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MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOWALEWIE POMORSKIM MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOWALEWIE POMORSKIM 
W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU ZAPRASZAW MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU ZAPRASZA

04.10.2019 –  Noc Bibliotek
06.10.2019 – Spektakl „Bezpieczni w mieście”

13.10.2019 – XIX Dzień Papieski
19.10.2019 – XXVII – Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej

Barbara Niewidział
 

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom
życzę dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy.

Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski

z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych!
Życzę wszystkim Państwu, aby pamięć o osobach starszych

nie kończyła się na tym jednym dniu,
a aktywność i pasja nie opuszczały Państwa nigdy!

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski 

18 października swoje święto obchodzą Łącznościowcy 
i Pracownicy Poczty Polskiej.

Z tej okazji życzę wszystkim pracownikom zdrowia 
oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Jednocześnie życzę by podejmowana przez Was ważna 
służba społeczna,

była źródłem osobistej satysfakcji i
przykładem odpowiedzialności oraz życzliwej pomocy.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski
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PIERWSZY DZWONEK WYBRZMIAŁ – WITAJ SZKOŁO :)PIERWSZY DZWONEK WYBRZMIAŁ – WITAJ SZKOŁO :)
Czas wakacji dobiegł końca i uczniowie dnia 2 września br. powrócili w szkolne mury żeby uroczyście rozpocząć 
rok szkolny 2019/2020. Wszystkich pełnych energii po dwumiesięcznym odpoczynku czekają nowe wyzwania,
obowiązki  i cele do zrealizowania.
W uroczystościach inaugurujących nowy rok szkolny, oprócz dyrekcji szkół, kadry pedagogicznej, uczniów i ich
rodziców  nie  mogło  zabraknąć  przedstawicieli  gminy,  jako  organu  prowadzącego  w  osobach  p.  Jacka
Żurawskiego- Burmistrza Miasta, p. Ilony Rybickiej – Zastępcy Burmistrza i p. Ewy Bąk- Sekretarza Gminy.
Ponadto  w uroczystościach  wzięli  udział:  p.  Jerzy Orłowski-  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Kowalewie
Pomorskim, radni Rady Miejskiej - p. Grzegorz Regulski, p. Przemysław Lewandowski i p. Jerzy Koralewski
oraz  ks.  kanonik  Piotr  Igielski  –  Proboszcz  Parafii  Kowalewo Pomorskie,  ks.  kanonik  Benedykt  Drewek –
Proboszcz Parafii Wielka Łąka i ks. kanonik Roman Piask – Proboszcz Parafii w Pluskowęsach.
Jednym z punktów programu uroczystego powitania roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Kowalewo  Pomorskie  było  wręczenie
stypendiów  Burmistrza  Miasta  dla  uczniów,
którzy  w  roku  szkolnym  2018/2019  uzyskali
wysokie wyniki w nauce.
Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się:
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim:
•    Michał Gruszecki,
•    rodzeństwo Olga i Szymon Górni,
•    Milena Boniecka,
•    Michał Zacharek,
•    Nikodem Jarmuszewski,
•    Monika Rączka,
•    rodzeństwo Wojciech i Tomasz Walenda,
•    Wiktoria Krzywdzińska,
•    Bartosz Sankiewicz,
•    Maja Świerad,
•    Michał Wesołowski,
•    Oliwia Czuba,
•    Aleksandra Dulka,
•    Mateusz Witkowski,
•    Magdalena Oleś,
•    Dominika Hinz,
•    Amelia Skorska,
•    Piotr Orzechowski,
•    Miłosz Szczerbiak.
-  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Wielkim
Rychnowie:
•    Paulina Derewecka,
•    Kamil Stachowski,
•    Kinga Marzec,
•    Laura Ruszkowska,
•    Wojciech Kowalski,
•    rodzeństwo Agata i Łukasz Kwaśniewscy,
•    Weronika Stopyra,
•    Hubert Zieliński,
•    Dominika Klugier,
•    Olga Kowalik,
•    rodzeństwo Paweł i Piotr Kończalscy,
•    Małgorzata Szymczak,
•    Konrad Ostrowski,
•    Julia Iwanowska,
•    Natalia Chłopecka,  
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach:
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•    Marcel Albeer,
•    Natalia Kozera,
•    Oliwia Wiśniewska,
•    Patrycja Wiśniewska,
•    Kinga Krzyżanowska,
•     Adrian Łęgowski,
•    Dagmara Świerad,
-  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Wielkiej
Łące:
•    Błażej Frankowicz,
•    Alicja Huttner,  
•    Alicja Regulska,
•    Mikołaj Siwiec,  
Pozostałe  wyróżnione  osoby  zostaną
nagrodzone,  ze  względów  organizacyjnych,  w
późniejszym terminie. W ich gronie znaleźli się
-  3  absolwentów  Szkoły  Podstawowej  w
Kowalewie Pomorskim:
•    Martyna Boniecka,
•    Julia Reda,
•    Jakub Witkowski,
- 1 absolwent Szkoły Podstawowej w Wielkim
Rychnowie:
•    Kacper Stachowski,
- 1 studentka UMK w Toruniu:
•    Dominika Zielińska,
      -  6 uczniów kształcących się  w szkołach
ponadpodstawowych:
•    Jakub Osiński,
•    Szymon Chrościelewski,
•    Martyna Zegarska,
•    Wiktoria Kozłowska,
•    Weronika Szczepańska,
•    Klaudia Chłopecka
     - 1 uczeń gimnazjum  w Toruniu:
•    Stanisław Grzegórski
-  1  uczeń  Chrześcijańskiej  Szkoły
Montessorii:
•    Maciej Waśko,
-  5  absolwentów  oddziałów  gimnazjalnych
Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim:
•    Martyna Mochalska,
•    Julia Borkowska,
•    Wiktoria Tylmanowska,
•    Kacper Lewandowski,
•    Zuzanna Kordowska
Zgodnie z  § 1 załącznika Nr 1 do uchwały nr
XI/108/12  Rady  Miejskiej  w  Kowalewie
Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie
zasad  udzielania  stypendiów  i  nagród  Gminy
Kowalewo Pomorskie  o stypendium mogą  się
ubiegać  uczniowie,  którzy  spełniają  łącznie
następujące warunki:
1) pobierają naukę w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych,  szkołach  ponadgimnazjalnych,
wyższych,
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2) zamieszkują na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,
3) zakończyli rok szkolny/akademicki oraz szczególnie wyróżnili się w nauce, uzyskując w ostatnio zaliczonym
roku średnią arytmetyczną ocen:
•    5,4 uczeń szkoły podstawowej,
•    5,3 uczeń szkoły ponadpodstawowej,
•    4,8 student szkoły wyższej.
4)  nie  otrzymują  stypendiów  z  innego  źródła  z  wyłączeniem  stypendiów  o  jakich  mowa  w  uchwale  Nr
XXI/206/2000 Rady Miejskiej  w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia
długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
Za uzyskane w roku szkolnym 2018/2019 wysokie wyniki w nauce nagrodzonych zostało łącznie 67 uczniów i
studentów. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M.Lewandowska
O OBWODNICY….O OBWODNICY….

12  września  br.  biuro  Burmistrza  Miasta  Kowalewo
Pomorskie Jacka Żurawskiego odwiedziła Marzenna Drab-
polityk i urzędnik samorządowy, wicewojewoda kujawsko-
pomorski  (2006–2007),  posłanka  na  Sejm  VI  kadencji
(2007–2011),  wiceminister  edukacji  (2015–2018).  Na
spotkaniu  rozmawiano  m.in.  o  tym,  iż  podjęte  zostały
działania mające na celu wpisanie do pierwszej dziesiątki
budowy  kowalewskiej  obwodnicy  do  programu  „Stu
obwodnic”.

