UCHWAŁA Nr XIII/125/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie : opinii dotyczącej materiału w zakresie aktywności społecznej
mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie
Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącego
załącznik do uchwały Nr IV/24/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
30 grudnia 2002r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie ( Dz.
Urz. Woj.Kuj-Pom. Nr 13 poz. 215) ;

§ 1. Opiniuje się pozytywnie materiał dotyczący aktywności społecznej
mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 czerwca 2008r.

URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
MIESZKAŃCÓW
GMINY KOWALEWO
POMORSKIE

Kowalewo Pomorskie, maj 2008r.

Aktywność społeczna to gotowość ludzi do organizowania się dla załatwiania
swoich spraw i chęć do włączenia się w sprawy publiczne na swoim terenie.
Świadczy o niej liczba działających różnego rodzaju formalnych i nieformalnych
organizacji oraz poziom ich aktywności.
Wysoka aktywność społeczna służy lepszemu funkcjonowaniu mechanizmów
demokracji, wzmacnianiu demokracji, kontroli działania władz, wytwarzaniu
stosunków partnerstwa pomiędzy mieszkańcami i władzami oraz większej skali
współdziałania mieszkańców przy wypracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju
miasta i gminy.
Aktywni mieszkańcy przyczyniają się do szybszego rozwoju gminy, podczas gdy
pasywność mieszkańców niekorzystnie odbija się na jego funkcjonowaniu.

Organizacje pozarządowe
Powszechnie przyjętym wskaźnikiem aktywności mieszkańców jest liczba
organizacji pozarządowych na danym terenie. Działania tych organizacji mają
ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, kultury i sportu. Wnoszą one szereg
cennych wartości :
– pobudzają aktywność społeczną,
– zajmują się często sprawami niepopularnymi bądź niedostrzeganymi,
– za ich pośrednictwem społeczeństwo może określić swoje potrzeby,
– w realizowane zadania wnoszą duży wkład własny.
Rzadko jednak one mówią o efektach swojej działalności. Tu chcemy podkreślić jak
ważna jest praca tych organizacji w przeciwdziałaniu bezradności społecznej, a
naszym celem jest pokazanie wymiernych efektów działalności organizacji
społecznych w realizacji lokalnych zadań ochrony zdrowia, profilaktyki i pomocy
społecznej, oświaty, rozwoju społeczności lokalnych, kultury, sportu, inicjatyw dla
dzieci itp.
W Starostwie Powiatowym w Golubiu -Dobrzyniu z terenu gminy Kowalewo
Pomorskie zarejestrowanych jest 11 stowarzyszeń, 5 uczniowskich klubów
sportowych oraz klub sportowy LKS „PROMIEŃ”, który został zarejestrowany jako
organizacja pożytku publicznego, a co za tym idzie istnieje możliwość uzyskiwania
od obywateli 1% odpisu podatku.
Większość z tych organizacji prowadzi aktywną działalność.
W zakresie kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki działają:
LUDOWY KLUB SPORTOWY„PROMIEŃ”
ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pom., tel. 056 6841579 wew. 60
Prezes – Jerzy Behrendt
1)

Rok rejestracji organizacji : 1946

2)

Główne cele działalności:

–

szkolenie sportowe dzieci , młodzieży i dorosłych w następujących dyscyplinach
sportowych: piłka nożna , piłka ręczna, lekkoatletyka, szachy, siatkówka w
kategoriach wiekowych : trampkarze, juniorzy, seniorzy.
- organizowanie treningów, zawodów sportowych, rozgrywek i zgrupowań
sportowych,
- organizowanie lub współorganizowanie niekomercyjnych imprez sportowych
popularyzujących rozwój kultury fizycznej i zdrowy styl życia, takich jak:
Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewa Pomorskiego,
Międzynarodowy Turniej Szachowy
- administrowanie bazą sportowo – rekreacyjną.
3) Najważniejsze sukcesy klubu( za okres dwóch lat):
piłka nożna ;
- seniorzy - II miejsce w tabeli rozgrywek V ligi
- juniorzy - II miejsce w lidze rozgrywek junior starszy
- trampkarze - II miejsce w lidze trampkarzy
piłka ręczna ;
- udział w półfinale Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
biegi ;
- medaliści Mistrzostw Polski w kat. młodzików i juniorów młodszych,
- medale Mistrzostw Polski w kategorii seniorów w maratonie.
4)

Do organizacji należy 14 członków, 16 członków honorowych, 30
wolontariuszy angażowało się w działania organizacji w ostatnim roku.
Klub skupia ponad 100 zawodników.

