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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Kowalewie Pomorskim

w miesiącu maju zaprasza:

03.05.2019 godz. 18:00 koncert z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja 
„Nim Wstanie Dzień” wstęp bezpłatny (wejściówki do odbioru w M-GOK 
do dnia 02.05.2019)
08.05.2019 – XXV Gminny konkurs Historyczny
08.05.2019- Tydzień Bibliotek 2019
18.05.2019 godz. 10:00 XXV Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Barbara Niewidział
II POSIEDZENIE CZŁONKÓW KOMITETU 100. ROCZNICY POWROTU KOWALEWA POMORSKIEGO II POSIEDZENIE CZŁONKÓW KOMITETU 100. ROCZNICY POWROTU KOWALEWA POMORSKIEGO 

DO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJDO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
22  marca  odbyło  się  II  posiedzenie  Członków  Komitetu  100.
Rocznicy Powrotu  Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej

Polskiej.  Na  posiedzeniu
zostały  wręczone  akty
powołania  Członkom
Komitetu,  którzy  nie
pojawili  się  na
Inauguracyjnym  Spotkaniu
Członków  Komitetu  oraz
trzem osobom, które zostały
włączone do Komitetu 100.
Rocznicy  Powrotu
Kowalewa  Pomorskiego  do
Rzeczpospolitej Polskiej. Do
Komitetu dołączyli:
1. Mieczysław  Domarecki-
nauczyciel muzyki,
2. Zbigniew  Krasicki-
Prezes  Banku
Spółdzielczego  w
Kowalewie Pomorskim,
3. Józef  Dąbrowski-  Rada

Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim.
W chwili obecnej Komitet liczy 21 członków. 
Komitet podjął już działania dot. imprez współtowarzyszących uroczystości 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa
Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku odbędzie się wiele imprez o charakterystyce patriotycznej.
W  chwili  obecnej  Urząd  Miejski  w  Kowalewie  Pomorskim  zachęca  do  udostępnienia  starych  fotografii
przedstawiających Kowalewo sto lat temu i nie tylko. Chcemy pokazać jak zmieniła się nasza gmina i miasto.
Fotografie te niezbędne są do stworzenia wystawy. Oczekujemy nie tylko na fotografie, ale również pamiątki,
foldery,  gadżety z  tamtych czasów. Rzeczy te  można dostarczyć  do  tut.  Urzędu lub  do  Miejsko-  Gminnego
Ośrodka Kultury. Komitet zaprasza wszystkie chętne osoby do pomocy oraz udostępnienia swoich „skarbów”. 

M.Radko
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PAMIĘTAMY- ODDALIŚMY HOŁD HONOROWEMU OBYWATELOWI MIASTAPAMIĘTAMY- ODDALIŚMY HOŁD HONOROWEMU OBYWATELOWI MIASTA
14 kwietnia br. z okazji XXIII rocznicy śmierci śp. Stanisława Dąbkowskiego w imieniu
Burmistrza  Miasta  Jacka  Żurawskiego  Sekretarz  Gminy  Ewa  Bąk  złożyła  wiązankę
kwiatów na mogile Honorowego Obywatela Miasta oraz uczestniczyła we mszy świętej
w intencji zmarłego.
Na  wniosek  mieszkańców  sołectwa  Zapluskowęsy  Honorowa  Kapituła  nadała  Tytuł
Honorowego  Obywatela  Miasta  śp.  Stanisławowi  Dąbkowskiemu  pośmiertnie  11
listopada  2004  r.  Tytuł  ten  otrzymał  w  dowód  zasług  na  rzecz  rozwoju  lokalnego
rolnictwa  oraz  w  podziękowaniu  za  zaangażowanie  w  życie  społeczne.  Honorowy
Obywatel  udzielał  się  w  strukturach  banku,  cukrowni  i  sądu.  W  1987  r.  został

odznaczony  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
M.Radko

9. ROCZNICA KATASTROFY SAMOLOTU RZĄDOWEGO POD SMOLEŃSKIEM9. ROCZNICA KATASTROFY SAMOLOTU RZĄDOWEGO POD SMOLEŃSKIEM

Dziewięć  lat  temu  w  katastrofie  samolotu  pod
Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent RP
Lech  Kaczyński  z  małżonką,  ostatni  prezydent  RP na
uchodźstwie  Ryszard  Kaczorowski,  wicemarszałkowie
Sejmu  i  Senatu,  grupa  parlamentarzystów,  dowódcy
wszystkich  rodzajów  sił  Zbrojnych  RP,  pracownicy
Kancelarii  Prezydenta,  szefowi  instytucji  państwowych,
duchowni,  przedstawiciele  ministerstw,  organizacji
kombatanckich i  społecznych, osoby towarzyszące oraz
załoga samolotu. Polska delegacja leciała na uroczystości
70.  rocznicy  zbrodni  katyńskiej,  oddać  hołd  tysiącom
pomordowanych  wiosną  1940  r.  przez  NKWD  w
Katyniu.

Uroczystości rocznicowe zainaugurowała msza św. w intencji ofiar katastrofy koncelebrowana przez ks. dziekana
Piotra  Igielskiego.  W uroczystościach  udział  wziął  Burmistrz  Miasta  Jacek  Żurawski,  Przewodniczący Rady
Miejskiej  w  Kowalewie  Pomorskim  Jerzy  Orłowski,  księża,  dyrektorzy  placówek  oświatowych  i  zakładów
budżetowych oraz członkowie Społecznego Komitetu Upamiętniającego Tragedię Smoleńską.
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Apel  pamięci  został  odczytany  przez  Księdza  Kanonika  Ryszarda  Kobierowskiego  i  Przewodniczącego
Społecznego Komitetu Upamiętniającego Tragedię Smoleńską p. Michała Leszyc- Grabiankę. Burmistrz Miasta
podziękował uczestnikom obchodów za pamięć oraz złożone kwiaty i znicze. 
Po uroczystościach wszyscy biorący udział w wydarzeniu mogli dokonać wpisu w księdze pamiątkowej.

M.Radko

POŻEGNALIŚMY ŚP. KS. KAN. WOJCIECHA OSTOJĘ- LNISKIEGOPOŻEGNALIŚMY ŚP. KS. KAN. WOJCIECHA OSTOJĘ- LNISKIEGO

Dnia 21 marca zmarł w 62 roku życia i 35 roku kapłaństwa śp. ks. kan. Wojciech Ostoja-
Lniski,  proboszcz parafii  pw.  Matki  Bożej  Śnieżnej  w Srebrnikach.  Uroczystości  pogrzebowe rozpoczęły się
eksportą we wtorek 26 marca o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Srebrnikach, natomiast o godz. 12.00
została  odprawiona  Msza  św.  pogrzebowa  pod  przewodnictwem  Księdza  Biskupa  Wiesława  Śmigla.  W
uroczystościach pogrzebowych z ramienia Urzędu udział wziął m.in. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski wraz z
kierownictwem Urzędu, Radni oraz Sołtysi. Uroczystościom towarzyszył sztandar Gminy Kowalewo Pomorskie
oraz sztandary strażackie. 
Zdjęcia: Ewa Jankowska, Diecezja Toruńska

M.Radko
ODDALIŚMY HOŁD HONOROWEMU OBYWATELOWI MIASTA W XIV ROCZNICĘ ŚMIERCIODDALIŚMY HOŁD HONOROWEMU OBYWATELOWI MIASTA W XIV ROCZNICĘ ŚMIERCI

2 kwietnia br. z okazji XIV rocznicy śmierci św. Jana Pawła II Papieża Polaka Burmistrz
Miasta Jacek Żurawski oddał hołd Honorowemu Obywatelowi Miasta pod popiersiem przy
kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim. Tego dnia o godz. 21.37
odbył się apel pod popiersiem Papieża.
Święty  Jan  Paweł  II  ustanowiony  został  Honorowym  Obywatelem Gminy  Kowalewo
Pomorskie  uchwałą  Rady Miejskiej  Nr  XV/161/99 z  dnia  11.11.1999 r.  Stanowiskiem
Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z  dnia  27.03.2017 r.  św.  Jan Paweł  II
Papież został ustanowiony Patronem Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

M.Radko
DOŻYNKI GMINNO- PARAFIALNE- OPERACJA W TOKUDOŻYNKI GMINNO- PARAFIALNE- OPERACJA W TOKU

Na  dzień  24  sierpnia  br.  w  miejscowości  Wielkie  Rychnowo  zaplanowano  Dożynki  Gminno-  Parafialne.
Poczyniono już pierwsze kroki w celu ustalenia współorganizatorów dożynek, a dziś 4 kwietnia br. odbyło się
spotkanie  „w terenie”  organizatorów Dożynek Gminno-  Parafialnych.  W spotkaniu  udział  wzięli:  Burmistrz
Miasta  Jacek  Żurawski,  Zastępca  Burmistrza  Ilona  Rybicka,  Sekretarz  Gminy Ewa Bąk,  Dyrektor  Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie Julia Szczepańska,  Radny
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Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Piotr Strzelecki, sołtys Nowego Dworu Ewa Orłowska- Mytlewska,
sołtys Wielkiego Rychnowa Zdzisław Czarnomski, sołtys Borówna Adam Styczeń oraz przedstawiciele Urzędu.
Gospodarzami   Dożynek  jak  już  informowaliśmy  wcześniej  są  sołectwa  Borówno,  Nowy  Dwór  i  Wielkie
Rychnowo. Na spotkaniu ustalono wszystkie sprawy organizacyjne i logistyczne. Już dziś zapraszamy byście byli
Państwo z nami tego dnia. Czekamy na Was z licznymi atrakcjami. 

