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

06.09.2019 –  Narodowe czytanie
15.09.2019 – Ekobiesiada

Barbara Niewidział
„SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019” APEL DO SPOŁECZEŃSTWA„SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019” APEL DO SPOŁECZEŃSTWA

Informuję, że w dniach  20-21 września br.  miasto i gmina Kowalewo Pomorskie po  raz kolejny przystąpi do
akcji  „Sprzątanie  Świata  –  Polska”.  Bieżąca  kampania  prowadzona  jest  pod  hasłem  "Nie  śmiecimy  -
sprzątamy - zmieniamy!"
Celem tegorocznej akcji jest podjęcie działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i
będziemy  stawać  się  coraz  bardziej  odpowiedzialnymi  konsumentami,  a  w  konsekwencji  dzięki  temu  nie
będziemy zaśmiecać  ani  w takim stopniu  jak  dotąd  zużywać  i  niszczyć  środowiska.  W ten  sposób zostanie

zastosowana w praktyce filozofia Zero Waste (dosł. tłumacz. "zero odpadów", "zero marnowania").
Każdego roku to ważne przedsięwzięcie angażuje i integruje społeczności lokalne. Również w tym roku celem
akcji  jest  zachęcenie  do  współodpowiedzialności  za  miejsce,  w którym  razem  żyjemy  i  zaangażowanie  w
działania na rzecz poszanowania lokalnego środowiska, zwłaszcza poprzez nie śmiecenie i racjonalną gospodarkę
odpadami. W związku z powyższym, jak co roku akcja ukierunkowana będzie na sprzątanie okolicznych lasów,
parków oraz terenów położonych przy zbiornikach wodnych. Ponadto będziemy porządkować rowy i pobocza
dróg, przystanki autobusowe i dworce kolejowe oraz tereny rzadko uczęszczane.
Dlatego też, tak jak co roku, pragnę zachęcić wszystkich mieszkańców do udziału w porządkowaniu naszego
miasta i  gminy.  Liczę na zaangażowanie nie tylko uczniów placówek oświatowych, ale także ich rodziców i
opiekunów.  To  przecież  od  nas  dorosłych,  młode  pokolenie  uczy się  pozytywnych  zachowań,  które  później
powielane są w dorosłym życiu.
Na terenie miasta akcją kierował będzie  Sztab Koordynacyjny, mający swoją siedzibę w budynku Urzędu
Miejskiego  przy  ul.  Konopnickiej  13,  pokój  nr 29,  tel.  (56) 684-10-24 wew.  529 lub (56) 475-65-29. Na
terenach wiejskich koordynatorami będą Rady Sołeckie.
Dla uczestników zabezpieczone zostaną rękawice ochronne i worki foliowe na odpady. Transport nieczystości na
składowisko  zapewni  miejscowy  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.  o.  Wszystkich
chętnych do wzięcia udziału w akcji prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do Sztabu Koordynacyjnego w
terminie do dnia 16 września br. (od poniedziałku do piątku w godz. 700  - 1400).

R. Siwiec
POGOTOWIE TELEFONICZNEPOGOTOWIE TELEFONICZNE
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FESTYN PARAFIALNO-MIEJSKI ŚW. ANNYFESTYN PARAFIALNO-MIEJSKI ŚW. ANNY
W niedzielę 28 lipca jak co roku odbył się Festyn Parafialno- Miejski Św. Anny na placu za Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Kowalewie Pomorskim.
Festyn rozpoczął się od powitania parafian i gości oraz poświęcenia nowo oddanej sceny plenerowej znajdującej
się za budynkiem M-GOK przez księdza Kanonika Piotra Igielskiego .

Organizatorzy  zapewnili  dobrą
zabawę dla  dzieci  jak  i  dorosłych.
Najmłodsi  mogli  skorzystać  ze
zjeżdżalni  ,  przejażdżki  kucykiem,
warsztatów  kreatywnych  tworząc
rękodzieła  ,malować  torby
ekologiczne.  Firma  Conkret  z
Wielkiego Rychnowa przygotowała
dla  dzieci  konkurs  ekologiczny
gdzie  dla  każdego  dziecka  był
drobny  upominek  a  około  godz.
17.00  obyło  się  losowanie  trzech
rowerów  dziecięcych  .  Dla
wszystkich  przybyłych
festynowiczów  M-GOK
przygotował  konkursy  rodzinne  z
nagrodami.  Na  plenerowej  nowo
wybudowanej  kowalewskiej  scenie
wystąpił  zespół  Kowalewiacy
działający  przy  Polskim  Związku
Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów
który  zaprezentował  scenki
kabaretowe  w  składzie  :  Maria
Kuźniar,  Danuta  Maciejewska,
Maria  Nowatka,  Helena  Synik,
Lucyna  Kruger,  Krystyna  Czapla,
Jadwiga  Morawska,  Halina  Kłos,
Tadeusz  Wieczorek,  Józef
Żurawski,  Lucyna  Chmielewska,
Urszula  Szulczewska,  Ewa  Heldt,
Wacław  Żurawski.  Obok  sceny
swoje  prace  zaprezentowali
członkowie  Stowarzyszenia
Artystów  Amatorów  ARS  p.
Ludwika  Markiewicz,  Zofia
Znajewska,  p.  Roman  Stawicki
,Barbara  Niewidział.  Dla

wszystkich serwowano ciasto , kawę , chleb ze smalcem i ogórkiem , kiełbasę z grilla oraz grochówkę . Wszystkie
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Anny które przybyły na festyn otrzymały z rąk ks. Kanonika Piotra Igielskiego i p. Burmistrza Jacka Żurawskiego
upominki.  Gościem  festynu  był  zespół  KLENCZON  PROJEKT,  który  zaprezentował  twórczość  Krzysztofa
Klenczona i Czerwonych Gitar. Do zabawy przygrywał zespół Signum.
O  21.00  w  skupieniu  odśpiewany  został  Apel  Jasnogórski,  a  ksiądz  Kanonik  Piotr  Igielski  pobłogosławił
wszystkich uczestników festynu.
Dziękujemy  sponsorom  i  wszystkim  którzy  okazali  życzliwość  i  wsparcie  podczas  organizacji  Festynu  :
Burmistrzowi Miasta p. Jackowi Żurawskiemu, ks. Kanonikowi Piotrowi Igielskiemu Proboszczowi Parafii św.
Mikołaja  Biskupa  w Kowalewie  Pomorskim ,  Firmie  Plastica  Frydrychowo,  p.p.  Łucji  i  Edwardowi  Oleś  z
Bielska , Firmie Conkret z Wielkiego Rychnowa , p.p. Donacie i Krzysztofowi Midura , Sołectwu Bielsk , KGW
w  Sierakowie  ,  p.  Zbigniewowi  Krasickiemu  Prezesowi  Zarządu  Banku  Spółdzielczego  w  Kowalewie
Pomorskim.

Danuta Kołodziej
FESTYN RODZINNY NA OSIEDLU BRODNICKIM ALICJA W KRAINIE CZARÓW 27 LIPIEC 2019 R.FESTYN RODZINNY NA OSIEDLU BRODNICKIM ALICJA W KRAINIE CZARÓW 27 LIPIEC 2019 R.

