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MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOWALEWIE POMORSKIM
W MIESIĄCU STYCZNIU ZAPRASZA
04.01.2020 – godz. 1000 „ XXII Festiwal Kolęd, Pastorałek
i Piosenek Świątecznych „
11.01.2020 - godz. 1600 wieczór autorski p. Janusza Traczykowskiego
sala kameralna M-GOK –wstęp bezpłatny
12.01.2020 – XXVIII Finał WOŚP
19.01.2020 – Obchody 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego
do Rzeczpospolitej Polskiej
23.01.2020- Prelekcja pt. „Wydarzenia wojenne w styczniu 1945 r.
na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”
29.01.2020 – godz. 1600 Bal Czytelnika
Barbara Niewidział

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ – STAWKI PODATKÓW NA 2020 ROK UCHWALONE
XII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim odbyła się w dniu 28 listopada 2019 roku. W trakcie obrad
zdecydowano m.in. o nowych stawkach podatkowych oraz określono zasady przyznawania i wysokości diet dla
sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych.
Rada podjęła osiem uchwał:
1.
Uchwała Nr XII/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie
na lata 2019-2035.
2.
Uchwała Nr XII/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

3.
Uchwała Nr XII/98/19 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz
Przewodniczących Samorządów Osiedlowych.
4.
Uchwała Nr XII/99/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5.
Uchwała Nr XII/100/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku.
6.
Uchwała Nr XII/101/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku
rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.
7.
Uchwała Nr XII/102/19 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego
podatku.
8.
Uchwała Nr XII/103/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w
mieszkaniach chronionych.
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.
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POŻEGNANIE KS. KAN. BENEDYKTA DREWKA
24 listopada br. na mszy świętej odpustowej
parafianie w Wielkiej Łące mogli pożegnać swojego
wieloletniego Księdza Proboszcza tej parafii
Benedykta Drewka. Ksiądz po 32 latach pracy na
terenie naszej gminy, podjął decyzję o odejściu na
emeryturę. Parafianie dziękowali Proboszczowi za
zaangażowanie i serce, które okazywał każdego dnia.
Do życzeń przyłączył się również Burmistrz Miasta
Jacek Żurawski, który dziękował Księdzu za
wieloletnią kapłańską posługę i duchowne wsparcie,
jakie Ksiądz udzielał Parafii pw. Świętych Katarzyny
i Małgorzaty w Wielkiej Łące oraz wszystkim
potrzebującym opieki w Gminie Kowalewo
Pomorskie. Dziękował również za troskę o wygląd
świątyni. Obecny wygląd kościoła to duża zasługa
gospodarza, który od początku swojej pracy
duszpasterskiej na tej parafii postawił sobie za
główny cel przywrócenie jej świetności. Ksiądz
zawsze angażował się w poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców parafii. Serdeczne podziękowania
zostały złożone również za pomoc w organizacji
tegorocznych Dożynek Gminno- Parafialnych, które
odbyły się w Wielkim Rychnowie. Była to piękna
uroczystość, podczas której nie brakowało łez.
Parafianie życzyli Księdzu powodzenia na wybranej
sobie drodze i wiele zdrowia.

M.Radko
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TABLICA POŚWIĘCONA UCZNIOWSKIEJ, BOHATERSKIEJ POSTAWIE…

6 grudnia br. przed mszą świętą odpustową o godz. 18.00 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej
strajk szkolny z lat 1906-1907, na budynku kowalewskiego kościoła. Głównym inicjatorem wydarzenia był pan
Michał Leszczyc- Grabianka- przewodniczący komitetu fundującego. Uczniowie, którym poświęcona została
wspomniana tablica, przy wsparciu rodziców strajkowali w obronie mowy ojczystej na lekcjach religii,
prześladowani przez pruskiego zaborcę. Uczniowie odmówili odpowiedzi na lekcjach w języku niemieckim.
Walka o naukę religii w języku ojczystym była nie tylko sprawą wiary, ale także wyrazem patriotyzmu i
przywiązania do języka polskiego.
W towarzystwie sztandarów szkolnych i gminnego oraz harcerzy ksiądz kanonik Piotr Igielski poświęcił
pamiątkową tablicę, a Burmistrz Miasta Jacek Żurawski złożył symboliczną wiązankę kwiatów oddając hołd i
wyrazy uznania strajkującym.
M.Radko

POWITANIE KSIĘDZA W WIELKIEJ ŁĄCE

8 grudnia 2019 r. mieszkańcy Parafii pw. Św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące przeżywali kolejną wielką
kościelną uroczystość. W wypełnionym po brzegi kościele parafialnym przy udziale Księdza Dziekana Piotra
Igielskiego, ks. kan. Benedykta Drewka, władz samorządowych gminy i mieszkańców Parafii miało miejsce
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uroczyste powitanie nowego Księdza Proboszcza Grzegorza Malinowskiego. Obrzęd Objęcia Parafii przez
nowego proboszcza rozpoczął się od powitania go w drzwiach kościoła dokonanego przez Księdza Dziekana,
delegację Rady Parafialnej oraz przekazania mu kluczy do kościoła. Następnie po pozdrowieniu dziekan naszego
dekanatu ks. Piotr Igielski jako delegat biskupa, przedstawił nowego proboszcza wspólnocie parafialnej i odczytał
dekret biskupa. Dziekan w imieniu biskupa był świadkiem jego wyznania wiary i przyjął od niego przyrzeczenie
wierności, które zostało uroczyście podpisane wobec całego zgromadzenia.
Pod koniec uroczystej Mszy Św. życzenia nowemu pasterzowi złożył Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
Jacek Żurawski, delegacja mieszkańców i młodzieży parafialnej. Parafianie przyjęli ks. Grzegorza bardzo ciepło i
serdecznie, zapewniając o swojej pomocy i wsparciu. Zgromadzeni życzyli księdzu powodzenia w wypełnianiu
swojej misji na terenie parafii.
Fot. Patryk Klimkowski

