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Drogie Panie z okazji Waszego święta pragniemy złożyć Wam
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i

samych pogodnych dni. W ten szczególny dzień życzymy Wam
nieustannych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, niech
uśmiech rozpromienia Wasze twarze, a szczęście towarzyszy 

Wam każdego dnia. 

              Przewodniczący Rady Miejskiej                                              Burmistrz Miasta
                          Jerzy Orłowski                                                               Jacek Żurawski

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim pełniącym tę zaszczytną
funkcję pragniemy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności,
sukcesów i satysfakcji z realizowanych projektów i pracy 

na rzecz swojego środowiska.
Niech Wam nigdy nie zabraknie wytrwałości, pomysłów oraz

inicjatyw integrujących mieszkańców sołectwa.  

         Przewodniczący Rady Miejskiej                                         Burmistrz Miasta
                      Jerzy Orłowski                                                         Jacek Żurawski
                                                                                               oraz pracownicy Urzędu

19 STYCZNIA UCZCILIŚMY DWIE ROCZNICE19 STYCZNIA UCZCILIŚMY DWIE ROCZNICE
19  stycznia  br.  w  Kowalewie  Pomorskim  w  Parku  730-  lecia  Miasta  pod  Pomnikiem  Ku  Czci  Poległych
świętowano 74 rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej oraz 99 rocznicę powrotu Kowalewa
Pomorskiego na mapy Polski. Pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów dla uczczenia pamięci Osób
Poległych i Pomordowanych.
W sobotnich uroczystościach udział wziął sztandar Gminy oraz sztandary szkół.  Cieszy nas to, że w czasie ferii
zimowych uczniowie znaleźli czas na uczczenie powrotu Kowalewa Pomorskiego do macierzy.

Ksiądz Proboszcz Parafii Kowalewo Pomorskie pomodlił się za Osoby Poległe i Pomordowane, a Pan Joachim
Kupski przybliżył zebranym rys historyczny świętowanych wydarzeń.
19  stycznia  2019  r.  to  dzień  żałoby  narodowej  ogłoszony  w  zw.  ze  śmiercią  Prezydenta  Gdańska  Pawła
Adamowicza. Zgromadzeni uczcili tragicznie zmarłego minutą ciszy.

Magdalena Radko
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IV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ
Podczas nadzwyczajnej  Sesji  w dniu 28 stycznia br.,  radni  Rady Miejskiej  w Kowalewie Pomorskim

podjęli uchwały w sprawach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,

• zmiany uchwały budżetowej  na rok 2019,
• podwyższenia   kryterium   dochodowego
uprawniającego  do  udzielenia   nieodpłatnego
wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla
osób    objętych    wieloletnim    rządowym
programem  „Posiłek w  szkole i   w   domu”  na  lata
2019-2023,
• określenia zasad zwrotu wydatków  w  zakresie
wsparcia   w   formie  posiłku   albo   świadczenia
rzeczowego w postaci  produktów  żywnościowych

dla  osób objętych wieloletnim programem  rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Burmistrz Miasta Jacek Żurawski – przekazał informacje dotyczące:
• planowanych rozmów z Kierownictwem SP ZOZ Eskulap w sprawie poprawy funkcjonowania i opieki
medycznej dla mieszkańców w SP ZOZ w Wielkim Rychnowie,
• przystąpienia  do  monitoringu  na  rynku  w  Kowalewie  Pomorskim,  w  związku  z  zapewnieniem
bezpieczeństwa dla mieszkańców, zmonitorowania ruchu drogowego oraz wyeliminowania spożycia alkoholu w
tym miejscu,
• 100.  Rocznicy  Powrotu  Kowalewa  Pomorskiego  do  Polski  dnia  19  stycznia  2020  roku  i  powołania
Komitetu Obchodów.
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.
Wyniki głosowań:http://www.kowalewopomorskie.pl//container/2019/styczen/wyniki280119.pdf

Donata Pilarska Mądry
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CHOINKA DLA DZIECI Z SOŁECTWA MLEWOCHOINKA DLA DZIECI Z SOŁECTWA MLEWO
W niedzielne  popołudnie  20  stycznia  2019  roku  w  Wiejskim Domu Kultury  w  Mlewie  odbyła  się  zabawa
choinkowa dla dzieci z terenu Sołectwa Mlewo.

Burmistrz  Miasta  Jacek Żurawski  witając  dzieci  życzył  im
udanej zabawy, złożył również życzenia z okazji zbliżającego się
Dnia Babci i Dziadka. Burmistrz przekazał dla wszystkich dzieci

słodycze.
Życzenia  i  upominki  dla  dzieci  przekazali  również  goście  zaproszeni:  Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy
Orłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski.
W uroczystości  wzięli  również  udział:  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Zdrowia  Jerzy
Koralewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej TRIO Iwona Moszkowicz, Proboszcz Parafii Kiełbasin ks. Kazimierz
Zacharkiewicz.
Dzieci  przygotowały wierszyki  i  piosenki,  by przekonać  Świętego  Mikołaja  o  tym,  że  były grzeczne.  Duże
wrażenie zrobiła na maluchach przepiękna choinka ogromnych wymiarów, która pojawiła się dzięki ofiarności
sponsora. Dzięki zaangażowaniu organizatorów przygotowano ponad 40 paczek, którymi Św. Mikołaj obdarował
dzieci. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym różnorodne konkursy, gry, zabawy, watę cukrową. Na
wszystkich uczestników imprezy czekał słodki poczęstunek i ciepłe napoje.
Spotkanie cieszyło się ogromnym powodzeniem, zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji spotkania należą się:
•    mieszkankom wsi Mlewo, które zadbały o przygotowanie sali i smakołyków,
•    Pani Agacie Musiał za prowadzenie animacji dla dzieci,
•    Panu Burmistrzowi i gościom zaproszonym za przekazane słodkości dla naszych dzieci.

Donata Pilarska Mądry
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KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019
W dniach 07-08.02.2019r. w godzinach od 7.00 – 16.00 przy ul.
Lipnowskiej 9 w Golubiu – Dobrzyniu zostanie przeprowadzona
kwalifikacja wojskowa dla osób z gminy Kowalewo Pomorskie.
Wezwania otrzymało 61 mężczyzn z rocznika 2000, 6 mężczyzn z
roczników 1995-1999 oraz jedna kobieta. 
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dotyczy:
•    mężczyzn urodzonych w 2000 roku,
•    mężczyzn  urodzonych  w  latach  1995-1999,  którzy  nie

posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
•    mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez
powiatowe komisje lekarskie  za czasowo niezdolnych do czynnej  służby wojskowej (kategoria zdolności  B),
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
•    mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe
komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli
okres tej niezdolności upływa po 26 kwietnia 2019 r. (po zakończeniu kwalifikacji wojskowej), i złożyły wniosek
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
•    kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
oraz  kobiety,  które  w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą  naukę w szkołach lub  uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie
posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Ponadto  do  kwalifikacji  mogą  zostać  wezwane  osoby,  które  ukończyły  18  lat  i  zgłosiły  się  ochotniczo  do
pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeżeli nie posiadają jeszcze
określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna
z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
•   kategoria A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;
•   kategoria  B,  czyli  orzeczenie  o  czasowej  niezdolności  do  czynnej  służby  wojskowej  przez  okres  do  24
miesięcy;
•   kategoria D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
•   kategoria E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie
mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie już podlegała obowiązkowi wojskowemu.
Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
•   dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
•   dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
•   aktualną fotografię o wymiarach 35 x 40 mm bez nakrycia głowy,
•   dokumenty  potwierdzające  wykształcenie  albo  zaświadczenie  o  kontynuacji  nauki  oraz  posiadane
kwalifikacje zawodowe.
Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
•   dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
•   dokumentację  medyczną  dotyczącą  zmian  w  stanie  zdrowia  (w  tym  wyniki  badań  specjalistycznych
przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
•   książeczkę wojskową.
Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i
miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były
obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny
niestawiennictwa.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta
uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza
przymusowe  doprowadzenie  przez  Policję  do  kwalifikacji  wojskowej  w  trybie  przepisów  o  postępowaniu
egzekucyjnym  w administracji.
Informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela pracownik  Referatu Spraw Obywatelskich pod numerem
tel. 56 684 10 24 wew. 38.