„Wszystko ma jakiś morał, pod warunkiem, że umiesz go znaleźć"
Lewis Carroll (z książki Alicja w Krainie Czarów)

Koło  Gospodyń  Wiejskich  właśnie  parzy  herbatę,
organizatorzy  nerwowo  spoglądają  na  zegarek...
przestało padać, wyszło słońce, cudownie !, zaczynamy
nasz festyn rodzinny na Osiedlu Brodnickim.
Impreza zgromadziła  wielu uczestników, a  wśród nich
zaszczycili  nas  swoją  obecnością:  Burmistrz  Miasta
Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski i Radny Rady
Miejskiej Wojciech Małkiewicz.
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Zdając sobie sprawę jak ważna jest  świadomość w zakresie  wpływu używania jednorazowych opakowań na
środowisko  oraz  kształtowanie  takich  postaw  i  nawyków,  które  przyczynią  się  do  zmniejszenia  ilości
produkowanych odpadów, przyłączyliśmy się do akcji ,,Z własnym kubkiem". Naszym celem było zachęcenie
do korzystania z kubków wielorazowych. Dla dzieci, które przyniosły własny kubek zorganizowano loterię, która
cieszyła się sporym zainteresowaniem.
„Jaaak się cieszę. W moim miasteczku, na lokalnej imprezie osiedlowej po raz pierwszy zorganizowano akcję
#zwlasnymkubkiem.  Jestem  dumna,  że  doszło  to  do  skutku  i  powoli,  małymi  krokami  zaczynamy  realnie

wpływać  na  zmianę  myślenia  w  mniejszych  społecznościach"
mówi Justyna Biesiada, uczestniczka festynu.
Było  wiele  atrakcji  dla  najmłodszych.  Animatorka  z  firmy
ANIMO ze swoim bogatym programem artystycznym dotarła do
każdego.  Między  zaczarowanym  światem  baniek  mydlanych,
sportową  rywalizacją  w  różnych  konkurencjach,  skręcaniu
podłużnych balonów, które pozwoliły rozwinąć wszelkie pokłady
kreatywności, zabawy rodzinne.

Przeciąganie liny wzbudziło wiele emocji, śmiechu i zabawy. Zarówno wygrani, jak i przegrani otrzymali gadżety
promujące Gminę. Największym powodzeniem cieszyły się kubki z napisem Gmina Kowalewo Pomorskie.
W programie przewidziany był szereg atrakcji przygotowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną z Sierakowa z
Naczelnikiem Robertem Brzeskim na czele. Celem ich wizyty było przybliżenie charakteru pracy strażaków. W
czasie spotkania dzieci miały możliwość zobaczyć z bliska samochód strażacki, sprzęt jakim posługuje się straż
oraz skosztować słodyczy, które były ukryte w wozie strażackim.
Gościliśmy na naszym osiedlu, a właściwie to one nas ugościły swoimi przysmakami, lokalne liderki z KGW
Bielsk i  KGW Sokołowo.  Tym, co je łączy jest  niemożność pozostawania bezczynnymi.  Swoją aktywnością
zarażają sąsiedztwo, a ich stoiska cieszą się dużym zainteresowaniem. Można było skosztować: klusek z bigosem,
chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, ciasta. Była też pyszna kawa (nawet z własnego kubka) i herbata. Dzieci
cieszyły się watą cukrową i popcornem.
Tradycyjnie obowiązkowym punktem kulinarnym była grochówka, przygotowana i serwowana przez Andrzeja
Szczekockiego.
Dzięki Adamowi Malinowskiemu, który zajmuje się kompleksową organizacją imprez plenerowych mogliśmy
liczyć na wysoki poziom realizacji, a zabawy w dmuchanym zamku nie miały końca.
Zorganizowanie takiego festynu nie byłoby możliwe gdyby nie lista sponsorów, ludzi o wspaniałych sercach,
którzy rozumieją potrzebę organizowania takich akcji, i tak:
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 Burmistrzowi Miasta Jackowi Żurawskiemu za wsparcie w organizacji festynu oraz ufundowanie lodów
dla dzieci, 

 Radnemu Rady Miejskiej Wojciechowi Małkiewicz za pomoc w organizacji, zapewnienie i sfinansowanie
animatorki, która umiliła czas dzieciom, 

 Przewodniczącemu Osiedla  Brodnickiego Henrykowi  Sławińskiemu za  organizację  imprezy rodzinnej,
sfinansowanie grochówki, dofinansowanie KGW, 

 Członkowi Zarządu Osiedla Ireneuszowi Motyckiemu za pomoc w organizacji, dofinansowanie KGW, 
 Zarządowi Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim, którego Prezesem jest Zbigniew Krasicki za

pokaźny bukiet słodyczy, 
 Naczelnikowi Robertowi Brzeskiemu oraz Druhom OSP Sierakowo za bezinteresowną postawę, pokaz

sprzętu strażackiego, 
 Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim za użyczenie namiotów i

ławek, 
 Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o za wymianę ławeczek znajdujących się na

Placu Zieleni, przygotowanie terenu, 
 Animatorce  z  firmy  ANIMO  -  Animatorzy  Kultury  i  Wolnego  Czasu  za  wspaniałą  zabawę,  bogaty

program artystyczny, 
 Adamowi Malinowskiemu oraz pracownikom „Rancza Alibaba" za kompleksową, profesjonalną oprawę

techniczną, zaangażowanie oraz moc atrakcji, 
 Eugeniuszowi Grzelak, Janowi Góral i Łukaszowi Wiącek za pracę i zaangażowanie, 
 Wszystkim, którzy włączyli się do akcji ,,Z własnym kubkiem", 
 Gościom, mieszkańcom za wspólną zabawę. 

 Brygida Sławińska-Śliwa
NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU TO RODZINA, CZYLI PIKINIK RODZINNY W LIPIENICYNAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU TO RODZINA, CZYLI PIKINIK RODZINNY W LIPIENICY

W dniu 03 sierpnia 2019 roku przy świetlicy wiejskiej
w  Lipienicy  zorganizowano  Piknik  Rodzinny.  Jego
inicjatorem  była  Sołtys  sołectwa  Pani  Joanna
Błaszkiewicz wraz z Radą Sołecką, ale w organizację
zabawy  włączyło  się  również  wielu  mieszkańców
sołectwa.
W  tym  wyjątkowym  dniu  uczestniczyli  Burmistrz
Miasta  Kowalewo  Pomorskie  Pan  Jacek  Żurawski
i Radny Rady Miejskiej Pan Michał Klafczyński.
Błęknitne  niebo,  ciepłe  promienie  letniego  słońca  i
delikatny wiatr sprawiły,  że na pikniku pojawiły się
całe  rodziny.  Na  przybyłych  gości  czekał  słodki
poczęstunek,  gorące  napoje,  a  także  przysmaki  z
grilla.  Rada  Sołecka  wraz  z  Panią  Sołtys  dbała  o
przybyłych  gości,  częstując  przygotowanym
posiłkiem.
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Nie zabrakło atrakcji przygotowanych specjalnie dla najmłodszych uczestników. Animatorka Pani Agata Musiał
przeniosła dzieci w zaczarowany świat zabaw, pełen uśmiechu, baniek mydlanych, balonów, a także słodkiej waty
cukrowej.  Po wyśmienitej  zabawie na dzieci czekały lody, słodycze oraz napoje.  Wszystkim przybyłym czas
umilał DJ Przemo, który sprawił, że przy stołach nie tylko rozmawiano, ale także wspólnie śpiewano. Humory
dopisywały, więc we wspaniałym nastroju bawiono się przy ognisku do późnych godzin.
Sołtys  sołectwa  Pani  Joanna  Błaszkiewicz  wraz  z  Radą  Sołecką  dziękują  wszystkim  gościom  za  wspólnie
spędzony  czas.  Szczególne  podziękowanie  Pani  Barbarze  Niewidział  Dyrektor  Miejsko-Gminnego  Ośrodka
Kultury oraz wszystkim pracownikom za pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego.

