
UCHWAŁA NR XXIII/157/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z 
późn. zm.) oraz przepisów uchwały Nr XXIX/178/2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” i regulaminu jego nadawania, na wniosek 
Burmistrza Kałuszyna, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” Panu Tadeuszowi Zawisce, za całokształt działalności w 
zakresie rolnictwa, niesienia pomocy zwierzętom oraz edukacji.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

Pan Tadeusz Zawiska urodzony 18 października 1945 roku w Guzewie. Od 35 lat, tj. od 1 września 1981
roku pracował w Kałuszynie jako lekarz weterynarii. Początkowo w Zakładzie Weterynarii , który miał status
jednostki państwowej, od 1990 r. do 9 .12.1993 r. prowadził spółkę z lekarzem Cezarym Bielińskim. Od
1.01.1994 r. do 31.10.2016 r. prowadził działalność gospodarczą na własny rachunek pod nazwą „Lecznica dla
zwierząt” w Kałuszynie.

Pan Tadeusz Zawiska cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem wśród mieszkańców miasta i gminy
Kałuszyn. Jako lekarz nigdy nie odmówił udzielenia pomocy nie tylko w czasie godzin pracy ale i w czasie
wolnym – w niedziele i święta, w porze nocnej.

Do pracy podchodzi profesjonalnie z dużym zaangażowaniem. Udzielając pomocy doraźnej bardzo często
interesuje się stanem zdrowia leczonych zwierząt. Szczególnym zaufaniem darzą go rolnicy z naszej gminy.
Dzięki jego profesjonalnej i szybkiej pomocy udało się uratować wiele zwierząt, które dla rolników stanowią
źródło utrzymania.

Wieloletnia praca Pana Tadeusza Zawiski na rzecz niesienia pomocy zwierzętom, edukacja w tym zakresie,
empatia poznawcza wobec osób i zwierząt zasługuje na wyróżnienie tytułem Zasłużony dla Gminy Kałuszyn.

Kapituła do spraw nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”, jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała nadanie w/w tytułu Panu Tadeuszowi Zawisce.
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