M.Radko
WIGILIA W SIERAKOWIE
Święta Bożego Narodzenia to czas miłości, radości
i przebaczania, ale również czas refleksji i spotkań.
W dniu Wigilii spotykamy się przy stołach, składamy
sobie wzajemnie świąteczne życzenia, wspominamy
dawne dzieje oraz pamiętamy o tych, którzy odeszli.
Tradycyjnie każdego roku w gminie Kowalewo
Pomorskie organizowane są spotkania wigilijne
w poszczególnych sołectwach.W dniu 8 grudnia br.
kolejny raz zorganizowano Wigilię Sołecką
w Sierakowie, organizatorami byli Rada Sołecka,
Sołtys, KGW i OSP Sierakowo. Do wspólnego
świętowania zaproszono Burmistrza Miasta Pana
Jacka
Żurawskiego,
Ks.Wikarego
Michała
Wyrębskiego; Sekretarz Gminy Panią Ewę Bąk,
mieszkańców i sympatyków Sierakowa. Zabierając
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głos Burmistrz Miasta Jacek Żurawski życząc wszystkim zdrowych, radosnych świąt spędzonych w gronie
rodziny oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzący Nowym Roku 2020. Jak przysłało na prawdziwą rodzinną
wigilię było łamania się opłatkiem, wspólne składanie życzeń, a następnie tradycyjna wieczerza wigilijna
z pysznymi postnymi potrawami. Śpiewanie kolęd, rozmowy, wspólne świętowanie trwało do późnych godzin
wieczornych. W magiczny czas świat wprowadzili zebranych dzieci i młodzież z Sierakowa przyozdabiając
pięknie choinkę wspaniałymi ozdobami. Spotkanie to było również okazją do zebrania karmy dla zwierząt, która
zostanie przekazana do schroniska. Serdeczne podziękowania dla pań i panów z KGW Sierakowo
za przygotowanie wieczerzy wigilijnej.
M.Radko
WIECZÓR ŚWIĄTECZNY
Jak co roku, w okresie świąt Bożego
Narodzenia w Miejsko- Gminnym Ośrodku
Kultury w Kowalewie Pomorskim, dnia 15
grudnia odbył się „Wieczór Świąteczny”.
Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta
Kowalewo Pomorskie.
Celem konkursów było podtrzymanie tradycji
bożonarodzeniowej,
pobudzenie
inwencji
twórczej, kształtowanie aktywnej i twórczej
postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz
tradycji kulturowej związanej z obrzędami
Bożego Narodzenia” Cel został osiągnięty a
sala widowiskowa zamieniła się – jak mówiono
– w „małe Betlejem”. Odzew na konkurs
przeszedł
najśmielsze
oczekiwania
organizatorów.
Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas: Pan
Jacek Żurawski Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie, Sekretarz Gminy Pani Ewa Bąk, ks.
kanonik Ryszard Kobierowski, Dyrektor
Publicznego Przedszkola Pani Joanna Piasecka,
Pani Ewa Skonieczka, Radni Rady Miejskiej w
Kowalewie
Pomorskim:
Pani
Hanna
Kalinowska, Pan Stanisław Kazanowski, Pan
Grzegorz Regulski, Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa z Bydgoszczy reprezentowany przez
Panią Annę Wietrzykowską i Pana Michała von
Ossowskiego oraz uczestnicy konkursów.
Podczas wieczoru odbył się koncert kolęd w
wykonaniu Chóru 730-lecia Kowalewa
Pomorskiego pod kierunkiem pani Justyny
Narewskiej- studentki Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Chórzyści zaśpiewali
kolędy i piosenki religijne m.in.: „Wśród nocnej ciszy”,
„Oj Maluśki”, „Witaj Jezu Ukochany”, „Dzwonki sań”,
„Cicha noc” „Nad Betlejem Ciemna Noc”, „Bracia
Patrzcie Jeno”, „Triumfy Króla Niebieskiego”.
Gościnnie wystąpił duet akordeonowy- bracia
Volodymyr i Ivan Haydyczuk z miasta Czernowce na
zachodzie Ukrainy, absolwenci Akademii Muzycznej
im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. W wykonaniu
artystów usłyszeliśmy ukraińskie piosenki i kolędy.
Bracia mają na swoim koncie wiele sukcesów
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międzynarodowych. Chór 730-lecia Kowalewa Pomorskiego przy akompaniamencie instrumentów artystów z
Ukrainy zaśpiewał pieśni ukraińską „Szczedryk”.