M.Radko
ZEBRANIE WYBORCZE W SOŁECTWIE PIĄTKOWOZEBRANIE WYBORCZE W SOŁECTWIE PIĄTKOWO

W dniu 06 września 2019 r., przy frekwencji 34%, mieszkańcy
wsi Piątkowo wybrali władze Sołectwa oraz podzielili budżet na
2020  r.  Zebranie  sprawnie  poprowadził  p.  Mateusz
Leśnikowski.   W  pierwszej  części  Sołtys  Marylena
Lewandowska przedstawiła sprawozdanie z prowadzonej wraz z
Radą Sołecką działalności za okres 2015 – 2019 r. Mieszkańcy oraz goście zaproszeni z uznaniem odnieśli się do
podejmowanych  inicjatyw,  zaangażowania  oraz  licznych  sukcesów,  dzięki  którym  Piątkowo  zyskało  nowe
oblicze. W minionej kadencji  udało się zrealizować szereg przedsięwzięć m.in.  poprawić stan dróg, poboczy,
zieleńców, wiaty przystankowej oraz figury.  Sołectwo aktywnie wspierało szkoły oraz OSP w Pluskowęsach.
Mieszkańcy licznie uczestniczyli w spotkaniach, i uroczystościach gminnych. Ze środków budżetu Gminy oraz
PROW na lata 2014-2020 zrealizowano największą, długo oczekiwaną inwestycję, tj. wybudowano i wyposażono
Wiejski  Dom  Kultury.  Dzięki  właściwemu  gospodarowaniu  środkami  z  funduszu  sołeckiego  i  środkom

 – 5 – 



pozyskanym ze zdobytych nagród udało się doposażyć kuchnię, przyozdobić salę i zagospodarować teren wokół
budynku.
Zabierając  głos  Burmistrz  Miasta  Jacek  Żurawski  pogratulował  władzom  sołectwa  i  jego  mieszkańcom
operatywności,  kreatywności  i sukcesów w konkursach  gminnych.  Przedstawił  również  bieżące  informacje  o
najważniejszych wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez Gminę.  
W dalszej części zebrania przystąpiono do przeprowadzenia wyborów. Sołtysem Piątkowa bezapelacyjnie została
p.  Marylena  Lewandowska.  Wspierać  ją  będzie  Rada  Sołecka  w  osobach:  Hanna  Przyziółkowska,  Iwona
Malanowska,  Justyna  Ługowska,  Ilona  Radomska,  Artur  Wiśniewski  i  Wioletta  Jaros.  Nad  prawidłowym
wykorzystaniem funduszu sołeckiego czuwać będzie  3-osobowa Komisja Rewizyjna – p. Urszula Gutmańska, p.
Gabriela  Przyziółkowska i  p.  Patryk  Jaros.  Doceniając  dotychczasową pracę  na  rzecz  sołectwa p.  Marylena
Lewandowska złożyła  podziękowania i kwiaty ustępującym członkom Rady Sołeckiej.
W 2020 r.  budżet  Sołectwa wynosić  będzie  19 557,36 zł.  Mieszkańcy zadecydowali,  że  większość środków
zostanie pzreznaczona na utrzymanie dróg oraz Wiejskiego Domu Kultury. Zabezpieczono również fundusze na
doposażenie placu zabaw, utrzymanie zieleni oraz organizację spotkań integracyjnych.

A. Dalke

Zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z
zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie-Pomorskim”. W miesiącu
październiku zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach zadania został dobudowany amfiteatr, zaaranżowany taras na salę kameralną, a także zagospodarowana
Górka Zamkowa poprzez wykonanie ścieżek, ustawienie ławek, a także montaż podświetlenia wieży ciśnień.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.053.081,60 zł kwota dofinansowanie projektu 717.961,10 zł.
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Na infrastrukturze  powstałej  w  ramach  realizacji  projektu  zaplanowanych  jest  szereg  imprez  kulturalnych  i
społecznych,  które  mają  na  celu  m.in.  zwiększenie  poziomu  wiedzy  z  zakresu  profilaktyki  zachowań
nieakceptowanych  społecznie,  wzrost  poczucia  bezpieczeństwa,  poszerzenie  oferty  programowej  w  zakresie
szeroko rozumianej integracji i aktywności społecznej.

M.Dębińska

 Zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo –
świetlicy  wiejskiej  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  przyległego  na  cele  rekreacyjno  -  szkoleniowe”.  W
miesiącu październiku zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach zadania został przeprowadzony remont i adaptacja starego budynku remizo – świetlicy na potrzeby
rekreacyjno  –  szkoleniowe,  m.in.  wykonano  termomodernizację
budynku  polegającą  na  dociepleniu  ścian  i  dachu,  wymieniono
konstrukcję  i  pokrycie  dachowego,  wykonano  wentylację  w
pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych, rozebrano wieżę do suszenia
węży,  wykonano  izolację  przeciwwilgociową  pionowych  ścian
fundamentowych,  wzmocniono  fundamenty  obiektu,  wymieniono
obróbi  blacharskie,  rur  spustowych  i  rynien,  wymieniono  stolarkę
drzwiową wewnętrzną, wykonano klimatyzację sali i utwardzono część
terenu oraz zagospodarowano teren poprzez montaż urządzeń rekreacji
oraz elementów małej architektury.
Całkowita  wartość  projektu  wynosi  497.491,30  zł  kwota
dofinansowanie projektu 254.945,17 zł.

M.Dębińska
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V MIEJSKO-GMINNE ZAWODY STRZELECKIE STRAŻAKÓW OSPV MIEJSKO-GMINNE ZAWODY STRZELECKIE STRAŻAKÓW OSP
7 września 2019 roku na Strzelnicy w Kiełpinach druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy  Kowalewo  Pomorskie  sprawdzali  swoje  umiejętności  strzeleckie  podczas  V  Miejsko-Gminnych
Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP.

W zawodach udział wzięło jedenaście pięcioosobowych drużyn. Każdy zawodnik miał do oddania z broni KBKS
trzy  strzały  próbne  i  pięć  strzałów  ocenianych,  do  tarczy  oddalonej  o  50  m,
w postawie strzeleckiej leżącej. Komisja sędziowska, nie tylko skrupulatnie liczyła oddane strzały, ale również
czuwała nad bezpieczeństwem zawodników i zebranych kibiców. Dla wielu zawodników nie był to ich pierwszy
udział w zawodach tego typu. O klasyfikacji drużyn decydowała suma punktów zdobytych przez poszczególnych
członków drużyny z jednostki OSP.
Poniżej zostały przedstawione wyniki końcowej klasyfikacji poszczególnych drużyn OSP.
I miejsce OSP Pluskowęsy – 216  pkt.
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II miejsce OSP Chełmoniec - 198 pkt.
III miejsce OSP Kiełpiny - 186 pkt.
Drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne do wykorzystania na potrzeby jednostki. Pozostałe
drużyny  otrzymały  dyplomy  za  udział:  IV  OSP  Mariany  (185pkt.),
V  OSP  Mlewo  (177  pkt.),  VI  OSP  Pruska  Łąka  (176  pkt.),  VII  OSP  Mlewiec  (163  pkt.),
VIII OSP Srebrniki (160 pkt.), IX OSP Wielkie Rychnowo (159 pkt.), X OSP Sierakowo (155 pkt.).
Indywidualnie najwięcej punktów, bo aż 46 na 50 możliwych zdobył druh Marek Sutkowski z jednostki OSP
Pluskowęsy, który otrzymał pamiątkowy puchar oraz dyplom. Podczas tegorocznych zawodów nie było żadnej
pustej tarczy.
Podczas zawodów mogliśmy przekonać się o tym, że strażacy mogą w każdej chwili otrzymać wezwanie do
akcji.  Przed rozpoczęciem zawodów druhowie z jednostki OSP Pluskowęsy zostali zadysponowani do usunięcia
gniazda szerszeni znajdującego się na strzelnicy. Z kolei druhowie z jednostki OSP Kowalewo Pomorskie nie
mogli oddać wszystkich strzałów podczas zawodów ze względu na dwukrotne zadysponowanie ich do akcji.