E. Lewandowska
URODZINOWE WIZYTY W LIPCUURODZINOWE WIZYTY W LIPCU

Mija  kolejny  miesiąc  w  którym  Burmistrz
Miasta  Pan  Jacek  Żurawski  wspólnie  z
kierownikiem  Miejsko  Gminnego  Ośrodka
Pomocy  społecznej  w  Kowalewie  Pomorskim
Panią  Zytą  Szymańską  i  pracownikami
socjalnymi  odwiedzał  dostojnych  jubilatów  z
okazji urodzin.
W  dniu  9  lipca  odwiedzono  mieszkankę
Wielkiego  Rychnowa  Panią  Irenę  Stopyra
świętującą 92 urodziny. Kolejną wizytę złożono
Pani Helenie Ambroż mieszkającej w Pruskiej
Łące, która 14 lipca skończyła 92 lata. W dniu
17  lipca  złożono  wizytę  Pani  Kazimierze
Brzozowskiej świętującej 95 rocznicę urodzin.
O Jubilatce pamiętała też Sołtys Piątkowa Pani
Marylena  Lewandowska.  Tego  samego  dnia
odwiedzono  i  złożono  życzenia  Panu
Marianowi Mul oraz Pani Annie Szczepańskiej
-  mieszkańcom  Kowalewa  Pomorskiego
świętującym  92  urodziny.  W  dniu  24  lipca
złożono  życzenia  zamieszkującej  w  Mlewie
Pani  Annie  Ziółkowskiej  obchodzącej  98
rocznicę urodzin.
Spotkania upłynęły w miłej atmosferze, pełnej
radości i wzruszeń.
Jeszcze  raz  wszystkim Szanownym Jubilatom
życzymy kolejnych lat w zdrowiu.

Agnieszka Januszko
PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI ŚP. HONOROWEGO OBYWATELA MIASTAPIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI ŚP. HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA  

SIOSTRY MONIKI GOJTOWSKIEJSIOSTRY MONIKI GOJTOWSKIEJ
24  sierpnia  2019r.;  mija  pierwsza  rocznica  śmierci  śp.  Honorowego  Obywatela
Miasta  siostry  Moniki  Gojtowskiej.   W przeddzień  pierwszej  rocznicy  odejścia

wiązankę  na  grobie  złożył
Burmistrz  Miasta  Jacek
Żurawski  oraz  Zastępca
Burmistrza  Ilona  Rybicka.
Ponadto Burmistrz Miasta w
dniu  24  sierpnia  weźmie
udział  we  mszy  świętej  w
intencji  śp.  siostry  Moniki
Gojtowskiej,  która  zostanie
odprawiona  u  sióstr
Elżbietanek.  

Donata Pilarska-Mądry
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STYPENDIUM SZKOLNESTYPENDIUM SZKOLNE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje, że

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

można pobierać i składać w terminie od dnia 26.08.2019 r. do dnia 15.09.2019 r.,

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2019 r.

Jest to pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona

wyłącznie na potrzeby o charakterze edukacyjnym,

skierowana do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Wnioski będzie można pobierać i składać w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim,

ul. Konopnickiej 13 (Referat Organizacyjny biuro nr 9).

Druk wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
(www.kowalewopomorskie.pl)

w zakładce Karty Usług

Referat Organizacyjny – formularze OR-02S i OR-02S-1

 

Do  wniosku  należy  dołączyć  zaświadczenia  lub  oświadczenia  o  dochodach  netto  wszystkich  członków
rodziny  pozostających  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym  (wspólnie  zamieszkujących  i
gospodarujących) z miesiąca poprzedzającego  złożenie  wniosku.

W  przypadku  ubiegania  się  o  stypendium  szkolne  dla  ucznia,  którego  rodzina  korzysta ze  świadczeń
pieniężnych  z  pomocy  społecznej,  zamiast  zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  wysokości  dochodów
przedkłada  się  zaświadczenie  albo  oświadczenie  o  korzystaniu ze  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy
społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż kwota   528 zł netto.

   Jednocześnie informuję, że obowiązująca w powyższym zakresie jest Uchwała      Nr XXIII/206/17 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

(  http://www.bip.kowalew  opo  morskie.pl  ,   http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl     ).

                                                                        z up. Burmistrza 
                                                                     mgr Ewa Bąk

                                                                      Sekretarz Gminy
M.Lewandowska

 – 8 – 

http://www.bip.kowalew/
http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/
http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/
http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/


KOMUNIKATKOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

na zakup podręczników i  materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1342)
informuje o możliwości składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020
   dla uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,      uczniów:

•  słabowidzących,
•  niesłyszących,
•  słabosłyszących,
•  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
•  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
•  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
•  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
•  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  jest
niepełnosprawność wyżej wymieniona
–   posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe oraz art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do
kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych będzie udzielana w/wym. uczniom uczęszczającym w
roku szkolnym 2019/2020 do:

•  branżowej szkoły I stopnia,
•  klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
•  klas  I-III  dotychczasowego  trzyletniego  liceum  ogólnokształcącego  prowadzonych  w  czteroletnim  liceum
ogólnokształcącym,
•  klasy I pięcioletniego technikum,
•  klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
•  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
•  klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
•  klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
•  klasy I liceum sztuk plastycznych,
•  klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
•  klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
•  klas  IV-VI  dotychczasowej  ogólnokształcącej  szkoły  sztuk  pięknych  prowadzonych  w  liceum  sztuk
plastycznych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników
do kształcenia specjalnego   będzie udzielana w/wym. uczniom ucz  ęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
klasy II i III branżowej szkoły I stopnia, klas  II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w
pięcioletnim technikum.

Pomoc  w  formie  dofinansowania  zakupu  materiałów  edukacyjnych będzie  udzielana  w/wym.  uczniom
uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:  klasy I  branżowej  szkoły I  stopnia,  klasy I  pięcioletniego
technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonego w pięcioletnim technikum, szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy.  

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał     w roku szkolnym 2019/2020 w   
terminie do dnia 6 września 2019 r. 