Czar kolęd, doskonale dopełniała przepiękna
scenografia, która podkreślała świąteczny
nastrój. W tak uroczystym i rodzinnym nastroju,
po zakończeniu koncertu przyszła kolej na
ogłoszenie
wyników
konkursów
bożonarodzeniowych: „Bombka
Bożonarodzeniowa” , „Najpiękniejsza Szopka
Bożonarodzeniowa" oraz „Najlepszy Wypiek
Bożonarodzeniowy” zorganizowanym przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejską
Bibliotekę
Publiczną
w
Kowalewie
Pomorskim.
Komisja w składzie: Joachim Kupski, Ewa
Cierniakowska i Alina Krystyniuk oceniła
szopkę Bożonarodzeniową i bombkę.
Przy ocenie prac Komisja brała pod uwagę
m.in. oryginalność kompozycji, zastosowane materiały i pomysłowość wykonania poszczególnych elementów i
zdecydowała o nagrodzeniu:
Na najpiękniejszą szopkę:
I miejsce: Szymon Bukowski
II miejsce: Damian Jaskulski
II miejsce: Laura Wessel
III miejsce: Jan Rossek
Wyróżnieni zostali: Kinga Lewandowska, Kryspin Jagielski, Amelia Redman, Robert Sekulski, Weronika
Majewska, Oliwier Bartoszyński, Alicja Regulska, Maksymilian Wiśniewski, Kinga i Bruno Kołodziej, Krystyna
Pełkowska.
Na najpiękniejszą bombkę:
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Grand Prix: Elżbieta Majewska
I miejsce: Monika Nowakowska
I miejsce: Natalia Boniecka
II miejsce: Anna Szewczyk
II miejsce: Alicja Huttner
II miejsce: Monika Rączka
III miejsce: Lena Detmer
III miejsce: Karolina Putz
Wyróżnieni zostali: Katarzyna Żukowska, Bartosz
Tułodziecki,
Błażej
Frankowicz,
Bartosz
Łukaszewski, Filip Chyliński, Wiktor Zieliński,
Adrian Szewczyk, Miłosz Szczerbiak, Zuzanna
Styczeń.
Na
najlepsze
i
najsmaczniejsze
ciasto
bożonarodzeniowe:
I miejsce: KGW Bielsk- Tort piernikowy o smaku
czekoladowo-pomarańczowym
II miejsce: KGW Sierakowo- tort migdałowo-makowy
III miejsce: KGW Piątkowo- Placek miodowy
Wyróżnieni zostali: KGW Kowalewo Pomciasteczka świąteczne, Hanna i Damian Jaskulscy- Tort
choinka, Monika Boniecka- Ciasto piernikowe, KGW
Pluskowęsy- Makowiec na parze
Sponsorem
nagród
na
najlepsze
ciasto
Bożonarodzeniowe był Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa z Bydgoszczy.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Sponsorami tegorocznego wieczoru świątecznego byli:
Firma Plastica Frydrychowo, Firma Ełwja Lucja i
Edward Oleś- Bielsk, Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim.
Serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT!
Kinga Błaszczak

ŚWIĘTOWANIE CZAS ZACZĄĆ

Grudzień to taki czas, gdy wszystkim udziela się świąteczny nastrój i chęć spotkania się z bliskimi sobie osobami.
W czwartek 12 grudnia br. z okazji zbliżających się świąt Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Kowalewo Pomorskie zgromadził się na świątecznym spotkaniu w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury.
Do wspólnego świętowania zaproszony został Burmistrza Miasta Jacek Żurawski, Sekretarz Gminy Ewa Bąk oraz
Dyrektor MGOK Barbara Niewidział. Na stołach gościły świąteczne potrawy oraz wigilijny wystrój. Takie
spotkania to piękna tradycja, która pokazuje nam jak one są ważne i potrzebne w życiu każdego człowieka.
M.Radko
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PRZEDSZKOLAKI W NOWYM BUDYNKU.
Od września 2019 roku nasze Przedszkole zmieniło swoją siedzibę. Obecnie funkcjonuje w nowym miejscu przy
ul. Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim. W budynku tym mieszczą się dwie główne instytucje – są nimi
Urząd Miasta i Przedszkole Publiczne.
Nowoczesny, przestronny, słoneczny budynek
otacza przyjazna infrastruktura – plac zabaw,
parking i tereny zielone. W przedszkolu
znajduje się 8 pięknie wyposażonych sal. Do
dyspozycji dzieci mają małą salę gimnastyczną,
w której odbywają się zajęcia gimnastyczne,
korekcyjne oraz rytmiczno – muzyczne. Obiekt
zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Uczęszcza
do niego prawie 200 wychowanków. Jest
otwarty od 6.30 do 16.30. Kadra przedszkolna
powiększyła się by sprostać opiece nad tak
liczną rzeszą dzieci.
Do chwili obecnej w „nowym” przedszkolu
odbyły się takie uroczystości jak: Dzień
Edukacji
Narodowej,
Pasowanie
na
Przedszkolaka,
Narodowe
Święto
Niepodległości, Andrzejki, Wigilia.
Jedną z ważniejszych, a zarazem wielkim przeżyciem dla naszych milusińskich było Pasowanie na
Przedszkolaka. Odświętnie ubrane maluchy
zaprezentowały zdobyte w ciągu dwóch
miesięcy umiejętności: recytowały wiersze,
tańczyły
i
śpiewały.
Kandydaci
na
pełnoprawnych przedszkolaków w obecności
Burmistrza Miasta, Pani Dyrektor, gości i
licznej publiczności ślubowały być grzecznymi i
dzielnymi przedszkolakami, a także dobrymi
kolegami. Dla dzieci było to ogromne
wydarzenie, a dla ich rodziców powód do dumy
i zadowolenia ze swoich pociech.
Andrzejki z kolei to czas zabawy i wróżb.
Dzieci bardzo je lubią, ponieważ mogą wtedy
przebierać się w magiczne stroje, wypowiadać
zaklęcia, wspólnie tańczyć, śpiewać i wróżyć. W
tym dniu czekało wiele niespodzianek, uśmiech
i zadowolenie nie schodziło z twarzy
przedszkolaków.
Grudzień to najmilszy miesiąc dla maluchów. W
tym okresie oczekujemy zbliżających się Świąt
Bożego
Narodzenia.
Przygotowania
rozpoczęliśmy od wspólnie ubieranych choinek.
Uczymy się śpiewać kolędy, starszaki
przygotowują jasełka. Dzieci z niecierpliwością
oczekują nadejścia Mikołaja. Pierwsze takie
spotkanie odbyło się 6 grudnia. Przedszkolaki co
prawda prezenty znalazły pod choinkami, ale
Mikołaj nie odmówił sobie chęci odwiedzenia
naszego nowego budynku. Nie kazał na siebie
długo czekać i obiecał również, że niebawem
pojawi się znowu, tym razem na wspólnej
przedszkolnej Wigilii.
Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu zakończył się uroczystą Wigilią, która
odbyła się 17 i 18 grudnia 2019r. Dzieci wraz z wychowawcami, Panią Dyrektor i zaproszonymi gośćmi wspólnie
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kolędowały, dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzenia. Zasiadając do odświętnie nakrytego stołu wszyscy
zapominają o kłótniach, sporach i zmartwieniach, bo święta to przecież czas radości i wybaczania. Atmosfera była
prawdziwie rodzinna , a eleganckie stroje podkreślały rangę tego dnia. Dla naszych podopiecznych mimo
wszystko najważniejszym punktem w całej uroczystości było obiecane pojawienie się Świętego Mikołaja.
Wszystkie przedszkolaki bardzo przeżyły to spotkanie. Na niejednej twarzy można było zobaczyć niepewność i
obawę, ale przede wszystkim radość. Dzieci opowiadały Mikołajowi o zabawach w przedszkolu i chwaliły się, że
były bardzo grzeczne. Po wspaniałych występach dla niezwykłego gościa nadszedł wyczekiwany moment –
Mikołaj wręczył każdemu dziecku prezent.
Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również,
co najważniejsze , wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.
Na kartach naszej kroniki zapisujemy dalszą „historię” naszego przedszkola. Mamy nadzieję, ze tak jak w
„starym” budynku tak i w tym „nowym” nie zabraknie wielu pięknych chwil.