Katarzyna Frasunkiewicz
WSPOMNIENIE DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCHWSPOMNIENIE DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH

W dniu 13 września 2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące organizację tegorocznych Dożynek Gminno-
Parafialnych, które odbyły się w dniu 24 sierpnia 2019 r. w Wielkim Rychnowie.

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski oraz ks. kanonik Benedykt Drewek - Proboszcz
Parafii pw. Św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące złożyli podziękowania za trud włożony w organizację
uroczystości  Starostom  i  Gospodarzom  Dożynek,  sołtysom  sołectw  –  Wielkie  Rychnowo,  Nowy  Dwór  i
Borówno, radnym Rady Miejskiej  w Kowalewie Pomorskim z terenu tych sołectw oraz Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej w Wielkim Rychnowie.
Relację  z  tegorocznych  Dożynek  Gminno-Parafialnych  można  przeczytać  na  stronie  Urzędu  Miejskiego  w
Kowalewie Pomorskim:
http://www.kowalewopomorskie.pl/art,1399,mieszkancy-gminy-kowalewo  pomorskie-podziekowali-za-
tegoroczne-plony-czyli-dozynki-2019  . 
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie  już dziś zachęca kolejne  sołectwa z terenu naszej gminy, aby podjęły się
trudu   organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych w roku 2020.

Edyta Jasińska
 

 – 9 – 

http://www.kowalewopomorskie.pl/art,1399,mieszkancy-gminy-kowalewo%20pomorskie-podziekowali-za-tegoroczne-plony-czyli-dozynki-2019
http://www.kowalewopomorskie.pl/art,1399,mieszkancy-gminy-kowalewo%20pomorskie-podziekowali-za-tegoroczne-plony-czyli-dozynki-2019


 

       

 

 

 

 – 10 – 



DOŻYNKI W SIERAKOWIEDOŻYNKI W SIERAKOWIE
W dniu  08-09-2019 r w Sierakowie odbyły się Dożynki Sołeckie, organizatorami byli  Rada Sołecka, Sołtys,
KGW i OSP.  Z zaproszonych gości przybył Proboszcz Parafii w Kowalewie Pom. ks. Kanonik Piotr Igielski oraz
Sekretarz Gminy Pani Ewa Bąk, która reprezentowała Samorząd Gminy.  

Starostami  dożynek  byli  Małgorzata  i  Zbigniew  Panter,  czynny  udział  w  uroczystości brali  członkowie
Młodzieżowej  Drużyny  Pożarniczej,  jako  asystenci  starostów  -  Zuzanna  Kalinowska,  Jowita  Felka,  Miłosz
Kalinowski oraz Kacper Waszewski. Korowód dożynkowy poprowadzili druhowie OSP z miejscowej jednostki, a
członkowie MDP nieśli ozdobę dożynkową. Błogosławieństwa chleba, wieńca i plonów dokonał ks. Proboszcz
Piotr Igielski, a starostowie przekazując chleb na ręce Księdza Proboszcza, Sekretarz Gminy i Sołtysa poprosili o
sprawiedliwy  jego  podział.  Następnie  przy  pomocy  swoich  młodych  asystentów  częstowali  wszystkich
przybyłych chlebem.  
Zabierając  głos  Sekretarz  Gminy  Ewa  Bąk  podkreśliła  znaczenie  pracy  rolników  oraz  złożyła  życzenia
wszystkiego dobrego a także wytrwałości i godziwej zapłaty za swoje plony.
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Sołtys wsi podkreśliła, że dożynki to czas świętowania i podziękowania dla rolników za ich trud i ciężką pracę.
To  mieszkańcy  wsi  potrafią  bezinteresownie  działać  na  rzecz  swojej  małej  ojczyzny  czego  dowodem  jest
zdobycie przez Sierakowo I miejsca w Gminnym Konkursie na witacz dożynkowy, IV miejsca  w konkursie na
ozdobę dożynkową.
Na przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości czekał urozmaicony poczęstunek – pyszne swojskie ciasta,
kiełbaski  z  grilla,  pierogi,  leczo;  różnorodne  przekąski  i  pyszny tort  dożynkowy.  Na dzieci  czekały bardzo
ciekawe zajęcia z animatorem. Starościna dożynek osobiście przygotowała dla przybyłych pyszny żurek, którego
każdy mógł skosztować.  Wszystko było bezpłatne dzięki hojności sponsorów. Obsługę uroczystości zapewnili
członkowie KGW,  Panowie z OSP   oraz członkowie MDP.  Biesiada trwała do późnych godzin nocnych.

Serdeczne  podziękowania  dla  osób  które  wsparły  finansowo
organizację dożynek: Anna i Jarosław Zielińscy, Stefania i Henryk
Dunajscy;  Mirosław Kryger;  Sylwia  i  Krzysztof  Kin;  Renata  i
Sebastian  Waszewscy;  Teresa  i  Ryszard  Skorasińscy,  Paulina  i
Łukasz  Dunajscy;  Rafał  Śliwa,  Lidia  i  Marcin  Dunajscy;
Małgorzata i Grzegorz Bąk; Grażyna i Stanisław Gawęccy; Maria
i Jarosław Lipka; Małgorzata i Kazimierz Kliniewscy; Bożena i
Kazimierz  Wróblewscy;  Zofia  i  Witold  Klugowscy;  Danuta  i
Krzysztof Szlęk; Karolina Lenczewska-Bąk; Adam Lenczewski;
Hanna Kamińska; Dorota i Adam  Kalinowscy, Kamila Ludwik.
Ciasta  na dożynkową uroczystość zapewniły następujące Panie:
Panter;  Osińska;  Gawęcka;  Oswald;  Marcinkowska,  Brzeska
Anna;  Skorasińska;  Wiśniewska;  Jankowska;  Wróblewska;
Iglińska;  Klugowska,  Lenczewska;  Bąk  Ewa;  Wiewiór;  Bąk
Grażyna;  Lenczewska-Bąk;  Brzeska  Małgorzata.  Pani  Nowak
pyszne ogórki, a Państwo Kliniewscy sery domowej produkcji -
serdeczne podziękowania.