Ambicją Klubu jest awans drużyny seniorów do do IV ligi.
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORLIK”
ul. M. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pom., tel. 056 6841058
Prezes - Marek Grabowski
1) Rok rejestracji organizacji: 2000.
2) Działalność podstawowa :
- angażowanie wszystkich uczniów do różnego rodzaju form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru przez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu.

3) Najważniejsze sukcesy organizacji :
- III miejsce w województwie w rozgrywkach w piłkę ręczną organizowanych
przez SZS,
- III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej
Najważniejsze działania klubu
- organizacja Turniejów Ogólnopolskich w Piłce Ręcznej
- organizacja Turniejów Ogólnopolskich w Piłce Nożnej,
–

organizacja Międzynarodowego Turnieju Szachowego w roku bieżącym
XV edycji.
Na organizację tego turnieju pozyskano dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego i Polskiego Związku Szachowego .

4) Do organizacji należy 24 członków , a 24 wolontariuszy działało na jej rzecz
w ostatnim roku.
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ”
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, 87-410 Kowalewo Pom.
Prezes - Marian Krych
1)

Rok rejestracji organizacji: 2000.

2)

Główne cele działalności:
- planowanie i organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych
- angażowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej
- rekrutowanie ćwiczących do wiodących sekcji sportowych : kolarstwa ,
lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej.
- organizacja zajęć sportowych na szczeblu gminy,
-współudział w organizacji i starty w imprezach sportowych do szczebla
krajowego.

3) Najważniejsze sukcesy organizacji :
w 2006 r.
I miejsce w kwalifikacji drużynowej ligi UKS w kat. Żak,
I miejsce Dawida Wontorowskiego w klasyfikacji indywidualnej ligi UKS
w 2007r.
II miejsce w klasyfikacji drużynowej ligi UKS w kat. Żak
IV miejsce w klasyfikacji końcowej drużynowej w kat. Młodzik
w 2008r.

I miejsce Bartosza Wylamowskiego w kat. Młodzik w wyścigu na otwarcie
sezonu w kraju – Sobótka
4) Do organizacji należy 30 członków, w ostatnim roku w jej działania
zaangażowało się 11 wolontariuszy.
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIPMIJCZYK”
ul. Jana Pawła II 2, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
Prezes - Robert Bejgier
1)

Rok rejestracji organizacji: 2002

2)

Główne cele działalności :
- planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu,
- angażowanie wszystkich członków klubu do różnorodnych form aktywności
ruchowej: gry w piłkę ręczną , siatkówkę, piłkę nożną i łucznictwa,
- uczestniczenie w imprezach sportowych,
- organizowanie zajęć i obozów sportowych,
Działalność klubu skierowana jest do dzieci i młodzieży.

3)

Najważniejsze sukcesy organizacji ( za okres dwóch lat) :
–

wicemistrzostwo województwa kujawsko – pomorskiego szkół gimnazjalnych
w piłce ręcznej,

- mistrzostwo województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii młodziczek w
piłce ręcznej,
- udział w półfinałach Mistrzostw Polski młodziczek i juniorek młodszych w piłce
ręcznej,
- medale na międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach piłki ręcznej.
4)

Do organizacji należy 80 członków , 8 wolontariuszy udzielało się w
organizacji w ostatnim roku.
W zakresie rekreacji i wypoczynku działa:
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 15 w Kowalewie Pomorskim
Plac 700 – lecia 10/2, 87-410 Kowalewo Pom.,
Prezes Andrzej Zakrzewski
1)

Rok rejestracji organizacji : 1950

2)

Główne cele działalności:

- celem działalności związku jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej
formy wypoczynku i rekreacji,
- stwarzanie członkom Związku dobrych warunków wędkowania,
- rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienie wiedzy o zasadach
gospodarki wędkarskiej oraz kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki
wędkarskiej ,
- działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód,
- pozyskiwanie młodzieży do Związku
3)

Najważniejsze działania organizacji ( za okres dwóch lat):

- organizowanie i przeprowadzenie zawodów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
- budowa i naprawa dróg dojazdowych do jeziora Gajewo,
- coroczny udział w akcji „ Sprzątanie Świata”,
- zarybienie jeziora atrakcyjnymi gatunkami ryb,
- budowa i naprawa pomostów wędkarskich
4)

Do Koła PZW w Nr 15 należy 160 członków , 2 wolontariuszy angażowało się
w działania organizacji w ostatnim roku.

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH,
Sekcja Kowalewo Pomorskie,
ul. Działkowa – teren działek ogrodniczych, 87-410 Kowalewo Pom.,
tel. 056 6842110
Prezes sekcji – Tomasz Rachubiński
1)

Rok rejestracji organizacji: 1933

2)

Działalność podstawowa:
- hodowla gołębi pocztowych
–

3)

udział w organizowanych lotach gołębi pocztowych z różnych odległości,
na trasach od 100 km do 1.400 km – najdłuższy lot z Barcelony w
Hiszpanii.
Najważniejsze sukcesy organizacji :

-zdobycie 21- go miejsca na wystawie ogólnopolskiej – Sosnowiec 2008
4)

Do sekcji w Kowalewie Pomorskim należy 33 członków .

W zakresie kultury i sztuki działają:
STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW AMATORÓW „ARS”,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim,
Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pom., tel.
Prezes - Roman Stawicki
1)

Rok rejestracji organizacji : 2003

2)

Główne cele działalności:
- propagowanie twórczości artystycznej amatorskiej,
- wspieranie rozwoju społecznego i kulturalnego w gminie Kowalewo
Pomorskie,
- promocja miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

3)

Najważniejsze dotychczasowe działania organizacji:
- organizacja wystawy w Muzeum w Wąbrzeźnie,
- organizacja wystaw z okazji Międzynarodowego dnia Ochrony Zabytków,

- organizacja wystaw twórczości amatorskiej podczas imprez kulturalnorekreacyjnych na terenie miasta i gminy
–

pozyskanie środków finansowych na organizowanie imprez

4)

Do organizacji należy 18 członków.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOWALEWA POMORSKIEGOTOMIKO,
ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
Prezes - Joachim Kupski
1)

Rok rejestracji organizacji: pierwsza rejestracja: 1976r., kolejna w 1997r.

2)

Główne cele działalności:
- integracja społeczeństwa wokół spraw lokalnych i ponad podziałami ,
- promocja kultury, upowszechnianie wartości kultury,
- zapoznanie społeczeństwa z historią miasta i ziemi chełmińskiej
Najważniejsze formy działania:
- „małe może być piękne” - poznaj swoją Gminę ( spacery, rajdy),
- opracowania dotyczące historii miasta,
- organizowanie konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon w mieście,
- organizacja imprez towarzyskich i integracyjnych, wycieczek poznawczych,
- organizacja i udział w imprezach kulturalnych, państwowych i patriotycznych
- spotkania z ciekawymi ludźmi,

3)

Najważniejsze sukcesy organizacji:

-opracowanie Historii Miasta Kowalewa Pomorskiego i Kalendarium
historycznego,
4)

Do organizacji należy 60 członków, 20 wolontariuszy działało na jej rzecz
w ostatnim roku.