M.Radko
Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam na uroczystości związane 
z 74. rocznicą zakończenia II Wojny Światowej

które odbędą się 8 maja (środa) br. 
o godz. 12.00 pod Pomnikiem Ku Czci Poległych.

Pod pomnikiem zostaną złożone wiązanki kwiatów dla uczczenia
pamięci Osób Poległych

i Pomordowanych.
Zwracam się do Państwa z prośbą o udekorowanie posesji

flagami narodowymi w czasie świąt majowych. 
                                                                                                      Jacek Żurawski
                                                                                                    Burmistrz Miasta

WARSZTATY RODZINNE - OSIEDLE BRODNICKIEWARSZTATY RODZINNE - OSIEDLE BRODNICKIE
Na  niespełna  kilkanaście  dni  przed  Wielkanocą  (13  kwietnia  2019  r.)  odbyły  się  Rodzinne  Warsztaty  -
manufaktura świąteczna, zorganizowane przez Przewodniczącego Osiedla Brodnickiego Henryka Sławińskiego.
Zbliżające się Święta Wielkanocne to okazja aby przypomnieć sobie polskie tradycje świąteczne. Kultywowanie
rodzimych tradycji i sukcesywne przypominanie o ich ważności stanowi znaczącą wartość samą w sobie, na którą

trzeba uczulać wychowując - nie tylko młode pokolenie. 
I tak, pod czujnym okiem zdolnych instruktorek z Koła
Gospodyń Wiejskich z Sokołowa, za pomocą bukszpanu,
gałązek  wierzbowych  oraz  własnoręcznie  zrobionych
kwiatów z bibuły, wykonaliśmy przepiękne palmy.
Najmłodsi uczestnicy zdobili odlewy z jaj, które zostały
wykonane  z  gipsu. Inwencja  twórcza  małych  artystów

okazała się imponująca, wszystkie pisanki prezentowały się znakomicie.
Podczas warsztatów każdy mógł skosztować pysznych, zdrowych, wiosennych kanapek. Były świeżutkie babeczki
i maślane ciasteczka.
Dziękujemy wszystkim  zaangażowanym za  pomoc  w organizacji. Bez  waszej  współpracy,  Drodzy  Rodzice  i
Przyjaciele, zorganizowanie warsztatu nie byłoby możliwe - powiedział Przewodniczący Osiedla.
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Serdeczne podziękowania  dla  Pań z  Koła  Gospodyń Wiejskich  z  Sokołowa za  przeprowadzenie  warsztatów,
kultywowanie rodzimych tradycji. Dyrektor Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim - Pani Barbarze Niewidział
za użyczenie sali.
Słowa podziękowania  dla  sponsorów Przewodniczącego Osiedla Brodnickiego oraz  Radnego Rady Miejskiej
Wojciecha Małkiewicza.

B. Sławińska-Śliwa
,,REWITALIZACJA OBIEKTU NA TERENIE MIASTA KOWALEWO-POMORSKIE – ,,REWITALIZACJA OBIEKTU NA TERENIE MIASTA KOWALEWO-POMORSKIE – 

NA DZIENNY DOM POBYTU”NA DZIENNY DOM POBYTU”

Trwają prace w ramach projektu pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie
– na dzienny dom pobytu”. Projekt zgodny jest z Osią Priorytetową 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne
kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1
Rewitalizacja obszarów miejskich i  obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 1.692342,78 zł.
Projekt przyczyni się do niwelacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych.
Realizacja projektu ma na celu:
- zaspokojenie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i rekreacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych,
- rozwijanie i utrzymanie ich zainteresowań,
- aktywizację społeczną i integrację poprzez kulturę.
Na terenie inwestycji realizowana jest przebudowa obiektu dawnej stajni i wozowni przy ulicy Plac Wolności 1 w
Kowalewie Pomorskim, na cele  dziennego domu pobytu wraz z  wyposażeniem i  zagospodarowaniem terenu
wokół obiektu.  Trwają prace rozbiórkowe istniejących garaży oraz budynków gospodarczych. Zdemontowano
strop drewniany, stawiane są ściany wewnętrzne w budynku. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji
to 31 sierpnia 2019 r.

 Małgorzata Dębińska
DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN W SOŁECTWIE BIELSKDZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN W SOŁECTWIE BIELSK
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W sobotę, 9 marca w świetlicy wiejskiej w Bielsku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn
zorganizowana przez sołtysa wsi – Agnieszkę Reiwer, radę sołecką oraz mieszkańców sołectwa.
Już po raz drugi rok z rzędu mieszkańcy spotkali się - by wspólnie świętować te dwa ważne dni. W szczególnej
atmosferze życzenia paniom składali głównie organizatorzy imprezy oraz Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
–  Jacek Żurawski. Oprócz życzeń, każda z pań otrzymała  symbolicznego kwiatka oraz słodki podarunek. Dla
mężczyzn przygotowana została także miła niespodzianka. Wszyscy przybyli goście przygotowali coś pysznego
do jedzenia, a w miłym towarzystwie bawili się do późnego wieczora.
W imieniu pani Sołtys serdecznie dziękujemy pani Halinie Kubickiej za uwiecznienie naszego wyjątkowego dnia
na zdjęciach oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Bielsku za przygotowanie przepysznych torów.

Opiekun sołectwa
Małgorzata Dębińska

WYNIKI KONKURSÓW PODCZAS VI SESJI RADY MIEJSKIEJWYNIKI KONKURSÓW PODCZAS VI SESJI RADY MIEJSKIEJ
Blisko  trzygodzinna  sesja  Rady  Miejskiej  przyniosła  przede  wszystkim  rozstrzygnięcia  konkursów  na:
„Najpiękniej ukwiecony balkon w mieście w roku 2018”, „Najpiękniejszą Iluminację Świąteczno – Noworoczną”
i „Przywracamy urok naszej gminie”.
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W XXV edycji  na „Najpiękniej  ukwiecony balkon w mieście w roku 2018” wyłoniono 10 laureatów, którzy
otrzymali dyplomy i równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 300,00zł wręczone przez Burmistrza Miasta
Jacka  Żurawskiego,  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Jerzego  Orłowskiego  i  Wiceprezes  ToMiKo  Annę
Grabowską. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Kowalewa, a fundatorem nagród Burmistrz
Miasta.  Komisja  w  dwóch  objazdach  oceniała  wyróżniające  się  balkony  w  mieście.  Po  ostatecznym
podsumowaniu konkursu wytypowano 10 równorzędnych nagród. Jak podkreślała Wiceprezes ToMiKo, komisja
sama  typuje  kandydatów  i  w okresie  od  czerwca  do  końca  września  dokonuje  dwukrotnego  przeglądu
ukwieconych  balkonów.  Zgodnie  z  regulaminem  nie  typuje  się  osób,  które  nagrodę  otrzymały  w  roku
poprzednim.  Każdego roku Kowalewo mieni się kolorami kwiatów, zielenią traw i krzewów. By w mieście było
jeszcze ładniej,  sprawić to mogą także mieszkańcy do czego gorąco zachęcano.  Jednocześnie podziękowania
otrzymali wszyscy mieszkańcy, którzy corocznie dbająm o swoje balkony ukwiecając je w przepiękny sposób co
również jest zauważane przez osoby przejezdne. 
Na przełomie 2018 i  2019 roku przeprowadzono dwunastą edycję  konkursu „Na najpiękniejszą iluminację
świąteczno-noworoczną”.  Konkurs  został  przeprowadzony  w  dwóch  kategoriach:  indywidualnej,  w  której
zgłaszano posesje i zagrody prywatne oraz zbiorowej, czyli obiekty użyteczności publicznej. W wyznaczonym
terminie – do dnia 28 grudnia 2018 roku wpłynęło łącznie 28 zgłoszeń w tym: 23 w kategorii indywidualnej oraz
5 w kategorii zbiorowej.
Komisja  Konkursowa  dokonała  lustracji  terenowej  oraz  oceny  zgłoszonych  nieruchomości  i  obiektów.
Podsumowanie  konkursu  nastąpiło  podczas  posiedzenia  Komisji  Budżetowej  i Samorządu.  Wyniki  konkursu
kształtują się następująco:
W kategorii indywidualnej przyznano następujące nagrody:
Trzy I miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości po 800,00 zł.
Dwa II miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł.
Dwa III miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł.
Ponadto w kategorii indywidualnej Komisja przyznała 15 wyróżnień oraz nagrody pieniężne w wysokości po
100,00 zł.
W kategorii zbiorowej Komisja przyznała następujące nagrody
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł
•    Szopka Bożonarodzeniowa przy OSP w Wielkim Rychnowie
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł
•    Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł
•    Figurka Matki Bożej w Wielkiej Łące
Dodatkowo  w kategorii  zbiorowej  Komisja  Konkursowa  przyznała  dwa  wyróżnienia i  nagrody pieniężne  w
wysokości po 100,00 zł za iluminację:
•    Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
•    Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
W XVI  edycji  konkursu  „Przywracamy  urok  naszej  gminie", którego  ideą  jest  przywrócenie  estetycznego
wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym złożono 5 deklaracji udziału, natomiast z uwagi na
fakt,  że  nie  wszystkim  uczestnikom  udało  się  wykonać  zgłoszone  zadania,  końcowej  ocenie  podlegały  3
Sołectwa. Konkurs skierowany jest nie tylko do jednostek sołeckich, ale także do osób fizycznych, prawnych,
organizacji nie posiadających osobowości prawnej, stowarzyszeń, grup nieformalnych złączonych ideą konkursu.
Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem konkursu Komisja Konkursowa przeprowadziła dwie wizje lokalne –
pierwszą w miesiącu kwietniu,  a  drugą w październiku podczas  której  dokonano oceny wykonania prac.  Na
podstawie przyznanej przez Komisję punktacji wyłoniono zwycięzców:
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.500,00 zł otrzymało Sołectwo Sierakowo
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.200,00 zł otrzymało Sołectwo Elzanowo
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 900,00 zł otrzymało Sołectwo Wielkie Rychnowo