A. Kozłowska
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X KONWENT BURMISTRZÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGOX KONWENT BURMISTRZÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO
Burmistrz  Miasta
Jacek  Żurawski
wraz  z  innymi
Burmistrzami 
z  Województwa
Kujawsko
Pomorskiego  wziął
udział  w  X
Konwencie
Burmistrzów
Województwa
Kujawsko  –
Pomorskiego,  który

odbył  się  6  lutego  br.  w  Aleksandrowie  Kujawskim.  Głównym
punktem  spotkania  był  wybór  Przewodniczącego  Konwentu  oraz
Zarządu.  Na  Przewodniczącego  Burmistrzowie  wybrali  dr  Andrzeja
Cieślę–  Burmistrza  Aleksandrowa Kujawskiego.  Członkami  Zarządu
zostali  wybrani:  Sławomir  Napierała  –  Burmistrz  Miasta  i Gminy
Nakła  nad  Notecią,  Mariusz  Piątkowski–  Burmistrz  Golubia–
Dobrzynia, Waldemar Stupałkowski– Burmistrz Sępólna Krajeńskiego,
Dariusz Witczak– Burmistrz Kruszwicy. 

Na Konwencie omawiano sprawy dotyczące między innymi obowiązku opracowania przez samorząd raportu
o stanie gminy oraz omawiano projekt „uchwały antysmogowej”.

M.Radko
E-DOWÓD - NOWA ERA W ADMINISTRACJIE-DOWÓD - NOWA ERA W ADMINISTRACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 60) z dniem   4 marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z
warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów.
Co to jest e-dowód?
E- dowód to dokument posiadający warstwę graficzną i elektroniczną. Zewnętrznie będzie podobny do obecnych
dowodów osobistych,  wewnątrz  będzie  jednak znajdował  się  chip,  w którego pamięci  znajdą  się  m.in.  dane
identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej. 
Natomiast wyposażenie dowodu w warstwę elektroniczną umożliwi:
- uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego,
- składanie podpisu osobistego,
- potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego
Jeżeli  posiadacz  dotychczasowego  dowodu  osobistego  będzie  chciał  posługiwać  się  dowodem  z  warstwą
elektroniczną, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.
Ważne daty!
W związku koniecznością dostosowania Rejestru Dowodów Osobistych do zmian w procesie wnioskowania
i  wydawania  dowodów  osobistych  z  warstwą  elektroniczną,  nastąpi  przerwa  w  możliwości  składania
wniosków o wydanie dowodu osobistego:
·         w  formie  dokumentu  elektronicznego  możliwość  złożenia  wniosku  online  (ePUAP)  zostanie
zablokowana w nocy z dnia 26 na 27 lutego 2019 r. o godz. 0.00;
·         przerwa w przyjmowaniu  wniosków  oraz  wydawaniu  spersonalizowanego  dowodu osobistego  w
Urzędzie  Miejskim  w  Kowalewie  Pomorskim  trwać  będzie
od dnia 01 marca 2019 r. od godz. 11.30.
Wznowienie przyjmowania wniosków w Urzędzie Miejskim oraz odblokowanie funkcji składania wniosków na
platformie elektronicznej ePUAP nastąpi w dniu 04 marca 2019r.
Podstawa prawna
Ustawa o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60).
Dodatkowych  informacji  można  uzyskać  w  Referacie  Spraw  Obywatelskich  –
telefon (56) 684 10 24 wew. 38.
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PRZECIĘLIŚMY WSTĘGĘ W KOLEJNYM BUDYNKU RTBS RYPINPRZECIĘLIŚMY WSTĘGĘ W KOLEJNYM BUDYNKU RTBS RYPIN

Dnia  8  lutego  br.  odbyło  się  uroczyste
przecięcie  wstęgi  do  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  przy  ul.  Kościuszki  w
Kowalewie Pomorskim. W uroczystości udział
wzięli przedstawiciele RTBS Rypin, Burmistrz
Miasta  Jacek  Żurawski,  Radni,  Wykonawca,
pracownicy Urzędu oraz zaproszeni goście. 
Budynek powstał na działce gminnej wniesionej
wkładem do RTBS Rypin wartej ponad 230 tys.
zł, co spowodowało wzrost udziałów Gminy w
spółce. Po przecięciu wstęgi zgromadzeni mieli
możliwość  zwiedzania  budynku.  W  budynku
znajdują się  24 mieszkania.  Każde z  nich  ma
odrębny  licznik  na  wodę,  prąd,  gaz  i
ogrzewanie.  Wszystkie  mieszkania  już  mają

swoich właścicieli, którym życzymy by w tych lokalach znaleźli swoje miejsce na ziemi.
M.Radko

Umowy RPO i PROW 
31  stycznia  br.  w  Urzędzie  Marszałkowskim odbyła  się  uroczystość  wręczenia  umów o  dofinansowanie  24
projektów  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  oraz  12

przedsięwzięć  w  ramach
Programu  Rozwoju  Obszarów
Wiejskich.  Burmistrz  Miasta
Jacek  Żurawski  odebrał  z  rąk
Marszałka  Województwa
Kujawsko-  Pomorskiego  Piotra
Całbeckiego  umowę  na
dofinansowanie  projektu  pn.
„Rewitalizacja  centrum  wsi  w
Chełmońcu  poprzez
modernizację  remizo-  świetlicy
wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem  terenu
przyległego na cele rekreacyjno-
szkoleniowe”,  złożonego  w
ramach  Osi  priorytetowej  7
Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność  dla  Działania  7.1
Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność dla Projektu. 

M.Radko
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MAMY GOSPODARZY DOŻYNEK! MAMY GOSPODARZY DOŻYNEK! 

Dnia 13 lutego br. sołectwa Borówno, Nowy Dwór i Wielkie Rychnowo zadeklarowały chęć współorganizacji z
Gminą Kowalewo Pomorskie Dożynek Gminnych. Dożynki Gminne odbędą się 24 sierpnia 2019 r. w sobotę w
miejscowości Wielkie Rychnowo. Sołectwa mimo, że należą do innych parafii, połączą w tym roku swoje siły i
wspólnie  zorganizują  Dożynki  Gminne.  Kolejne  spotkania  odbędą  się  w  terenie  w  celu  ustalenia  dalszych
szczegółów. 