CHÓR IM. 730-LECIA KOWALEWA POMORSKIEGO
Mieszany wielopokoleniowy-czterogłosowy chór 730-lecia Kowalewa
Pomorskiego powstał we wrześniu 2004 roku przy Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury w Kowalewie Pomorskim. Powstanie chóru było prezentem , dla Miasta z
okazji Jubileuszu 730-lecia nadania Praw Miejskich, które obchodzono w 2005 roku.
Kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest mgr Mieczysław Domarecki
długoletni nauczyciel muzyki. W chórze śpiewają 52 osoby w przedziale wiekowym
od 10 do 76 lat. W swym repertuarze chór posiada pieśni historyczne, religijne,
patriotyczne i piosenki ludowe m. in. takich kompozytorów jak: Verdi, Mozart,
Beethoven, Cezare Franck, Moniuszko. Chór ma na swoim koncie już przeszło 50
koncertów. Swymi występami uświetnił wiele uroczystości organizowanych na
terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Koncertował na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego oraz poza jego granicami; m. in. w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w czasie mszy św. transmitowanej przez TVP1;
w Sanktuarium na Jasnej Górze w Kaplicy Cudownego Obrazu w Częstochowie; w
Toruńskiej
Katedrze
św.
Janów
;
w
Brześciu
Kujawskim
na Ogólnopolskich Rekolekcjach dla Rolników transmitowanych przez telewizję
„Trwam”; w kościele parafialnym w Ciechocinku.Wystąpił również w programie
TVP3 w audycji „Goniec prowincjonalny”.Najważniejszym wydarzeniem dla chóru
było 6-dniowe tournee koncertowe po Litwie w dniach 6-11 czerwca 2007roku /Dom
Pański
w
Wilnie,
Ejszyszki,
Soleczniki,
Katedra
św. Ducha/. Ponadto chór zapraszany jest na różne imprezy okolicznościowe,
jubileusze, uroczystości świeckie jak i sakralne. Wykonuje utwory a’cappella i z
towarzystwem fortepianu. Celem działalności chóru jest kształtowanie i
upowszechnianie kultury muzycznej, twórcze pobudzenie aktywności muzycznej
oraz promowanie dorobku artystycznego i kulturalnego środowiska lokalnego i kraju.
W zakresie działań na rzecz seniorów , pomocy społecznej oraz ochrony
zdrowia aktywnie działają :
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW,
Zarząd Oddziału Rejonowego,
ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
Przewodnicząca Oddziału Rejonowego Maria Nowatka
1)

Rok rejestracji organizacji: 1978

2)

Działalność podstawowa :
- prowadzenie działalności charytatywnej i udzielanie pomocy członkom

w sprawach socjalno – bytowych.
- tworzenie funduszy na cele socjalno – bytowe,
- prowadzenie związkowej kasy pogrzebowej,
- prowadzenie klubu seniora i zespołu wokalno – instrumentalnego „ Retro”,
- współdziałanie z organami administracji publicznej oraz instytucjami i
organizacjami społecznymi,
-działania służące uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i
zadań statutowych,
- organizowanie turnusów wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, pielgrzymek
i wycieczek.
3) Najważniejsze działania organizacji :
- organizowanie corocznie - wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej
„ Światowego Dnia Inwalidy.”,
- organizacja „ Dnia Seniora”,
- organizacja „ Kolędy Seniorów”,
- wycieczki 1- dniowe – po 4 w każdym roku,
- wycieczka 3- dniowa w Kotlinę Kłodzką z dofinansowaniem CPR.
4)

Do organizacji należy 203 członków, działa na jej rzecz 50 wolontariuszy.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA,
ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
Prezes - Zyta Szymańska
1)

Rok rejestracji organizacji: 2001

2)

Główne cele działalności:
Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy
zdrowia społeczności lokalnej

3)

Najważniejsze podejmowane działania przez stowarzyszenie :
-przystępowanie do konkursów i opracowywanie programów przez co
pozyskiwane są środki finansowe.
W 2006 roku w związku z opracowanymi programami organizacja pozyskała
14.050,- ;w tym na: „Wakacje ze sztuką” - 4000,-; Żyję zdrowo i sportowo –
5000,- ; Radosne lato – 2250,- ; Bezdomny bliżej domu- 2.800,W 2007 r. w ramach opracowanych programów pozyskano 25.500,- w tym na :
„W brzuszku mniam i ochotę na sport mam”- 4000,- ; „Przemocy mówię nie”
– 17.500,- ; „Letnia Radość” – 2000,- ; „Mama , tata i ja” – 2000,-.