Podczas Sesji z uwagi na udział grupy mieszkańców Sołectwa Wielkie Rychnowo jak również właściciela
Firmy Conkret poruszano sprawę dotyczącą  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w Gminie Kowalewo Pomorskie.
Rada podjęła również dziewięć uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:
1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-
2035.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
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3.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia dalszych działań w postępowaniu w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
4.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.
5.      Uchwała w sprawie zarządzenia terminów przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich,
członków komisji  rewizyjnych oraz przewodniczących zarządów, członków zarządów oraz członków komisji
rewizyjnych samorządów osiedlowych.
6.      Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo
Pomorskie Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
7.      Uchwała  w  sprawie  ustalenia tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli
przedszkoli  i  innych  placówek przedszkolnych   pracujących  z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  i
dzieci młodsze.
8.      Uchwała  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku.
9.      Uchwała  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków  i  klubów  dziecięcych
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.
 
Zachęcamy do  oglądania  obrad  Rady Miejskiej  w sieci  Internet  na  stronie  www.kowalewopomorskie.pl.  Po
zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Donata Pilarska-Mądry

27 maja Dzień Pracownika Samorządowego

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, składam
serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia Burmistrzowi
Miasta i wszystkim, którzy współtworzą samorząd i pracują

dla dobra lokalnej społeczności. Życzę dużo zdrowia,
wytrwałości, odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy oraz

satysfakcji z pełnienia tej doniosłej społecznej roli.

Życzę, aby Wasze wysiłki były zauważone i doceniane przez mieszkańców Gminy.

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                      Jerzy Orłowski
WARSZTATY TECHNIKĄ DECOUPAGE W BIELSKUWARSZTATY TECHNIKĄ DECOUPAGE W BIELSKU

W  dniu  13.04.2019  r.  w  Bielsku  zorganizowano  warsztaty  Decoupage.  Oryginalna  nazwa  to  decoupage
pochodząca od francuskiego czasownika "wycinać".  Jest  to technika zdobienia polegająca na przyklejaniu na
odpowiednio  przygotowaną  powierzchnię  np.  drewno  lub  szkło  wzoru  wyciętego  z  papieru  lub  serwetki
papierowej i pokryciu go wieloma warstwami specjalnego lakieru, tak aby wtopił się on całkowicie we wzór. W
zamyśle wzór ma wyglądać jak namalowany.
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Zajęcia odbywały się z inicjatywy Pani Beaty Makowskiej Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Bielsku
oraz Zarządu pod kierunkiem Pani Ewy Chmielewskiej - doświadczonej specjalistki w tym zakresie. Podzieliła
się ona z uczestnikami doświadczeniem i pomysłami w zdobieniu najróżniejszych przedmiotów.
Zajęcia  były  niezwykle  interesujące  i  twórcze,  a  po  samych  minach  uczestników  widać  było  wielkie
zaangażowanie.  Niektóre  panie  -  uczestniczki  kursu  same  w  domach  nadal  uczą  się  tej  techniki  zdobienia
przedmiotów.

Opiekun sołectwa - Małgorzata Dębińska
PLANUJESZ BUDOWĘ W "STREFIE WIATRAKOWEJ"? WYSTĄP O WARUNKI ZABUDOWYPLANUJESZ BUDOWĘ W "STREFIE WIATRAKOWEJ"? WYSTĄP O WARUNKI ZABUDOWY

W związku z ustawą z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych  która od 16 lipca
2019  r.  zakazuje  lokalizacji  nowej  zabudowy  mieszkaniowej  w odległości  mniejszej  niż  dziesięciokrotność
wysokości  elektrowni  wiatrowej  mierzonej  od  poziomu  gruntu  do  najwyższego  punktu  budowli,  wliczając
elementy techniczne,  w szczególności  wirnik  wraz  z  łopatami  (całkowita  wysokość  elektrowni  wiatrowej),   
Urząd Miejski informuje o możliwości składania wniosków o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
O warunki zabudowy mogą wystąpić osoby, które planują budowę domów nawet w dalszej przyszłości, ponieważ
decyzje  o warunkach  zabudowy  są  bezterminowe.   Oznacza  to,  że  wszystkie  decyzje  posiadające  klauzulę
ostateczności przed dniem 16 lipca 2019 r. zachowają swoją moc bez względu na możliwość zmian w „ustawie
wiatrakowej”.
Warunki zabudowy mogą być wydane na każdej nieruchomości spełniającej warunki wynikające z art. 61 ust. 1
ustawy z dnia   27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2018r., poz. 1945
ze zm.), tj.:
1.  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących
warunków:
1)  co  najmniej  jedna  działka  sąsiednia,  dostępna  z  tej  samej  drogi  publicznej,  jest  zabudowana  w  sposób
pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów,
cech  i  wskaźników  kształtowania  zabudowy  oraz  zagospodarowania  terenu,  w  tym  gabarytów  i  formy
architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia
budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie
art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Mniej  restrykcyjne  zasady obowiązują w przypadku zabudowy zagrodowej,  gdy powierzchnia gospodarstwa
rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
Na  terenie  Gminy  Kowalewo  Pomorskie  znajduje  się  6  elektrowni  wiatrowych  (Pluskowęsy,  Borówno  /2
elektrownie/  oraz  Sierakowo  /3  elektrownie/).  Ponadto  decyzją  Starosty  Golubsko-Dobrzyńskiego  został
zatwierdzony projekt budowlany i  udzielono pozwolenia na budowę farmy elektrowni wiatrowych na terenie
gminy Kowalewo Pomorskie (Mlewiec, Srebrniki i Mariany).
Zgodne z art. 4 ust. 3 ustawy  z dnia 20 maja 2016 roku (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 961) odległość ta nie jest
wymagana  przy  przebudowie,  nadbudowie,  rozbudowie,  remoncie,  montażu  lub  odbudowie  budynku
mieszklanego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.
W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane budową budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji
mieszanej  w skład której  wchodzi  funkcja mieszkaniowa na działkach znajdujących w strefach wiatrakowych
powinny w najbliższym okresie złożyć wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, z uwagi na długi czas
ich rozpatrywania i stosunkowo krótki czas jaki pozostał do wprowadzenia zakazu zabudowy. 
Na dzień dzisiejszy posiadamy własne opracowanie, które określa obszar zajęty przez 10-krotność wiatraka i
zachęcamy do zapoznania sie z nim.
Ponadto  informujemy,  że  ustawodawca  dał  możliwość  Gminie  na  uchwalenie  planów  miejscowych
przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi
funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych. Obecnie trwają prace związane z ustaleniem
terenów  i  funkcji  jaka  może  być  tam  wprowadzona  pod  kątem  obowiązującego  studium  uwarunkowań  i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie i ograniczeń wynikjących z
ustawy tzw. "wiatrakowej".
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Wszelkich  informacji  w  przedmiotowym  temacie  można  uzyskać  w  Referacie  Techniczno-Inwestycyjnym  i
Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, I piętro – pokój nr 4, tel.
56 684 10 24 wew. 54.
Osoba do kontaktu – Monika Lewandowska

Monika Lewandowska
CZYM JEST OPŁATA ADIACENCKA I JAKIE SĄ ZASADY JEJ PŁACENIA?CZYM JEST OPŁATA ADIACENCKA I JAKIE SĄ ZASADY JEJ PŁACENIA?