Serdeczne  podziękowania  dla  Pana
Michała  Bąk  za  udostępnienie  pola  pod
witacz;  dla  Pana  Zbyszka  Bąk  za
spontaniczne  włączenie  się  do  prac;  dla
Pani  Eli  Majewskiej  za  przygotowanie
wszystkich postaci zdobiących witacz; dla
wszystkich  którzy  udostępnili  zboże,
warzywa  owoce  oraz  eksponaty  do
wyposażenia witacza.
Wielkie  brawa  i  podziękowania  dla
głównych  wykonawców  witacza,  który
przez  trzy  tygodnie  odwiedziło  ponad  5
tysięcy osób, a ponad 800 wpisało się do
księgi gości; a są to wpisy z całej Polski,
Europy  (Niemcy,  Holandia,  Włochy,
Anglia,  Irlandia  Północna,  Szkocja)
Ameryki  Północnej  –  Chicago;  Ameryki
Południowej - Buenos Aires.
Główni  wykonawcy:  Anna  i  Tomasz
Osińscy;  Anna  i  Dariusz  Skorasińscy;
Anna  i  Mirosław  Marcinkowscy;  Anna
Kmieciak,  Danuta i  Marcin Śmiglewscy;
Rafał  Śliwa;  Małgorzata  Lenczewska;
Marcin  Dunajski;  Karolina  Lenczewska-

Bąk;  Zofia  i  Witold  Klugowscy  oraz  członkowie  MDP:  Mikołaj  Skorasiński;  Jakub  Osiński;  Marcelina
Skorasińska; Miłosz Kalinowski; Kacper Skorasiński.
Ponadto wielkie podziękowania dla druhów strażaków za zaangażowanie, obsługę grilla, pokaz wozu bojowego
oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uroczystości.

Sołtys Sołectwa Sierakowo - Marta Pawlik-Śliwa
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NOWE WYMOGI W ZAKRESIE PALENIA W PIECU ORAZ MOŻLIWOŚCI WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA.NOWE WYMOGI W ZAKRESIE PALENIA W PIECU ORAZ MOŻLIWOŚCI WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA.
W związku z rozpoczynającym się  okresem grzewczym pojawia  się  problem zanieczyszczenia  powietrza  w
wyniku  niskiej emisji tj.    emisji szkodliwych substancji i pyłów z lokalnych kotłowni oraz  domowych pieców
grzewczych. 
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje, że  została przyjęta  przez Sejmik Województwa Kujawsko-
Pomorskiego   Uchwała  nr  VIII/136/19  z  dnia  24  czerwca  2019  r.  w  sprawie  wprowadzenia  na  obszarze
województwa  kujawsko-pomorskiego  ograniczeń  i  zakazów  w  zakresie  eksploatacji  instalacji,  w  których
następuje spalanie paliw ( tzw. uchwała antysmogowa ).
  Główne założenia uchwały to przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji i wymiana pieców dzięki czemu w
ciągu kilku lat znacząco powinien poprawić się stan
powietrza, którym oddychamy.
Przyjęta  uchwała  antysmogowa   zawiera  katalog
paliw stałych, których stosowanie jest zakazane oraz
określa standardy emisyjne  w zakresie efektywności
energetycznej, którym wkrótce będą musiały podlegać
wszystkie piece centralnego ogrzewania, inne piece, a
nawet  domowe  kominki.  Określa  też  stosunkowo
długie okresy przejściowe dla części nowych regulacji
–  tak,  by  ich  wprowadzenie  było  jak  najmniej
uciążliwe i wpisywało się w naturalny rytm wymiany
wyeksploatowanych urządzeń.
 Najważniejsze  zapisy  uchwały  oraz  terminy  ich
wdrażania:
-  zakaz  palenia  węglem  brunatnym  oraz  paliwami
stałymi  produkowanymi  z  wykorzystaniem  tego
węgla;  mułami  i  flotokoncentratami  węglowymi
(także  ich  pochodnymi),  miałem  węglowym
najgorszej  jakości  i  mokrą  biomasą  (np.
niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019 r.
-  obowiązek  posiadania  świadectwa  jakości
używanego paliwa stałego – od 1 września 2019 r. 
- zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.
-  zakaz  używania  ogrzewaczy  pomieszczeń  (np.  kominków)  niemieszczących  się  w  standardach  emisji  i
efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.
- zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028 r.

Możliwości sfinansowania wymiany pieców.
Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Toruniu  prowadzi  nabór  wniosków  o
dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.
Realizacja programu trwa  do roku 2029. 
Mieszkańcy   mogą skorzystać z  dotacji celowej z      budżetu gminy Kowalewo Pomorskie na wymianę źródeł
ciepła  zasilanych  paliwami  stałymi  w  lokalach  mieszkalnych  wykorzystywanych  w  całości  na  cele
mieszkaniowe.
Dofinansowanie  przeznaczone  jest  dla  osób  fizycznych,  będących  właścicielami,  współwłaścicielami
nieruchomości,  stanowiących  lokal  mieszkalny  lub  użytkownikami  wieczystymi  nieruchomości,
wykorzystywanych w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.   
Kwota dotacji jaką może otrzymać Beneficjent w ramach dofinansowania wymiany źródła zasilanego paliwem
stałym wynosi 2.000,00zł.
Nabór  wniosków  w  ramach  ww.  dofinansowania  rozpoczął  się  od  1  lipca  2019  r.  i  będzie  trwał  do  15
października 2019 r., bądź do wykorzystania ustalonego w regulaminie dotacji limitu (15 dofinansowań). 
W chwili obecnej istnieje jeszcze możliwość dofinansowania do wymiany 9 pieców.  
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z dostępnych form dofinansowania i wymiany źródeł ciepła, co wpłynie
korzystnie na stan powietrza.

Edyta Jasińska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej. 
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
W BIELSKU ZAKOŃCZONAW BIELSKU ZAKOŃCZONA

W dniu 8 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa z
Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo, sp. z o.o.
spółka komandytowa z siedzibą w Rogowo 23, 87-
162 Lubicz na wykonanie zadania pn. „Przebudowa
części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi
nr  110128C  w m. Bielsk,  gmina  Kowalewo
Pomorskie” o długości 695 m. Termin wykonania robót został ustalony do 31 sierpnia 2019 r.
Zadanie realizowane było w ramach umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie
pomocy  finansowej  na  operacje  typu  „Budowa  lub  modernizacja  dróg  lokalnych”  w  ramach  poddziałania
„Wsparcie  inwestycji  związanych  z  tworzeniem,  ulepszaniem  lub  rozbudową  wszystkich  rodzajów  małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020.  Ogólny  koszt  zadania  wynosi  604.910,00  zł,  w  tym  koszt  robót
budowlanych stanowi kwotę 599.010,00 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wynosi 244.182,00 zł, pozostałe
środki zostaną sfinansowane z budżetu gminy.
Zadanie  zostało  zrealizowane  zgodnie  z  terminem  przewidzianym  w  umowie.  W  dniu  5 września  2019  r.
dokonano odbioru wykonanych robót.