                                                                      z up. Burmistrza 
                                                                     mgr Ewa Bąk

                                                                      Sekretarz Gminy
M.Lewandowska
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INFORMACJA DOT. ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCHINFORMACJA DOT. ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Informujemy,  że  zgodnie  z  umową  nr GKiM.272.30.2016  z  dnia  1  grudnia  2016  r  zawartą  z  Firmą
EKOSYSTEM Sp.  z  o.o.  z  Wąbrzeźna  obowiązującą do 31.12.2019 br.  istnieje  możliwość  przekazania
przedsiębiorcy odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów z terenu nieruchomości. 
Osoby  zainteresowane  bezpłatnym  odbiorem  odpadów  mogą  dokonać  zgłoszenia  osobiście  w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej bądź pod nr tel. 56 684 10 24 wew.528 lub 56 475 65 28.
Bezpłatny odbiór nastąpi wyłącznie z nieruchomości wcześniej zgłoszonych do tut. Urzędu.
Nadmieniamy, iż odpady wielkogabarytowe to takie, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą
się w pojemnikach. Do wielkogabarytów zaliczamy m.in. stoły, krzesła, sofy, kanapy, łóżka, dywany, materace,
wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów itd. Zbiórka będzie obejmowała również urządzenia AGD, sprzęt
elektryczny, elektroniczny  oraz teleinformatyczny.
Do grupy w/w odpadów nie należą natomiast: materiały rozbiórkowe, części budowlane i sanitarne, styropian,
okna, drzwi, płoty, grzejniki, rolety, wanny, umywalki, muszle toaletowe, opony oraz gruz. 
Bardzo cieszy nas fakt, że coraz więcej osób jest zainteresowanych odbiorem odpadów wielkogabarytowych ze
swoich nieruchomości. Świadczy to o potrzebie utrzymania porządku i estetyki w obrębie swojej posesji.
W związku z powyższym zachęcamy do dalszej współpracy w tym zakresie. Zgodnie z obowiązującą umową w
terminie do 31.12.2019 r. istnieje możliwość bezpłatnego przekazania odpadów.
 Dbajmy o nasze otoczenie. Pamiętajmy, że wizerunek naszej posiadłości jest wizerunkiem nas samych.

B.Lewandowska
KLUB RADNYCH POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE „ MAŁA OJCZYZNA”KLUB RADNYCH POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE „ MAŁA OJCZYZNA”  

W RADZIE MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIMW RADZIE MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
ODNOŚNIE POWOŁANIA ZESPOŁU KONSULTACYJNO- DORADCZEGO.ODNOŚNIE POWOŁANIA ZESPOŁU KONSULTACYJNO- DORADCZEGO.

 Klub Radnych Porozumienie Samorządowe : Mała Ojczyzna” w Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim jest
przeświadczony  i  przekonany,  że  w  dotychczasowej  działalności  brakowało i  brakuje  w  dalszym  ciągu
wypracowanych  i  skutecznych  działań  w  zakresie  dialogu  z  mieszkańcami  miasta  i  gminy  Kowalewa
Pomorskiego, poszukiwania porozumienia w zakresie rozwoju gospodarczego w tym inwestycji przynoszących
środki  finansowe  dla  budżetu  gminnego,  potrzebujemy  zmiany  funkcjonowania  instytucji  konsultacji
społecznych,  a  szczególnie  nie  wystarczający  jest  udział  mieszkańców  we  współzarządzaniu  i
współuczestniczeniu w wypracowaniu strategicznych i lokalnych działań i opracowań dla poprawy warunków
życia mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie naszej „ Małej Ojczyzny”.
W tym celu proponujemy powołanie Zespołu konsultacyjno- doradczego ds. dialogu i konsultacji społecznych,
rozwoju i inwestycji, oświaty, zdrowia, budżetu obywatelskiego oraz zwiększenia udziału mieszkańców miasta i
gminy w procesach decyzyjnych przy wypracowaniu strategii działań inwestycyjnych i społecznych.
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców chętnych do udziału w pracach tego zespołu a szczególnie do:
- organizacji i związków zawodowych,
- przedsiębiorców,
- członków rad pedagogicznych i rad rodziców,
- sołtysów,
- organizacji młodzieżowych,
- organizacji kobiecych i hobbistycznych/ wędkarzy, hodowców gołębi pocztowych,
- wspólnot mieszkaniowych,
- organizacji sportowych,
- organizacji emerytów i rencistów.
Pragniemy podkreślić, że udział w pracach zespołu jest dobrowolny i nie pociągający za sobą składania deklaracji
i  zobowiązań.  Osoby  zainteresowane  sprawami  rozwoju  miasta  i  gminy  Kowalewo  Pomorskie,  oraz
funkcjonowania naszego Samorządu mogą zgłaszać swoje uczestnictwo pod numerem  tel. 661 101 514
                                                                           
                                                                               

                                                 
                                             PRZEWODNICZĄCY KLUBU RADNYCH

                                             POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
                                                   „ MAŁA OJCZYZNA” 

                                          /-/ Jerzy Orłowski
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OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 
W KOWALEWIE POMORSKIM PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13W KOWALEWIE POMORSKIM PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13

19 sierpnia br. o godz. 10.00 w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 odbyło się uroczyste otwarcie
nowej siedziby Urzędu Miejskiego oraz  Przedszkola Publicznego. Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim do

chwili  obecnej  funkcjonował  w  trzech
budynkach  tj.  przy  ul.  Plac  Wolności  1,  Plac
Wolności  3  oraz  Św.  Mikołaja  5.  Przedszkole
Publiczne  mieściło  się  w  budynku  przy  ul.
Szkolnej 11 oraz przy ul. Klonowej 1. 
W  uroczystościach  udział  wzięli  zaproszeni
goście m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan  Krzysztof  Ardanowski,  Iwona  Michałek
Sekretarz  Stanu  MEN,  Józef  Ramlau
Wicewojewoda  Kujawsko-  Pomorski,
przedstawiciel  Kuratorium  Oświaty,  księża,
przedstawiciele  policji  i  straży  pożarnej,
włodarze  gmin  ościennych,  kierownicy
jednostek  powiatowych,  Starosta  Powiatu
Golubsko- Dobrzyńskiego, radni Rady Powiatu,
radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim,
sołtysi,  członkowie  Komitetu  100.  Rocznicy

Powrotu Kowalewa Pomorskiego do RP, członkowie Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Kowalewie
Pomorskim,  pracownicy urzędu  i  przedszkola,
mieszkańcy  miasta  i  gminy  Kowalewo
Pomorskie. 
Uroczystości  rozpoczęły  się  wprowadzeniem
sztandaru  Gminy  Kowalewo  Pomorskie  oraz
odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie
zgromadzonym przedstawiony został krótki rys
historyczny  adaptacji  budynku  (zamieszczony
poniżej).  Po tym ksiądz kanonik Piotr  Igielski
Dziekan  Dekanatu  Kowalewskiego  Proboszcz
Parafii Kowalewo Pomorskie wraz z księdzem
kanonikiem  Romanem  Piaskiem  Proboszczem
Parafii  Pluskowęsy  poświęcił  budynek.  Po
poświęceniu  budynku  odbyło  się  uroczyste
przecięcie  wstęgi  do  budynku  Urzędu  i
Przedszkola. Wstęgę przecinał Burmistrz Miasta

Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski, Dyrektor
Przedszkola  Publicznego  w  Kowalewie
Pomorskim  Joanna  Piasecka,  Minister
Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Jan  Krzysztof
Ardanowski,  Iwona  Michałek  Sekretarz  Stanu
MEN, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-
Pomorski,  ksiądz  kanonik  Piotr  Igielski
Proboszcz  Parafii  Kowalewo Pomorskie,  Jerzy
Orłowski  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w
Kowalewie  Pomorskim  oraz  Prokurent  Firmy
WIKSBUD  Zbigniew  Sieradzki.  Każdy  z
przecinających  wziął  dla  siebie  na  pamiątkę
część  wstęgi.  Po  przecięciu  wstęgi
przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Jacek
Żurawski  oraz  Dyrektor  Przedszkola
Publicznego  Joanna  Piasecka.  Następnie  po
gospodarzach budynku przemówienia wygłosili

goście  oraz dawny gospodarz budynku Benedykt  Mroziński.  Po wygłoszonych przemówieniach zgromadzeni