M.Radko
WOJEWODA ODWIEDZIŁ KOWALEWO POMORSKIEWOJEWODA ODWIEDZIŁ KOWALEWO POMORSKIE

13 lutego br.  Wojewoda Kujawsko- Pomorski  Mikołaj  Bogdanowicz
odwiedził kowalewski urząd i urzędującego w nim Burmistrza Miasta
Jacka  Żurawskiego.  W  spotkaniu  udział  wzięli  także  pracownicy
Urzędu, MGOPS oraz Doradca Wojewody.
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Głównym tematem spotkania  była  najważniejsza  sprawa dla  mieszkańców Gminy czyli  budowa obwodnicy.
Wojewoda zapoznał się szczegółowo z dokumentami dotyczącymi budowy obwodnicy, udzielił wielu pomocnych
rad i spostrzeżeń oraz zadeklarował chęć dalszej pomocy i podjęcie działań w sprawie jej budowy. 
Na spotkaniu mówiono także o sprawach dotyczących Gminy m.in. realizowanych inwestycjach, pozyskiwanych
środkach, o programie Czyste Powietrze o projekcie „ustawy antysmogowej” oraz Programie Senior+.

M.Radko
"RAZEM DLA KUJAW I POMORZA""RAZEM DLA KUJAW I POMORZA"

W  dniu  24.01.2019  r.  na  hali  Szkoły
Podstawowej w Kowalewie Pomorskim,
na  zaproszenie  Wojewody  Kujawsko-
Pomorskiego  rolnicy  i  mieszkańcy  wsi
uczestniczyli  w  inauguracyjnym 
spotkaniu powiatowym pn. "RAZEM dla
Kujaw i Pomorza". 
W  spotkaniu  oprócz  przedstawicieli
różnych  szczebli  samorządu
terytorialnego  przede  wszystkim  udział
wzięły instytucje rolnicze, które działają
na  rzecz  rolnictwa:  Agencja
Restrukturyzacji  i  Modernizacji
Rolnictwa,  Krajowy Ośrodek  Wsparcia
Rolnictwa,  Ośrodek  Doradztwa

Rolniczego,  Lekarz  Weterynarii,  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa,  Wojewódzki
Inspektorat  Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Podczas  spotkania  prelegenci  omówili  działania  w  obszarze  rolnictwa  oraz  zadania  regionalnych  oddziałów
instytucji i agend odpowiedzialnych za wsparcie i rozwój rolnictwa.

 – 13 – 



Była to również okazja do poznania współczesnych problemów, które sygnalizowali w swoich wypowiedziach
obecni  na  spotkaniu  rolnicy  m.in.:  niskie  ceny skupu  zbóż  oraz  żywca,  szkody w uprawach  spowodowane
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, Afrykański pomór świń (ASF).
Każdy z obecnych rolników miał również możliwość skorzystania z indywidualnej rozmowy z pracownikami
placówek uczestniczących w spotkaniu.

Edyta Jasińska
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BIELSKUKOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BIELSKU

Na  mapie  Kół  Gospodyń  Wiejskich
istniejących  na  terenie  gminy  Kowalewo
Pomorskie pojawiło się nowe koło założone
przez Panie  z  sołectwa Bielsk.  Działalność
swoją  rozpoczęły  od  początku  tego  roku  a
spotkania  organizują  w świetlicy wiejskiej. 
W  skład  Zarządu  nowo  powstałego  Koła
Gospodyń Wiejskich wchodzą:
Pani  Beata  Makowska  -  Przewodnicząca
Zarządu  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w
Bielsku,
Pani  Marzena  Perełka  –  Zastępca
Przewodniczącej,
Pani Elżbieta Szotowicz – Członek Zarządu.
Na  działalność Koła w drodze decyzji  Prezesa Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa przyznana
została pomoc finansowa.

Wysokość pomocy uzależniona była od liczby
członków KGW w dniu złożenia wniosku. Koło
Gospodyń w Bielsku posiada 76 członków, w
związku  z  powyższym  przysługująca  stawka
pomocy wynosi 5.000 zł
Otrzymane pieniądze trzeba wydać do 30 marca
2019 i rozliczyć się do końca kwietnia 2019. 
Koło Gospodyń Wiejskich działa na podstawie
uchwalonego  przez  siebie  statutu,  natomiast
pieniądze można wydać na cele statutowe, m.in.
na:
- wspieranie przedsiębiorczości kobiet,
-  inicjowanie  i  prowadzenie  działań  na  rzecz
poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
-  rozwój  kultury  ludowej,  w  tym  w
szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
-  wykonywanie  innych  zadań  związanych  ze
wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi
i  podejmowaniem działań  na  rzecz  środowisk
wiejskich.
Zgodnie  z  ustawą  majątek  KGW  może
powstawać  ze  składek  członkowskich,
darowizn,  spadków,  zapisów,  dochodów  z
własnej działalności, dochodów z majątku koła
oraz z ofiarności publicznej. Koło będzie mogło
prowadzić  działalność  zarobkową,  w  tym
działalność gospodarczą. 
Koło  Gospodyń  Wiejskich  to  jedna  z
najstarszych  i  najliczniejszych  organizacji
społecznych w Polsce. Gratulujemy inicjatywy i
zapraszamy do współpracy. 

Małgorzata Dębińska
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ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI W SOŁECTWIE BIELSKZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI W SOŁECTWIE BIELSK

Dzieci z sołectwa Bielsk licznie zgromadziły się w świetlicy wiejskiej aby uczestniczyć w spotkaniu z Mikołajem.
Tegoroczna aura sprawiła, że Święty Mikołaj musiał dać wolne swoim reniferom i przybył do Bielska pieszo.
Zmęczony wędrówką chętnie odpoczął w świetlicy i  rozdawał dzieciom prezenty.  Duża ilość dzieci,  rodzice,
dziadkowie i inne osoby które przybyły na to spotkanie sprawiły, że świetlica wypełniła się w całości.
Przygotowano dla wszystkich gości słodki poczęstunek i ciepłą kawę oraz herbatę. Święty Mikołaj po chwili
odpoczynku rozpoczął rozmowę z dziećmi, które dość chętnie odpowiadały na jego pytania. Wreszcie przyszła
chwila rozdawania prezentów dla najmłodszych mieszkańców Bielska. Każde dziecko podchodziło do Mikołaja i
chwilę z nim rozmawiając odbierało przygotowaną paczkę.
Później dzieci, w rytmie muzyki, bawiły się wspólnie z animatorką, z którą wspólnie malowały swoje marzenia i
pragnienia.  Dzieci  wykazały ogromną chęć  pomalowania  sobie  twarzy,  dzięki  czemu pojawiały się:  kwiatki,
motylki, kotki, Minionki oraz inne postacie z bajek.
Dzieci  mogły  się  przekonać  jak  wygląda  świat  oglądany  przez
kolorową  bańkę  mydlaną,  ponieważ  podczas  imprezy  były  w  niej
zamykane.  Atrakcja  wyjątkowo  przykuła  uwagę  wszystkich
uczestników a najmłodsi byli zachwyceni.
Organizatorzy dziękują Świętemu Mikołajowi za wizytę. Dziękujemy

wszystkim,  którzy  pomogli  zorganizować  to  spotkanie  oraz  również  tym,  którzy  przekazali  upominki:  panu
Jackowi  Żurawskiemu  Burmistrzowi  Miasta,  pani  Halina  Dąbrowskiej  Radnej  Rady  Miejskiej,  pani  Beacie
Makowskiej Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Bielsku, pani animatorce Aleksandrze Jaguś, Spółce
Wodnej w Bielsku.
Znając  dobre  serce  Mikołaja  i  to,  że  jego  ulubionym  zajęciem jest  sprawianie  miłych  prezentów  dzieciom
jesteśmy pewni, że za rok o tej porze znów będziemy mieli okazję się z nim spotkać.