Art. 4 pkt 1 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204
z późn. zm.) określa definicję opłaty adicenckiej. Przez opłate adiecencką rozumie się opłatę ustaloną w związku
ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej  z udziałem
środków  Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego,  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii
Europejskiej  lub  ze  źródeł  zagranicznych  niepodlegających  zwrotowi,  albo  opłatę  ustaloną  w  związku  ze
scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.
Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości
Podstawa  prawna  art.  98a,  art.  146,  art.  147,  art.  148  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2018r., poz. 2204 ze zm)
Jeżeli  w wyniku geodezyjnego podziału nieruchomości  dokonanego na wniosek właściciela  lub użytkownika
wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania, wzrośnie jej wartość, burmistrz może ustalić,
w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada
gminy,  w  drodze  uchwały,  w  wysokości  nie  większej  niż  30% różnicy  wartości  nieruchomości.  Wszczęcie
postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat  od dnia,  w którym
decyzja  zatwierdzająca  podział  nieruchomości  stała  się  ostateczna  albo  orzeczenie  o  podziale  stało  się
prawomocne.
Ustalenie  opłaty  adiacenckiej  może  nastąpić,  jeżeli  w  dniu,  w  którym  decyzja  zatwierdzająca  podział
nieruchomości  stała  się  ostateczna  albo  orzeczenie  o  podziale  nieruchomości  stało  się  prawomocne,
obowiązywała uchwała rady gminy dot. wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. W gminie Kowalewo
Pomorskie obowiązuje Uchwała Nr XII/104/08 Rady Miejskiej  w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia
2008r.,  która ustala  wysokość stawki opłaty adiacenckiej  z tytułu podziału nieruchomości w wysokości  30%
różnicy  wartości  nieruchomości  w  przypadku  wzrostu  jej  wartości  w  wyniku  dokonanego  podziału
nieruchomości.
Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości
nieruchomości.
Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do
10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega
zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę
wpisu do księgi wieczystej.
Raty  podlegają  oprocentowaniu  przy  zastosowaniu  stopy  procentowej  równej  stopie  redyskonta  weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Wniosek o rozłożenie opłaty na raty należy złożyć przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej – w
terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie, w przeciwnym razie
wydana zostanie decyzja z płatnością jednorazową.
Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu
opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej
raty.
Opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
Podstawa prawna art. 143, art. 144, art. 145, art. 146, art.147, art. 148, art. 148b ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2018r., poz. 2204 ze zm.) 
Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na
ziemi  albo  nad  ziemią  przewodów  lub  urządzeń  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  ciepłowniczych,
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
Opłatę z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej stosuje się do nieruchomości bez względu na ich
rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym
na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne
i leśne.
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Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie
na rzecz gminy opłat adiacenckich.
Wójt,  burmistrz  albo  prezydent  miasta  może,  w  drodze  decyzji,  ustalić  opłatę  adiacencką  każdorazowo  po
stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo
po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat  od dnia
stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo
od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków
obowiązywała uchwała rady gminy dot. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Do ustalenia opłaty
przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono
warunki  do  podłączenia  nieruchomości  do  poszczególnych  urządzeń  infrastruktury  technicznej  albo  w  dniu
stworzenia  warunków  do  korzystania  z  wybudowanej  drogi.  W  gminie  Kowalewo  Pomorskie  obowiązuje
Uchwała Nr XXIV/201/05 Rady Miejskiej  w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 września 2005r.,  która ustala
wysokośc stawki opłaty adiacenckiej  z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej  w wysokości
50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury tchnicznej
a wartością jaką nieruchomości ma po ich wybudowaniu.
Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości
nieruchomości.
Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do
10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega
zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę
wpisu do księgi wieczystej.
Raty  podlegają  oprocentowaniu  przy  zastosowaniu  stopy  procentowej  równej  stopie  redyskonta  weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Wniosek o rozłożenie opłaty na raty należy złożyć przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej – w
terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie, w przeciwnym razie
wydana zostanie decyzja z płatnością jednorazową.
Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu
opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej
raty.
Organ gminy, ustalając opłatę adiacencką w drodze decyzji wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne,
zawiadamia o tym strony, umożliwia im zajęcie stanowiska i wypowiedzenia się.
Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenckiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
Opłaty adiacenckie są dochodem gminy.

Monika Lewandowska
Z URODZINOWYMI WIZYTAMI W MARCUZ URODZINOWYMI WIZYTAMI W MARCU

Minął kolejny miesiąc 2019 roku, w którym Burmistrz Pan Jacek Żurawski wspólnieAg z kierownikiem Miejsko
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kowalewie  Pomorskim  Panią  Zyta  Szymańską  i  pracownikami
socjalnymi odwiedzał dostojnych jubilatów z okazji urodzin.

W dniu 2 marca Pani Helena Mól z Kowalewa Pomorskiego świętowała swoje 90-te urodziny. Kolejną wizytę w
dniu  5 marca  złożono Pani  Rozalii  Warzecha również  z  Kowalewa Pomorskiego,  która  kończyła  93 lata.  Z
kolejnymi odwiedzinami wybrano się do mieszkanki Kowalewa Pomorskiego Pani Stanisławy Kudła, świętującej
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w dniu 11 marca 92 lata. Pani Bogusława Weychert z Kowalewa Pomorskiego w dniu 12 marca  świętowała
swoje 98  urodziny,  a  14  marca  wybrano  się  z  odwiedzinami  do  Pani  Marii  Jamrus  również  świętującej  98
urodziny. Urodziny w dniu 19 marca obchodziła Pani Józefa Walukiewicz z Bielska, która świętowała w tym dniu
94 lata.  Pani  Halina  Żółtowska z  Kowalewa Pomorskiego świętowała  w dniu  26 marca  swoje 91  urodziny.
Życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności przekazano również Pani Zycie Jasińskiej z Chełmonia kończącej w
dniu 27 marca 92 lata.
Odwiedziny przebiegały w miłej i pogodnej atmosferze, pełnej radości i wspomnień.
Jeszcze raz życzymy Jubilatom wszystkiego najlepszego!

 Agnieszka Januszko
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WIELKANOCNEGO I OZNAKI WIOSNY ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WIELKANOCNEGO I OZNAKI WIOSNY 