M. Wegner
WYBÓR WŁADZ NA OSIEDLU BRODNICKIMWYBÓR WŁADZ NA OSIEDLU BRODNICKIM

30 sierpnia 2019 roku mieszkańcy Osiedla Brodnickiego, na
zebraniu  wyborczym,  zorganizowanym  w  MGOK  w
Kowalewie  Pomorskim,  dokonali  wyboru
Przewodniczącego,  Zarządu Osiedla  i  Komisji  Rewizyjnej.
W  zebraniu  uczestniczyło  30  osób,  spośród  269
uprawnionych mieszkańców do głosowania (11,15 %).
Na  Przewodniczącego  Zebrania  wybrano  Przemysława
Rudewicza,  który  zgodnie  z  porządkiem  obrad,  sprawnie
przeprowadził  zebranie.  Po  przedstawieniu  procedur
przystąpiono  do  przeprowadzenia  wyborów
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Przewodniczącego Komitetu,  Zarządu Osiedla oraz Komisji  Rewizyjnej,  wg Statutu Samorządu Osiedlowego
Osiedle Brodnickie. 
Następnie dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: Bartosz Boniecki, Sandra Rudewicz, Czerwiński
Michał, która ma charakter organu pomocniczego, którego zadaniem jest techniczna obsługa wyborów.
Decyzją  wyborców  Przewodniczącym  Osiedla  Brodnickiego  został  ponownie Henryk  Sławiński,  który
podziękował mieszkańcom za zaufanie i wybór na kolejną kadencję. 
Następnie w głosowaniu tajnym wybrano Zarząd w osobach: Wiącek Bernadeta, Motycki Ireneusz, Pęcherski
Stanisław,  Repeć  Ryszard,  zaś  w  głosowaniu
jawnym Komisję  Rewizyjną  w osobach:  Jerzy
Wiącek  (Przewodniczący),  Jodłowski  Mariusz,
Wioletta  Więcek.  Na  zebranie  wyborcze
przybyli  zaproszeni  goście:  Burmistrz  Miasta
Jacek  Żurawski,  Radny  Rady  Miejskiej
Wojciech  Małkiewicz.  Po  części  wyborczej
rozpoczęła  się  dyskusja  na  tematy  ważne  dla
mieszkańców. Burmistrz wspomniał o otwarciu
nowej  siedziby  Urzędu  Miejskiego  oraz
Przedszkola  Publicznego  w  Kowalewie
Pomorskim  przy  ul.  Konopnickiej  13  oraz
poruszył  sprawę  zagospodarowania  budynków
gminnych. Włodarz zaznaczył, że od września br. świetlica osiedlowa wraca do mieszkańców osiedla.
Na  zakończenie  Radny  Rady  Miejskiej  Wojciech  Małkiewicz  podziękował  za  dobrą  współpracę  z
Przewodniczącym oraz Zarządem Osiedla. Zaznaczył, że będzie starał się wspierać i pomagać.

B. Sławińska-Śliwa
FESTYN WE FRYDRYCHOWIEFESTYN WE FRYDRYCHOWIE

W dniu 1 września 2019 r. Sołtys Pani
Małgorzata Kawula oraz Rada Sołecka 
zorganizowali  dla  najmłodszych
mieszkańców  sołectwa  Festyn  na
zakończenie lata.
Organizatorzy  zapewnili  najmłodszym
wiele  bezpłatnych  atrakcji  między
innymi:  puszczanie  baniek  mydlanych,
malowanie  twarzy,  robienie  tatuaży,
zabawa  z  chustą,  wata  cukrowa.
Największym  zainteresowaniem
cieszyła  się  dmuchana  zjeżdżalnia  i 
trampolina.
Dzieci  oraz  dorośli  mogli  skosztować
pysznych  kiełbasek  z  grilla  oraz
różnych słodkości przygotowanych na tę
uroczystość.
Serdeczne  podziękowania  dla

sponsorów  oraz  osób,  które  pomogły  w  organizacji
imprezy: Pani Iwonie Kawuli i Panu Krzysztofowi Kawuli
za  pozyskania  dodatkowych  funduszy,  Firmie  Plastica,
Olkop,  Eljot,  Dar-Pol  FH  Iwański  Dariusz  Ostrowite,
Multimer,  Okręgowy Związek Plantatorów w Grudziądzu
za  wsparcie  finansowe.  Podziękowania  dla  MGOK  w
Kowalewie  Pomorskim  za  wypożyczenie  sprzętu,  oraz
Stowarzyszenia  Pluskowęsy  za  wypożyczenie  namiotu.
Szczególne podziękowania dla Pań z KGW Frydrychowo,
które  zainspirowały  to  przedsięwzięcie,  przygotowały  i
obsługiwały stoiska  w trakcie Pikniku.  

Żaneta Kubiak
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  70 LAT MINĘŁO … A WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ TAK70 LAT MINĘŁO … A WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ TAK
Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Kiełpinach  powstało  w 1949  roku.  Po ukończeniu  kursu  dla  pracujących  Kół
Gospodyń Wiejskich i Prezesów Samopomocy Chłopskiej w Wąbrzeźnie jego pierwszą przewodniczącą została
p.Sabina Szczekocka.
Wówczas koło liczyło 14 członkiń. W roku 1952 kolejną przewodniczącą Koła została p.Helena Kałon, która
stanowisko to sprawowała do 1961 roku. W grudniu tego roku nową przewodniczącą została p.Feliksa Dec. Jej
kadencja trwała tylko 5 miesięcy. Od maja 1963 roku nową szefową KGW została p.Stefania Wójcik. W tym
czasie w kole działały już 22 osoby.

Działalność  przebiegała  w  trudnych  warunkach.
Brakowało  wszelkich  środków nawet  mydła.  Aby  mieć  własne  fundusze  na  potrzeby Koła,  kobiety zaczęły
urządzać zabawy taneczne.  Potem zaczęto organizować   kursy garmażeryjne,  kurs kroju i  szycia,  szkolenia z
lekarzem,  prowadzona była  sprzedaż  warzyw inspektowych dla  potrzeb  członkiń.  Panie  zajmowały się  także
rozprowadzaniem piskląt.
Po rezygnacji z funkcji przez p.Stefanię Wójcik, w  1972 roku stanowisko przewodniczącej Koła przypadło p.
Franciszce Szczekockiej, która szefowała aż do 2005 roku. Następczynią w/w została p.Elżbieta Bejger,  a w 2016
roku funkcję przewodniczącej przejęła p.Magdalena Bartoszyńska- obecna przewodnicząca.

 – 16 – 



Początkowo  panie  nie  miały  swojego  lokum.  W  1982  otrzymały  lokal  po  byłej  szkole,  który  został
wyremontowany przy udziale mieszkańców, wyposażony w niezbędne urządzenia, naczynia, krzesła i stoliki.  Po
oddaniu nowej świetlicy w 2003 roku wyposażenie zostało przeniesione do nowego budynku, który obecnie stał
się miejscem cyklicznych spotkań  
Od wielu lat koło organizuje różnorodne uroczystości i spotkania , wyjazdy, które integrują nie tylko członkinie,
ale całe społeczeństwo sołectwa Kiełpiny.

W grudniu 2018 roku  KGW Kiełpiny zostało
zarejestrowane  w  Agencji  Restrukturyzacji  i
Modernizacji Rolnictwa w Oddziale w Golubiu-
Dobrzyniu, co pozwoliło na pozyskanie dotacjji
w łącznej wysokości 8 tys.złotych
To tyle historii.
W  2019  roku  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w
Kiełpinach  obchodzi  70  rocznicę  swojej
działalności.  Już  wiosną  tego  roku  Panie
rozpoczęły  intensywne  przygotowania  do
uroczystego uczczenia tego wydarzenia.
Kulminacyjny  dzień  nastąpił  31  sierpnia
bieżącego  roku,  gdzie  w  obecności
zaproszonych gości w osobach:
-p.  Jacka  Żurawskiego  –  Burmistrza  Miasta
Kowalewo Pom.