Małgorzata Dębińska
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FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJFERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
Ferie zimowe, to czas odpoczynku i wytchnienia od szkolnych obowiązków, a zarazem przezywania coraz to
nowych przygód. W Świetlicy Socjoterapeutycznej ferie zimowe zorganizowane zostały z podziałem na dwie
grupy wiekowe: młodszą i starszą.

W pierwszym tygodniu ferii swoje zimowe przygody rozpoczęła młodzież z grupy starszej. Program obfitował w
wiele  różnych  zajęć  i  zadań do wykonania.  Młodzież  zmierzyła  się  z  przygotowaniem zdrowego obiadu,  a
następnego dnia zgłębiali tajniki zagadnienia żywności molekularnej podczas warsztatów w toruńskim Centrum
Chemii w Małej Skali. Wyjazd do Torunia skrywał wizytę w Muzeum Podróżników im. Tony`ego Halika,  gdzie
młodzież zetknęła się z kulturą mieszkańców Indii, Afryki oraz Ameryki Południowej. Wiele radości przyniosła

wspólna  integracyjna  Zumba  wychowanków  świetlicy,  uczestników  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  oraz
członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i  Inwalidów.  Zajęcia  świetlicowe przybliżyły starszakom
życie  osób  niesłyszących  poprzez  projekcję  filmu  pt.  „Black”  ukazującego  życie  oraz  sukces  niewidomej  i
głuchoniemej dziewczyny, która ukończyła studia. Młodzież z zaciekawieniem uczyła się alfabetu i słówek w
języku  migowym,  efektem  końcowym  było  zamiganie  swojego  imienia.  Wyzwaniem  okazały  się  zajęcia
plastyczne, polegające na wytworzeniu aniołków z masy solnej, które przeznaczone były w ramach podziękowań
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dla  uczestników  Turnieju  Charytatywnego  „Gramy  z  sercem” na  rzecz  świetlicy.  Ostatniego  dnia  młodzież
odwiedziła kowalewskie przytulisko i przekazała karmę dla psiaków pochodzącą z mikołajkowej charytatywnej
Zumby.
Drugi  tydzień  to  szereg  przygód  z  grupą  młodszą,  która  podobnie  jak  starsi  koledzy  zmierzyli  się  z
przygotowaniem  zdrowego  obiadu.  Zajęcia  sportowe  na  sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkół,  rozładowały
zgromadzone przez tydzień leniuchowania pokłady energii. Maluchy własnoręcznie wykonały gniotki  z balonów
oraz  dały  nowe  życie  starym  skarpetkom,  z  których  powstały  kolorowe  pacynki.  Korzystając  z  oferty
przygotowanej przez MGOK grupa młodsza udała się na przedstawienie pt. „Dziadek do orzechów”. Atrakcją był
wyjazd do Manufaktury cukierków, gdzie dzieci zapoznały się z procedura produkcji słodyczy oraz własnoręcznie
ukręciły sobie lizaczki. Wizyta w Tatarze Baj Pomorski stała się okazją do spotkania z Panem Lampą oraz jego
współlokatorami. Sztuka niosła ważne przesłanie ukazujące, że każdy mimo swoich odmienności ma prawo do
szacunku i przyjaźni. Dopełnieniem zajęć kulinarnych, była zabawa w małych cukierników, gdzie mali cukiernicy
zmagali się z wypiekiem i dekoracją pierniczków. Ostatniego dnia zimowej przygody przeżywaliśmy świetlicową
kolędę wraz z księdzem proboszczem Piotrem Igielskim. Nie brakowało rebusów, zagadek i ciekawych zabaw,
które umilały każdy dzień.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Bogda Oskwarek Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim, za udostępnienie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe oraz pani Barbarze Niewidział Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za udostępnienie sali na zajęcia Zumby.

Agnieszka Lis
ZAGRALI Z SERCEM PO RAZ SZÓSTYZAGRALI Z SERCEM PO RAZ SZÓSTY

W sobotni poranek 26 stycznia br. na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim rozegrano
charytatywny turniej piłki nożnej, gdzie o miano najlepszej walczyło 18 drużyn. 

Zawodnicy grali  mając przed
sobą  szczytny  cel  -  zdobyć
środki  finansowe dla  dzieci  i
młodzieży  ze  Świetlicy
Socjoterapeutycznej
działającej  przy  Miejsko
Gminnym  Ośrodku  Pomocy
Społecznej.  Pieniądze
pochodzą  z  wpisowego
drużyn oraz od sponsorów.
Inicjatorami  turnieju  są
młodzi  fani piłki  nożnej:  pan
Piotr  Błach,  pan  Bartosz
Olkowski,  pan  Karol
Gierłowski  oraz  pani
Małgorzata Salach, którzy już
po  raz  szósty  zorganizowali
turniej.
Na  trybunach  zasiedli
wychowankowie  Świetlicy

Socjoterapeutycznej,  którzy  gromko  kibicowali  zawodnikom  wraz  z  wychowawcami  oraz  panią  Kierownik
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MGOPS Zytą Szymańską, panem Burmistrzem Jackiem Żurawskim i panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Renatą
Falutą-Kaszubowską.
Młodzież  przygotowała  dla  piłkarzy  smaczne  bułeczki,  a  w  ramach  podziękowań  własnoręcznie  wykonane
aniołki z masy solnej.
Atmosfera  piłkarska  była  gorąca  nie  tylko  na
trybunach,  ale  również  na  boisku.  Nie  brakowało
pięknie strzelonych bramek i gry w duchu zasady fair
play.
Najlepsze drużyny turnieju to:
I miejsce – DYNAMIC HERRING TORUŃ
II miejsce – HAVANA TORUŃ
III miejsce – JAKUBSKIE TORUŃ
IV miejsce – FRIENDS
Wychowankowie  Świetlicy  Socjoterapeutycznej
składają  serdeczne  podziękowania  wszystkim
drużynom i zawodnikom za udział w turnieju, a nade
wszystko  organizatorom  za  pamięć  i  wsparcie.
Dziękujemy  również  pani  Renacie  Falucie-
Kaszubowskiej  za  współpracę  i  wsparcie  turnieju,  jak również  panu Burmistrzowi  Jackowi  Żurawskiemu za
wsparcie  i  obecność.  Słowa  uznania  należą  się  również  wszystkim  sponsorom,  którzy  wsparli  organizację
turnieju.