W LITERATURZE DZIECIĘCEJW LITERATURZE DZIECIĘCEJ
W  dniu  14.04.2019  roku  w  Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Kowalewie  Pomorskim  odbyło  się
podsumowanie i  wręczenie nagród dla  zwycięzców Konkursu Wielkanocnego i  konkursu „Oznaki  Wiosny w
literaturze dziecięcej„ pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta.
Na scenie wystąpił zespół FAN ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim który wprowadził zebranych w
radosny, wiosenny nastrój.
Do konkursu przekazano 99 pisanek, 44 palmy, 82 prace plastyczne oraz 7 wypieków wielkanocnych.
Zwycięzcami Konkursu Wielkanocnego zostali:
Kategoria: Pisanka
Grupa I 
I m-ce Franciszek Pacholec - SP  Wielka Łąka
I m-ce Marcel Dunajski -  Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
II  m-ce  Adam  Kamiński  -  Przedszkole  Publiczne  w
Kowalewie Pomorskim
II m-ce Wiktoria Pacholec - Wielka Łąka
III  m-ce  Tymon  Midura  -  Przedszkole  Publiczne  w
Kowalewie Pomorskim
III  m-ce  Nadia  Puwalska  -  Przedszkole  Publiczne  w
Kowalewie Pomorskim
Wyróżnienia:
Jakub  Dalke  -  Przedszkole  Publiczne  w  Kowalewie
Pomorskim
Zofia  Popielec  -  Przedszkole  Publiczne  w  Kowalewie
Pomorskim
Anna Czołgowska
Maciej Chądzyński - Przedszkole Publiczne w Kowalewie
Pomorskim
Lenka Krawczyk - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
Zosia  Taborek  -  Przedszkole  Publiczne  w  Kowalewie
Pomorskim
Agata  Taborek  -  Przedszkole  Publiczne  w  Kowalewie
Pomorskim
Kamil Stachowski -  SP W. Rychnowo
Julia Tokarska
Grupa II
I m-ce Natalia Boniecka - SP Kowalewo Pomorskie
I m-ce Oliwier Bartoszyński - SP W. Łąka
II m-ce Damian Jaskulski - SP W. Łąka
II m-ce Sandra Detmer - SP W. Łąka
III m-ce Mikołaj Kuźniar - SP W. Łąka
III m-ce Zuzanna Jaskulska - SP Kowalewo  Pomorskie
Wyróżnienia
Zofia Stryjek - Świetlica Socjoterapeutyczna
Michalina Czajkowska - Świetlica Socjoterapeutyczna
Laura Wessel - SP W. Łąka
Jagoda Żelazkowska - Świetlica Socjoterapeutyczna
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Lena Detmer - SP W. Łąka
Wiktor Zieliński - Świetlica Socjoterapeutyczna
Martyna Mochalska - SP Kowalewo Pomorskie
Olga Górna - SP Kowalewo Pomorskie
Grupa III
I m-ce  Świetlica Piątkowo
II m-ce WTZ Kowalewo  Pomorskie
III m-ce Angelika Jagielska
III m-ce Eliza Przyziółkowska
Kategoria:  Palma
Grupa I
I  m-ce  Amelia  Kaczmarek  -  Przedszkole  Publiczne  w
Kowalewie Pomorskim
II  m-ce  Oskar  Siwiec  -  Przedszkole  Publiczne  w
Kowalewie Pomorskim
III m-ce Kryspin Jagielski - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
Wyróżnienia:
Natalia Piątkowska - W. Łąka
Julia Tokarska - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
Szymon Grala - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
Jagoda Kwiatkowska - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
Lanka  Misiaszek  -  Przedszkole  Publiczne  w  Kowalewie
Pomorskim
Jakub  Kowalski  -  Przedszkole  Publiczne  w  Kowalewie
Pomorskim
Zuzanna Styczeń - SP W. Rychnowo
Grupa II
I m-ce SP Mlewo
II m-ce Laura Wessel - SP W. Łąka
II m-ce Paulina Nowińska - SP W. Łąka
III m-ce Mikołaj Siwiec - Oddział Przedszkolny W. Łąka
Wyróżnienia: 
Monika Rączka - SP Kowalewo Pomorskie
Natalia Boniecka - SP Kowalewo pomorskie
Jakub Hinc - SP Kowalewo Pomorskie
Tatiana Wójcikowska - SP Kowalewo Pomorskie
Julia Stempska - SP W. Łąka
Grupa III
I m-ce Sołectwo Piątkowo
II m-ce Elżbieta Majewska
Kategoria – Wypieki wielkanocne
 I m-ce Boniecka Monika
II m-ce Damian i Hanna Jaskólscy
III m-ce Maja Świerad
III Nikola Kolenderska
Wyróżnienia:
Grupa  Dzieci  5-6  lat  Niepubliczne  Małe  Przedszkole
Chełmża
Marta Huzior i Mamą
Martyna Ernest
Podczas wielkanocnego spotkania wręczono również nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez
Bibliotekę Publiczną w Kowalewie Pomorskim pn. „Oznaki Wiosny„
Komisja przyznała następujące nagrody w III kategoriach.
I Kategoria
I Miejsce - Julia Dąbrowska SP Wielka Łąka
II Miejsce - Zuzanna Krasucka SP Kowalewo Pomorskie
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III Miejsce - Paulina Nowińska SP Wielka Łąka
WYRÓŻNIENIA
Kacper Huzior - Przedszkole Entliczek-Pentliczek
Zofia Kamper - SP Kowalewo Pomorskie
Jakub Kuchnicki - Przedszkole Publiczne Kowalewo Pomorskie
Małgorzata Płotka - SP Wielka Łąka
Magdalena Wiśniewska - SP Pluskowęsy
Kinga Lewandowska - SP Pluskowęsy
Wiktoria Pacholec(5lat) -Wielka Łąka
Nikola Nowakowska - SP Wielkie Rychnowo
Nikola Beck - SP Kowalewo Pomorskie
Zuzanna Kowalska - SP Kowalewo Pomorskie
Małgorzata Dulka - SP Kowalewo Pomorskie
II Kategoria
I  Miejsce  -  Alicja  Barczewska  -  SP  Kowalewo
Pomorskie
I  Miejsce  -  Wiktoria  Wieczyńska  -  SP  Kowalewo
Pomorskie
II Miejsce - Maja Świerad - SP Kowalewo Pomorskie
III Miejsce - Damian Jaskulski - SP Wielka Łąka
WYRÓŻNIENIA
Sandra Detmer - SP Wielka Łąka
Anna Cyrwus - SP Wielka Łąka
Alicja Huttner - SP Wielka Łąka
Zuzanna Midura - SP Kowalewo Pomorskie
Natalia Zarębska - SP Kowalewo Pomorskie
III Kategoria
II Miejsce Weronika Chromczak Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
III Miejsce Weronika Krzywdzińska - Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
WYRÓŻNIENIE
Wojciech Jankowski - Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
Wszyscy nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione dzięki sponsorom,
a  byli  nimi:  Burmistrz  Miasta  Kowalewa  Pomorskiego,  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Kowalewie
Pomorskim, p. Donata Midura, Firma PLASTICA Sp z o.o Frydrychowo, p. Łucja i Edward Oleś, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska.
Wszystkim uczestnikom  serdecznie dziękujemy,  gratulujemy i  zapraszamy do udziału w  kolejnych edycjach
konkursów w przyszłym roku.

 Danuta Kołodziej
ZEBRANIE WYBORCZE W SOŁECTWIE LIPIENICAZEBRANIE WYBORCZE W SOŁECTWIE LIPIENICA

W dniu 15 kwietnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Lipienicy odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego
mieszkańcy  wybrali  Sołtysa,  Radę  Sołecką  oraz  Komisję  Rewizyjną  na  kolejną  kadencję.  W  spotkaniu
uczestniczyli:  p.  Jacek  Żurawski  -  Burmistrz  Miasta,  p.  Michał  Klafczyński  –  Radny  Rady  Miejskiej  w
Kowalewie Pomorskim oraz Dzielnicowy mł. asp. Piotr Zulewski.
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Zebraniu  przewodniczyła  Pani  Magdalena  Błach.  Mieszkańcy  po  wysłuchaniu  sprawozdania  z  działalności
Sołtysa i Rady Sołeckiej za  okres minionej kadencji udzielili   jednogłośnie absolutorium ustępującej władzy.
Następnie mieszkańcy wybrali władze sołectwa na kadencję 2019-2024. Spośród dwóch kandydatów na Sołtysa
wybrano Panią Joannę Błaszkiewicz. W 5-letniej kadencji Sołtysowi pomagać będzie Rada Sołecka w składzie: p.
Aleksander Wojciechowski, p. Joanna Słoma, p. Maria Raczkowska, p. Teresa Witkowska, p. Grzegorz Wach i p.
Damian Guzowski oraz Komisja Rewizyjna w składzie: p. Jarosław Ochnicki, p. Krzysztof
Olkowski i p. Sławomir Kosela. Na zakończenie Pan Burmistrz podziękował dotychczasowemu sołtysowi   Panu
Waldemarowi  Błach  za  godne  reprezentowanie  wsi  i  wspaniałą  pracę  w  minionych  kadencjach.  Ponadto
pogratulował nowo wybranemu Sołtysowi oraz życzył owocnej pracy na rzecz sołectwa.

A. Kozłowska-Opiekun sołectwa
MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL - MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIEMAŁŻEŃSTWA NA MEDAL - MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

W dniu 30 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski wraz z Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Panią Anną Szewczyk, Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Agnieszką
Kozłowską  i  pracownikiem  Urzędu  Stanu  Cywilnego  Panią  Eweliną  Lewandowską,
wręczył  Medale  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie,  nadane  przez  Prezydenta  RP parom,  które  przeżyły co
najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
W tym szczególnym dla jubilatów dniu uczestniczyli ich najbliżsi oraz zaproszeni goście Zastępca Burmistrza
Miasta Kowalewo Pomorskie Pani Ilona Rybicka, Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Pani Halina
Dąbrowska, Pan Michał Klafczyński, Pan Grzegorz Regulski, Sołtys sołectwa Bielsk Pani Agnieszka Reiwer,
sołtys  sołectwa  Lipienica  Pan  Waldemar  Błach,  sołtys  sołectwa  Wielka  Łąka  Pan  Tomasz  Matusewicz  oraz
Proboszcz Parafii Wielka Łąka ks. kanonik Benedykt Drewek.