- Stowarzyszenie w 2008 r. wystąpiło z programami na organizację
wypoczynku dla 50 dzieci i młodzieży i na profilaktykę dla 40 dzieci, a także
na „ poprawę jakości życia na obszarze działania LGD „ Dolina Drwęcy”.
4)

Do organizacji należy 34 członków.

STOWARZYSZENIE „TOBIE MY”
ul. M. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pom.,
Prezes – Grażyna Majewska
1)

Rok rejestracji organizacji: 2003

2)

Główne cele działalności:
- wspieranie finansowe i rzeczowe uczniów z rodzin najuboższych,
- niesienie pomocy najuboższym mieszkańcom gminy poprzez dożywianie,
pomoc rzeczową,
-wspieranie działań ekologicznych,
-prowadzenie działalności prozdrowotnej,
-profilaktyka uzależnień

3)

Najważniejsze zrealizowane działania przez stowarzyszenie :
–

zorganizowanie spotkań wigilijnych dla dzieci niepełnosprawnych
i klas 0-III,

- organizacja festynu rodzinnego „ Rodzina naszą wspólną sprawą”
dotowanego przez Urząd Marszałkowski,
- dożywianie dzieci i młodzieży – z tej formy pomocy skorzystało 65 osób,
- finansowanie wycieczek , wyjazdów na basen, zakupu leków i odzieży.
4)

Do organizacji należy 30 członków , 50 wolontariuszy pracowało na jej
rzecz w ostatnim roku.

W zakresie edukacji , oświaty i wychowania działa :
WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE „TRIO”
Mlewo 4 , 87-410 Kowalewo Pomorskie,
Prezes Beata Cieplińska
1)
2)

Rok rejestracji : 2001, organizacja uzyskała status organizacji pożytku
publicznego w 2005 r.
Działalność podstawowa:

- prowadzenie działalność edukacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej na
rzecz dzieci i młodzieży wiejskiej, w tym szczególnie prowadzenie Szkoły
publicznej wg projektu „Mała Szkoła”
- organizowanie edukacji ustawicznej w formie szkoleń, seminariów,
konferencji i warsztatów dla mieszkańców wsi,
- organizowanie imprez i uroczystości skierowanych przede wszystkim do
środowiska lokalnego, w którym znajduje się szkoła.
W zakresie działań na rzecz rolników działa :
„ STOROL” STOWARZYSZENIE ROLNIKÓW W KOWALEWIE
POMORSKIM
ul. 23 Stycznia 16, 87-410 Kowalewo Pomorskiego,
Prezes – Jerzy Behrendt
1) Rok rejestracji organizacji: 1998
2) Główne cele działalności:
- organizacja zbytu produktów rolnych w formie zbiorowej oferty członków
stowarzyszenia,
-organizowanie zaopatrzenia gospodarstw w formie zbiorowych zakupów dla
zabezpieczenia potrzeb członków Stowarzyszenia,
-organizowanie szkoleń, , wyjazdów na targi i pokazy dla rolników,
-współpraca z innymi Zrzeszeniami i organizacjami o podobnym profilu
działalności,
-tworzenie własnej sieci odbiorców i zaopatrzenia
3)

Do organizacji należy 55 członków.

W zakresie działań na rzecz kobiet działają:
Koła Gospodyń Wiejskich
Coraz częściej wśród społeczności wiejskiej rodzi się potrzeba integracji, wspólnego
spędzania czasu, dzielenia się umiejętnościami. Realnego wymiaru nabiera ona dzięki
reaktywowaniu Kół Gospodyń Wiejskich - formie bardzo popularnej w latach 80tych, która sukcesywnie się odnawia. Reaktywowano koło w Pluskowęsach. Podjęto
próby reaktywowania koła w Mlewie. Zintensyfikowały swoje działania członkinie
KGW w Kowalewie Pomorskim, jednego z najstarszych kół, które w roku bieżącym
obchodziło 80 rocznicę powstania. Jednostką wspierającą KGW jest MGOK i
skupione przy nim Koło Kobiet Kreatywnych pod przewodnictwem Agnieszki
Kropkowskiej.

