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MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOWALEWIE POMORSKIM
W MIESIĄCU SIERPNIU ZAPRASZA
15.08.2019 godz. 18:00 –M-GOK Kowalewo Pomorskie
FESTYN WAKACYJNY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim
zaprasza chętne dzieci i młodzież
do kół zainteresowań , które rozpoczynają działalność od września:
KLUB MŁODEGO PLASTYKA
KOŁO SZACHOWE
KOŁO WOKALNE
KOŁO RZEŹBIARSKIE
KOŁO TEATRALNE
Zapisy chętnych przyjmowane są do dnia 30 sierpnia 2019 roku w M-GOK w biurze nr 3.
Barbara Niewidział

DEBATA NAD STRATEGIĄ ROZWOJU OŚWIATY NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE NA
LATA 2019 – 2023
W dniu 28 czerwca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim, podczas posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, odbyła się debata
dotycząca Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na najbliższe lata. W spotkaniu
udział wzięli: Burmistrz Miasta, Sekretarz Gminy, radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych z terenu gminy, nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli,
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie. Jest to dokument stanowiący wytyczne do
podejmowania przez gminę oraz wszystkie osoby
związane ściśle z oświatą: zarządzających oświatą,
dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów,
skoordynowanych działań w zakresie edukacji na
poziomie przedszkolnym oraz szkoły podstawowej,
mających przyczynić się do wzrostu jakości
organizacyjnych gminnych placówek oświatowych, jak
również do uzyskania przez nie wysokich wyników
nauczania.
Podczas
spotkania
przedstawiciele
organu
prowadzącego przedstawili diagnozę funkcjonującego
systemu oświaty w gminie Kowalewo Pomorskie.
Dokonano analizy porównawczej organizacji jednostek
oświatowych, analizy polityki kadrowej oraz analizy bazy lokalowej szkół i placówek oświatowych w oparciu o
dane dotyczące roku szkolnego 2018/2019, a także okresu ostatnich dwóch lat szkolnych, tj. 2016/2017 i
2017/2018. Następnie, w wyniku dyskusji, określono mocne i słabe strony systemu oświaty w gminie Kowalewo
Pomorskie; opracowano cele do realizacji na kolejne lata, a także wypracowano metody ewaluacji Strategii.
M. Kozińska
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Z WIZYTĄ W KOWALEWIE POMORSKIM
Włodarza Gminy Kowalewo Pomorskie Jacka Żurawskiego w czwartek 11 lipca br.
odwiedziła Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Marzenna Drab. Na
spotkaniu rozmawiano m.in. o zbliżających się jesiennych wyborach parlamentarnych oraz o
kowalewskiej obwodnicy. Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

Magdalena Radko

UROCZYSTE OTWARCIE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PIĄTKOWIE
W sobotę 6 lipca br. miało miejsce otwarcie nowego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie. W
uroczystości wzięli udział Burmistrz Miasta – Jacek Żurawski, Zastępca Burmistrza – Ilona Rybicka, Sekretarz

Gminy – Ewa Bąk, Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego – Andrzej Grabowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Orłowski, Radni
Rady Miejskiej – Hanna Kalinowska, Marcin Dunajski i
Wojciech Małkiewicz, zaprzyjaźnione sołtyski, licznie
zgromadzeni mieszkańcy Piątkowa oraz sąsiednich
miejscowości. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem
Sołtys Maryleny Lewandowskiej, która skierowała
podziękowania do wszystkich osób, które służąc
pomocą, dobrą radą, wsparciem i zaangażowaniem
przyczyniły się do powstania długo oczekiwanego
obiektu. Podkreśliła, że stał się on sercem wsi i pełni
ważną rolę w życiu codziennym mieszkańców.
Deklarowała również, że będzie czyniła starania, aby
działalność w nowym, funkcjonalnym budynku toczyła
się wartko i owocnie.
W dalszej części uroczystości Ksiądz Kanonik Roman Piask z Parafii w Pluskowęsach poświęcił budynek.
Następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach kierowali słowa uznania za dotychczasowe starania na rzecz
rozwoju miejscowości do Sołtys wsi, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców. Zwracali także uwagę na determinację i
wysiłek w/w osób w dążeniu do budowy Wiejskiego Domu Kultury.
Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną biesiadę, na której można było skosztować przepysznych potraw
przygotowanych przez aktywistów z Sołectwa.
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Piątkowa. Pomimo, że pogoda w tym dniu nie dopisywała,
dzieci radośnie bawiły się na dmuchanej zjeżdżalni i brały udział w konkursach z nagrodami. Dzień pełen atrakcji
zakończył się wspólną zabawą i tańcami.
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Sołtys Marylena Lewandowska składa serdeczne podziękowania za otrzymane kwiaty i prezenty. Wyrazy
wdzięczności kieruje także do:
- wszystkich osób, które uczestniczyły w przygotowaniu potraw i wypieków oraz pomagały
w obsłudze gości;
- panów z Piątkowa za ustawienie namiotów;
- Anety i Eweliny Juszczak oraz Magdaleny Tylmanowskiej za torty,
- Justyny Bartkiewicz za zapewnienie oprawy muzycznej oraz organizację zabaw dla gości.
oraz do sponsorów, którymi byli:

PHU Gra – Mar Kowalewo Pomorskie,

Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim,

Marek Uszok,

Donata i Krzysztof Midura,

Violetta i Przemysław Jaros,

Maria i Piotr Malanowscy,

Wiesław Sułecki,

Wojciech Małkiewicz,

Katarzyna Kurkowska.
Dzięki wysiłkom tak wielu osób uroczystość była bardzo udana, a jej uczestnicy doskonale się bawili do późnych
godzin wieczornych.
A. Dalke

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GOLUBIU- DOBRZYNIU OBCHODZIŁA SWOJE ŚWIĘTO

12 lipca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Golubiu Dobrzyniu obchodzili Święto Policji na Zamku
w Golubiu- Dobrzyniu. Z okazji tego święta wręczone
zostały odznaczenia, wyróżnienia i mianowania na
wyższe stopnie policyjne. Policjanci odebrali akty
mianowania na wyższe stopnie policyjne od Pierwszego
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Bydgoszczy inspektora Mirosława Elszkowskiego oraz
Komendanta
Powiatowego
Policji w
GolubiuDobrzyniu inspektora Dariusza Borowca. Policjanci
przyjęli życzenia i podziękowania za służbę na rzecz
naszego powiatu. W uroczystościach udział brali
przedstawiciele samorządów, straży, wojska. Burmistrz
Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski podziękował policjantom za dobrze wykonywaną pracę i
codziennie zaangażowanie w służbie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Podkreślił, że dzięki
temu mieszkańcy całego powiatu jak i Gminy Kowalewo Pomorskie czują się bezpiecznie i ich zaufanie jakim
darzą funkcjonariuszy wzrasta. Podziękował również rodzinom funkcjonariuszy, ich wyrozumiałość i wsparcie
pomaga w sumiennym wypełnianiu postawionych zadań przed policjantami. Nagrody Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji otrzymali z kowalewskiego Posterunku
Policji mł. asp. Piotr Zulewski oraz mł. asp. Paweł Kozłowski.
M.Radko
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FESTYN DLA DZIECI Z OKAZJI POWITANIA WAKACJI W SOŁECTWIE BIELSK
22 czerwca 2019 r. na uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz oficjalne rozpoczęcie wakacji sołtys Agnieszka
Reiwer wraz z Radą Sołecką zorganizowali festyn dla dzieci. Celem imprezy było zintegrowanie mieszkańców
sołectwa, zachęcanie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom
festynu wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego nastroju.

Przepiękna pogoda sprawiła, że mieszkańcy licznie zjawili się by uczestniczyć we wspólnej zabawie. Do późnego
wieczora w miłej atmosferze biesiadowały całe rodziny, dla których przygotowano wiele atrakcji, myśląc
szczególnie o najmłodszych uczestnikach festynu.
Podczas festynu nie było czasu na nudę. Program przygotowany przez organizatorów był pełen atrakcji. Dzieci
mogły bezpłatnie korzystać z dmuchanych zjeżdżalni natomiast animatorka zachęcała ich do wspólnej zabawy.
W przerwie pomiędzy atrakcjami wszyscy mogli skosztować pieczonych kiełbasek.
Sołtys sołectwa Bielsk Agnieszka Reiwer serdecznie dziękuje Panu Jackowi Żurawskiemu Burmistrzowi Miasta
za ufundowanie słodkich upominków dla dzieci oraz wsparcie w organizacji festynu.
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Serdecznie dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Bielska oraz strażakom OSP z Kowalewa
Pomorskiego, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia festynu oraz p. Marzenie i Grzegorzowi Perełka, p. Alinie
Waśko, p. Elżbiecie Szotowicz, p. Beacie i Czesławowi Makowskim, p. Halinie i Tomaszowi Kubickim za pomoc
przy organizacji festynu.
Opiekun sołectwa: Małgorzata Dębińska

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM - RAPORT O STANIE GMINY PRZYJĘTY.
JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA.
W dniu 27 czerwca odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej, najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta. Była to Sesja wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy został przedstawiony raport o stanie

gminy. Zgodnie z nowymi przepisami procedurę udzielenia absolutorium poprzedzić musi debata nad raportem o
stanie gminy za rok ubiegły oraz głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza. Burmistrz co roku do
dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności
Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy. Raport o stanie gminy, który opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej został szeroko
omówiony podczas posiedzeń Komisji. Głosowanie nad wotum zaufania jest nowością. Podczas sesji
przewidziana jest dyskusja, w której mogą brać udział również mieszkańcy - należało to wcześniej zgłosić i

