paleniem tytoniu, który 
powinna zagospodarować. 

Bardzo istotny jest aspekt finansowy, 
zaoszczędzone pieniądze dobrze jest  
zainwestować w realizację własnych 
potrzeb. Palacz palący 1 paczkę papie-
rosów dziennie i działkowicz, comie-
sięcznie zyska około 200 zł na krzewy 
i kwiaty, kobieta w wieku ponad 40 lat 
będzie miała zdrowsza i ładniejszą 
cerę, zaoszczędzone pieniądze może 

przeznaczy na kosmetyki lub ubrania. 
Gospodyni domowa może kupić za 
zaoszczędzone pieniądze sprzęt AGD. 
Osoby lubiące podróżować mogą wy-
jechać na zagraniczny urlop wartości 
około 2200 zł rokrocznie. 

Wszystkie wymienione osoby 
inwestują również w swoje zdro-
wie i urodę. Istnieją liczne serwisy 
internetowe i infolinie wspierają-
ce osoby pragnące rzucić palenie 
tel.0 801 108 108.

Lekarz powinien przy okazji wizyty 
lekarskiej pytać pacjenta, czy pali ty-
toń i zalecić rzucenie palenia. Zaleca 
się, aby zrobić to w sposób możliwie 
najprostszy, odnoszący się do aktual-
nego stanu zdrowia pacjenta i rodziny, 
a także, co do perspektyw zdrowot-
nych i społecznych. 

Najcenniejsze jest rzucenie palenia 
w okresie braku uszkodzeń narządo-
wych zwykle w wieku 40–45 lat. W wie-
ku 50–60 lat rzucenie palenia zwykle 
jest konieczne po ostrych epizodach 
załamania zdrowia: zawał serca, udar 
mózgu, rozpoznanie nowotworu. 

Rzucenie palenia, w każdym wieku 
jest pozytywnym elementem samo-
oceny oraz podziwu otoczenia. 

dr med. Małgorzata Palka 
Cdn.
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Doktor Anita Pacholec 
odznaczona

Z okazji 20-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego prezydent Lech Kaczyński nadał odznaczenia 

jego zasłużonym członkom i działaczom. Uroczystość nadania odznaczeń odbyła się 29.05.2009 r. 

podczas uroczystych obchodów tej rocznicy w Auli Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-

kowskiego w Poznaniu. Złotym Krzyżem Zasługi została odznaczona pani doktor Anita Pacholec, 

lekarz stomatolog, specjalista chirurgii stomatologicznej, pracownik Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej „ZDROWIE” w Kowalu. W imieniu Lecha Kaczyńskiego odznaczenie wręczyła Anna Gręziak, 

doradca Prezydenta RP.
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Jak odczuliśmy 
światowy kryzys?

Rok 2009 samorząd miasta rozpo-
czynał pełen obaw o realizację 
budżetu miasta. Szalejący świa-

towy kryzys nie nastrajał zbyt optymi-
stycznie, zwłaszcza jeśli chodzi o reali-
zację zaplanowanych dochodów 
budżetowych. Mimo, że 
rząd nie zmniejszył 
przyznanych na-
szemu miastu 
dotacji i 
sub-

wencj i 
to największe 
obawy budziła realizacja 
wpływów z udziałów Kowala w 
podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. Przypomnijmy, że z każdej 
złotówki podatku dochodowego, jaki 
płacą płatnicy tego podatku do urzę-
du skarbowego, blisko 37 groszy tra-
fia następnie do budżetu samorządu 
. Mamy za sobą już dziewięć miesię-
cy bieżącego roku, co pozwala nam 
stwierdzić, że zaplanowane w budże-
cie na kwotę 1 367 606 zł udziały Ko-
wala w PIT nie zostaną zrealizowane. 
Szacujemy, że będą one niższe o około 
70 tys. zł. Oznacza to jednocześnie, że 
tych pieniędzy zabraknie na określone 
wydatki. Ktoś powie, że przy budże-
cie Kowala na poziomie około 9 mln 

zł jest to mniej niż 1%, czyli, że różnica 
jest znikoma. Jednak jeśli z tych 9 mln 
odej- miemy wydatki 

s z t y w -

n e , 
k t ó r e 

m u s i -
my ponosić 

w  z w i ą z k u 
z utrzyma-
niem oświa-

ty, wydatkami 
płacowymi, kosz-
tami  oświetle-
nia ulic (w tym 

dodatkowo ok. 
100 tys. zł za oświe-

tlenie obwodnicy), kosztami związa-
nymi z pomocą społeczną oraz za-
daniami zleconymi nam do realizacji 
przez Wojewodę (np. USC) to pozo-
stanie realna kwota ok. 500 tys. zł na 
inwestycje finansowane ze środków 
własnych. W tym świetle ubytek rzę-
du 70 tys. zł jest bolesny i trudny do 
zrekompensowania . Czas pokaże czy 
w przyszłym roku budżetowym sytu-
acja ta się ustabilizuje, czy też trzeba 
będzie ciąć wydatki, aby zapewnić 
płynność finansową budżetu miasta.