Trudno jest znaleźć dziedziny życia społecznego, gdzie nie są zaangażowane
członkinie KGW. Swoim działaniem kultywują tradycje regionalne. Aktywnie
włączają się one w organizowanie gminnych uroczystości, dożynek, biesiad,
uroczystości szkolnych, przygotowują degustacje potraw, organizują wyjazdy do
miejsc sakralnych itp. Często posiadają one sprzęt kuchenny i zastawy, który
udostępniają mieszkańcom.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KOŁA GOSPODYŃ
WIEJSKICH W PLUSKOWĘSACH
Pluskowęsy 77, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Prezes - Katarzyna Jaguś
1)

Rok rejestracji organizacji: 2007

2)

Główne cele działań:
- wspieranie wszechstronnego
gospodarczego,

rozwoju

społecznego,

kulturalnego

i

-wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej
społeczności.
3)

Najważniejsze działania organizacji ( za okres dwóch lat)
- zebranie grupy aktywnej,
- organizacja corocznego festynu „ Boże ciało” we współpracy ze szkołą ,
OSP i Radą Sołecką),
- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas
wakacji letnich – półkolonie „ wakacyjny uśmiech”.

4)

Do organizacji należy 16 członków , 10 wolontariuszy angażowało się w
działania organizacji w ostatnim roku.

KOŁO KOBIET KREATYWNYCH
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pom.,
Prezes – Agnieszka Kropkowska
1)

Rok rejestracji organizacji: 2006

2)

Główne cele działalności:
- zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- udział w miejsko – parafialnym festynie św. Anny i dożynkach,
- udział w festynie „Impresje Jesienne”,
- wycieczki szkoleniowo – krajoznawcze,
- udział w szkoleniach organizowanych przez LGD „ Dolina Drwęcy”

3)

Najważniejsze sukcesy ( za okres ostatnich dwóch lat):
- zdobycie nagrody publiczności w konkursie Impresje Jesienne pod nazwą
„ stół ekologiczny”.

4)

Do organizacji należy 40 członków, 8 wolontariuszy udzielało się w
organizacji w ostatnim roku.

OSIEDLOWE KOŁO KOBIET – Osiedle Brodnickie
Niewątpliwie wpływ na utworzenie Osiedlowego Koła Kobiet miało wybudowanie
świetlicy na Osiedlu Brodnickim – jako centrum kulturalnego i miejsca spotkań
mieszkańców. W grudniu 2007 roku wybrano Zarząd Koła. Funkcje przewodniczącej
powierzono p. Krystynie Jodłowskiej. Dotychczasowe osiągnięcia Koła, to m.in.
zorganizowanie cotygodniowej gimnastyki dla pań, profesjonalnych pokazów
kosmetycznych, wielkanocnego wyjazdu do Przysieka oraz spotkania z okazji Dnia
Kobiet.
W zakresie ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego :
Mieszkańcy naszej Gminy aktywnie działają w kołach łowieckich między
innymi w Kole łowieckim „Grzywacz” , ul. Żeromskiego 6 , 87-400 Golub –
Dobrzyń, oraz Kole Łowieckim „Knieja” , ul. Sucharskiego 6/10 , 87-100 Toruń.
Celem działania Kół Łowieckich jest:
- ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt
łownych,
- ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków
bytowania zwierzyny,
- uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz
właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy
zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego
- kultywowanie tradycji oraz krzewienie etyki i kultury łowieckiej,
- organizacja wystaw trofeów myśliwskich podczas dożynek

Ochotnicze straże pożarne
Ważne miejsce w życiu społeczności, zwłaszcza wiejskich, zajmują ochotnicze straże
pożarne. W ramach Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Kowalewie Pomorskim funkcjonuje 13 jednostek OSP, w tym 10
jednostek typu S i dwie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratownictwa
Gaśniczego oraz 3 jednostki typu M. Na terenie gminy działa jedna drużyna żeńska
oraz siedem drużyn młodzieżowych.
Oddział zrzesza 329 członków w tym 10 kobiet, 7 członków wspierających,
32 druhów honorowych i 63 druhów w drużynach młodzieżowych.
Brać strażacka nie tylko gasi pożary, ale również buduje poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt
i obowiązek oraz bezinteresowna służba na rzecz innych, ciągła praca nad sobą