zebrać podpisy minimum 20 mieszkańców gminy. Podczas głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla
Burmistrza - w obu głosowaniach wszyscy obecni radni – 13 byli "za".
Przedstawiając Raport Burmistrz Miasta Jacek Żurawski podkreślił, że: „nowelizacją ustawy o samorządzie
Gminnym ustawodawca wprowadził nową instytucję – Raport o stanie Gminy, który Stanowi podsumowanie
działalności Burmistrza Miasta w poprzednim roku kalendarzowym. Zadaniem Raportu jest przedstawienie
aktualnego stanu Gminy. Aby móc mądrze podejmować decyzje i działać należy mieć wiedzę w jakim stanie jest
Gmina. Podkreślił, że od kilku miesięcy zdaje sobie z tego sprawę i teraz należy powiedzieć, że konsekwencje
podejmowane w poprzednich latach mają ogromny wpływ na możliwości finansowe i inwestycyjne na lata
następne”. Dodał, że w prezentacji, która zostanie przedstawiona podczas Sesji zamieszczono ważniejsze
fragmenty z Raportu. Nadmienił, że Raport jest zamieszczony również na stronie internetowej Urzędu i każdy
mógł się z nim zapoznać. Burmistrz podziękował również wszystkim pracownikom, zaangażowanym w
przygotowanie materiału dotyczącego Raportu oraz Radnym, którzy już zapoznali się z jego treścią i zgłosili
swoje uwagi.
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Tematem przewodnim sesji oprócz raportu i sprawozdania
z realizacji planu zamierzeń za rok miniony, które złożył
Burmistrz było również podsumowanie XXI edycji
konkursu „Piękna Gmina". Wyniki Konkursu przedstawił
Przewodzniczący Komisji Budżetowej i Samorządu
Robert Bejgier.
Wyniki w kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę
wiejską:
a) I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł
otrzymała Pani Hanna Dzwonkowska z Bielska
b) II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł
otrzymała Pani Halina Dąbrowska z Bielska
c) III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł
otrzymała Pani Lucyna Oswald z Sierakowa
d) wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości po
200,00 zł otrzymali: Pani Anna Osińska z Sierakowa oraz Państwo Anna i Wiesław Wiewiór z Sierakowa
Zgodnie z regulaminem laureaci, którzy w edycji poprzedzającej przeprowadzenie konkursu uzyskali jedno z
trzech pierwszych miejsc, zamiast nagrody pieniężnej otrzymują tytuł Arcymistrza.
W dwudziestej pierwszej edycji konkursu "Piękna Gmina" tytuł Arcymistrza i I miejsce otrzymała:
- Pani Violetta Pikul z Wielkiego Rychnowa
Ponadto:
a) II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł otrzymała Pani Jolanta Ostrowska z Wielkiego
Rychnowa
b) III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł otrzymał Pan Ryszard Albrecht z Osiedla
Kochanowskiego
c) wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości po 200,00 zł otrzymali: Pani Irena Żak z Osiedla
Kochanowskiego oraz Pan Sylwester Branicki z Kiełpin
W kategorii na najbardziej uporządkowaną wieś, wyniki kształtowały się następująco:
a) I miejsce ex aequo oraz tytuł Arcymistrza otrzymało Sołectwo Wielkie Rychnowo
b) I miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł otrzymało Sołectwo Bielsk
c) II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.600,00 zł otrzymało Sołectwo Sierakowo –
d) III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.400,00 zł otrzymało Sołectwo Wielka Łąka
Jednym z punktów, które znalazły się w porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewe Pomorskim było
odwołanie i pożegnanie, odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy – Pani Marii Kiżewskiej i powołanie na
Skarbnika od 25 VII – Pani Magdaleny Górnej. Pani Maria Kiżewska pracowała na rzecz gminy Kowalewo
Pomorskie od 1993 roku.
Burmistrz Miasta Jacek Żurawski w słowach pożegnania, podkreślał że w związku z nabyciem praw
emerytalnych przez Panią Marię chce podziękować za bardzo odpowiedzialną, trudną i wieloletnią pracę w
Urzędzie Miejskim. Jednocześnie życzył, aby w „nowym etapie życia” cieszyła się zdrowiem, radością i mile
spędzanym czasem w gronie rodzinnym. W dalszej części zarekomendował na stanowisko Skarbnika Gminy
obecną Kierownik Referatu Finansowego Panią Magdalenę Górną.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski – w słowach skierowanych do Pani Marii Kiżewskiej dziękował
za przygotowanie następczyni na to stanowisko, do której Rada deklaruje pełne zaufanie.
Pani Maria Kiżewska podziękowała obecnemu Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi Żurawskiemu, z którym
rozpoczęła pracę od nowej kadencji w roku 2018, jak również byłemu Burmistrzowi Miasta Panu Andrzejowi
Grabowskiemu, z którym przepracowała 25 lat, obecnej Radzie, a także poprzedniej kadencji, Sołtysom, władzom
Powiatu, Dyrektorom Szkół, Dyrektor Przedszkola Publicznego, Dyrektor MGOK, Dyrektor MGOPS, Prezes
ZGKiM, wszystkim współpracownikom. Szczególne podziękowania skierowała do Kierownika Referatu
Finansowego Pani Magdaleny Górnej, życząc Jej sprostania wszystkim zadaniom oraz do pracowników Referatu
Finansowego.
Pani Madalena Górna Skarbnik Gminy – podziękowała Burmistrzowi Miasta i Radnym za obdarzenie Jej
zaufaniem. Szczególne podziękowania skierowała do Pani Marii Kiżewskiej za dotychczasową współpracę.
Jednocześnie deklarowała sumiennie wykonywać powierzone Jej obowiązki.
W dalszej części obrad Rada podjęła jedenaście uchwał:
1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 20192035.
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2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21
marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz
zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo
Pomorskie.
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata
2015-2023.
6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.
7. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kowalewo
Pomorskie.
8. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kowalewo
Pomorskie.
9. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo
Pomorskie wotum zaufania.
10. Uchwała w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy za 2018 rok.
11. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
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.
D.Pilarska-Mądry

„WYPOCZYNEK LETNI 2019 W ŚWIETLICY”