Anita Olszewska
SPOTKANIE INTEGRACYJNE MIESZKAŃCÓW BIELSKA
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W dniu 29 listopada 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Chełmoniu odbyło się spotkanie integracyjne dla
mieszkańców sołectwa Bielsk. Głównymi organizatorami imprezy była Rada Sołecka, Pani Sołtys Agnieszka
Reiwer oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bielsku. W spotkaniu uczestniczył Pan Burmistrz Jacek Żurawski. Pani
Sołtys dokonała podsumowania działalności mieszkańców na rzecz sołectwa w 2019 roku, dzięki której
otrzymało wiele nagród finansowych i wyróżnień w konkursach gminnych. Przyczynią się one do dalszego
rozwoju Sołectwa i wspólnej integracji mieszkańców.
Spotkanie integracyjne upłynęło w miłej atmosferze. Celem spotkania było zachęcenie do aktywnego spędzania
czasu oraz pogłębienia więzi miedzy mieszkańcami sołectwa.
Małgorzata Dębińska

ZWIĘKSZANIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK Z TERENU GMINY
W miesiącu listopadzie jednostki OSP z terenu gminy wzbogaciły się o nowe samochody oraz sprzęt i ubrania
specjalne.
W dniu 21 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie wspólnie z przedstawicielami jednostek OSP

Kowalewo Pomorskie oraz OSP Lipienica uczestniczył w uroczystym przekazaniu ubrań specjalnych
Ubrania zakupione zostały w ramach projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie
zagrożeniom”.
Liderem projektu był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
woj. kujawsko – pomorskiego, a partnerem Gmina Kowalewo Pomorskie.
W dniu 25 listopada 2019 r. z Państwowej Straży
Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu został przekazany
dla Jednostki OSP Lipienica lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy IVECO SLRt ze zbiornikiem
wodnym o pojemności 1000l.
W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Toruniu nadbryg. Janusza Halaka
przekazania dokonał Komendant Powiatowy PSP
w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski
Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie Jackowi
Żurawskiemu oraz przedstawicielom Jednostki OSP
Lipienica.
Pojazd ten druhowie będą wykorzystywali do działań
ratowniczo-gaśniczych na terenie swojej miejscowości,
gminy i powiatu.
Ponadto wszystkie jednostki z terenu gminy otrzymały
dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji na zadanie publiczne: „Dofinansowanie
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku „ (Program 5000+ dla OSP). Jednostki zakupiły
niezbędny sprzęt, a także druhowie uczestniczyli w kursie udzielania pierwszej pomocy.
Edyta Jasińska
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NOWY SAMOCHÓD DLA JEDNOSTKI OSP KOWALEWO POMORSKIE
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim wzbogaciła się o nowy lekki samochód
ratowniczo -gaśniczy marki IVECO DAILY .
Zakup samochodu został sfinansowany ze środków:
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pod tytułem
„ Zapewnienie gotowości bojowej
jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączonej
do
krajowego
systemu
ratowniczo-gaśniczego”
w
wys.
100.000,00 zł.;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.
”Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w
Kowalewie
Pomorskim” w wys. 175.000,00 zł.;
- budżetu gminy w wys. 75.000,00 zł .
Lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy posiada
mniejsze gabaryty i jest bardziej zwrotny.
Przyspieszy to czas dotarcia do zdarzenia
na zatłoczonej drodze, a szczególnie na
drodze krajowej nr 15, tym samym
pozwoli szybciej udzielić profesjonalnej
pomocy osobom poszkodowanym, gdzie
liczą się minuty, a nawet sekundy, które decydują o zdrowiu i życiu.
Uroczyste poświecenie samochodu planowane jest podczas gminnych uroczystości Św. Floriana, które odbędą
się 9 maja 2020 r.
Edyta Jasińska