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski pogratulował jubilatom długiego stażu małżeńskiego
oraz życzył kolejnych wspólnie spędzonych lat w jak najlepszym zdrowiu. Podkreślał, że tylko czyny heroiczne
odznaczane są natychmiast, a na ten konkretny medal jubilaci musieli pracować długo i cierpliwie przez całe
życie.  Gratulacje  i  życzenia  w  imieniu  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Kowalewie  Pomorskim  oraz
wszystkich  radnych  złożył  Pan Grzegorz  Regulski.  Podczas  uroczystości  Proboszcz  Parafii  Wielka  Łąka ks.
kanonik Benedykt Drewek skierował słowa uznania do odznaczonych par. Podkreślał, że jubilaci są przykładem
jak ważne w życiu jest wzajemne wspieranie się w niezłomnej realizacji małżeńskiej przysięgi, odpowiedzialność
i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny.
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Po otrzymaniu medali przy słodkim poczęstunku jubilaci z rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi mieli okazję na
wspólną rozmowę, wspomnienia, chwilę wytchnienia i oderwania się od swych codziennych spraw i obowiązków.
Długoletnie Pożycie Małżeńskie świętowali:
· Państwo Jadwiga i Zbigniew Kołodziejczyk obchodzili 59 rocznicę ślubu. Jubilaci mają 2 dzieci, 6 wnuków i 8
prawnuków. Pan Kołodziejczyk w młodości  służył  w Powszechnej  Organizacji  „Służba Polsce”,  następnie w
wieku  19  lat  odbył  3-letnią  zasadniczą  służbę  wojskową  w  Marynarce  Wojennej.  Po  ślubie  Państwo
Kołodziejczyk wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne, dbali o dom oraz wychowywali dzieci. Obecnie oboje są
na emeryturze. Spędzają czas z rodziną i oddają się swoim pasjom, np. układaniu puzzli, rozwiązywaniu sudoku i
krzyżówek.
· Państwo Mirosława i Gabriel Błaszkiewicz świętowali 50 jubileusz pożycia małżeńskiego. Pani Mirosława po
ślubie dbała o ciepło ogniska domowego i wraz z mężem Panem Gabrielem prowadzili gospodarstwo rolne i
wychowywali dzieci. Pan Błaszkiewicz współtworzył, a następie wiele lat aktywnie działał w OSP w Lipienicy.
Ponadto  był  członkiem  Rady  Banku  w  Kowalewie  Pomorskim,  a  także  pełnił  funkcję  radnego  w  Radzie
Parafialnej przy kościele św. Bartłomieja w Chełmoniu. Obecnie oboje są na emeryturze. Jubilaci dochowali się 4
dzieci i 4 wnuków.
· Państwo Krystyna i Andrzej Lisewscy obchodzili 50 rocznicę ślubu. Mają 3 dzieci, 6 wnuków i 3 prawnuków.
Jubilaci swoje życie poświęcili prowadzeniu gospodarstwa rolnego, dbaniu o dom oraz wychowywaniu dzieci.
Państwo Lisewscy są byłymi członkami Związku Emerytów i Rencistów. Obecnie oboje są na emeryturze i w
wolnych chwilach zajmują się pielęgnacją ogródka. Jubilaci są miłośnikami życia rodzinnego.
· Państwo Marianna i Zygmunt Rutkowscy świętowali 50-lecie ślubu. Jubilaci mają 3 dzieci i 7 wnuków. Po
ślubie  Pani  Marianna  rozpoczęła  pracę  w  Gromadzkiej  Radzie  Narodowej  w  Kowalewie  Pomorskim,  a  po
reorganizacji do 1984 r. pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Kowalewie Pomorskim. Pan Zygmunt pracował
w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej Merinotex. W latach 1975-1990 udzielał się społecznie pełniąc funkcję
przewodniczącego Rady Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim i Banku Gospodarki Żywnościowej w
Toruniu. Prowadzili wspólnie gospodarstwo rolne i wychowywali dzieci. Obecnie oboje są na emeryturze.

E. Lewandowska
„„CHCĘ POMAGAĆ! - TO BRZMI DUMNIE”CHCĘ POMAGAĆ! - TO BRZMI DUMNIE”

W dniu 06 marca 2019 r. odbyło się zakończenie projektu stworzonego i realizowanego przez Ochotniczą Straż
Pożarną  w  Pluskowęsach  w  ramach  Inicjatyw  społecznych  PZU  pt.  Chcę  pomagać!  –  to  brzmi  dumnie.
Przeprowadzenie w/w projektu możliwe było dzięki  dofinansowaniu z  funduszu prewencyjnego utworzonego
przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) i Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) w ramach Akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc”.

W spotkaniu  uczestniczyli  zaproszeni  goście:  Burmistrz  Miasta  Kowalewo  Pomorskie  Pan  Jacek  Żurawski,
Dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Pluskowęsach  Pani  Renata  Kałuża,  kadra  pedagogiczna  oraz  uczniowie  ze
Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach.
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Projekt  zakładał  zwiększenie  wiedzy i  świadomości  dzieci  oraz  młodzieży szkolnej  na  temat  zabezpieczania
miejsca  wypadku  i  zmniejszania  jego  skutków,  zadbania  o  własne  bezpieczeństwo  podczas  zdarzenia  oraz
udzielenia pierwszej pomocy w wypadkach i nie tylko.
W ramach  projektu  obyło  się  pięć  spotkać  z  uczniami  ze  Szkoły  Podstawowej  w Pluskowęsach.  Szkolenia
prowadzone  były  przez  ratowników  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy  z  OSP  Pluskowęsy.  Na  zajęciach
teoretycznych  dzieci  zostały  przeszkolone  m.  in.  z  zasad  udzielania
pierwszej pomocy, z tego jak zachować się w sytuacji bezpośredniego
zagrożenia życia i zdrowia, jak prawidłowo wezwać pogotowie, straż
pożarną  bądź  policję.  Oprócz  zajęć  teoretycznych  odbyły  się  także
zajęcia  praktyczne.  Każdy  uczeń  oraz  nauczyciel  miał  możliwość
indywidualnej  nauki  m.  in.  sprawdzania  przytomności  u  osoby
poszkodowanej,  ułożenia  osoby  w  pozycji  bocznej  ustalonej,
przeprowadzania  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej,  opatrywania
ran.  Podczas  spotkań  odbyły  się  także  pokazy  udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków ratowników z OSP
Pluskowęsy.
W  celu  realizacji  projektu  zostały zakupione:  fantom  do  nauki
resuscytacji  mkrążeniowo-oddechowej  na  poziomie  BLS  w  wersji  ze  wskaźnikami  świetlnymi,  kamizelka
KED, mundury koszarowe dziecięce oraz materiały do szkoleń (bandaże, chusty, płyn do dezynfekcji, gazy itp.).
Wymieniony sprzęt zostanie wykorzystany do późniejszych szkoleń, ale także do działań ratowniczych. 
Każdy druh z OSP Pluskowęsy na pytanie co czuje słysząc dźwięk syreny odpowie, że nie jest w stanie opisać co
się z  nim wówczas dzieje. Jedno jest pewne rzuca wszystko i biegnie ile sił w nogach do jednostki, a w myślach
ma tylko  słowo „pomóc”.  Bo właśnie  tym jest  Ochotnicza  Straż  Pożarna  –  to  serce  gotowe,  by w każdym
momencie bezinteresownie nieść pomoc. Dlatego tak ważna jest dla nas możliwość przeprowadzania szkoleń,
spotkań,  pogadanek o bezpieczeństwie  z  dziećmi  i  młodzieżą szkolną.  Bowiem nie  ma nic  cenniejszego niż
wiedza i nic piękniejszego niż możliwość dzielenia się wiedzą.

E. Lewandowska
ZEBRANIE WYBORCZE W SOŁECTWIE CHEŁMONIEZEBRANIE WYBORCZE W SOŁECTWIE CHEŁMONIE

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Chełmoniu odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego
mieszkańcy  wybrali  Sołtysa,  Radę  Sołecką  oraz  Komisję  Rewizyjną  na  kolejną  kadencję.  
W spotkaniu udział wzięli: p. Jacek Żurawski - Burmistrz Miasta, p. Ilona Rybicka – Zastępca Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie, ks. Zdzisław Szauer –
Proboszcz  Parafii  p.w.  Św.  Bartłomieja  w
Chełmoniu,  p.  Michał  Klafczyński  –  Radny
Rady  Miejskiej  w  Kowalewie  Pomorskim
oraz  p.  Zbigniew  Krasicki  -  Prezes  Banku
Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim.
Zebraniu  przewodniczyła  Pani  Marzanna
Nowińska.  Mieszkańcy  po  wysłuchaniu
sprawozdania z  działalności  Sołtysa  i  Rady
Sołeckiej za okres minionej kadencji udzielili
jednogłośnie  absolutorium  ustępującej
władzy.
Następnie  przystąpiono  do  wyboru  władz
sołectwa  na  kadencję  2019-2024.  Spośród
trzech  kandydatów  na  Sołtysa  wyłoniono
zwycięzcę.  Nowo  wybranym  Sołtysem
została Pani Ewelina Guzowska.
Rada  Sołecka  podziękowała  ustępującemu
Sołtysowi, który wcześniej złożył rezygnację z kandydowania, a nowo wybranej Pani Sołtys życzyła powodzenia
oraz dobrej współpracy z mieszkańcami.
W 5-letniej kadencji Sołtysowi pomagać będzie Rada Sołecka w składzie: p. Beata Stempska, p. Teresa Żurawska,
p. Aneta Żurawska i  p.  Błażej  Jankowski oraz Komisja Rewizyjna w składzie:  p.  Justyna Wojciechowska, p.
Kamila Jeziorska i p. Anna Gutowska.
Gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej pracy na rzecz sołectwa.