Wakacje to czas pełen radości i zabawy, a zarazem czas
podbojów i przeżywania super przygód. Tegoroczny
wypoczynek letni w świetlicy już tradycyjnie odbył się z podziałem na dwie grupy wiekowe: młodszą i starszą.
Starszaki rozpoczęły swoją wakacyjną przygodę od audycji muzycznej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
Muzyka poważna choć zupełnie inna od tej słuchanej przez młodzież na co dzień, przypadła im do gustu.
Spędzony dzień w pięknej scenerii dopełnił poczęstunek w kawiarence. Kolejna atrakcja z jaką zmagali się
uczestnicy to wizyta na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, którego wnętrze kryło zabawę w młodego rycerza m.in.
rzut toporem, włócznią i nożami oraz strzelanie z łuku. Przez dwa dni młodzież miała zaplanowane zajęcia na
miejscu, podczas których nie było czasu na nudę i leniuchowanie. Podczas tych dni odbyły się wymagające
sporego wysiłku zajęcia sportowe na sali gimnastycznej Zespołu Szkół. Wakacje to również czas poznawania
nowych osób i doświadczeń – czas na wspólną integrację i zabawę przez Zumbę z uczestnikami Warsztatów
Terapii Zajęciowej i członkami PZERiI oraz zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora
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AED. Ostatni wyjazd w jakim uczestnicy brali
udział to pobyt w Domu Legend Toruńskich
oraz wypad na kręgle do CH Plaza. Całe pięć
dni dla starszaków było pełnych energii i
dobrego humoru.
W kolejnym tygodniu spotkanie z wakacjami w
świetlicy rozpoczęła grupa młodsza, która na
wstępie wybrała się na „Rancho Alibaba” do
Skępska, gdzie nie brakowało wszelakich
atrakcji – zwierzątek w zagrodach, kładów,
dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny, pieczonej
kiełbaski, popcornu, waty cukrowej oraz
przejażdżki bryczką. Ciekawą atrakcją był
wyjazd do Muzeum Etnograficznego, w którym
maluchy poznały tajniki zabaw z przed stu laty
oraz miały okazję zajadać się pyszną
drożdżówką i zapijać kawą zbożową. Dzieci pełne zapału z niecierpliwością czekały na wyjazd do Pierogarni
Stary Młyn, gdzie poznały tajniki wyrobu ciasta i
własnoręcznie lepiły pierogi, które zajadały ze
smakiem. Wiele radości i zaciekawienia przyniósł
pobyt w Toruńskim Centrum Legend, gdzie stroje i
forma
przekazu
zaciekawiły
najbardziej
grymaszącego słuchacza. Podobnie jak starsi koledzy
uczestnicy mogli spożytkować nagromadzone pokłady
energii na
zajęciach
sportowych
na sali
gimnastycznej, a także pluskać się w wodzie na
kowalewskiej pływalni.
Serdecznie pragniemy podziękować panu Bogdanowi
Oskwarek Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim za możliwość skorzystania z zajęć
sportowych, pani Barbarze Niewidział Dyrektor
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie
Pomorskim za bezpłatne udostępnienie sali oraz sponsorom: firmie EŁWJA Łucja Oleś i Wspólnicy S.C oraz
„Plastica” Sp.z.o.o., a także pani Jolancie Wypych i państwu Sylwii i Krzysztofowi Kin.
Agnieszka Lis

WYBRANO WŁADZE W SOŁECTWIE SIERAKOWO
W dniu 13 czerwca 2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Sierakowie odbyło się zebranie wiejskie, podczas
którego mieszkańcy wybrali Sołtysa, Radę Sołecką oraz Komisję Rewizyjną na kolejną 5 letnią kadencję.
W spotkaniu udział wzięli: p. Jacek Żurawski
Burmistrz Miasta, p. Marcin Dunajski – Radny Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Zebraniu
przewodniczyła p. Danuta Śmiglewska. Mieszkańcy
po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Sołtysa i
Rady Sołeckiej za okres minionej kadencji oraz
sprawozdania
Komisji
Rewizyjnej
udzielili
jednogłośnie
absolutorium
ustępującej
władzy.
Następnie przystąpiono do wyboru władz sołectwa na
kadencję 2019-2024. Zgłoszono jedną kandydatkę i
większością głosów nowo wybranym Sołtysem została
Pani Marta Pawlik-Śliwa. Do Rady Sołeckiej Sołectwa
Sierakowo wybrano: p. Marcina Dunajskiego, p.
Tomasza Osińskiego, p. Annę Marcinkowską oraz p.
Annę Skorasińską. Funkcje kontrolne – zadania Komisji
Rewizyjnej w Sołectwie wolą mieszkańców pełnić będą: p. Józef Ozimek, p. Zofia Klugowska oraz p. Agnieszka
Kozłowska. Gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej pracy na rzecz sołectwa.
M. Lewandowska
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ZMIANA SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM
Uprzejmie informuję, że z dniem 19 sierpnia 2019 r. ulega
zmianie siedziba Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim.
Aktualny adres brzmi: Urząd Miejski w Kowalewie
Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo
Pomorskie.
Wszystkie inne dane takie jak nr telefonu, fax, adres email,
NIP i REGON pozostają bez zmian.