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO – POWRACAJĄCY PROBLEM SPALANIA ŚMIECI
Z kolejnym rozpoczęciem sezonu grzewczego powraca w naszej gminie problem spalania śmieci
i zanieczyszczenia powietrza.
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest sektor komunalno-bytowy, tzw. „niska emisja”, czyli spaliny
pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Wszystko to zostaje przy samej
powierzchni ziemi i jest przez nas wdychane. Proceder spalania śmieci, choć szkodliwy i nielegalny, jest niestety
powszechny.
W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców o zaprzestanie spalania śmieci w piecach.
Nie czyńmy z odpadów głównego materiału opałowego, zwłaszcza w sytuacji, w której zgodnie z zasadami
nowego systemu gospodarowania odpadami właściciele nieruchomości
mogą oddać każdą ilość odpadów komunalnych bez względu na to czy
są zbierane w sposób selektywny czy zmieszany. Musimy mieć
świadomość, na co narażamy siebie, sąsiadów, a przede wszystkim
nasze dzieci.
Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest
niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe
kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż
zakłady czy spalarnie śmieci. Dotyczy to osiedli domów
jednorodzinnych, ale także kamienic ogrzewanych piecami kaflowymi.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z
tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów.
W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na
zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. Poza tym
palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw.
„mokrej sadzy” w kominach.
To
z
kolei
może
być
powodem
zapalenia
się
instalacji
i
powstania
pożaru.
Spalanie śmieci w piecach jest wykroczeniem lub przestępstwem, za które obowiązują surowe mandaty.
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W przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby, termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego
nie przeznaczonej, grożą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach ( Kto termicznie przekształca
odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny). Kara
grzywny może wynieść nawet 5.000 zł. Ponadto przypominamy, 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.
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.
–

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z dostępnych form dofinansowania i wymiany źródeł ciepła, co
wpłynie korzystnie na stan powietrza.
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 rozpocznie się od 1 stycznia 2020 r. i będzie trwał do 15
października 2020 r., bądź do wykorzystania ustalonego w regulaminie dotacji limitu (15 dofinansowań).
Edyta Jasińska

STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE
W 2020 ROKU
Podatek rolny
Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku
obniżono z kwoty 58,46 zł za 1 dt. (q) do kwoty 54,00 zł za 1 dt. (q). Wobec tego stawka podatku rolnego w 2020 roku za 1 ha
przeliczeniowy wynosić będzie 135,00 zł.
Podatek leśny
Nie obniżono średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok
podatkowy, która wyniosła 194,24 zł za 1 m 3. Wobec powyższego stawka podatku leśnego w 2020 roku za 1 ha lasu wynosić
będzie 42,73 zł.
Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości uległy zmianie i przedstawiają się następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
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b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80
zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje
pożytku publicznego – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2018r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w
tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,08 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 23,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 5,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem zajętych na garaże i domki letniskowe, dla których ustala
się stawkę – 8,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek od środków transportowych
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 841,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 368,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 647,00 zł,
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton – 1 647,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton – 1 647,00 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton – 1 695,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton – 1 695,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton – 2 653,00 zł,
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton – 2 092,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton – 2 092,00 zł,
c) o liczbie osi cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton – 2 607,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton – 3 237,00 zł,
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 601,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 765,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 930,00 zł,
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 450,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton – 2 106,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1 870,00 zł,
- powyżej 36 ton – 2 851,00 zł,
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 613,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton – 2 502,00 zł,
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b) o liczbie osi trzy i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 2 502,00 zł,
- powyżej 36 ton – 3 237,00 zł,
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 647,00 zł,
8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) o liczbie osi – jedna:
- równej lub wyższej niż 12 ton – 1 134,00 zł,
b) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 134,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 321,00 zł,
- powyżej 36 ton – 1 775,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 134,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 321,00 zł,
- powyżej 36 ton – 1 551,00 zł,
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi – jedna:
- równej lub wyższej niż 12 ton – 830,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 830,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 695,00 zł,
- powyżej 36 ton – 2 245,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1 415,00 zł,
- powyżej 36 ton – 2 140,00 zł,
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 905,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 408,00 zł,
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 10 % i określa w
wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 756,90 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 231,20 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 482,30 zł,
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 440,90 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 588,50 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 737,00 zł,
3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 714,50 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 167,20 zł,
Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy przeznaczone do dowozu dzieci do szkół.
Dzienne stawki opłaty targowej
1. Poza placem targowym
1) Przy sprzedaży towaru z pojazdu – 18,00 zł za każdy pojazd,
2) Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, a także obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego pojemnika oraz
sprzedaży z lady lub stołu - 5,00 zł,
2. Na terenie placu targowego
1) Przy sprzedaży towaru z placu targowego – 15,00 zł,
2) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, a także obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego pojemnika oraz
sprzedaży z lady lub stołu stanowiącego stały element trwale związany z gruntem – 3,00 zł od punktu sprzedaży wraz z
powierzchnią przylegającą.
Ponadto informujemy, iż od 1 lipca 2019 roku zmianie uległy wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i
leśny wraz z załącznikami dot. danych o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych z
opodatkowania.
Są one dostępne pod wskazanym adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
N.Kociemska
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SOŁTYS I RADA SOŁECKA TEŻ MOGĄ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Każdego roku zgodnie z tradycją nocą z 5 na 6 grudnia dzieci
zostają odbarowane przez Świętego Mikołaja prezentami, które
znajdują pod poduszką, w bucie lub w świątecznej skarpecie.
W tym roku w Lipienicy Pani Sołtys Joanna Błaszkiewicz wraz z
Radą Sołecką postanowili wcielić się w role pomocników
Świętego Mikołaja. 7 grudnia 2019 r. ubrani w świąteczne
czapeczki
w samochodzie pełnym prezentów, odwiedzili wszystkie
grzeczne dzieci z sołectwa Lipienica. Pomocnicy Świętego
Mikołaja pamiętali nie tylko o najmłodszych, tego dnia
odwiedzono także osoby starsze i samotne. Uśmiechy dzieci i
wzruszenie
obdarowanych na
długo pozostaną
w pamięci Pani
Sołtys i Rady
Sołeckiej.