 – 11 – 



zostali  zaproszeni  na  krótką  część  artystyczną  z  udziałem   nauczycieli  ze  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii
Konopnickiej  w  Kowalewie  Pomorskim  pod
kierownictwem  p.  Arlety  Żuławskiej-
Jastrzębskiej  i  p.  Mariusza  Wardeńskiego, 
uczennic  ze  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii
Konopnickiej  w  Kowalewie  Pomorskim  oraz
absolwentów Publicznego Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej  w  Kowalewie  Pomorskim  pod
opieką p. Moniki Wolskiej, dzieci z Przedszkola
Publicznego  w  Kowalewie  Pomorskim,  sióstr
Chwiećko  oraz  p.  Agaty  Maciołek
przedstawiciela  Rady  Rodziców  Przedszkola
Publicznego w Kowalewie Pomorskim, którym
serdecznie  dziękujemy za  uświetnienie  swoimi
występami tej ważnej uroczystości. 
Po  głównych  uroczystościach  wszystkim
gościom  zaprezentowany  został  budynek
Przedszkola i Urzędu od wewnątrz. Zwiedzający

nie  kryli  zachwytu  przede  wszystkim  przy  zwiedzaniu  Przedszkola,  które  swoimi  kolorami  zachęca  do
przebywania w nim, no ale przecież Przedszkole
musi  takie  być!  W  Przedszkolu  chce  się
przebywać.  Z  niecierpliwością  czekamy  na
reakcje  dzieci,  które  przyjdą  do  niego  już  we
wrześniu.  Po  zobaczeniu  Przedszkola  goście
odwiedzili  wnętrze  Urzędu.  Każdy  z  gości
chwalił  połączenie trzech budynków urzędu w
jeden,  co  będzie  dużo  wygodniejsze  zarówno
dla mieszkańców, petentów  jak i pracowników.
Każdy  zwiedzający  po  obejściu  budynku
zmierzał  do  Sali  sesyjnej,  gdzie  czekał  słodki
poczęstunek. 
 Goście  mieli  możliwość  dokonania  wpisu  w
księdze  pamiątkowej  przygotowanej  specjalnie
na  tą  uroczystość.  Na  ręce  Burmistrza  Miasta
Kowalewo  Pomorskie  wpłynęło  wiele
gratulacji, życzeń i prezentów, za które serdecznie dziękujemy. 
   Krótki  rys  adaptacji  budynku:  Uchwałą Nr XVI/145/16 Rada Miejska w Kowalewie  Pomorskim z  dnia 21
września 2016r wyraziła  wolę adaptacji  istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul.

Konopnickiej  13  (Szkoła
Podstawowa)  na  potrzeby urzędu  i
przedszkola,  w  związku  z
planowaną  reformą  oświaty.  Na
podstawie  umowy zawartej  w dniu
22  czerwca  2017  roku  z  Biurem
Projektowym i Nadzory Budowlane,
reprezentowanym  przez  Pana
Marcina  Bartoś,  opracowany został
projekt  budowlany.  Koszt
opracowania  dokumentacji  wyniósł
98  400  zł  brutto.  Przetarg
nieograniczony na wykonanie robót
budowlano-montażowych
przeprowadzony został w 2018 roku.
Umowa z wybranym wykonawcą tj.
WIKSBUD  Sp.  z  o.o  w  Lipnie,
reprezentowaną  przez  Prokurenta
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Pana Zbigniewa Sieradzkiego, podpisana została w dniu 22 maja 2018 roku,  z terminem wykonania do dnia 22
maja 2019 r. Wartość robót budowlano -montażowych wraz z wyposażeniem wyniósł 17 882 590, 55 zł brutto.

Głównym  Podwykonawcą  na  przedmiotowym
zadaniu  była  HOSTA  GROUP  Sp.  z  o.o  z
Grębocina  reprezentowana  przez  Prezesa
Andrzeja  Kisickiego.  Nadzór  inwestorski
prowadzony był przez Inwest-Bud Sp. z o.o w
Toruniu,  reprezentowany  przez  Prezesa
Stanisława  Jaszczaka.  Wartość  usługi  nadzoru
wyniósł 122 877 zł brutto. 
Budynek  w  53,45%  (2  002,24  m²)
wykorzystywany  będzie  dla  potrzeb
przedszkola  publicznego:  kondygnacja
piwniczna:  kuchnia,  stołówka,  szatnie,
pomieszczenia  socjalne  i  techniczne;  parter:
osiem sal przedszkolnych z toaletami dla dzieci,
pomieszczenia  biurowe,  socjalne  i  techniczne
oraz  w  46,55%  (  1744,04  m²  )  dla  potrzeb

urzędu: kondygnacja piwniczna:  archiwum, pomieszczenia techniczne; parter - sala o funkcji mieszanej tj. sala
ślubów i sesyjna, pomieszczenia techniczne i socjalne; piętro – pomieszczenia biurowe, dwie sale konferencyjne,
pomieszczenia  socjalne  i  techniczne.  Obiekt  został  wyposażony  w  następujące  instalacje  :elektryczną,
wodociągową i kanalizacyjną, odgromową i uziemiającą, system monitoringu, instalacja systemu audio - wideo,
system  sygnalizacji  włamania  i  napadu,  instalacja  okablowani  strukturalnego,  system  oddymiania  klatek
schodowych, instalacja sygnalizacji pożarowej, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, platformę dla
osób niepełnosprawnych. Na terenie działki wykonany został plac zabaw dla potrzeb Przedszkola oraz parking z
69 miejscami parkingowymi, drogi p.poż., dojścia i chodniki.
Fot. UM Kowalewo Pom i p. Monika Lüdtke

M.Radko
IX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Podczas  nadzwyczajnej  Sesji  w dniu  6  sierpnia  br.,  radni  Rady Miejskiej  w Kowalewie  Pomorskim podjęli
uchwały w sprawach:
•    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
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•    zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
•    określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
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.

M. Chądzyńska 
DNI OTWARTE W URZĘDZIE MIEJSKIM ORAZ PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM DNI OTWARTE W URZĘDZIE MIEJSKIM ORAZ PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM 

W KOWALEWIE POMORSKIMW KOWALEWIE POMORSKIM

W związku ze zmianą siedziby Urzędu Miejskiego i Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim z dniem
19 sierpnia i uroczystym otwarciem, mieszkańcy gminy i nie tylko mieli możliwość uczestniczenia w dniach
otwartych. 19 i 20 sierpnia o każdej pełnej godzinie zwiedzanie rozpoczynało się przed wejściem głównym do
budynku Urzędu. Przewodnikiem po nowym budynku była Małgorzata Dębińska Zastępca Kierownika Referatu
Techniczno -Inwestycyjnego i  Gospodarki  Gruntami.  Zwiedzający mieli  szansę zajrzeć w każdy kąt i  nawet
zasiąść za biurkiem Burmistrza Miasta.  Cieszymy się, że tak wiele z Państwa skorzystało z tej  możliwości i
odwiedziło nas w tych dniach. 