M.Radko

FESTYN W SOŁECTWIE PRUSKA ŁĄKA

W dniu 29 czerwca 2019r. odbył się Festyn w Sołectwie Pruska Łąka. Organizatorzy - Sołtys wraz z Radą
Sołecką zapewnili uczestnikom szereg atrakcji. Najmłodsi mogli się bawić do woli na dmuchanej zjeżdżalni
oraz brać udział w atrakcyjnych zabawach. Wszystkie dzieci otrzymały również słodycze, lody i napoje. Na gości
czekała także grochówka, słodki poczęstunek oraz kawa i herbata.
Dzięki pięknej pogodzie zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Agnieszka Szewczyk

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE
W związku ze zbliżającymi się Dożynkami Gminno-Parafialnymi, które w tym roku odbędą się w miejscowości
Wielkie Rychnowo w dniu 24 sierpnia, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim
do właścicieli nieruchomości, ich zarządców i użytkowników oraz do administratorów budynków i kierowników
zakładów pracy, aby zwrócili szczególną uwagę na wygląd
posesji, za które są odpowiedzialni.
Dożynki to każdego roku najważniejsze święto w naszej
gminie. Przygotowując się do tej uroczystości chcielibyśmy,
aby wszystkie nieruchomości wyglądały estetycznie.
Mając więc na uwadze korzystny wizerunek gminy, już teraz
zacznijmy prace porządkowo-pielęgnacyjne w obrębie
własnego otoczenia. Co więcej, dbałość o estetykę swoich
posesji powinna stać się całoroczną praktyką i obyczajem
mieszkańców, gdyż dopiero wtedy przyniesie oczekiwane
efekty.
Wspólnie zadbajmy więc o to, aby wypracowane na terenie
naszej gminy standardy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz konserwacji zieleni pozostały
zachowane i starajmy się, by gmina Kowalewo Pomorskie była postrzegana jako czysta i zadbana.
R. Siwiec
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DOT. MOŻLIWOŚCI ZMIAN W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA RYNKU.
W związku z prośbami mieszkańców dotyczącymi
zamontowania daszków chroniących przed słońcem przy
części ławek na Placu 700-lecia w Kowalewie Pom.,
wyjaśniamy że projekt pn.: „Rekultywacja przestrzeni
publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta
Kowalewo
Pomorskie”
został
wykonany
z
dofinansowaniem ze środków UE. Umowa o
dofinansowanie zobowiązuje Gminę do zachowania
trwałości projektu przez okres 5 lat od rozliczenia
zadania. W związku z tym nie ma możliwości
wprowadzania zmian w dokumentacji i projekcie
zagospodarowania terenu w ww. okresie.
Mając jednak na uwadze potrzeby osób odpoczywających
na Placu 700-lecia, po okresie trwałości projektu sprawa zostanie ponownie rozważona w zależności od
możliwości finansowych.
R. Siwiec

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
W dniu 6 lipca 2019 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu - Dobrzyniu odbyły się X Zawody
Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu golubsko - dobrzyńskiego.
Do rywalizacji stanęło 30 drużyn z powiatu golubsko – dobrzyńskiego. Gminę Kowalewo Pomorskie

reprezentowało sześć drużyn: młodzieżowe drużyny pożarnicze z OSP Pluskowęsy (dziewczęta i chłopcy),
kobieca drużyna pożarnicza z OSP Lipienica oraz męskie drużyny pożarnicze z jednostek KSRG OSP Kowalewo
Pomorskie, KSRG OSP Wielkie Rychnowo oraz OSP Mariany.
KATEGORIA SENIOR
– 13 –

I miejsce: OSP Nowogród 103,09 sekund
II miejsce: OSP Płonne 103,80 sekund
III miejsce: OSP Łubki 109,43 sekund
IV miejsce: OSP Działyń 111,59 sekund
V miejsce: OSP Handlowy Młyn 111,66 sekund
VI miejsce: OSP Radomin 113,38 sekund
VII miejsce: OSP Kowalewo Pomorskie 113,98
sekund
VIII miejsce: OSP Wrocki 117,89 sekund
IX miejsce: OSP Dulsk 118,29 sekund
X miejsce: OSP Świętosław 124,16 sekund
XI miejsce: Klasa mundurowa 124,24 sekund
XII miejsce: OSP Mariany 124,99 sekund
XIII miejsce: OSP Ruże 125,26 sekund
XIV miejsce: OSP Wielkie Rychnowo 126,48
sekund
XV miejsce: OSP Zbójno 138,37 sekund
XVI miejsce: OSP Golub-Dobrzyń 160,74
sekund
XVII miejsce: OSP Elgiszewo dyskwalifikacja
KATEGORIA SENIOR KOBIETY
I miejsce: OSP Lipienica 121,37 sekund
II miejsce: OSP Wrocki 138,95 sekund
III miejsce: OSP Dulsk 146,34 sekund
IV miejsce: Klasa mundurowa 147,73 sekund
KATEGORIA MDP CHŁOPCY
I miejsce: OSP Wrocki 1010 pkt.
II miejsce: OSP Zbójno 991 pkt.
III miejsce: OSP Pluskowęsy 979 pkt.
IV miejsce: OSP Płonne 929 pkt.
KATEGORIA MDP DZIEWCZĘTA
I miejsce: OSP Wrocki 1022 pkt.
II miejsce: OSP Płonne 978 pkt.
III miejsce: OSP Pluskowęsy 960 pkt.
IV miejsce: OSP Działyń 948 pkt.
A.Szewczyk