i doskonalenie własnych umiejętności. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej do zajęć
strażaków obok gaszenia pożarów dopisała jeszcze ratownictwo drogowe,
chemiczne i ekologiczne i wiele innych zdarzeń. Dzięki swoim działaniom
-ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu w służbie, OSP jest dziś nowoczesną,
wszechstronną i cieszącą się społecznym zaufaniem formacją.
Jednostki OSP uczestniczą również w uroczystościach gminnych i kościelnych.
Niezwykle ważnym zadaniem realizowanym przez OSP jest wychowywanie dzieci
i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa przez
czynny udział w organizowaniu pogadanek dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz
mieszkańców na zebraniach wiejskich. Niektóre jednostki są bardzo prężne
w rozwijaniu i upowszechnianiu kultury oraz podtrzymywaniu i
pielęgnacji polskości.
Strażacy - ochotnicy organizują festyny połączone z pokazem sprzętu strażackiego.
Wiele czasu poświęcają dzieciom i młodzieży organizując dyskoteki, wycieczki
rowerowe, ogniska i kuligi itp.
Jednostki OSP ściśle współpracują z radami sołeckimi, które wspomagają je
finansowo.
Wspólnie przeprowadzają remonty remiz, świetlic, udzielają się przy wszelkiego
rodzaju innych pracach związanych z prowadzonymi modernizacjami na terenie wsi.
Jednostki dla pokazania swojej sprawności uczestniczą corocznie w zawodach
sportowo-pożarniczych, gdzie uwidacznia się duża rywalizacja między drużynami.
Drużyny młodzieżowe reprezentują noszą gminę w zawodach powiatowych
i wojewódzkich. Przy jednostce OSP w Wielkim Rychnowie działa 16 osobowa
orkiestra, która uświetnia wiele imprez na terenie miasta i gminy.

Aktywność mieszkańców na rzecz własnego środowiska
Aktywność wyborcza mieszkańców
Najbardziej widocznym przejawem aktywności społecznej jest udział w wyborach
prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych. Społeczeństwo naszej gminy
cechuje niższy poziom aktywności obywatelskiej niż w kraju i województwie
kujawsko-pomorskim lecz wyższy niż w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
W gminie frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w 2005 r. wynosiła
34,04 w kraju 40,57 w powiecie 33,43. W wyborach prezydenckich 2005r.
uczestniczyło w I turze 44,43% i w II turze 42,57 % naszych wyborców, w kraju
odpowiednio 49,74 % i 50,99%. W wyborach samorządowych w 2006r. frekwencja
wyborcza wynosiła w gminie 42,15 % i była niższa od średniej powiatu ( 50,46% ),
województwa (43,22 ) i kraju ( 45,99 ). Natomiast w ostatnich wyborach do
parlamentu frekwencja w gminie była o około 10 punktów procentowych niższa niż
w kraju.
Głównymi przyczynami niskiego poziomu politycznej aktywności i zaangażowania
szczególnie wśród młodzieży są m.in. :
- szeroko rozpowszechniona negatywna opinia na temat polityki i polityków ;

- słabe poczucie wpływu na to co dzieje się w kraju ;
- przewaga postaw roszczeniowych
Wyższy poziom zaangażowania politycznego obserwuje się u osób
mieszkających w
mieście.
Frekwencję w poszczególnych wyborach obrazuje poniższa tabela.
Wybory
do Sejmu
i Senatu

Obszar

%

Data przeprowadzenia wyborów

Wybory
Prezydenta
RP
I tura
%

Wybory
Prezydenta
RP
II tura
%

Wybory
Wybory do
do rad
Sejmu
gmin
i Senatu
Wybory
bezpo%
średnie
burmistrza
%

21.09.2005 09.10.2005 21.10.200 12.11.2006 21.10.2007
5

Kraj

40,57

49,74

50,99

45,99

53,88

województwo

36,82

47,48

46,41

43,22

50,65

powiat

33,43

42,64

41,08

50,46

42,13

gmina

34,04

44,43

42,57

42,15

43,94

OKW Nr 1 (obwód miejski)