Katarzyna Szczutowska
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POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ STRAŻAKÓW OSPPOWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ STRAŻAKÓW OSP
W dniu  14  kwietnia  2019r.  w Hali  Sportowej  Gimnazjum w Nowej  Wsi
odbył  się  powiatowy  halowy  turniej  piłki  nożnej  strażaków  OSP
zorganizowany przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w Golubiu-Dobrzyniu.
Celem wydarzenia była popularyzacja gry w halową piłkę nożną, integracja
jednostek OSP z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego, upowszechnienie
aktywnego  wypoczynku  oraz  eliminacje  do  zawodów  wojewódzkich.
Reprezentacja oddziału miejsko – gminnego w Kowalewie Pomorskim była
drużyna  z  OSP Lipienica,  która  podczas  turnieju  wywalczyła  I  miejsce.
Gratulujemy wygranym i życzymy dalszych sukcesów.

OSP Lipienica
ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE PRUSKA ŁĄKAZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE PRUSKA ŁĄKA

W dniu 8 kwietnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa
Pruska Łąka. W skład sołectwa wchodzą dwie miejscowości: Pruska Łąka i Szewa, w których uprawnionych do
głosowania jest łącznie 398 mieszkańców. 
W

spotkaniu  udział  wzięli  pan  Jacek  Żurawski  Burmistrz
Miasta oraz pan Zbigniew Krasicki Prezes Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim.
Zebraniu  przewodniczył  pan  Jerzy  Orłowski  –  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Kowalewie  Pomorskim.
Mieszkańcy po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres minionej kadencji
udzielili jednogłośnie absolutorium. 
Na kolejną, 5 – letnią kadencję mieszkańcy sołectwa wybrali pana Zbigniewa Manikowskiego. Ustalono również
skład Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej.  

A.Szewczyk
NOWA USŁUGA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOWALEWIE POMORSKIM.NOWA USŁUGA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOWALEWIE POMORSKIM.

Już teraz w naszej bibliotece możesz mieć bezpłatny dostęp do publikacji naukowych i
czasopism w wersji elektronicznej. Wszystko dzięki systemowi Academica, który jest
cyfrową  wypożyczalnią  międzybiblioteczną,  tworzoną  i  systematycznie  uzupełnianą
przez Bibliotekę Narodową. Żeby móc korzystać z systemu, należy przyjść do Biblioteki
i  na  podstawie  posiadanej  karty  bibliotecznej  naszej  biblioteki  utworzyć  konto
użytkownika.  Dzięki  temu  uzyskamy  dostęp  do  wszystkich  publikacji  w  systemie
Academica.  mPublikacje chronione prawem autorskim będą dostępne po wcześniejszej
rezerwacji na dedykowanym terminalu w naszej biblioteki. Więcej informacji na stronie: www.academica.edu.pl

Biblioteka Publiczna
PSYCHOLOG W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ PSYCHOLOG W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim – jest możliwość 
skorzystania  z  poradnictwa  psychologicznego  .  Psycholog  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  udziela  pomocy
psychologicznej  mieszkańcom Gminy Kowalewo Pomorskie  ze  szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy
,celem  zapobiegania  powstawaniu  lub  pogłębianiu  skutków  trudnych  sytuacji  życiowych.  Poradnictwo
psychologiczne to jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie specyfiki
doświadczanych przez nas trudności i znalezienie rozwiązania zgłaszanego problemu.
W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym według rejonizacji .
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Kontakt :Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  telef. 56 6841130 , 56 6842873 , kom. 605613274
Psycholog mgr Anna Proch przyjmuje 2 razy w miesiącu ( co drugi czwartek ) w godz. 10oo-15oo (w miesiącu
kwietniu 11 i 25 , w miesiącu  maju 9 i 23 , w czerwcu 6  i 27 itd. ).
Ze względu na szczególny charakter usług przewiduje się możliwość zmiany liczby godzin świadczenia usług o
czym poinformujemy na stronie Urzędu  Miejskiego. 

Zyta Szymańska
OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIEBURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
Z DNIA 23 KWIETNIA 2019 R.Z DNIA 23 KWIETNIA 2019 R.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz.
273),  podaje  się  do  wiadomości  wyborców  informację  o  numerach,  granicach  obwodów  głosowania,  wyznaczonych  siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Numer
obwodu

                         Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
 

1 Kowalewo  Pom.  ulice:  BATALIONÓW  CHŁOPSKICH,
CHOPINA,  DZIAŁKOWA,  FOSA  JAGIELLOŃSKA,
JANA  PAWŁA  II,  KONOPNICKIEJ,  KONWALIOWA,
MIKOŁAJA  Z  RYŃSKA,  MURNA,  NARCYZOWA,
OGRODOWA,  PLAC  WOLNOŚCI,  SZKOLNA,  ŚW.
MIKOŁAJA, TORUŃSKA, WĄSKA.
sołectwo: BIELSK,
sołectwo: SZYCHOWO,
sołectwo: ZAPLUSKOWĘSY

 
Szkoła Podstawowa
ul. Jana Pawła II 2
87-410 Kowalewo Pomorskie
„Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych”

2 Kowalewo  Pom,  ulice:  1  MAJA,  1  STYCZNIA,
AKACJOWA,  BRODNICKA,  BRONIEWSKIEGO,
BUKOWA,  DĘBOWA,  DRZYMAŁY,  DWORCOWA,
GŁOGOWA,  GŁÓWNY  DWORZEC,  JAŚMINOWA,
KILIŃSKIEGO,  KOŚCIUSZKI,  KRÓTKA,  MALINOWA,
MICKIEWICZA,  MŁYŃSKA,  ODRODZENIA, PLAC
SIEDEMSETLECIA,  PODBOREK,  POZIOMKOWA,
PRUSA,  SIENKIEWICZA,  SŁOWACKIEGO,
STRAŻACKA,  SZPITALNA,  ŚW.  JÓZEFA, 
WRZOSOWA, WYSPIAŃSKIEGO, ŻEROMSKIEGO

 
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
Plac Wolności 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
„Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych”

3 sołectwo: ELZANOWO,
sołectwo: PRUSKA ŁĄKA,
sołectwo: WIELKA ŁĄKA,

Szkoła Podstawowa
Wielka Łąka 11
87-410 Kowalewo Pomorskie
„Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

4 sołectwo: FRYDRYCHOWO,
sołectwo: KIEŁPINY,
sołectwo: NAPOLE,
sołectwo: PIĄTKOWO,
sołectwo: PLUSKOWĘSY

Szkoła Podstawowa
Pluskowęsy 22
87-410 Kowalewo Pomorskie
 

5 sołectwo: CHEŁMONIE,
sołectwo: CHEŁMONIEC,
sołectwo: LIPIENICA,

Świetlica wiejska
Chełmonie 5
87-410 Kowalewo Pomorskie

6 sołectwo: MLEWIEC,
sołectwo: MLEWO
 

Świetlica wiejska
Mlewiec 15
87-410 Kowalewo Pomorskie
„Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych”

7 Sołectwo: BORÓWNO,
Sołectwo: MARIANY,
Sołectwo: NOWY DWÓR,
Sołectwo: WIELKIE RYCHNOWO

Szkoła Podstawowa
Wielkie Rychnowo 53
87-410 Kowalewo Pomorskie
„Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych”

8 Sołectwo: SIERAKOWO,
Sołectwo: SREBRNIKI.

Świetlica wiejska
Sierakowo 24
87-410 Kowalewo Pomorskie

Głosować korespondencyjnie  mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym 
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
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4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Toruniu najpóźniej do dnia 13 maja  
2019 r.
Głosować przez pełnomocnika  mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub   posiadający orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym  także wyborcy posiadający orzeczenie  organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie najpóźniej do dnia
17 maja 2019 r. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie  w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100 .

 Burmistrz Miasta
 /-/ Jacek Żurawski

,,REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ DOBUDOWANIE AMFITEATRU WRAZ Z,,REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ DOBUDOWANIE AMFITEATRU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURYZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY

W KOWALEWIE POMORSKIM”W KOWALEWIE POMORSKIM”

Trwają prace nad projektem pn. ,,Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z
zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie-Pomorskim”.