Ewelina Lewandowska

SPOTKANIE OPŁATKOWE CZŁONKIŃ KGW CHEŁMONIE
Najpiękniejsza wieczerza w roku to Wigilia Bożego Narodzenia. Blask choinki, stół nakryty białym obrusem i
opłatek tworzą niezwykłą, świąteczną atmosferę.
Koniec roku, to tradycyjnie już spotkania wigilijne różnych organizacji i grup społecznych. Takiego spotkania nie
mogło zabraknąć dla kobiet zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich Chełmonie. 7 grudnia w świetlicy wiejskiej
w
Chełmoniu,
przy
świątecznie przystrojonym,
wigilijnym stole zasiadły
członkinie
KGW
oraz
zaproszeni goście.
Symbolicznym kawałkiem
chleba pod postacią opłatka,
podzielili się: p. Burmistrz
Jacek
Żurawski, ksiądz
Zdzisław Szauer, radny
Michał Klafczyński, p. sołtys
Ewelina Guzowska, opiekun
sołectwa
Chełmonie
Katarzyna Szczutowska i p.
Anna Panak oraz mieszkanki
Chełmonia i członkinie
KGW Chełmonie.
Spotkanie przebiegło w
świątecznej,
rodzinnej
atmosferze,
gdzie
nie
zabrakło wspólnego
śpiewania kolęd i drobnego, słodkiego upominku. Wszyscy z chęcią spróbowali świątecznego barszczu z
pasztecikami, kapusty z grzybami, pierogów, ryb i przepysznych ciast. Oczywiście wszystkie potrawy
przyrządzone zostały przez panie z KGW własnoręcznie i wg tradycyjnych przepisów, przekazywanych
z pokolenia na pokolenie.
Koło Gospodyń Wiejskich Chełmonie zostało zarejestrowane we wrześniu, więc jest młodą organizacją z dużym
potencjałem. Przewodniczącą została Pani Beata Wojciechowska – Stempska, a w skład zarządu wchodzą jeszcze
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p. Arleta Walenda oraz p. Teresa Żurawska. Pozyskane w tym roku dofinansowanie KGW zostało przeznaczone
na zakup m.in. warnika do wody, patelni elektrycznej, termosu stalowego, kociołka elektrycznego do zup,
filiżanek, bulionówek oraz obrusów.
Dla wszystkich było to wyjątkowe spotkanie. Uczestnicy nie szczędzili słów podziękowań dla organizatorek.
Zarząd KGW Chełmonie

ODWIEDZINY MIKOŁAJA U GRZECZNYCH DZIECI Z SOŁECTW FRYDRYCHOWO I PLUSKOWĘSY
W dniu 7 grudnia w świetlicy w
Pluskowęsach zgromadziły się dzieci
z sołectw Frydrychowo i Pluskowęsy.
Na
początku
Pani
Ewelina
Lewandowska przeprowadziła kilka
zabaw z dziećmi, podczas których
dzieci napisały listy do Mikołaja, a
następnie dzieci ubrały choinkę
bombkami przyniesionymi z domu.
Wkrótce przybył oczekiwany przez
dzieci Mikołaj, który razem z
sołtysem
p.
Przemysławem
Lewandowskim rozdawał dzieciom
słodkie prezenty. Mikołaj zabrał listy
napisane przez dzieci i obiecał
wszystkie przeczytać.
Panie animatorki malowały dzieciom
buźki, robiły warkoczyki, dzieci
miały do dyspozycji różne peruki, w

których mogły zrobić sobie zdjęcia. Było mnóstwo
zabaw i atrakcji dla dzieci.
Szczególne podziękowania dla sponsorów:
- Zakład Usług Wodnych w Ostrowitem,
- Zakład Kamieniarski Witold Feitek,
- Skład Opału Mirosław Onak,
- WITO Witold Wiśniewski.
Podziękowania również dla pań animatorek:
- p. Ewelinie Lewandowskiej,
- p. Alinie Rozwadowskiej,
- p. Katarzynie Jagielskiej
oraz dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich we
Frydrychowie i Pluskowęsach za upieczenie ciast.