M.Radko
WYBORY DO IZB ROLNICZYCHWYBORY DO IZB ROLNICZYCH

W dniu 28 lipca 2019 w całej Polsce odbywały się wybory do Izb Rolniczych. 
W gminie Kowalewo Pomorskie na 1776 osób uprawnionych do głosowania udział
wzięły 134 osoby. Frekwencja wyniosła 7,54%.
Po podliczeniu głosów okazało się, że rolników w Kujawko – Pomorskiej Izbie
Rolniczej gminę Kowalewo Pomorskie reprezentować będą: Ryszard Świętalski i
Alina Mełnicka. 
Wszystkim  osobom,  które  przyczyniły  się  do  prawidłowego  przeprowadzenia
wyborów  należą  się  słowa  podziękowania  za  poniesiony  trud  i  społeczne
zaangażowanie. Wybranym przedstawicielom życzymy zaś owocnej pracy na rzecz
lokalnej społeczności.

A.Szewczyk

 – 14 – 

http://www.kowalewopomorskie.pl/p,150,transmisje-i-nagrania-obrad-sesji


FESTYN RODZINNY W SOŁECTWIE MLEWOFESTYN RODZINNY W SOŁECTWIE MLEWO

W dniu  20  lipca  br.  w  sołectwie  Mlewo odbył  się
festyn  rodzinny.  Organizatorami  wydarzenia  był
sołtys  i  Rada  Sołecka  Mlewo.  Otwarcia  festynu
dokonał  sołtys  Ryszard  Lipiński,  który  powitał
przybyłych  i  życzył  wszystkim  dobrej  zabawy.  Z
zaproszenia  skorzystał  również  Burmistrz  Miasta
Jacek  Żurawski,  Sekretarz  Gminy  Ewa  Bąk  oraz
gospodyni  terenu,  na  którym  odbywał  się  piknik  -
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Mlewie  Iwona
Moszkowicz.
Celem imprezy była integracja mieszkańców, a także
wspaniała  zabawa  dla  dzieci.  Impreza  dostarczyła
uczestnikom  wielu  okazji  do  radości  i  śmiechu.
Pogoda  również  sprzyjała,  słońca  nikomu  nie
brakowało.  Atrakcjami  festynu  były:  dmuchany

zamek, zjeżdżalnia, dla wszystkich dzieci wata cukrowa i oczywiście przepyszne lody. Ponieważ na świeżym
powietrzu apetyty dopisywały – zadbano o posiłek dla każdego. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować pyszności
i kiełbaski z grilla. Cała impreza została uwieczniona na fotografiach, dzięki czemu wspaniała zabawa zostanie na
długo w pamięci wszystkich jej uczestników.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy bezinteresownie wsparli i zaangażowali się w przygotowanie imprezy.

Monika Kozińska
Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 12.08.2019r.  w Kowalewie Pomorskim odbyło
się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży
Pożarnych z regionu.  W spotkaniu  udział  wzięli:  Pani
Iwona  Michałek  –  Wiceminister  Edukacji  Narodowej,
Pan  Filip  Szreter  -  kierownik  Biura  Powiatowego
ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu,  Pan Jacek Żurawski  –
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.
Głównym celem spotkania  była  nowelizacja  ustawy o
ochronie  przeciwpożarowej,  która  jeszcze  w tym roku
ma  zapewnić  dodatkowe  wsparcie  dla  OSP  min.  na
propagowanie  zasad  udzielania  pierwszej  pomocy,
organizację  przedsięwzięć  oświatowo  –  kulturalnych
oraz sportowych.
Rozmawiano również o problemach z jakimi na co dzień
zmagają się strażacy – ochotnicy. 

A.Szewczyk 
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MIESZKAŃCY GMINY KOWALEWO POMORSKIE PODZIĘKOWALI A TEGOROCZNE PLONY CZYLIMIESZKAŃCY GMINY KOWALEWO POMORSKIE PODZIĘKOWALI A TEGOROCZNE PLONY CZYLI
DOŻYNKI 2019DOŻYNKI 2019

24  sierpnia  br.  mieszkańcy  Gminy  Kowalewo  Pomorskie  świętowali  w  Wielkim  Rychnowie  na  Gminno-
Parafialnych  Dożynkach.  Organizatorem tegorocznych  dożynek  był  Burmistrz  Miasta  Kowalewo  Pomorskie
Jacek Żurawski i Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące ks. kan Benedykt Drewek
oraz  sołectwa  Borówno,  Nowy Dwór  i  Wielkie  Rychnowo.  Uroczystości  rozpoczęły  się  już  o  godz.  11.50
przejściem barwnego  korowodu  dożynkowego  na  miejsce  uroczystości.  Delegacje,  które  dotarły  na  miejsce

uroczystości  czyli  na  boisko  sportowe  złożyły  przygotowane  przez  siebie  ozdoby  i  wieńce  dożynkowe.
Starostowie  dożynek  Pani  Anna Zalewska  z  Borówna oraz  Pan Wojciech  Murawski  z  Wielkiego  Rychnowa
i gospodarze uroczystości Pani Anna Piątkowska z Wielkiego Rychnowa oraz Pan Zbigniew Musiał z Wielkiego
Rychnowa dokonali wręczenia chleba Burmistrzowi Miasta.. 

Uroczystości  rozpoczęła  msza  święta  polowa,
której  przewodniczył  ks.  Biskup  Wiesław
Śmigiel. We mszy świętej uczestniczyli również
księża z dekanatu kowalewskiego. Zgromadzeni
goście  zostali  poczęstowani  poświęconym
chlebem. Po tym, na gości czekała dalsza część
uroczystości podczas której wręczone zostały na
wniosek  Burmistrza  Miasta  Kowalewo
Pomorskie  decyzją  Ministra  Rolnictwa  i
Rozwoju  honorowe  odznaki  “Zasłużony  dla
Rolnictwa”.  Osoby  odznaczone  działają  na
wielu  płaszczyznach  związanych  z  rolnictwem
oraz  inicjują  przedsięwzięcia  mające  na  celu
poprawę  życia  mieszkańców wsi  -  są  to  m.in.
sołtysi,  rolnicy,  społecznicy,  przedstawiciele
oświaty.  Odznaczenia  otrzymali:  Pani  Ewa

Orłowska-Mytlewska,  Pani  Renata  Kowalik,  Pani  Renata  Kałuża,  Pan  Marcin  Dunajski,  Pan  Jerzy
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Kaźmierkiewicz,  Pan Stuczyński Jarosław, Pan Adam Styczeń, Pan Zygmunt Szczepański,  Pan Bogdan

Topij. Odznaczenia wręczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Iwona Michałek, Kujawsko-
Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz i Burmistrz Miasta  Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, który w swoim przemówieniu dziękował rolnikom
za trud i wysiłek jaki wkładają w pracę na roli, a w szczególności w czasie żniw. Swoje słowa uznania w kierunku
rolników  przekazali  także  goście  zaproszeni.  Na  zakończenie  przemówień  konferansjer  odczytał  nadesłane
podziękowania  od  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Jana  Krzysztofa  Ardanowskiego  oraz  Marszałka

Województwa  Kujawsko-  Pomorskiego  Piotra  Całbeckiego.  Swoją  obecnością  na  dożynkach  zaszczycili  nas
również księża, Starosta Golubsko- Dobrzyński oraz radni powiatowi wraz z Przewodniczącym, przedstawiciele
gmin  ościennych,  przedstawiciele  policji  i  straży  pożarnej,  przedstawiciele  ODR  oraz  ARMiR,  sołtysi,
przedstawiciel firmy Plastica, przedstawiciele KGW, radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na czele z
Przewodniczącym Rady, przedstawiciele OSP, poczty sztandarowe, dyrektorzy szkół oraz kierownicy i prezesi
jednostek podległych z terenu gminy. 