 Agnieszka Lis

Szanowni Państwo,

4  października  2018  r.  Sejm przyjął  rządowy  projekt  ustawy o  podatku  dochodowym od  osób  fizycznych.
Zgodnie  z  nowym prawem nie  trzeba  będzie  składać  wniosku o  rozliczenie  PIT przez  fiskusa  -  jak  to  jest
obecnie, ani przesyłać wypełnionych osobiście deklaracji PIT przez internet albo składać w urzędzie. Fiskus sam 
wypełni zeznania za wszystkich. Podatnik zachowa prawo do korekty, ale z własnej inicjatywy.  Sporządzone
przez  Krajową  Administrację  Skarbową  zeznanie  podatkowe  podatnik  będzie  mógł:  zweryfikować  i
zaakceptować bez zmian, zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem
lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku
należnego,  dokonać  odliczeń:  darowizny  na  cele  kultu  religijnego,  darowizny  na  cele  krwiodawstwa,
poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet, wpłat
dokonanych  na  indywidualne  konto  zabezpieczenia  emerytalnego) i  następnie  je  zaakceptować.  W zeznaniu
podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku
osobistego, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku
-  będą  mogli  taki  rachunek  zaktualizować  w  zeznaniu  podatkowym  lub  wskazać  w  nim  numeru  rachunku
osobistego właściwy do jej zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili rachunku osobistego w urzędzie skarbowym.  W
przypadku zeznań PIT-37 i  PIT-38 nie robić nic – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych,
zeznanie  przygotowane  przez  KAS  zostanie  automatycznie  zaakceptowane,  co  będzie  równoznaczne  ze
złożeniem  przez  podatnika  rozliczenia.  W  celu  korekt  zeznania  podatkowe  będą  dostępne  w  portalu:
 www.podatki.gov.pl /pit/twoj-e-pit/ od 15 lutego 2019 r.  (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) do 30
kwietnia  2019  r.  dla  podatników  -  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności  gospodarczej,
składających  zeznanie  podatkowe  na  formularzu  PIT-37  oraz  podatników  uzyskujący  przychody  z
kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu
PIT-38.
Po tym terminie będzie możliwa m.in. korekta KRS OPP, której podatnik będzie chciał przekazać 1 % podatku
Przywilej otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego na terenie
Gminy Kowalewo Pomorskie posiadają :  
1. Ludowy Klub Sportowy „Promień” w Kowalewie Pomorskim KRS : 0000049585
2.  Stowarzyszenie  Miłośników  Kultury  w  Kowalewie  Pomorski (na  rzecz  Szkoły  Muzycznej  )  KRS
0000543595
Każda nawet najmniejsza kwota jaką może przekazać każdy dokonujący rocznego rozliczenia z Urzędem
Skarbowym to duże  wsparcie działań statutowych tych organizacji.
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Podatnicy na tej stronie w usłudze Twój e-PIT w serwisie www.podatki.gov.pl /pit/twoj-e-pit/ znajdą prostą
instrukcję przekazania OPP 1 % oraz przydatne pytania i odpowiedzi w tym temacie.
Informacja dotycząca OPP będzie dostępna od razu na głównym ekranie po wejściudo usługi Twój e- PIT.
Podatnik przekazujący 1% dla OPP po raz pierwszy, może w prosty sposób wybrać z listy KRS organizacji, którą
chce wspomóc.
Co warte  podkreślenia,  każda  osoba,  która  w zeznaniu  za  2017 r.  zdecydowała  się  przekazać  1  % podatku
konkretnej organizacji, ma tę organizację wpisaną automatycznie w zeznaniu za 2018 r.. Dlatego też,jeśli podatnik
nie podejmuje żadnych działań, to 1 % jego podatku do końca lipca trafi do organizacji wybranej w zeszłym roku.
Oczywiście, każdy może bez problemu zmienić OPP oraz cel szczegółowy.
Krajowa Administracja Skarbowa zachęca podatników do składania deklaracji  drogą elektroniczna, co
gwarantuje szybszy termin zwrotu nadpłaty niż dla deklaracji papierowych.

J.Jakubiak

PLAN CELÓW RZECZOWO-FINANSOWYCHPLAN CELÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH
GMINY KOWALEWO POMORSKIE NA ROK 2019 CZ. IIGMINY KOWALEWO POMORSKIE NA ROK 2019 CZ. II

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE
W  roku  szkolnym  2018/2019  funkcjonują  następujące  szkoły  i  placówki  oświatowe,  dla  których  organem
prowadzącym  jest  Gmina  Kowalewo  Pomorskie:  Szkoła  Podstawowa  im.  Marii  Konopnickiej  w  Kowalewie
Pomorskim  (z  oddziałami  gimnazjalnymi),  Szkoła  Podstawowa  im.  Wojska  Polskiego  w  Pluskowęsach,  Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące oraz Przedszkole
Publiczne w Kowalewie Pomorskim.
Zamieszczona  poniżej  tabela  przedstawia  liczbę  dzieci  uczęszczających  do  przedszkola  publicznego  oraz  szkół
podstawowych wraz z  oddziałami  zerowymi,  w roku szkolnym 2018/2019  oraz planowaną liczbę  dzieci  na rok
szkolny 2019/2020:

Szkoły,  dla  których  organem
prowadzącym  jest  Gmina  Kowalewo
Pomorskie

Liczba dzieci w roku szkolnym
2018/2019
(dane na dzień 30.09.2018 r.)

Planowana  liczba  dzieci  w  roku
szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Kowalewie Pomorskim