Żaneta Kubiak
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UTYLIZACJA AZBESTU !!!
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje o możliwości składania wniosków na udział w
programie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Kowalewo Pomorskie” w roku 2020.
Szczegółowe zasady:
· Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub
zabez pieczenia odpadów zawierających azbest.
· Dofinansowanie pokrywa pełne koszty kwalifikowane lecz nie więcej jak 1000 zł do
każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
· Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
o demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
o transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
o unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.
· Właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie.
Druk wniosku można pobrać:
- ze strony http://www.kowalewopomorskie.pl/
- w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej
pokój nr 21,
- u sołtysa.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku.
Natalia Maleszewska
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W SZYCHOWIE I ZAPLUSKOWĘSACH
W dniu 25 listopada 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 dróg
gminnych (Szychowo, Zapluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie”. Termin wykonania robót został ustalony
do końca maja 2020 r. Zadanie obejmuje:
➢ przebudowę drogi gminnej nr 110153C w
miejscowości
Szychowo,
gmina
Kowalewo
Pomorskie o długości 972,07m, zlokalizowanej
działkach nr 77 – obr. Szychowo oraz na dz. nr 356 obr. Mariany. Działka nr 77 stanowi pas drogowy
drogi gminnej, działka nr 356 stanowi pas drogowy
drogi powiatowej nr 2104C. Wartość robót
budowlanych - 687.411,33 zł brutto,
➢ przebudowę części drogi gminnej nr 110157C w
miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo
Pomorskie o długości 276,28 m, zlokalizowanej na
dz. nr 240 i 149 - obr. Zapluskowęsy. Działka nr 240
stanowi pas drogowy drogi gminnej, działka nr 149
stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 1722C.
Wartość robót budowlanych - 334.497,27 zł brutto.
Zadanie realizowane jest w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze
środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie ze środków FDS stanowi 50%
wszystkich kosztów inwestycji, pozostałe środki zostaną sfinansowane z budżetu gminy.
M. Wegner

OGŁOSZENIE
Sprzedam garaż pow. 16,9 m2 Kowalewo Pomorskie
ul. Kościuszki 1
w bloku na osiedlu zamkniętym tel. 512-466-901.
ogłoszenie płatne
– 19 –

POSUMOWANIE „PROGRAMU ZAPOBIEGANIA UPADKOM DLA SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM" W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE
W dniu 19.12.2019 r. odbyło się podsumowanie „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie
kujawsko-pomorskim", który finansowany był ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy
Kowalewo Pomorskie.

W spotkaniu uczestniczyli: p. Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta, p. Ewa Bąk – Sekretarz Gminy, p. Monika
Wolska i p. Dorota Piątkowska – trenerki, p. Katarzyna Szczutowska – koordynator Programu oraz seniorki, które
brały udział w w/wym. Programie.
Zajęcia w ramach Programu prowadzone były od września 2019 r. przez okres trzech miesięcy. Mieszkanki gminy
Kowalewo Pomorskie (w wieku powyżej 60 lat) skorzystały z bezpłatnej edukacji zdrowotnej i ćwiczeń.
Uczestnicy Programu są usatysfakcjonowani wzięciem udziału w tegorocznej edycji Programu, a trenerzy dumni
z solidnego uczestnictwa seniorów w zajęciach i ich postępów.
Katarzyna Szczutowska

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
INSYGNIA I SYMBOLE WŁADZY SAMORZĄDOWEJ GMINY KOWALEWO POMORSKIE
USTANOWIONE UCHWAŁĄ NR XIII/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
Z DNIA 17 GRUDNIA 2019 ROKU
W dniu 17 grudnia bieżącego roku odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej. Wiodący temat obrad Rady Miejskiej
skupiał się na omówieniu spraw bieżących.
Po powitaniu gości i przyjęciu zmienionego porządku sesji oraz protokołu z XII sesji wysłuchano informacji z
prac Rady Powiatu, sprawozdań Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie
międzysesyjnym oraz sprawozdania Burmistrza Miasta w dalszej części Rada podjęła trzy uchwały:
1. Uchwała Nr XIII/104/19 w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci Gminy
Kowalewo Pomorskie, pieczęci Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, pieczęci Burmistrza Miasta Kowalewo
Pomorskie, sztandaru, witacza oraz łańcuchów Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie i Przewodniczącego
Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie oraz zasad ich używania,
2. Uchwała Nr XIII/105/19 w sprawie umieszczenia pomnika- tablicy pamiątkowej,
3. Uchwała Nr XIII/106/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
Podjęcie uchwały Nr XIII/104/19 w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci Gminy
Kowalewo Pomorskie, pieczęci Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, pieczęci Burmistrza Miasta Kowalewo
Pomorskie, sztandaru, witacza oraz łańcuchów Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie i Przewodniczącego
Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie oraz zasad ich używania, było związane z koniecznością unormowania
prawnych nieścisłości wokół naszych symboli, dlatego z początkiem nowej kadencji podjęto w tym kierunku
działania. Stanowienie symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z 21 grudnia 1978 r. o
odznakach i mundurach. Zgodnie z jej przepisami, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia
własnych herbów, weksyliów (np. flaga, chorągiew, sztandar, flaga stolikowa), pieczęci, insygniów oraz
emblematów, odznak honorowych i innych symboli. Symbole te stanowione muszą być zgodnie z zasadami
heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Pod tym pojęciem rozumieć należy także tradycję
używania danych symboli w przeszłości. Aby nasze symbole (w tym herb) były zgodne z prawem, musiały
otrzymać akceptację Komisji Heraldycznej. Dopiero taki herb, będzie legalnym znakiem i herbem w pełni tego
słowa znaczeniu. Komisja Heraldyczna jest organem opiniodawczo-doradczym ministra do spraw administracji
publicznej.
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z treścią całości w/wym uchwały /zawierającej w załącznikach wszystkie insygnia/ oraz pozostałych uchwał
będzie można zapoznać się na stronie: http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/ w zakładkach: ->Rada Miejska>Uchwały

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl.
Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem
internetowym.
Donata Pilarska Mądry
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BAROMETR UCZUĆ
Baran- Styczeń obiecuje Baranom 24.09.-23.10
owocny okres czasu. Wystarczy, że
odpowienio podzielisz swoją energię.
Twoje morale będą bardzo silne, co
gwarantuje Ci szczere zachowanie w
każdej sytuacji. Ludzie będą do Ciebie
przychodzić po poradę. Nie odmawiaj
im, nawet jeśli jesteś bardzo zajęty.
Twoja dobroć zostanie wielokrotnie
zwrócona.