-p. Ewy Bąk – Sekretarza Gminy Kowalewo Pom.
-p. Jerzego Orłowskiego- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
-p. Hanny Kalinowskiej – Radnej Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
-p. Katarzyny Jaguś-Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach
-przedstawicieli druhów strażaków z OSP Kiełpiny
oraz Sołtysa ,  Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi,  świętowano to szczególne wydarzenie.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świetą sprawowaną przez ks. Andrzeja Jakielskiego- Proboszcza Parafii w
Lipnicy, który w swoim kazaniu podziękował za za piękną „misję” gospodyni. Podkreślił ważną rolę jaką pełni
każda z nich w życiu  rodziny. Ksiądz Andrzej mówił także  o mocy jednoczenia pokoleń przy wspólnym stole,
gdzie  można  pobyć  ze  sobą  mogąc  jednocześnie  korzystać  z  daru  talentów  kulinarnych  jakie  posiadają
gospodynie.
W dalszej  części  uroczystości  p.  Magdalena  Bartoszyńska  -  przewodnicząca  KGW Kielpiny  podziękowała
symbolicznymi upominkami najstarszym członkiniom Koła, które działają w tej organizacji już ponad trzydzieści
lat. Wśród wyróżnionych znalazły się : p. Szczekocka Franciszka, p. Bejger Lucyna, p.Bejger Mieczysława, p.
Bejger Elżbieta, p. Bartoszyńska Maria, p.Czarnik Barbara, p.Górska Krystyna, p. Parda Maria, p. Szczekocka
Ewa, p. Walczak Bożena, p.Wójcik Alicja, p. Wojtunik Zofia, p.Wadych Danuta, p. Zdziarska Janina.
Tego dnia nie zabrakło oczywiście mocy życzeń kolejnych lat wytrwania w propagowania polskiej tradycji i  sił w
kontynuowaniu podjętego dzieła.
Było także coś dla ducha i ciała. W części arystycznej  uczestnicy uroczystości mogli podziwiać aktorski talent
zespółu  „  Kowalewiacy”  zaś  w  części  kulinarnej  skosztować  gościńca,  który  zadowolił  najbardziej
wymagających degustatorów.
Zarząd  KGW Kiełpiny  bardzo  dziekuję  sponsorowi,  którym  był  Bank  Spółdzielczy w  Kowalewie  Pom.  za
wsparcie finansowe, które pozwoliło na współorganizowanie jubileuszowej imprezy.

A.Panak
EKOBIESIADA 2019EKOBIESIADA 2019

W dniu 15 września 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim 
zorganizowano już po raz czternasty „ Ekobiesiadę „ w ramach kampanii „ Sprzątanie Świata –Polska „
Ekobiesiada składała się z trzech konkursów: plastycznego, kulinarnego i ekomody. 
W konkursie  plastycznym należało wykonać wizerunek chronionego zwierzęcia, naturalnych rozmiarów. Jury
oceniało  różnorodność  użytych  materiałów,  sposób  wykonania  oraz  podobieństwo  wykonanych  zwierząt  do
oryginału. Kreatywność uczestników była niesamowita. Zgłoszonych prac było aż trzydzieści dziewięć. 
Konkurs  kulinarny polegał  na  przygotowaniu  potraw  na  bazie  produktów  naturalnych,  oceniano  walory
smakowe oraz  sposób podania poszczególnych potraw i  dekorację  stołu.  Uczestnicy musieli  wybrać  jedną z
dowolnych potraw, którą przedstawią jury. 

 – 17 – 



W  ekomodzie zaś,  liczyła  się  fantazyjność  stroju,  jak  również  sposób  wykonania   i  użycie  materiałów
naturalnych. Najliczniejszą grupę stanowili przedszkolaki z publicznego przedszkola.
W konkursach udział wzięli również: uczniowie SP w Kowalewie Pomorskim, SP w Wielkim Rychnowie, SP w
Wielkiej Łące, SP w Pluskowęsach, SP w Mlewie, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Przedszkola Publicznego oraz
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.
Imprezę uświetnił pokaz taneczny w wykonaniu Grupy Tanecznej  FAN ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim pod kierunkiem Katarzyny Grabowskiej i Jolanty Zarębskiej. 
Wszystkie konkursy oceniało powołane Jury w składzie:
Barbara Niewidział- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Jerzy Koralewski- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,
Marzena Zalewska- Terapeuta Zajęciowy w WTZ,
Maria Nowatka- Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Hanna  Kalinowska –  Radna  Rady  Miejskiej  w
Kowalewie Pom.,
Wojciech  Małkiewicz-  Wiceprzewodniczący  Rady
Miejskiej w Kowalewie Pom.,
Barbara  Bezorowska-  Przewodnicząca  Koła  Kobiet
Kreatywnych w Kowalewie Pom.,
Teresa Żurawska- Członek KGW oraz Rady Sołeckiej
Chełmonie
Wyniki Ekobiesiady 2019:
 Konkurs plastyczny:
I miejsce: Marcelina Skorasińska SP Kowalewo
II miejsce: Monika Rączka SP Kowalewo
III miejsce: Jan Jastrzębski SP Kowalewo
III  miejsce:  Wiktor  Zieliński  Świetlica
Socjoterapeutyczna
Wyróżnienia:
Nikola Juszczak SP Pluskowęsy
Filip Chyliński SP Mlewo
Jakub Jastrzębski SP Kowalewo
Maja Świerad SP Kowalewo
Wiktoria Krzywdzińska SP Kowalewo
Maksymilian Wiśniewski SP Wielka Łąka
Konkurs Ekomody:
I miejsce: Natalia Wudzińska Publiczne Przedszkole
I miejsce: Kryspin Jagielski SP Kowalewo
II miejsce: Julia Szymańska Publiczne Przedszkole
II miejsce: Marcel Dunajski Publiczne Przedszkole
III miejsce: Natalia Dąbrowska Publiczne Przedszkole 
III miejsce: Lena Nowak SP Wielkie Rychnowo
IV miejsce: Martyna Kiżewska Publiczne Przedszkole
 Wyróżnienia:
 Nadia Puwalska Publiczne Przedszkole, Szymon Kobus Publiczne Przedszkole, Jagoda Dąbrowska Publiczne
Przedszkole,  Nadia  Kulińska Publiczne  Przedszkole,  Zuzanna  Rudzka Publiczne  Przedszkole,  Agata
Rumińska Publiczne  Przedszkole,  Lena  Wisińska Publiczne  Przedszkole,  Amelia  Gimińska SP  Wielkie
Rychnowo,  Jakub  Kobus SP  Kowalewo,  Oliwia  Dąbrowska SP  Kowalewo,  Inga  Szefler Publiczne
Przedszkole, Maja Kamińska Publiczne Przedszkole.
Konkurs kulinarny:
Super Szefowie Kowalewa Pomorskiego 2019r: ( stolik nr 3)
Dominika Chruściel SP Kowalewo
Alicja Fordońska SP Kowalewo
Amelia Sołtyszewska SP Kowalewo
I miejsce:  Szkoła Podstawowa Wielkie Rychnowo (stolik nr 9)
Małgorzata Szymczak
Natalia Chłopecka 
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Laura Ruszkowska
I miejsce: Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie  (stolik nr 6)
Monika Rączka
Amelia Skorska
Wiktoria Krzywdzińska
II miejsce: Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie ( stolik nr 4)
Szymon Osowski 
Łukasz Ostrowski
Franciszek Orfin
II  miejsce:  Szkoła  Podstawowa  Kowalewo
Pomorskie (stolik nr 13)
Szymon Osmański 
Kaja Cyrklaf
Adam Panak
III  miejsce:  Szkoła  Podstawowa  Kowalewo
Pomorskie ( stolik nr 2)
Patrycja Gadomska 
Wiktoria Wieczyńska
Zuzanna Midura
III  miejsce:  Szkoła  Podstawowa  Kowalewo
Pomorskie Stolik nr 7)
Amelia Piskorska 
Nel Midura
IV miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej ( stolik nr 12)
Jarosław Kamper
Piotr Kocjan
Jerzy Pakuła
Wyróżnienie:
Julia Belzyt SP Wielka Łąka, Laura Wessel SP Wielka Łąka, Maksymilian Wiśniewski SP Wielka Łąka
Aleksandra Siwik SP Kowalewo Pom.,  Zofia Wiśniewska SP Kowalewo Pom .,  Paweł Panak SP Kowalewo
Pom.
Świetlica Socjoterapeutyczna: Martyna Wybraniec, Martyna Żelazkowska, Kornelia Żelazkowska
Fundatorami nagród dla zwycięzców konkursów ekologicznych byli: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego
Jacek Żurawski,  Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Toruniu, Firma Plastica
Frydrychowo Sp. z o.o.,  Firma Handlowo Usługowa Mal-Pak Leszek Mul,  Bank Spółdzielczy w Kowalewie
Pomorskim.