697 569*

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Wielkim Rychnowie

236 245

Szkoła Podstawowa
w Wielkiej Łące

136 178

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Pluskowęsach

110 102

Przedszkole Publiczne
w Kowalewie Pomorskim

145 200

RAZEM: 1324 1294
*Planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 ulegnie zmniejszeniu z  uwagi na ostateczne wygaszenie
kształcenia w gimnazjum.
Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie funkcjonuje również Szkoła Podstawowaw Mlewie z oddziałami klas 0 – III,
której  założycielem  i  organem  prowadzącym  jest  Wiejskie  Stowarzyszenie  Edukacyjno-Kulturalne  „TRIO”  w
Mlewie. Ponadto, na terenie miasta funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „ENTLICZEK PENTLICZEK”.
W 2019 roku planowana jest zmiana  uchwały nr XXI/182/2005 Rady Miejskiejw Kowalewie Pomorskim z dnia 8
czerwca  2005  roku  w  sprawie  uchwalenia  „Długofalowego  programu  oświaty  na  terenie  Gminy  Kowalewo
Pomorskie”  oraz  uchwały Nr XI/108/12 Rady Miejskiej  w Kowalewie Pomorskim z  dnia 14 czerwca 2012 roku
(Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom., poz 1533) w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie  w
zakresie przyznawania dla uczniów zdolnych stypendium za wysokie wyniki w nauce.
W okresie ferii zimowych szkoły planują zorganizować zajęcia rekreacyjne dla uczniów wg zatwierdzonych planów.
Liczba dzieci w grupie winna wynosić nie mniej niż 20 uczniów, przy czym dopuszczalna jest mniejsza liczba dzieci,
o ile wynika to ze specyfikacji zajęć np. zajęcia informatyczne.
W ciągu całego roku w szkołach będą prowadzone nieodpłatnie koła zainteresowań, zgodnie z zainteresowaniami
uczniów oraz przygotowujące uczniów do konkursów szkolnych, gminnych, rejonowych i wojewódzkich, a także
zajęcia wspomagające dla uczniów posiadających orzeczeniao potrzebie kształcenia specjalnego.
Szkoła  Podstawowa  im.  Marii  Konopnickiej  w  Kowalewie  Pomorskim  w  roku  2019  planuje  prowadzić
następujące zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań):  biologiczne,  geograficzne,
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matematyczne, z języka niemieckiego, z języka angielskiego, z języka polskiego, teatralne, plastyczne, biblioteczne,
szkolne koło „Caritas”, biblijne, koło gier planszowych, warcabowe, czytelnicze „Podróże z legendą po Europie”,
warsztaty  czytelnicze  „Dzieci  czytają  dzieciom”  oraz  „Z  książką  przez  wieki”,  zajęcia  rytmiczno  –  muzyczne,
robotyka, Oaza Ruch Światło-Życie, Edukacja poprzez szachy, zajęcia taneczne, redakcyjne, sportowe (piłka ręczna,
tenis stołowy, piłka siatkowa dla  dziewcząt,  piłka nożna,  pływanie),  chór szkolny,  zuchy,  harcerstwo, doradztwo
edukacyjno-zawodowe,  telewizja  SZPOD  TV.  Ponadto,  w  szkole  będą  kontynuowane  zajęcia  dodatkowe  z
przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych oraz języków obcych, zajęcia dodatkowe dla uczniów nauczanych
indywidualnie,  zajęcia  rozwijające  kompetencje  społeczne,  zajęcia  z  uczniami  zdolnymi,  zajęcia  korekcyjno-
kompensacyjne,  zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  z  matematyki,  zajęcia  wspomagające,  zajęcia  logopedyczne,
pomoc uczniomw nauce w świetlicy.
W okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować następujące zajęcia rekreacyjno-sportowe: turniej piłki nożnej
chłopców, piłki ręcznej, turniej szachowy oraz innych gier planszowych, koło biologiczne. Planowane są również
wycieczki do teatru, muzeum, kina, planetarium, na lodowisko, rekolekcje wyjazdowe oraz Noc w szkole*.
Szkoła  Podstawowa  im.  Janusza  Korczaka  w  Wielkim  Rychnowie w  roku  2019  zamierza  kontynuować
następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): sportowe (mini piłka siatkowa,
piłka nożna i pływanie), wokalno-muzyczne, matematyczne, koło Przyjaciół Biblioteki, chór szkolny, informatyczne
biologiczne, dziennikarskie, z języka angielskiego, programowania Scratch, biologii, geografii.
W okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować następujące zajęcia: sportowe, plastyczne, wyjazd do kina.*
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach w roku 2019 zamierza prowadzić następujące zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): biblioteczne, „Przyjaciele języka angielskiego”,
„Reportaże polskie” oraz zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze dla klasy VIII.
Ponadto,  w  okresie  ferii  zimowych  szkoła  planuje  zorganizować  następujące  zajęcia:  sportowo-rekreacyjne,
informatyczne oraz wyjazdy dla dzieci.*
Szkoła  Podstawowa  w  Wielkiej  Łące w2019  rokuplanuje  kontynuować  współpracę  z  nadleśnictwem  Golub-
Dobrzyń, z Centrum Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie, ze strażą pożarną i policją. Ponadto, szkoła w 2019
roku  planuje  zajęcia  edukacyjne  w  Szkole  Leśnej  na  Barbarce,  wycieczki  krajoznawczo-turystyczne,  zajęcia
kulturalno-regionalne,  zajęcia  kultywujące tradycje  świąteczne,  zajęcia  wspomagające dla  uczniów posiadających
opinię,  orzeczenie  lub  wskazanie  lekarskie:  zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze,  rewalidacyjne,  logopedyczne,
korekcyjno- kompensacyjne,  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: zajęcia sportowe, koła:  matematyczne,
informatyczne, przyrodnicze, językowe, muzyczno-wokalne, matematyczno – ortograficzne, koło Caritas.
Ponadto, w okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować zajęcia sportowe oraz wyjazd na basen.*
Przedszkole  Publiczne  w Kowalewie  Pomorskim w  2019 roku  planuje  organizować  zajęcia  z rytmiki,  języka
angielskiego,  logopedii.  Ponadto,  w  związku  z  realizacją  projektu  pn.  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i
zapewnieniewysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  przedszkolu  poprzez  organizację  zajęć
dodatkowych  dla  dzieci”,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
poddziałania  10.1.1Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT,  zorganizowane będą:  zajęcia  taneczne dla  dzieci  z
projektu, zajęcia plastyczne dla dzieci z projektu, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich wychowanków.*
* materiał został opracowany na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkółi placówek oświatowych
 
W 2019 roku wszystkie szkoły z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie będą kontynuowały zajęciaw ramach projektu
„EU-geniusz  w  naukowym  labiryncie”,  nr  RPKP.10.01.02-04-0003/17,  współfinansowanego  ze  środków  z
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi  priorytetowej  10.  Innowacyjna  edukacja,  Działania  10.1
Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Powiat Toruński w partnerstwie z gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka,
Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie.
Cel  projektu  to  podniesienie  kompetencji  kluczowych  uczniów  ze  szkół  prowadzących  kształcenie  ogólne
i  zawodowe z  terenu  powiatu  toruńskiego  i  Gminy Kowalewo Pomorskie  oraz  wzmocnienie  jakości  tych  szkół
poprzez  realizację  zajęć  rozwijających  kompetencje  kluczowe,  zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych,  zwiększenie
dostępu  do  usług  doradztwa  edukacyjno-zawodowego,  nauczania  przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych
i informatyki metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.
Projekt jest realizowany od 01.03.2018 r. do 30.09.2020 roku.
Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu w poszczególnych szkołach:
1.Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
•zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki oraz programowania Scratch;
•zajęcia z robotyki z wykorzystaniem LEGO;
•zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii oraz języka angielskiego;

 – 20 – 



•zajęcia  rozwijające  kompetencje  kluczowe,  zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze,  zajęciazdoradztwa  edukacyjno-
zawodowego dla uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.
2.Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
•zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki,  programowania Scratch, biologii,  geografii  oraz języka
angielskiego;
•zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz języka angielskiego.
3.Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
•zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki oraz z programowania„Od kodowania do programowania”;
•wyjazdy edukacyjne do Młyna Wiedzy w Toruniu;
•zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz języka angielskiego.
4.Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach
•zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, biologii, fizyki oraz języka angielskiego;
•zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół w roku 2019 planowany jest następujący zakres prac remontowych
i modernizacyjnych w obiektach szkolnych:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
•odświeżanie pomieszczeń szkolnych oraz korytarzy;
•kompleksowy remont stołówki;
•wymiana drzwi do klas i łazienek.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
•montaż dodatkowego oświetlenia w sali gimnastycznej;
•wyłożenie płytkami zjazdu dla niepełnosprawnych;
•wyłożenie płytkami cokołów przy szkole;
•montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych na terenie szkoły;
•malowanie sali gimnastycznej;
•wymiana drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych w budynku szkoły;
•modernizacja toalet;
•wymiana podłogi w auli;
•doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
•bieżące remonty – malowanie, naprawa parkietów w salach lekcyjnych;
•wykonanie ściany patrona;
•wymiana oświetlenia.
Dowóz  uczniów  uprawnionych  do  szkół  będzie  realizowany  poprzez  zwrot  kosztów  biletów  miesięcznych  na
regularne linie komunikacji publicznej. W przypadkach kiedy rodzice sami chcą dowozić swoje dziecibędą zawierane
porozumienia na zwrot kosztów dowozu do wysokości cen biletów miesięcznych na tych trasach. Gmina będzie także
zapewniała  dowóz  uczniów  niepełnosprawnych  do  wybranych  przez  rodziców  specjalistycznych  placówek
oświatowychi wychowawczych. Forma dowozu będzie uzależniona od woli rodziców poprzez zapewnienia transportu
zbiorowego lub zawarcie umowy w przypadku, gdy dowóz będzie zapewniać rodzic.
W  miarę  napływających  wniosków  będą  korygowane  warunki  dowozu  uczniów  do  szkół  poprzez  ustawianie
dodatkowych przystanków, dostosowywanie godzin kursowania autobusów do potrzeb uczniów, tak aby skrócić czas
oczekiwania na zajęcie jak również po zajęciach.
VIII. KULTURA I SZTUKA
1.  Pozyskiwanie  środków  finansowych  na  organizację  imprez kulturalno-rozrywkowych (m.in.:  Dożynki
Gminno-Parafialne,  Ekobiesiada  2019,  FestiwalKolęd,  Pastorałek  i  Piosenek  Świątecznych,  Diecezjalny Festiwal
Pieśni  i  Piosenki  Religijnej,  Wojewódzki  Festiwal  Piosenki  Dziecięcej  i  Młodzieżowej,„Mikołajki  dla  dzieci)
z:  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiskai  GospodarkiWodnej  w  Toruniu,  LGD  „Dolina
Drwęcy”,Ministerstwa Kulturyi Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, ZIT-u.
2. Organizowanie wszystkich imprez zgodnie z kalendarzem na 2019r.
3. Poszerzenie oferty kulturalnej  poprzez organizowanie koncertów zespołów profesjonalnych dla społeczeństwa
z przedsprzedażą biletów. Koncerty plenerowena nowo wybudowanej scenie za budynkiem M-GOK. Wprowadzenie
nowych ciekawych gier i zabaw dla dzieci i młodzieży na wyjazdach „Z wizytą u Was”, spotkania autorskie,wieczory
melomana.