 Po  części  oficjalnej  organizatorzy  zaprosili  gości  na
występy  artystyczne.  Na  deskach  sceny  koncertowej
wystąpiły  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  im.  Janusza
Korczaka  w  Wielkim  Rychnowie,  zespół  wokalny
„Polskie  Kwiaty”  z  Chełmży,  zespół  ludowy
„Harmonia”  z  Przysieka,  Mirosław  Deredas  –
interpretator  Elvisa  Presleya  oraz   Karolina  Zielińska.
Swoimi  zapachami,  które  unosiły  się  podczas  całej
imprezy zachęcały do odwiedzenia stosika sołeckie oraz
Kół  Gospodyń  Wiejskich.  W tegorocznych  dożynkach
wystawiło się 13 stoisk sołectw i KGW z terenu naszej
gminy. Gospodynie oferowały: ciasta, chleb ze smalcem
i  ogórkiem,  wędliny,  nalewki,  zupy,  bigos,  pierogi,
kluski,  kiełbaski  i  wiele  innych  smakowitych

przysmaków.   Nikt nie mógł być głodny- jak to u prawdziwej gospodyni. Brzuszki cieszyły przysmaki, a oczy
cieszyły barwnie przystrojone stoiska. W tym roku wystawcy zadbali o piękny, dożynkowy wystrój. Do stoisk
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przyciągały słoneczniki,  owoce i warzywa oraz kukurydza. Po najedzeniu się do syta gwiazdą wieczoru, która
porwała publiczność zarówno do śpiewu jak i tańca był zespół ERATOX. Po występie gwiazdy wieczoru do tańca
zaprosił zespół muzyczny „Kapela Prezesi”. Ze względu na piękną pogodę odwiedzających dożynki było wielu
nawet do późnych godzin nocnych. 
Tradycyjnie przeprowadzono konkursy: na wieniec dożynkowy, ozdobę dożynkową i wieniec publiczności. 
Konkurs na wieniec dożynkowy:
I miejsce sołectwo Piątkowo- nagroda 600 zł
II  miejsce  sołectwo  Lipienica  i  sołectwo  Kiełpiny-
nagroda po 400 zł
III  miejsce  sołectwo  Chełmoniec  i  sołectwo
Kowalewo Pomorskie- nagroda po 200 zł
IV miejsce  sołectwo  Wielkie  Rychnowo  i  sołectwo
Pruska Łąka- nagroda po 100 zł
Konkurs na ozdobę dożynkową:
I miejsce sołectwo Bielsk- nagroda 400 zł
II  miejsce  sołectwo Mlewiec  i  sołectwo Mariany - 
nagroda po 200 zł
III miejsce sołectwo Nowy Dwór- nagroda 150 zł
Wyróżnienie sołectwo Sierakowo- nagroda 100 zł
Konkurs  na  wieniec  publiczności  wygrało  sołectwo
Piątkowo 105 głosami.  Ogółem osób głosujących w
tym konkursie było aż 447. 
Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs na „Najciekawszy witacz dożynkowy”. Nagrody w konkursie na witacz
dożynkowy otrzymali:
I miejsce sołectwo Sierakowo i Wielka Łąka- nagroda po 1000 zł
II miejsce sołectwo Srebrniki- nagroda 500 zł
Wyróżnienie: sołectwo Lipienica, Wielkie Rychnowo, Mariany, Piątkowo i Bielsk- nagroda  po 300 zł.
Dziękuję organizatorom, współorganizatorom i wszystkim osobom za wkład jaki został włożony w organizację
tegorocznych dożynek. Gdyby nie Wy i Wasza pomoc nie moglibyśmy uczestniczyć w tak wspaniałej imprezie.
Do zobaczenia za rok!

M.Radko

 W

ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Oś
priorytetowa  4.  Region  przyjazny  środowisku,  Działanie  4.6  Ochrona  środowiska  naturalnego  i  zasobów
kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT Gmina

Kowalewo  Pomorskie  zrealizowała  projekt  pod  nazwą:
„Modernizacja Gospodarki osadowej I etap". 
Całkowity koszt zadania: 716.032,20 zł z czego dofinansowanie
wyniesie 85 % kosztów kwalifikowalnych tj.: 608.627,37 zł 
Projekt obejmował wyposażenie istniejących dwóch hal suszarni
słonecznej  w
przerzucarki
nawowe  osadów
wraz z systemem
ich  wentylacji.
Zakres
inwestycji

obejmował:
-  Instalacje  elektryczne  (  w  skład  których  wchodzi  również
oświetlenie  wewnętrzne  hal  suszarnych  oraz  zewnętrzne
oświetlenie halogenowe)
- Zakup i instalacja w hali nr 1 i nr 2 przerzucarki nawowej,
- Wykonanie torów jezdnych w hali nr 1 i nr 2,
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- Wykonanie systemu wentylacji w hali nr 1 i nr 2,
W wyniku realizacji Projektu ulegnie poprawie proces suszenia wytwarzanych osadów ściekowych, co przyczyni
się do bardziej efektywnej pracy oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim. Sprawny proces suszenia to
również zmniejszenie oddziaływania instalacji na środowisko, głównie w aspekcie emisji substancji odorowych
do powietrza.

W. Chmielewicz
LETNI MARATON SENIORÓWLETNI MARATON SENIORÓW

W dniach od 23-28 czerwca 2019r. 49 seniorów wyruszyło na wycieczkę na Litwę. Trasa wiodła Kowno-Wilno-
Troki. Kowno to drugie co do wielkości miasto na Litwie. Mieliśmy panią przewodnik, która towarzyszyła nam
podczas  całej  wycieczki.  Zwiedzaliśmy  zabytkowe  kościoły,  stare  miasto,  oraz  miejsca  związane  z  A.
Mickiewiczem.  W  drugim  i  trzecim  dniu  pojechaliśmy  do  Wilna-  największego  miasta  na  Litwie.  Pani
przewodnik oprowadzała nas po najważniejszych zabytkach tegoż miasta i opowiadała szczegółowo. Byliśmy na
cmentarzu „Rossa” gdzie obok matki spoczywa serce J. Piłsudzkiego oraz wielu naszych sławnych Polaków.
Zwiedzaliśmy kościoły- perły baroku, cerkwie, kaplice. Odwiedziliśmy miejsca, w których przebywali nasi słynni
rodacy tacy jak: A. Mickiewicz, J. Słowacki, St. Moniuszko, Cz. Miłosz. W Ostrej Bramie w intencji seniorów
odprawiona była msza św. przed Ołtarzem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Byliśmy na Placu Ratuszowym, terenu
byłego getta, Uniwersytetu Willeńskiego, przed  Pałacem Prezydenckim oraz wjechaliśmy na Wieżę Telewizyjną
z  obrotowym  tarasem widokowym.  W Trokach  byliśmy na  zamku  Księcia  Witolda,  który  jest  malowniczo
położony na wyspie jeziora Galwe. Zakwaterowanie przez całą wycieczkę mieliśmy w Jaworyszkach k/ Trok w
pensjonacie „Zagroda”, który prowadzą Litwini Polskiego pochodzenia. W ostatnim dniu wycieczki płynęliśmy
rejsem  po  kanale  Augustowskim  tzw.  „Szlakiem  Papieskim”.  Wycieczka  zorganizowana  była  za  niewielkie
pieniądze, ale bardzo udana. 
Na  tym  nie  spoczęliśmy,  22  lipca  2019r.  28  seniorów  wyruszyło  na  następną  wycieczkę,  jednodniową  do
Piotrkowa Trybunalskiego- historycznie znanego ale w rzeczywistości omijanego przez turystów miasta.  Tam
przewodnik oprowadzał nas po Browarach Piwnych i opowiadał o technologii piwa. W programie było także
zwiedzanie miasta i poznawanie jego historii. 
Natomiast 27 lipca 2019r. o godzinie 14:00 wyruszyliśmy autokarem do Leśna. Pojechało 86 emerytów. Tam
Zarząd zorganizował piknik z zespołem muzycznym z Chełmży. Był poczęstunek oraz tańce. Wszyscy uczestnicy
świetnie się bawili. 
Zarząd P.Z.E.R i J. oraz członkowie pragną serdecznie podziękować Państwu Bożenie i Jerzemu Pieczewskim za
bezpłatne udostępnienie (zasponsorowanie) „Danielówki” w Leśnie. To nie koniec maratonu, gdyż 25 sierpnia
2019r. wyjeżdżamy na 5 dni nad morze- Ostrowo-Łeba-Władysławowo i na tym zakończą się letnie wyjazdy
seniorów.