Danuta Kołodziej
NARODOWE CZYTANIE 2019. OSIEM NOWEL NA ÓSMĄ EDYCJĘ NARODOWEGO CZYTANIANARODOWE CZYTANIE 2019. OSIEM NOWEL NA ÓSMĄ EDYCJĘ NARODOWEGO CZYTANIA

„Narodowe Czytanie”,  mające  na  celu  propagowanie  literatury narodowej,  organizowane jest  od  2012 roku.
Zainicjowała  je  wspólna  lektura  „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w
całej  Polsce  odbyło  się  czytanie  dzieł
Aleksandra Fredry, a podczas kolejnych edycji
przeczytano  kolejno  „Trylogię”  Henryka
Sienkiewicza,  „Lalkę”  Bolesława Prusa,  „Quo
Vadis”  i  „Wesele”  Stanisława  Wyspiańskiego,
„Przedwiośnie „ Stefana Żeromskiego.
Kolejna odsłona akcji „Narodowe Czytanie” w
tym  roku  odbyła  się  6  września   w  sali
widowiskowej  Miejsko-Gminnego  Ośrodka
Kultury w Kowalewie Pomorskim. Tegoroczną
lekturą  były  nowele:  Dobra  pani"  Elizy
Orzeszkowej,  "Dym"  Marii  Konopnickiej,
"Katarynka"  Bolesława  Prusa,  "Mój  ojciec
wstępuje do strażaków" (ze zbioru "Sanatorium

pod Klepsydrą") Brunona Schulza, "Orka" Władysława Stanisława Reymonta, "Rozdziobią nas kruki, wrony..."
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Stefana  Żeromskiego,  "Sachem"  Henryka  Sienkiewicza  oraz  "Sawa"  (z  cyklu  "Pamiątki  Soplicy")  Henryka
Rzewuskiego.
Po przywitaniu gości i zgromadzonych uczestników przez panią Barbarę Niewidział Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, został  odczytany list Prezydenta Andrzeja Dudy .

W  akcję  „Narodowe  Czytanie”  włączyli  się
przedstawiciele  władz  miasta,  działacze  społeczni,
dyrektorzy  szkół,  nauczyciele,  młodzież  szkolna  oraz
czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie
Pomorskim,  którzy  wspólnie  czytali  wcześniej
przygotowane nowele. 
Na  zakończenie  uroczystości  „Narodowe  Czytanie”
uczestnicy mogli wykazać się wiedzą z przeczytanych 
lektur  i  otrzymać  upominki  w  zamian  za  dobrze
udzieloną  odpowiedź.  Nagrody  sponsorowane  były
przez  Burmistrza  Miasta  Kowalewo  Pomorskie  pana
Jacka  Żurawskiego.  Na  zakończenie  wszyscy  chętni
mogli   odcisnąć  okolicznościową  pieczęć  na
przyniesionym przez siebie egzemplarzu książki. Akcji
towarzyszyła  wystawa  upamiętniająca  twórczość

autorów przeczytanych nowel.
Zapraszamy na następną edycję „Narodowego Czytania”. Do zobaczenia za rok!

Ewa Cierniakowska
Z TRADYCYJNYMI WIZYTAMI URODZINOWYMIZ TRADYCYJNYMI WIZYTAMI URODZINOWYMI

Tradycją  kowalewskiego  samorządu  jest  składanie
życzeń  osobom kończącym 90 i  więcej  lat.  Burmistrz
Miasta  Kowalewo  Pomorskie  Pan  Jacek  Żurawski
wspólnie z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Kowalewie  Pomorskim  Panią
Zyta Szymańska  i pracownikami socjalnymi odwiedzili
dostojnych jubilatów z okazji ich urodzin.
W dniu  7  sierpnia  złożono  życzenia  Panu  Stefanowi
Rymanowskiemu  z  Wielkiej  Łąki  obchodzącemu  96
urodziny.
Następną  wizytę  złożono  Pani  Leokadii  Hinz  z
Frydrychowa,  która  14  sierpnia  razem  z  rodziną
świętowała 90 urodziny.
Z kolejnymi odwiedzinami wybrano się do mieszkanki

Mlewa. Była to wyjątkowa wizyta, gdyż wspólnie z
Jubilatką Panią Kunegundą Sałacką, jej rodziną oraz
gronem znajomych świętowano 100 rocznicę urodzin.
Jubilatka  Pani  Kunegunda  Sałacka  urodziła  się  25
sierpnia 1919 roku w Mrocznie. Kiedy miała 20 lat
wybuchła  II  wojna  światowa,  która  tragicznie
dotknęła jej rodzinę. We wrześniu 1939 roku Niemcy
rozstrzelali  dwóch  młodszych  braci  Jubilatki.  W
czasie  wojny  zmarła  też  mama  Jubilatki.  Pani
Kunegunda  doświadczyła  wojennych  zawirowań
trafiając na roboty do III Rzeszy, a później do rodziny
w  Berlinie.  Po  powrocie  do  domu  opiekowała  się
ojcem,  który  zmarł  w  1951  roku.  W  1954  roku
wyjechała do  Warszawy, gdzie rozpoczęła nowe życie  i pracę w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk, która trwała
do 1994 roku. Żyła aktywnie, pomagając ludziom słabszym. Samodzielnie mieszkała w Warszawie do grudnia
2010 roku. Jej życzeniem było, by resztę życia spędzić u rodziny w Mlewie, gdzie dożyła tak pięknego wieku.
Wszystkie spotkania upłynęły w miłej i rodzinnej atmosferze.
Dostojnym Jubilatom  jeszcze raz życzymy, aby kolejne lata upływały w zdrowiu i pogodzie ducha.

Agnieszka Januszko
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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTU NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTU NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO 
NAUCZYCIELA MIANOWANEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W dniu 29 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste wręczenie
aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego  dla  s.  Eweliny  Sprady  ze  Szkoły
Podstawowej  im  Marii  Konopnickiej  w  Kowalewie
Pomorskim.
Po złożeniu uroczystego ślubowania,  aktu wręczenia
dokonał  Pan  Jacek  Żurawski  Burmistrz  Miasta  w
obecności  Sekretarza  Gminy  Pani  Ewy  Bąk  oraz
Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  w  Kowalewie
Pomorskim Pani Renaty Faluty-Kaszubowskiej.
Dokument  jest  potwierdzeniem  zgłębienia  wiedzy  i
poszerzenia  umiejętności  zawodowych  przez
nauczyciela.  Egzamin  na  nauczyciela  mianowanego
odbył  się  22  sierpnia  2019  r.  i  zakończył  się
pozytywnym rezultatem.
Serdecznie  gratulujemy  s.  Ewelinie  Spradzie
uzyskania  kolejnego  stopnia  awansu  zawodowego.
Życzymy satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela
oraz wszelkiej pomyślności.