 4. Pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz na działalność M-GOK poprzez pozyskiwanie środków z
wniosków i od prywatnych sponsorów, wynajmu pomieszczeń.
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5. Prowadzenie zajęć w organizacjach ikołach zainteresowań : koło plastyczne, koło szachowe, koło rzeźbiarskie,
Chór 730-lecia,Stowarzyszenie ARS, Uniwersytet III Wieku.
6. Z prac remontowych:
•ułożenie kostki brukowej na placu za budynkiem (odzyskanej z tarasu).
7. Zakupy:
•zakup kosiarki spalinowej,
•zakup pralki automatycznej,
•wyposażenie sali kameralnej.
W I kwartale 2019 roku planuje się:
IMPREZY:
•XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
•XXI Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych,
•koncert walentynkowy (z udziałem artystów profesjonalnych),
•Gminny Dzień Kobiet,
•Konkurs Wielkanocny.
ZAKUPY I REMONTY :
•zakup pralki automatycznej
W II kwartale 2019 roku planuje się:
IMPREZY:
•1 maja (Tour de Kowalewo -rajd rowerowy),
•XXV Gminny Konkurs Historyczny,
•XXV Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
•XXVSportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych „ Bądźmy Razem”.
ZAKUPY I REMONTY:
•zakup kosiarki spalinowej
W III kwartale 2019 roku planuje się:
IMPREZY:
•XXVI Międzynarodowy Turniej Szachowy,
•Festyn Parafialno- Miejski,
•warsztaty artystycznedla dzieci i młodzieży,
•Dożynki Gminno-Parafialne,
•Ekobiesiada 2019,
•Święto Pieczonego Ziemniaka,
•koncerty plenerowe z udziałem artystów profesjonalnych.
ZAKUPY I REMONTY:
•zakup wyposażenia sali kameralnej
W IV kwartale 2019 roku planuje się:
IMPREZY:
•„Dzień Papieski”,
•XXVII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej,
•obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
•„Dzień Pluszowego Misia”,
•Mikołajki dla dzieci,
•Wieczór Świąteczny połączony z konkursembożonarodzeniowym,
•wieczorek sylwestrowy i powitanie Nowego Roku.
Pozostałe  imprezy  ujęte  w  Gminnym  Kalendarzu  Imprez  2019,  w  tym  „  Z  wizytą  u  Was”  do  uzgodnienia
z współorganizatorami.
IX.KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu  działalność  prowadzona  będzie  przez  wiele  instytucji.  Planowane  jest
zorganizowanie m.in. następujących imprez rekreacyjno-sportowych :
•X Gminne Mistrzostwa w Warcabach Szkół Podstawowych
Organizatorzy : Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom., MGOK
•X Sołecki Turniej Piłki Nożnej Halowej
Organizatorzy: Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim,
•VII Gminne Zawody dla uczniów klas I  – III  szkół podstawowych „ Żyj zdrowo na sportowo”- Organizatorzy:
Szkoły Podstawowe,GOS,
•X Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
Organizatorzy: PZW Koło w Kowalewie Pomorskim,
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•VIII Rajd Tour de Kowalewo
Organizatorzy: Urząd Miejski
•XXV Spotkania Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem " połączone zeSpotkaniami Integracyjnymi Sportowo-
Rekreacyjnymi
Organizatorzy:  MGOPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej, MGOK, Urząd Miejski,  Szkoła Podstawowaw Kowalewie
Pom.,
•Wyścig Kolarski Mistrzostwa Województwa – kolarska liga UKS o Puchar Burmistrza Kowalewa Pomorskiego
Organizatorzy: UKS „Sokół”, Kuj-Pom. Zrzeszenie LZS
•XXVI Błyskawiczny Turniej Drużyn Sołeckich
Organizator: Urząd Miejski
•XXIII Gminne Zawody Strzeleckie
Organizatorzy: Rada Sołecka wsi Kiełpiny , Urząd Miejski, MGOK.
W 2019 roku w strukturach LKS „Promień” będą funkcjonowały następujące sekcje: piłki nożneji szachowa.
Popularyzacją  sportu  i  organizacją  zawodów  szkolnych  będzie  zajmował  się  Gminny  Organizator  Sportu
i Uczniowskie Kluby Sportowe:
•UKS "Orlik" z wiodącymi sekcjami piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego,
•UKS "Sokół" z wiodącymi sekcjami kolarstwa, lekkoatletyki,piłki nożnej i piłki siatkowej
•UKS "Olimpijczyk" - z wiodącą sekcją : piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz strzeleckiej.
Gmina  będzie  realizować  i  współfinansować  programy  ministerialne:poprawiające  aktywność  fizyczną  dzieci
i  młodzieży  :program  Szkolny  Klub  Sportowy  przeznaczony  dla  uczniów  szkół  podstawowych  orazprogram
powszechnej naukipływania dla uczniówklasI-III szkół podstawowych „Umiem Pływać”.
Kontynuowany będzie ministerialny projekt Lokalny Animator Sportu, w ramach którego gmina otrzymuje 50 %
dofinansowania  do  wynagrodzenia  animatorów  sportu  zatrudnionych  na  Orlikach  w  Kowalewie  Pomorskim
i Wielkiej Łące.
Popierane będą wszystkie inicjatywy sołectw, komitetów osiedlowych, innych jednostek organizacyjnych oraz osób
fizycznych w zakresie rozwijaniasportui kultury fizycznej oraz poprawy stanu bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez
budowę i urządzanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych.
CENTRUM REKREACJI I SPORTU
1. Imprezy oraz działalność bieżąca
Referat  Centrum Rekreacji  i  Sportu w 2019 roku wzorem lat  poprzednich planuje kontynuować obsługę imprez
odbywających się na obiektach CRiS zgodnie z harmonogramem wynikającymz kalendarza imprez.
Urządzenia i obiekty wchodzące w skład CRiSbędą udostępniane bezpłatnie chętnym do korzystania z nich: dzieciom
i młodzieży z przedszkola i szkół, osobom indywidualnym oraz na dodatkowe imprezy sportowe.
Na pływalni planuje się w ramach powszechnej nauki pływania kontynuację programu ''Umiem Pływać''.
2. Z prac remontowych
Planuje  się  wykonanie  bieżących  napraw  i  remontów  urządzeń  oraz  obiektów  CRiS  w  celu  zapewnienia  ich
prawidłowego stanu technicznego mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.
Zostaną przeprowadzone prace:
1. renowacja nawierzchni trawiastej na Orliku,
2.wymiana okablowania nagłośnienia na trybunach,
3.wymiana piasku na boisku do piłki ręcznej plażowej,
4.wymiana złóż w 6 filtrach na pływalni.
X. OCHRONA ZDROWIA
Działania w zakresie promocji zdrowia:
W 2019 roku kontynuowane będą akcje w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania  raka piersi. W
ramach tego programu będą przeprowadzone przesiewowe badania mammograficzne. W celu organizacji cyklicznych
badań z mieszkankami Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z Lux Med Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (centrum diagnostyczne FADO Centrum Usług Medycznych w Gdyni).
Gmina  złożyła  również  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego  deklarację  woli
przystąpienia do „Programu zapobiegania upadkom seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”. Program
planowany jest do realizacji  w 2019 roku.
Ponadto  prowadzone  będą  akcje  poboru  krwi,  organizowane  przez  Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
 