Waga – W styczniu sytuacja w związkach
będzie spokojna. Istniejące związki będą
tylko kwitnąć. Nie musisz martwić się
rozmową z partnerem na trudniejsze
tematy. Z drugiej strony, samotne Wagi nie
będą miały szczęścia w spotykaniu
nowych ludzi. Dlatego horoskop zaleca Ci
skierowanie swojej energii w innym
kierunku jak na przykład sport.

21.04.-21.05.

Byk –W styczniu nie opłaca się Bykowi 24.10. – 22.11.
wysilać w pracy. Zamiast tego możesz
skoncentrować się na czymś innym, jak
na przykład ćwiczeniach. Po świętach
spędzonych w spokoju, Twoje ciało aż
rwie się do ruchu. Dodatkowo,
rozładujesz w ten sposób stres.

Skorpion – Nie bój się wykorzystać
możliwości w karierze jakie przynosi Ci
nowy rok. W styczniu, Skorpiony będą
musiały zwiększyć tempo pracy. Według
horoskopu, nie zabraknie Ci motywacji i
jeśli wytrwasz w gonitwie do celu, już
wkrótce będzie on w zasięgu Twojej ręki.
Nie zapomnij również o swojej rodzinie.
Odwiedzaj ich przynajmniej raz w
miesiącu.

22.05. – 21.06.

Bliźnięta – Początek nowego roku 23.11. – 21.12.
będzie dla Bliźniąt wolniejszy. Nie
spodziewaj się więc żadnych zmian ani
osiągnięć. Sytuacja w pracy będzie
stabilna. Jeśli czekasz na możliwość
awansu w pracy, to musisz jeszcze
poczekać. Teraz, warto skoncentrować
się na zdrowiu, lepiej dmuchać na zimne.

Strzelec – Ludzie urodzeni pod tym
znakiem będa mieli spokojny styczeń,
szczególnie w pracy. Atmosfera w pracy
będzie przyjemna z średnią prędkością.
Będziesz nawet podekscytowany idąc do
pracy. Strzelec może wykorzystać ten
miesiąc na edukację. Wolny czas spędzisz
głównie z partnerem oraz rodziną.
Najlepiej będziesz czuć się właśnie z nimi.

22.06. – 22.07.

Rak – W tym miesiącu każdy Rak może 22.12. – 20.01.
spodziewać się harmonii w związku.
Jeśli pomiędzy Tobą a partnerem
pojawią się małe kłótnie, to szybko
zostaną rozwiązane. W styczniu będziesz
cieszyć się dobrym zdrowiem, ale warto
pamiętać o środkach ostrożności. Długa
gorąca wanna to idealny sposób na
relaksację.

Koziorożec – Styczeń będzie przepełniony
energią dla Koziorożców. Będziesz
promieniować pozytywną energią, co
przyciągnie interesujących ludzi do
twojego otoczenia. Może to być
potencjalny partner, nowy przyjaciel lub
znaczący kontakt biznesowy. W każdym
bądź razie ta nowa znajomość będzie dla
Ciebie bardzo korzystna. Wystarczy, abyś
wyszedł ze swojej bezpiecznej strefy i
otworzył się na świat.

23.07. – 23.08.

Lew– W styczniu będziesz walczył o to 21.01. – 18.02.
w co wierzysz. Lew może to teraz
wykorzystać, gdyż teraz może łatwo
wysięgnąć po to czego chce, szczególnie
w pracy. Problem może się pojawić
kiedy napotkają podobną sobie osobę.
Niewinna
rozmowa
może
łatwo
zamienić się w wielką kłótnię.

Wodnik – Wodnik nie powinien
spodziewać
się
żadnych
ważnych
wydarzeń w styczniu. Raczej na odwrót.
Wpływ planet sprawi, że będzie to czas
raczej słaby powodując, że twoja
motywacja znacznie upadnie. Szczególnie
tyczy się to pracy. Ten zimowy miesiąc
może być wykorzystany na relaksację,
edukację lub sprzątanie domu. Twoje
zdrowie będzie silne.

24.08. – 23.09.

Panna- Styczeń będzie pozytywnym 19.02. – 20.03.
miesiącem dla Panny, szczególnie w
strefie związków. Dzięki świetnej
pozycji gwiazd, samotni ludzie jak i Ci
już w związkach będą zadowoleni.
Możesz również polegać na swojej
rodzinie oraz najbliższych przyjaciołach.
Jeśli będziesz w potrzebie, oni nie
zawahają się podać Ci pomocnej dłoni.
Nie zapomnij jednak się odwdzięczyć
kiedy będzie okazja.

Ryby – Styczeń przyniesie pozytywną
energię do związków. Ryby bez problemu
będą w nich funkcjonować. Wszystko
będzie naturalne i bez wysiłku. Łatwo
będą również zawierać kontakty. Dla
otoczenia będą się wydawać bardzo
przyjaźni oraz naturalni. Tą energię
możesz również wykorzystać w sporcie.

21.03.-20.04.
Object 2
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