Natalia Maleszewska 
80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września w Kowalewie Pomorskim odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II
wojny światowej. Mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego obchody rozpoczęli o
godz.  12.00  Mszą  Świętą  w  Kościele  pw.  Św.  Mikołaja  Biskupa,  pod
przewodnictwem ks. kanonika Piotra Igielskiego.
Po mszy w intencji ofiar wojny nastąpił przemarsz do Parku im. 730-lecia
Miasta,  aby  pod  Pomnikiem  Ku  Czci  Poległych  oddać  hołd  milionom
pomordowanych Polaków w czasie II wojny światowej.
Wiązankę kwiatów w imieniu Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego złożyła
Ilona  Rybicka  Zastępca  Burmistrza,  Ewa  Bąk  Sekretarz  Gminy,  Jerzy
Orłowski  Przewodniczący Rady Miejskiej,  ks.  kanonik  Piotr  Igielski  oraz
rezydent  ks.  kanonik  Ryszard  Kobierowski.  Obecne,  w tak  ważnym dniu,
były  także  delegacje  szkół,  przedszkola,  radnych,  zakładów  pracy  i
stowarzyszeń.
W uroczystości  80.  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej  uczestniczyły
sztandary:  Gminy  Kowalewo  Pomorskie,  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii
Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w
Kowalewie  Pomorskim.  Nie  zabrakło  również  63  Drużyny  Harcerskiej
FENIKS działającej przy tut. Szkole Podstawowej.

Natalia Maleszewska 
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BAROMETR UCZUĆBAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04. Baran-  W  październiku,  gwiazdy

będą  miały  szczególny  wpływ  na
Twoją intelektualność. Dlatego, Baran
może  wykorzystać  ten  czas  na
edukację  lub  nowe  informacje.
Zobaczysz,  że  przydadzą  się  one  w
przyszłości.  Jeśli  będziesz
zestresowany,  najlepszym  sposobem
na relaks jest spędzenie romantycznej
nocy z partnerem lub wypicie wina z
przyjaciółmi.

24.09.-23.10 Waga  – W październiku,  Waga  może
liczyć  na  wsparcie  bliskich.  Ludzie,
którzy  Cię  kochają  będą  po  twojej
stronie  w dobre  i  złe  czasy.  Jeśli  coś
pójdzie  nie  tak,  nie  załamuj  się.
Powinieneś spojrzeć na tą sytuację jako
wyzwanie  lub  test.  Po  jej  pokonaniu
czeka Cię słodka nagroda.

21.04.-21.05. Byk  –  Jeśli  coś  rozrywa  Cię  od
środka,  to  lepiej  trzymaj  się  na
dystansie  od  innych  ludzi.  Sam
musisz  sobie  poradzić  z  tym
problemem.  Jeśli  Ci  się  uda,  Twoja
osobowość bardzo na tym skorzysta.
Dzięki tej nowej fali  energii, nic nie
stanie  Ci  na  drodze,  abyś  mógł  w
pełni cieszyć się październikiem.

24.10. – 22.11. Skorpion –  W  październiku  możesz
oczekiwać  intelektualnego  okresu.
Będziesz dużo rozmyślać oraz oceniać
minione wydarzenia.  Teraz nie musisz
się  nigdzie  spieszyć.  Skorpion  z
pewnością  skorzysta  na  rozwiązaniu
swoich  priorytetów.  Nawet  jeśli
osiągnęli  już  swoje  cele,  to  powinni
wiedzieć którą drogę teraz wybrać.

22.05. – 21.06. Bliźnięta –  Październik  możesz
poświęcić  swojej  drugiej  połówce,
nadrabiając  wsześniejszą
nieobecność. Stabliność w pracy daje
Bliźniętom  dużo  wolnego  czasu.
Możesz  również  spędzić  czas  na
motywacji,  ocenianiu wcześniejszych
wydarzeń  i  uporządkowaniu  swoich
myśli.  Poczujesz  się  lepiej  kiedy
oczyścisz umysł.

23.11. – 21.12. Strzelec  –  Twoja  umiejętność
podejmowania decyzji znacznie zwolni
w  październiku.  Sprawi  to  wpływ
Merkurego.  Być  może  ominie  Cię
interesująca okazja,  ale nie martw się.
Niedługo  pojawi  się  kolejna.  Dlatego,
każdy  Strzelec  może  cieszyć  się
pozytywną energią w życiu osobistym.
Będziesz  cieszyć  się  romansem  oraz
harmonią z partnerem.

22.06. – 22.07. Rak –  W  październiku,  gwiazdy
dadzą  Ci  dużo  samo  kontroli,  która
zdecydowanie  się  przyda.  Samotne
Raki  będą  miały  teraz  szansę  na
spotkanie  swojej  drugiej  połowy.
Według  horoskopu  nie  warto  się  z
niczym  spieszyć.  Być  może  nie
będzie w tym roku drugiej szansy. W
rodzinie nadal będzie spokojnie.

22.12. – 20.01. Koziorożec  –  Gdy  chodzi  o  pracę,
czeka  Cię  spokojny  czas.  W
październiku,  Koziorożec nadal  jest  w
świetle  wcześniejszych  osiągnięć.
Wystarczy to do utrzymania średniego
tempa. W końcu będziesz mieć czas dla
siebie.  Bez  znaczenia  czy  spędzisz  to
na  zdrowiu  psychicznym  lub
fizycznym.  Dobrze  będzie,  jeśli
przemyślisz wcześniejsze wydarzenia.

23.07. – 23.08. Lew– Według horoskopu,  Lew musi
zwrócić  teraz  uwagę  na  związek.
Spędź  spokojny  weekend  tylko  ze
swoim  partnerem.  Na  długo
zapamiętacie  spędzone  razem
namiętne  chwile  w  październiku.
Pogłębi  to  wasz  związek.  Samotni
ludzie  mogą  wyjść  i  cieszyć  się
nocnym życiem.

21.01. – 18.02. Wodnik  – Październik będzie dobrym
miesiącem  dla  stałych  związków.
Samotne Wagi miały już swoją szansę i
jeśli ją przepuścili, to już nic nie mogą
zrobić.  Dobrze  jeśli  spędzisz  trochę
czasu sam, budując swoją osobowość.
Tylko tak Wodnik może się rozwijać i
dojrzewać.

24.08. – 23.09. Panna-  Ważne  życiowe  pytania  w
październiku  pozostaną
nieodpowiedziane.  Horoskop  zaleca
Pannie, aby pozostawiła dylematy na
później.  Sytuacja  w  związku  będzie
idealna,  będziecie  cieszyć  się
harmonią również w rodzinie. Razem
będziecie  mieć  mnóstwo  zabawy.
Dobry nastrój udzieli się każdemu w
Twoim otoczeniu.

19.02. – 20.03. Ryby  –  W pracy,  Ryby  nie  mają  się
czego wstydzić. Dlatego nie musisz się
spieszyć  i  możesz  teraz  spokojnie
zwolnić.  Jeśli  myślisz  o  awansie,
powinieneś pozostać aktywny. Spróbuj
podać  pomocną  dłoń
współpracownikowi  lub  przejmij
kontrolę nad nowym projektem.
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