Gmina także będzie podejmowała działania promocyjne,  propagujące zdrowy styl  życia  oraz działania z zakresu
ochrony zdrowia.
Podejmowane będą również działania promocyjne z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Katarzyna Przygocka
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21.03.-20.04. Baran-Każdy  Baran  może  spodziewać

się  w  marcu  przypływu  pozytywnej
energii.  We  wszystkich  strefach  życia
będzie Ci się wiodło. Harmonia zagości
nawet  w Twojej  rodzinie.  Relacje  będą
przyjazne,  a  okoliczności  pozwolą  na
rozwiązanie  nawet  najtrudniejszych
problemów. Nie pozwól jednak, aby inni
mieli  na  Ciebie  zbyt  duży  wpływ.
Powinieneś dumnie trzymać się  swoich
opinii.

24.09.-23.10 Waga – W marcu, gdy przyzwyczaisz się
do tempa pracy, sytuacja w twoim związku
również  się  uspokoi.  Pogodzisz  się  ze
swoim  partnerem  i  wasza  relacja  znów
zakwitnie. Wszystko co musicie zrobić, to
spotkać się razem gdzieś w połowie i iść
na kompromis.  Dzięki nowej pozytywnej
energii,  która  jest  obecna,  Waga  będzie
radzić sobie ze stresem łatwo.

21.04.-21.05. Byk  –  Marzec  przyniesie  Bykowi
pozytywną energię, szczególnie w strefie
związków.  Samotne  Byki  będą  miały
wielką  szansę  na  spotkanie  kogoś
specjalnego.  Tylko  nie  bój  się  wycho-
dzić  z  domu.  W  karierze  czeka  Cię
stabilna sytuacja, więc możesz się trochę
rozluźnić.  Nadmierny  wysiłek  nie
przyniesie Ci teraz żadnej korzyści.

24.10. – 22.11. Skorpion – Skorpiony ostatnio zaniedbały
siebie,  a  szczegól-nie  jeśli  chodzi  o  ich
stan fizyczny. W marcu, powinieneś udać
się  do  klubu  fitness  lub  na  przy-kład
zagrać  w  gry  sportowe  z  przyja-ciółmi.
Zrelaksujesz  się  od  stresu  w pracy,  a  co
więcej  wzmocnisz  swoją  odporność
i unikniesz problemów zdrowotnych.

22.05. – 21.06. Bliźnięta –  Nie  pozwól,  aby  poziom
twojej wydajności w pracy spadał tylko
dlatego,  że  w  chwili  obecnej  nic
ważnego się nie dzieje w firmie lub brak
jest  motywacji  ze  strony  twoich
współpracowników.  Nie  musisz  być
lepszy  od  innych,  ale  na  pewno  nie
pozostawaj  w  tyle.  Pracodawcy  często
szukają słabych ogniw w zespole.

23.11. – 21.12. Strzelec  –  Marzec  uśmiechnie  się  do
relacji  międzyludz-kich.  Według
horoskopu,  stałe  związki  będą  kwitnąć,
podobnie  jak  rodzinne  oraz  pomiędzy
przyjaciółmi. Z drugiej strony, nie możesz
spo-dziewać  się  dużo  namiętności,  więc
samotne  Strzelce  nie  będą  miały  dużo
szczęścia  w  spotka-niu  potencjalnego
partnera.  Skieruj  swoją energię  w innym
kierunku.

22.06. – 22.07. Rak –  W  marcu  możesz  napotkać
problemy  w  pracy.  Będą  one  jednak
niewielkie.  Każdy  Rak  będzie  borykał
się  z  brakiem  motywacji.  Dodatkowo,
jeśli  nie  jesteś  wystarczająco
skoncentrowany, możesz pominąć ważną
informację lub popełnić błąd. Nie musisz
się  jednak  za  bardzo  martwić,  gdyż
konsekwencje nie będą poważne. Warto
jednak uczyć się na swoich błędach.

22.12. – 20.01. Koziorożec  –  Zadbaj  o  siebie  i  także
o  swoje  zdrowie.  Być  może  Koziorożec
nie  będzie  miał  dużo  wolnego  czasu  w
marcu,  ale  pamiętaj,  że  profilaktyka  jest
bardzo ważna. Jeśli chodzi o pracę to prze-
chodzisz teraz spokojny okres.  Po prostu
nie  bądź  zbyt  pasywny,  pracodawcy
zawsze patrzą. Zdobądź się na wytrwałość.
Nawet kosztem innych. To konkurs, tak po
prostu działa życie.

23.07. – 23.08. Lew–   Według  horoskopu  w  marcu
czeka Cię wielka zmiana. Lwy w końcu
osiągną  sukces  w  życiu  prywatnym.
W  karierze  rzeczy  nie  wyglądają  tak
kolorowo. Moment nieuwagi wystarczy,
aby  popełnić  błąd.  Musisz  się  bardzo
skon-centrować,  co  niesamowicie  Cię
wykończy. Najlepiej odpoczniesz robiąc
to w czym jesteś dobry, jak na przykład
sport.

21.01. – 18.02. Wodnik  –  Zwróć  większą  uwagę  na
rodzinę  i  przyjaciół.  Teraz  w  marcu
gwiazdy są w niewłaściwym miejscu, jeśli
chodzi  o  twoje  zdrowie.  Dlatego  praca
w nadgodzinach  nie  wchodzi  w  rachubę
dla  Wodnika  w  tym  momencie.
W  towarzystwie  najbliższych  osób
będziesz czuć się dobrze i przyjemnie.

24.08. – 23.09. Panna-  Najlepszym  sposobem  na
uniknięcie  stresu  jest  osiągnięcie
wewnętrznego spokoju. W marcu Panna
w  końcu  będzie  w  stanie  go  zdobyć,
a wraz z nim także wiele wolnego czasu.
Twoja  energia  wzrośnie  robiąc  rzeczy,
które lubisz. Na przykład, weź udział w
zajęciach  sportowych  lub  połącz
przyjemność  z  czymś  pożytecznym
i  ugotuj  dobrą  kolację  dla  swojej
ukochanej osoby.

19.02. – 20.03. Ryby – W marcu, Ryby powinny zwrócić
większą uwagę na członków rodziny lub
bliskich przyjaciół. Nie pozwól, aby twoja
praca  przytłoczyła  cię,  zarezerwuj  kilka
dni w tygodniu, aby odpocząć. Wyjazd na
łono  natury  lub  wspólna  kolacja
zagwarantuje ci, że pojawią się inne myśli.
Gwiazdy  wpłyną  na  ciebie  pozytywnie,
również jeśli chodzi o twoje zdrowie.

 – 24 – 

Object 2