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS. Jest to akcja skierowana nie tylko
do przedsiębiorców ale również do osób, które dopiero
planują dołączyć do tego grona.
W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy będzie można uzyskać
informacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym
i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące
działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, właściwego ustawodawstwa, w
przypadku wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii,
ulg należności z tytułu zaległych składek oraz o rodzajach świadczeń w zależności od formy zatrudnienia/
ubezpieczenia. Poruszana będzie także kwestia delegowania pracowników do pracy za granicą i wynikające z
tego tytułu obowiązku opłacania składek.
Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy w dniach 23 - 27 września br. do siedziby Oddziału w
Toruniu przy ul. Mickiewicza 33/39 oraz do wymienionych niżej terenowych jednostek organizacyjnych:
Inspektorat we Włocławku, ul. Płocka 167.
Inspektorat w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39.
Inspektorat w Lipnie, ul. Mickiewicza 43.
Inspektorat w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5.
Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6a.
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Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z indywidualnych porad w ramach dyżurów eksperckich a także
wysłuchać prelekcji nt.
Mała działalność gospodarcza – kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej skorzystać.
Elektronizacja akt pracowniczych – obowiązki i korzyści po stronie pracodawcy.
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy
wykonywanej przez płatników składek.
Ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek.
ZUS przez Internet - usługi dla klientów Zakładu.
A.Szewczyk

FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA W BORÓWNIE
W słoneczne sobotnie popołudnie 22 czerwca br., najmłodsi mieszkańcy sołectwa Borówno obchodzili swoje
święto – Dzień Dziecka. Spotkanie zorganizował Sołtys Adam Styczeń wraz z Radą Sołecką.
Organizatorzy zapewnili najmłodszym dużo zabawy oraz słodki poczęstunek. Wystawiono dmuchany zamek i
zjeżdżalnię, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Dodatkową atrakcją było pieczenie kiełbasek na
ognisku.
Tego dnia swoją obecnością zaszczycił
mieszkańców Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie p. Jacek Żurawski, który przekazał
dzieciom słodkie niespodzianki wraz z
najlepszymi życzeniami z okazji ich święta oraz
rozpoczęcia wakacji.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom,
którymi byli:
- Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim,
- Piotr Strzelecki,
- Marcin Midura „Lewiatan”,
- Leśniczówka Borówno,
- Mirosław Splitt,
- Janusz Kowalczyk.
Ponadto podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w organizację festynu. Dzięki temu
podczas spotkania panowała miła atmosfera, a dzieci wróciły do domów uśmiechnięte.
P. Wiśniewska

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
„OGÓLNOPOLSKI PROGRAM REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH
WAPNOWANIE”
1.
Dofinansowanie w postaci dotacji udzielane będzie na zakup:
a)
wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu
pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych
na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna
nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122).
b)
środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr
2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie
nawozów.
2.
O dotację mogą wnioskować posiadacze użytków rolnych z terenu województwa
kujawsko – pomorskiego, o pH poniżej lub również 5,5 i powierzchni nie przekraczającej
75 ha.
3.
Poziom dofinansowania:
a)
do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla
gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;
b)
do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni
powyżej 25 ha, ale nie przekraczającego 50 ha użytków rolnych;
c)
do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni
powyżej 50 ha, ale nie przekraczającego 75 ha użytków rolnych.
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4.
Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, z
wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.
5.
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019r. do 31.12.2019r. Termin realizacji przedsięwzięcia do dnia
31.12.2020r.
Wypełniony i podpisany formularz wniosku, wraz ze wskazanymi w nim załącznikami należy złożyć w terminie
od 15.07.2019 do 31.12.2019r. do
Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-900 Bydgoszcz,
I piętro, pokój 53B.
Godziny przyjmowania wniosków 7:00-14:00.
A.Szewczyk

Kowalewo Pomorskie, 23.07.2019 r.
BURMISTRZ
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 i art.23 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z 2019 r. poz. 730)
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kowalewie
Pomorskim Uchwały nr VIII/69/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Burmistrz po
podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany gminnego programu
rewitalizacji - ogłasza informację o podjęciu.
Gminny Program Rewitalizacji dla obszarów wiejskich i miejskich Gminy Kowalewo Pomorskie stanowi
podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej
współpracy ze społecznością lokalną. Określony obszar rewitalizacji i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
przyczyniają się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz
wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.
Wyniki monitorowania postępu rzeczowego procesu rewitalizacji oraz efekty weryfikacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 pod kątem aktualności zapisów
dokumentu wskazują na konieczność uruchomienia procedury jego aktualizacji.
Pełna treść uchwały dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim http://www.bip.kowalewopomorskie.pl oraz na stronie http://www.kowalewopomorskie.pl.
BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

M. Dębińska
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BURMISTRZ
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podjęła Uchwałę Nr
VIII/69/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023
Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego.
Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację m.in. z funduszy unijnych.
Gminny Program Rewitalizacji dla obszarów wiejskich i miejskich Gminy Kowalewo Pomorskie stanowi
podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej
współpracy ze społecznością lokalną. Określony obszar rewitalizacji i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
przyczyniają się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz
wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.
Wyniki monitorowania postępu rzeczowego procesu rewitalizacji oraz efekty weryfikacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 pod kątem aktualności zapisów
dokumentu wskazują na konieczność uruchomienia procedury jego aktualizacji.
Pełna treść uchwały dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim http://www.bip.kowalewopomorskie.pl oraz na stronie http://www.kowalewopomorskie.pl .