Karol Bednarek
Skarbnik Miasta

UNIWERSYTET 
III WIEKU

Wyższa Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna we Włocławku prowa-
dzi zapisy na zajęcia, które rozpoczną 
się w roku akademickim 2009/2010 
w ramach Kujawsko-Dobrzyńskiego 
Uniwersytetu III Wieku. Organizatorzy 
tej formy kształcenia zapraszają na cie-
kawie prowadzone wykłady z różnych 
dziedzin nauki, zajęcia z obsługi kom-
putera, lekcje języków obcych, ćwicze-
nia aerobiku itp. Dla zainteresowanych 
organizowane będą też 
imprezy integracyjne, 
a także wycieczki w 
atrakcyjne pod 
względem kultu-
rowym i przyrod-
niczym miejsca.

Dla miesz-

k a ń c ó w 
Kowala i okolic zaintereso-
wanych taką ofertą ciekawego i wzbo-
gacającego wewnętrznie zagospoda-
rowania wolnego czasu w jesieni życia 
ważne jest to, iż część zajęć będzie 
mogła się odbywać w budynku Ze-
społu Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Kowalu przy ul. Kazimierza 

Wielkiego 9. Jest to możliwe dzięki 
współpracy WSHE we Włocławku 
i naszego kowalskiego ZS CKR. Na 
początku lipca br. rektor uczelni dr. 
hab. Stanisław Kunikowski i dyrektor 
szkoły Wojciech Rudziński podpisali 
porozumienie o współpracy i zacie-
śnianiu działalności edukacyjnej. Jed-
ną z form współpracy będzie również 
współudział w organizowaniu zajęć 
na Uniwersytecie III Wieku. Zapisy na 
zajęcia realizuje i bliższych informacji 

udziela sekretariat Zespołu Szkół 
C K R w Kowalu znajdujący się 

w budynku przy 
ul. Kazimierza 
Wielkiego 9. 
Można kon-

t a k t o -
w a ć 

się 

także telefo-
nicznie, od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.00 do 15.00 
pod numerem tel.: 054 284 22 19 lub 
pocztą elektroniczną, e-mail: zskowal@
zskowal.edu.pl. 

ahc
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Od rundy honorowej ulicami Ko-
wala rozpoczął się przed południem 
15 sierpnia br. Szosowy Maraton Ro-
werowy Kowal 2009. Jego głównym 
organizatorem było Włocławskie Sto-

warzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB 
TEAM, które poprosiło o wsparcie im-
prezy Burmistrza Kowala – mając m.in. 
na uwadze pozytywne doświadczenia 
z organizacji pierwszej w Kowalu dużej 
imprezy z udziałem kolarzy amatorów, 
jaka miała miejsce jesienią 2008 roku. 
O ile w roku ubiegłym w wyścigu wzię-
ło udział 70 cyklistów, o tyle w roku 
bieżącym na starcie stanęło ich dwu-
krotnie więcej. Kolarze – amatorzy to 
społeczność bardzo mobilna i dobrze 
zorganizowana. Wystarczy sygnał prze-
kazany za pośrednictwem internetu, 
aby do wyścigu zgłaszali się chętni 
z różnych stron całej Polski. W ostat-
nim wyścigu, oprócz najliczniejszej 
reprezentacji kolarzy i cyklistów 
z Włocławka, wzięli udział rowerzyści 
m.in. z Gdańska, Warszawy, Poznania, 
Bydgoszczy Płocka, Torunia, Łodzi, So-

chaczewa, Pruszkowa, Sierpca, a jeden 
z nich przyjechał aż z Austrii. Barw Ko-
wala bronili: Paweł Lewandowski oraz 
bracia: Łukasz i Radosław Rakoca. 
Trasa wyścigu wiodła z Kowala przez: 

Bogusławice, Strzały, Kurowo, Zawadę, 
Okna, Skrzynki, Goreń, Krzewent, Dęb-

niaki, Grodztwo z metą przy stadionie 
im. Kazimierza Górskiego w Kowalu. 
Pętla liczyła 50 km. Kolarze ścigali się 
na trasie liczącej 50 km oraz na dystan-
sie dwukrotnie dłuższym. 

Puchar Burmistrza Kowala dla naj-
lepszej drużyny otrzymał Włocławski 

Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK 
Cyklista. Oprócz pucharu wszystkim 
uczestnikom imprezy, miasto ufun-
dowało żurek kujawski przygotowany 
przez pracownice Inspektoratu Edu-
kacji i Sportu oraz inny kujawski przy-
smak – chleb ze smalcem i kwaszo-
nym ogórkiem. Za te niewielkie koszty 
Kowal otrzymał znakomitą promocję, 
bo dzięki tej imprezie – co podkreślali 
wszyscy jej uczestnicy – dobra opinia 
o naszym mieście trafi do różnych za-
kątków naszego kraju. Wiele wskazuje 
na to, że maraton szosowy zostanie 
powtórzony w roku przyszłym.

beg

Runda honorowa wiodła przez centrum miasta

Zawodnicy przed startem