Projekt  wpisuje  się  w  Oś  Priorytetową  6  Solidarne
społeczeństwo  i  konkurencyjne  kadry,  Działanie  6.4
Rewitalizacja  oraz  inwestycje  w  infrastrukturę
edukacyjną  w  ramach  ZIT,  Poddziałanie  6.4.1
Rewitalizacja  obszarów  miejskich  i  ich  obszarów
funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-
2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 717.961,10
zł, całkowita wartość projektu 1.053.081,60 zł.
Głównym  celem  inwestycji  w  obrębie  kultury  jest
poprawa  spójności  społecznej.  Nastąpi  rozwój  oferty
szkoleniowej, kulturalnej i rekreacyjnej w połączeniu z
rozwojem odpowiedniej  infrastruktury,  która przyczyni
się przede wszystkim do wzrostu aktywności społecznej,
ożywienia  społecznego,  promowania  włączenia
społecznego,  walki  z  ubóstwem  oraz  dyskryminacji.
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Dążenie  do  osiągnięcia  wzrostu  ożywienia  społecznego  i  gospodarcze  rewitalizowanego obszaru  uwzględnia
również dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W ramach zadania zostanie dobudowany amfiteatr i zaaranżowany taras na kameralną sale plenerową, a także
zagospodarowana Górka Zamkowa poprzez wykonanie chodników, ustawienie ławek wzdłuż ul. Strażackiej, a
także montaż podświetlenia wierzy ciśnień.

Małgorzata Dębińska 

,,REWITALIZACJA W CENTRUM WSI CHEŁMONIEC POPRZEZ MODERNIZACJĘ REMIZO-,,REWITALIZACJA W CENTRUM WSI CHEŁMONIEC POPRZEZ MODERNIZACJĘ REMIZO-
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO NA CELEŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO NA CELE

REKREACYJNO-ŚWIETLICOWE”REKREACYJNO-ŚWIETLICOWE”

Obecnie trwają prace w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja w centrum wsi Chełmoniec poprzez modernizację
remizo-świetlicy  wiejskiej  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  przyległego  na  cele  rekreacyjno-świetlicowe”
zgodnie z typami projektów przewidzianych do wsparcia  w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany
przez społeczność, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 254.945,17 zł, wartość projektu 451.569,48 zł.
Rewitalizacja obiektu dotyczy kompleksowych działań mających na celu przywrócenie życia zdegradowanego
gospodarczo  obszaru  i  nadanie  mu  nowej  funkcji  aktywizacji  społeczno  –  gospodarczej  i  rekreacyjno  –
szkoleniowej. Remont i adaptacja starego budynku remizo – świetlicy na potrzeby rekreacyjno – szkoleniowe
opierać  się  będzie  na  termomodernizacji  i  remoncie  budynku  polegającego  na  dociepleniu  ścian  i  dachu,
wymianie konstrukcji i pokrycia dachowego, wykonaniu wentylacji w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych,
remoncie  wieży,  wykonaniu  izolacji  przeciwwilgociowej  pionowej  ścian  fundamentowych,  wzmocnieniu
fundamentów obiektu, wymianie obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, wymianie stolarki drzwiowej
wewnętrznej, wykonaniu klimatyzacji sali i  utwardzeniu części terenu oraz zagospodarowaniu terenu poprzez
montaż urządzeń rekreacji oraz elementów małej architektury.
W wyremontowanym obiekcie  remizo  –  świetlicy odbywać  się  będą  różnego rodzaju  szkolenia,  warsztaty i
spotkania  rekreacyjne,  co  przyczyni  się  do  likwidacji  istotnych  problemów społecznych  i  gospodarczych  na
obszarze rewitalizacji.

Małgorzata Dębińska 

OGŁOSZENIE

Poszukuję Pani do sprzątania w domu 1 dzień w tygodniu .
tel. 662 49 25 57

ogłsozenie płatne
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BAROMETR UCZUĆBAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04. Baran-  Maj  będzie  dobrym okresem

dla  pracy.  Baran  dobrze  wie,  że
prywatne  związki  muszą  chwilowo
zejść  na  drugi  plan.  Co  chodzi  o
istniejące związki, to o nic nie musisz
się  martwić.  Twój  partner  będzie
wyrozumiały,  możesz  nawet
spodziewać się wsparcia. W świeżych
związkach,  ten  brak  uwagi  może
spowodować problemy.

24.09.-23.10 Waga  –  W  karierze  czeka  Wagę
spokojny czas.  Według horoskopu,  nie
warto jednak zwalniać po wcześniejszej
ciężkiej  pracy.  Przełożeni  mogą  to
zauważyć. W maju, wolny czas chętnie
poświęcisz  kulturze  i  sztuce,  co
wzbogaci  twoje  doświadczenia  oraz
interesujące tematy do rozmowy.

21.04.-21.05. Byk  –  W  maju  możesz  zwąptić  w
swoje myśli i opinie. Nikt jednak tego
nie  zauważy.  Dlatego  na  zewnątrz
wydajesz  się  taki  sam.  W  karierze,
Byk  nie  napotka  żadnych
niespodzianek. Teraz bardzo ważne są
finanse  i  twoja  podświadoma  chęć
oszczędzania.

24.10. – 22.11. Skorpion – Według horoskopu, w maju
Skorpiony  powinny  wystrzegać  się
łatwowierności.  W  twoim  otoczeniu
kręci  się  dużo  szkodników,  od
potencjalnego  partera  do  doradcy
finansowego  lub  współpracownika.
Lepiej  miej  się na baczności.  Nadmiar
energii  możesz  wykorzystać  w
ulubionym sporcie.

22.05. – 21.06. Bliźnięta – Maj zmieni sytuację o 180
stopni.  Gwiazdy  w  końcu  będą  w
pozytywnej  pozycji  dla  miłości
Bliźniąt.  Istniejące  związki,  które
napotkały  pewne  problemy  w  tym
roku i w wyniku tego się ochłodziły,
znów  zakwitną.  Więź  pomiędzy
partnerami  będzie  teraz  bardzo silna.
Ludzie  samotni  również  będą  mieli
swoją szansę. Nie bój się wychodzić z
domu.

23.11. – 21.12. Strzelec  –  Maj  nadal  będzie  bardzo
pozytywny  dla  Strzelca.  Czeka  Cię
czas,  kiedy  Twoja  fantazja  będzie
bardzo bogata, więc nie masz problemu
ze  znajdywaniem  rozwiązania
problemów  z  którymi  inni  sobie  nie
radzą.  Wykorzystaj  to  w  pracy  oraz
życiu  prywatnym.  Ludzie  będą  do
Ciebie przychodzić po poradę z każdej
strony.

22.06. – 22.07. Rak – W maju, każdy Rak skorzysta z
inwestycji  czasu  oraz  wysiłku  w
pracy.  Słońce  w  Byku  sprawi,  że
będzie to bardzo owocny czas.  Teraz
przeżyjesz  niezapomniane  chwile  ze
swoimi  przyjaciółmi.  Zarezerwuj  dla
nich  przynajmniej  jeden  wieczór.
Relaks  oraz  naładowanie  baterii  jest
ważne dla następnego tygodnia pracy.

22.12. – 20.01. Koziorożec – Ten miesiąc będzie dobry
dla kariery. Chociaż maj nie jest łatwy
dla  Koziorożca,  ponieważ  będzie  on
musiał  pokonać  wiele  przeszkód,  na
końcu  czeka  nagroda.  Przełożeni
zauważą  twoje  wysiłki,  więc  jesteś  o
krok  bliżej  awansu  w  pracy.  To
wystarczy,  aby  wytrwać  w  swoich
staraniach.

23.07. – 23.08. Lew–  W maju Lew będzie cieszył się
życiem.  Wpływ  Wenusa  w  znaku
zodiaku  będzie  teraz  bardzo  silny,
dlatego czeka Cię wiele przygód oraz
flirtowania.  To  tyczy  się  nie  tylko
świeżych związków, ale również tych
już  istniejących.  Poczujesz  się  jak
nowo  zakochany.  Nie  zaniedbuj
jednak swojej rodziny.

21.01. – 18.02. Wodnik  –  W  maju,  Wodnika  czeka
harmonia  w  każdej  strefie.  Ważne
jednak, abyś pamiętał o swojej rodzinie.
Jeden z członków popadnie w kłopoty i
od ciebie zależy podanie im pomocnej
dłoni.  Odpuść  sobie  wczesne
potępienie, to tylko ich odstraszy.

24.08. – 23.09. Panna- W maju, w życiu prywatnym
pojawi  się  wielki  dylemat.  Aby  go
odpowiednio  rozwiązać,  powinieneś
słuchać serca, bo tylko ono przyniesie
Ci szczęście. Nic dziwnego, że ludzie
mówią, że żałują to czego nie przeżyli,
a  nie  to  co  zrobili  źle.  Nawet  złe
przeżycia  pomagają  nam  w  rozwoju
osobowości.

19.02. – 20.03. Ryby – Maj to pozytywny czas dla Ryb
w  stałych  związkach.  Według
horoskopu,  powinieneś  spędzić  czas
również z rodziną. W twoim otoczeniu
jest ktoś, kto potrzebuje twojej pomocy,
nawet  jeśli  na  początku  ją  odrzucą.
Spróbuj  zdobyć  zaufanie  tej  osoby.
Dobroć,  którą  pokażesz  zwróci  się
wielokrotnie.
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