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

M. Dębińska

„INICJUJ Z FIO NA START” DLA KGW W BIELSKU

Z przyjemnością informujemy, że nasze Koło Gospodyń Wiejskich w Bielsku otrzymało dofinansowanie w
ramach projektu „Inicjuj z FIO na start” finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
na realizację projektu pn. „Dobre w Bielsku gospodynie, do gotowania mają wiadra jedynie”. W dniu 8 kwietnia
2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 4.920,00 zł ramach którego zakupiony
został sprzęt kuchenny tj. 2 patelnie i 2 warniki.
Udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia częstotliwości prowadzonych spotkań przez KGW, zwiększenia
zakresu działania KWG, poprzez udział targach wystawienniczych, imprezach lokalnych i promocyjnych z
wykonanymi przez członków potrawami lokalnymi.
Dzięki wyposażeniu pojawiła się możliwość organizacji warsztatów dla młodych pań, spotkań z
przedstawicielami innych kół którzy także będą mogli dzielić się swoim doświadczeniem i przekazywać tradycje
– 17 –

kulinarne. Organizacja będzie mogła uczestniczyć w imprezach lokalny prezentując potrawy przygotowane
wspólnie przez członków na zakupionym sprzęcie.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości realizacji celów statutowych przez KGW w Bielsku poprzez zakup 4
sztuk sprzętu w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Koordynator projektu
Małgorzata Dębińska

WSPÓŁPRACA RAZY DWA
W minioną środę 17 lipca br. odbyły się dwa spotkania
w biurze Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
Jacka Żurawskiego. Jako pierwszą kowalewski
Burmistrz gościł Dyrektor Oddziału TVP3 Bydgoszcz
Annę Raczyńską. Rozmawiali oni o współpracy w
sprawie promocji Gminy Kowalewo Pomorskie.
Drugie spotkanie odbyło się parę godzin później z p.o.
Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy
Radosławem Kantakiem. Ponad godzinne spotkanie
opierało się głównie na temacie kowalewskiej
obwodnicy.
Jak można zauważyć rozmowy o
obwodnicy Kowalewa Pomorskiego nie mają końca.

M.Radko

Z URODZINOWYMI WIZYTAMI W CZERWCU
Kontynuując tradycję odwiedzania osób, które ukończyły 90 i więcej lat Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski
wspólnie z kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Panią Zytą

Szymańską i pracownikami socjalnym odwiedził
dostojnych jubilatów z okazji urodzin.
W dniu 3 czerwca odwiedzono Panią Barbarę
Kasprzak z Mlewa obchodzącą 91 urodziny. Dnia 18 czerwca złożono wizytę mieszkance Wielkiej Łąki Pani
Kazimierze Karwackiej świętującej 98 urodziny. W dniu 19 czerwca odwiedzono mieszkańca Kowalewa
Pomorskiego Pana Władysława Rymanowskiego i złożono życzenia z okazji 92 rocznicy urodzin.
Odwiedziny upłynęły w miłej, pełnej radości i wzruszeń atmosferze.
Dostojnym Jubilatom jeszcze raz życzymy, aby kolejne lata upływały w zdrowiu i pogodzie ducha!
A. Januszko
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XIII SESJA RADY POWIATU
26 czerwca br. odbyła się
XIII Sesja Rady Powiatu
Golubsko- Dobrzyńskiego
VI
kadencji.
Starosta
Franciszek Gutowski i
Zarząd Powiatu otrzymali
wotum
zaufania
oraz
udzielono im absolutorium
z tytułu wykonania budżetu
za rok ubiegły.
Na
sesji
Starosta
Franciszek
Gutowski
podziękował m.in. wójtom
i burmistrzom z terenu
powiatu za współpracę. Po
podjęciu
uchwały
w
sprawie udzielenia wotum
zaufania
i
udzielenia
absolutorium
radni,
mieszkańcy,
jednostki
podległe
i
goście
zaproszeni złożyli Staroście gratulacje i kwiaty. Do życzeń przyłączył się również Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie Jacek Żurawski, który uczestniczył w sesji Rady Powiatu.
M.Radko

POŻEGNALIŚMY GENERAŁA ZBIGNIEWA NOWKA
Generał Zbigniew Nowek zmarł w nocy z
niedzieli na poniedziałek. Były szef Agencji
Wywiadu, Urzędu Ochrony Państwa i Biura
Bezpieczeństwa Narodowego miał 59 lat.
Generał Zbigniew Nowek należał do czołowych
postaci opozycji antykomunistycznej lat 80.
Współtworzył Urząd Ochrony Państwa, będąc
szefem delegatury w Bydgoszczy, a następnie
całego Urzędu.
W latach 2005-2008 kierował Agencją
Wywiadu. W tym czasie został awansowany na
generała brygady przez śp. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego.
24 czerwca br o godz. 11.00 odbył
się pogrzeb generała w bydgoskim
kościele.
W
pogrzebie
w
imieniu
kowalewskiej społeczności wziął
udział Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie Jacek Żurawski oraz
Proboszcz
Parafii
Kowalewo
Pomorskie Piotr Igielski.

M.Radko
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BAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04.