Zarząd

ogłoszenie płatne
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BAROMETR UCZUĆBAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04. Baran-  Wrzesień  przyniesie

Baranowi  pozytywną  energię.
Chociaż  ten  miesiąc  jest  dobry  dla
miłości,  nie  zapomnij  o  swojej
rodzinie  i  znajomych.  Wolny  czas
warto  wykorzystać  na  ulepszeniu
swojej  kondycji  fizycznej.  W  domu
ważna  dla  Ciebie  jest
systematyczność  oraz  porządek.  Za
wszelką  cenę  będziesz  unikać
problemów.

24.09.-23.10 Waga  –  Osoba,  która  pojawi  się  w
Twoim otoczeniu może płatać Ci figle.
Być  może  masz  na  sobie  "różowe
okulary",  ale  ta  osoba  robi  to
specjalnie.  We  wrześniu,  będziesz
pewny  siebie,  więc  bez  problemu
rozprawisz  się  z  tą  osobą  dając  im
nauczkę.  Będzie  to  cenne
doświadczenie dla Wagi, która wiele się
z tego nauczy.

21.04.-21.05. Byk – We wrześniu każdy Byk będzie
szukał  stabilnego  związku.  Gwiazdy
pokazują,  że  w  rodzinie  będzie
panował  świetny  nastrój.  Warto
wykorzystać ten czas na rozwiązanie
bardziej  skomplikowanych
problemów  jak  planowanie
przyszłości.  Jeśli  jesteś  nerwowy,  to
praca manualna Cię uspokoi.

24.10. – 22.11. Skorpion –  Wrzesień  wypełni
wydarzeniami  życie  prywatne
Skorpiona. Niestety, tego razu nie będą
one  pozytywne.  Harmonia  pomiędzy
Tobą a partnerem praktycznie zniknęła,
więc kłótnie często się zdarzają. Nawet
jeśli masz zły temperament, powinieneś
spróbować  się  uspokoić.  Tylko  tak
możesz uratować sytuację.

22.05. – 21.06. Bliźnięta –  Według  gwiazd,  twój
związek będzie na dobrej drodze we
wrześniu.  Razem  z  partnerem
będziecie  cieszyć  się  harmonią.
Będziecie porozumiewać się bez słów.
Bliźnięta  czeka  spokojny  czas
również  w  pracy,  nic  Ci  nie  grozi.
Wolny  czas  najlepiej  sprawdzić  z
rodziną,  upewnić  się,  że  wszyscy  są
OK.

23.11. – 21.12. Strzelec  –  We  wrześniu  możesz
spodziewać  sie  pozytywnej  energii  w
strefie związków. Tyczy się to głównie
samotnych  Strzelców,  które  powinny
mieć  oczy  szeroko  otwarte.  Według
horoskopu,  nadal  jest  szansa  na
spotkanie  drugiej  połówki.  W  twoim
otoczeniu,  nagle  pojawi  się  paru
potencjalnych  partnerów.  Wybieraj
ostrożnie, nie daj sie oczarować swoim
różowym okularom.

22.06. – 22.07. Rak –  Nadejście  września  oznacza
dla Raka pozytywny okres. Relacje z
rodziną  oraz  z  partnerem  będą
harmonijne,  więc  możesz
porozmawiać z nimi na poważniejsze
tematy.  Oni  zrozumieją,  a  jeśli
potrzebują czasu na myślenie, daj im
go. Nie warto teraz na nich naciskać.

22.12. – 20.01. Koziorożec  – Teraz Koziorożce  mogą
spodziewać  się  interesujących
wydarzeń w życiu prywatnym. Wpływ
Wenusa  rozpali  w  Tobie  ogień
namiętności.  We  wrześniu  przyciągać
Cię będą zakazane owoce. Przyniesie to
dużo  przygód  oraz  problemów.  Twoje
uczucia będą intensywne w tym czasie.

23.07. – 23.08. Lew–  We wrześniu pozycja gwiazd
znów  się  zmieni,  a  Lwa  ponownie
czeka pozytywny czas. Nie zapomnij
odpowiednio  podziękować  ludziom,
którzy  podali  Ci  pomocną  dłoń  i
zwróć  przysługę  przy  pierwszej
możliwości.  Teraz  możesz  również
odpocząć. W końcu Ci się to należy.

21.01. – 18.02. Wodnik – Wrzesień będzie poważnym
miesiącem  dla  życia  prywatnego.
Początkowa  miłość  Wodnika  wygasła,
ale nie oznacza to, że twój związek nie
ma sensu.  W sumie na odwrót,  każdy
związek  musi  przejść  taki  test.  To
sprawia, że związki stają się silniejsze.
Odpocznij i postaraj się nie stresować.

24.08. – 23.09. Panna-  We  wrześniu  najlepiej
będziesz  się  czuć  w  towarzystwie
przyjaciół oraz partnera. Żadna Panna
nie będzie chciała być teraz sama. W
samotności  nachodzą  Cię  ponure
myśli.  Nie  pozwól,  aby  całkowicie
Cię  pochłonęły,  odejdą  w
towarzystwie  odpowiednich  ludzi.
Powinieneś zwrócić uwagę na swoje
zdrowie, masz je tylko jedno.

19.02. – 20.03. Ryby  – Dzięki wpływowi Wenusa, we
wrześniu  Ryby  skoncentrują  się  na
związkach.  Chcesz  zrobić  wszystko,
aby były one pozytywne i harmonijne.
Romantyczne  związki  będą  spokojne,
ale  w  rodzinie  mogą  pojawić  się
kłopoty. Prawdopodobnie nie unikniesz
kłótni. Na szczęście obie strony szybko
zdadzą  sobie  sprawę,  że  była  ona
niepotrzebna.
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