Baran- Barany, które nie miały 24.09.-23.10
dotychczas wiele szczęścia w miłości
mogą się go spodziewać w sierpniu. W
końcu będą mieć szansę wyjść i
spotkać kogoś nowego. Nawet
istniejące już związki będą kwitnąć w
tym okresie. Będą bardzo harmonijne,
a więź pomiędzy partnerami będzie
bardzo silna. Teraz jest odpowiedni
czas na zrobienie kolejnego kroku.

Waga – Sytuacja w związkach będzie
spokojna i harmonijna. Dlatego możesz
cieszyć się długimi romantycznymi
wieczorami we dwójkę, bez zakłóceń.
Samotne Wagi mają szansę na spotkanie
swojej drugiej połówki w sierpniu. Nie
odrzucaj zaproszenia na imprezę lub
wycieczkę. Nigdy nie wiesz, kiedy
spotkasz interesującą osobę.

21.04.-21.05.

Byk – W sierpniu stabilnie będzie 24.10. – 22.11.
również w pracy. Najlepiej jeśli w tym
miesiącu wybierzesz się na wakacje.
Zasłużyłeś na nie w tym roku. Nie bój
się nieznanego. Doświadczenia z
nowych miejsc pozostaną z Tobą na
całe życie.

Skorpion – Jeśli Skorpion odpowiednio
zorganizuje swój czas w sierpniu, czeka
go bardzo owocny okres. Cele w pracy
są już w zasięgu twojej ręki, jeszcze
tylko trochę pracy. Nie zapomnij o
odpoczynku i odpowiedniej ilości snu.
Inaczej nabawisz się problemów
zdrowotnych.

22.05. – 21.06.

Bliźnięta – Jeśli przez długi czas 23.11. – 21.12.
pragniesz zmiany, teraz jest dobry czas
na podjęcie decyzji. Sierpień jest pełny
pozytywnej energii w każdej strefie.
Wszystko czego dotkną Bliźnięta,
kwitnie.
Można
to
świetnie
wykorzystać w pracy. Inni są już w
wakacyjnym nastroju, ale Ty się nie
obijasz.

Strzelec – W sierpniu, każdy Strzelec
powinien uważać na siebie w pracy.
Zmęczenie jakie odczuwasz sprawi, że
popełnisz błąd. Konsekwencje nie będą
poważne, ale mogą zniszczyć relacje
pomiędzy Tobą a szefem. Możesz
oczywiście liczyć na wsparcie swojej
rodziny oraz partnera.

22.06. – 22.07.

Rak – Ten gorący miesiąc przyniesie 22.12. – 20.01.
Rakowi sukces w pracy. Podczas gdy
inni muszą odpoczywać, ty możesz się
w pełni skoncentrować. Nie brakuje Ci
również
ciekawych
pomysłów.
Horoskop zachęca Cię również do
dzielenia się swoją opinią w sierpniu.
Nowo zdobyta pewność siebie przyda
Ci się również w życiu prywatnym przejmij
inicjatywę,
partner
z
pewnością to doceni.

Koziorożec – Koziorożce poświęcą ten
czas na karierę. Teraz pojawiła się nowa
szansa, więc znów porwał Cię wir pracy.
Jeśli do czegoś dążysz, to sierpień jest
idealnym miesiącem. Nie bój się
wyróżnić z tłumu i pokaż swoje cechy.
Przełożeni
szczególnie
doceniają
twórczość oraz nowe pomysły. Tobie ich
na pewno nie zabraknie.

23.07. – 23.08.

Lew– Niestety, ten miesiąc jest raczej 21.01. – 18.02.
negatywny.
Zewnętrzne
czynniki
spowodują, że Lew zwolni i będzie
musiał dużo nadrabiać. Zapomnij o
wakacjach w sierpniu, będziesz musiał
całkowicie skoncentrować się na
nadrabianiu zaległości w pracy.

Wodnik
–
Sierpień
przyniesie
wydarzenia w strefie pracy. Każdy
Wodnik powinien skierować swoją
uwagę właśnie w tym kierunku.
Napotkasz problem, którego nie możesz
odłożyć na później. Jeśli pozytywnie go
rozwiążesz, twoje pochwały będą
sięgały nieba. Wystarczy, że uruchomisz
swoją wyobraźnię, wykorzystasz nowy
pomysł, właśnie wtedy kiedy wszyscy
będą myśleć, że utknąłeś w ślepym
zaułku.

24.08. – 23.09.

Panna- Horoskop obiecuje Pannie 19.02. – 20.03.
sukces w karierze już na początku
sierpnia. Nie bój się wykorzystać
swoich umiejętności organizacyjnych.
Twoi przełożeni na pewno to zauważą i
docenią. Nagroda z pewnością Cię nie
ominie. Wolny czas wykorzystasz na
planowaniu
wakacji.
Powinieneś
również odwiedzić rodzinę. Na pewno
się za Tobą stęsknili.

Ryby – Wielka zmiana czeka Cię w
sierpniu. Sytuacja każdej Ryby w końcu
zmieni się w pracy oraz w życiu
prywatnym. Szczególnie samotne Ryby
poczują
przebudzenie
delikatnych
emocji z którymi chcą się podzielić. W
tym miesiącu masz świetną szansę na
znalezienie kogoś, kto myśli jak ty.
Harmonia gwarantowana.

Object 2
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