40,08

49

47,00

48,00

52,58

OKW Nr 2 ( obwód miejski )

42,82

51,63

50,17

52,80

54,22

OKW Nr 3 ( sołectwa : Elzanowo,
Pruska Łąka, Wielka Łąką )

29,92

43,33

42,11

37,96

39,45

OKW Nr 4 (sołectwa :
Frydrychowo, Kiełpiny, Napole,
Pluskowęsy )

27,17

40,92

38,24

40,10

39,73

OKW Nr 5 (sołectwa : Chełmonie,
Chełmoniec, Lipienica )

34,01

37,94

38,97

38,60

38,09

OKW Nr 6 ( sołectwa : Mlewiec,
Mlewo, Srebrniki )

27,10

34,53

29,30

31,00

33,30

OKW Nr 7 (sołectwa : Borówno,
Mariany, Nowy Dwór, Wielkie
Rychnowo)

33,99

46,88

47,15

37,44

43,46

OKW Nr 8 ( obwód składający się
z części miasta i sołectw : Bielsk ,
Sierakowo,Szychowo,
Zapluskowęsy )

32,85

42,31

39,42

40,15

40,42

Udział mieszkańców w wyborach organów pomocniczych gminy i zebraniach
wiejskich obrazuje poniższa tabela.
Sołectwo

Liczba

Liczba

Udział

Liczba

Liczba

Udział

Średni

uprawnio osób,
-nych
które
wzięły
udział

Rok

%

uprawnio osób,
-nych
które
wzięły
udział

Wybory w 2003r.

%

procentowy
udział
mieszkańców
w
zebraniach
wiejskich

Wybory w 2007r.

2007r.

Bielsk

284

38

13,38

261

40

15,32

11,30

Borówno

214

32

14,80

240

41

17,04

18,75

Chełmonie

297

47

15,82

224

25

10,70

9,86

Chełmoniec

172

19

11,05

176

25

14,20

14,20

Elzanowo

218

22

10,09

232

28

12,06

8,04

Frydrychowo

291

32

10,89

289

49

16,85

14,51

Kiełpiny

435

73

16,68

437

111

25,40

11,35

Komitet
208
Osiedlowy Nr 1
– Osiedle
Brodnickie

23

11,06

244

32

13,11

13,52

Komitet
260
Osiedlowy Nr 2
Osiedla Gł.
Dworzec

25

9,62

256

28

10,85

10,85

Kowalewo Pom. 161

31

19,25

155

31

20,00

14,09

Lipienica

105

24

22,86

112

22

19,60

19,60

Mariany

116

21

18,10

114

21

18,40

15,23

Mlewiec

185

24

12,77

171

25

14,60

13,44

Mlewo

266

66

24,80

277

33

11,91

9,06

Napole

204

22

10,78

220

29

15,00

10,34

Nowy Dwór

174

18

10,34

176

21

11,93

11,65

Pluskowęsy

280

45

16,07

340

96

28,23

12,81

Pruska Łąka

294

43

14,62

308

56

18,50

19,15

Sierakowo

258

34

13,18

266

29

10,90

,.96

Srebrniki

214

51

23,83

214

31

13,00

8,64

Szychowo

182

24

13,19

189

29

15,34

9,63

Wielka Łąka

553

63

11,39

611

67

10,97

10,97

Wielkie
Rychnowo

509

81

19,91

539

64

11,80

12,60

Zapluskowęsy

124

28

22,58

140

32

22,80

21,30

RAZEM

6004

889

14,76

6191

965

15,59

12,95

Jest wiele dowodów na to, że mieszkańcy potrafią aktywnie działać na rzecz dobra
swojego środowiska. Podejmowali oni w ciągu minionych lat wiele inicjatyw
społecznych, dzięki którym gmina ma dobry stan dróg, ładne obiekty użyteczności
publicznej, dobry stan urządzeń sportowych.
Wspólnoty Mieszkaniowe
Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych zarządzane przez administratorów
mieszkaniowych, działające na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r.
o własności lokali w pełni realizując przysługujące im uprawnienia, swoim
ogromnym zaangażowaniem społecznym przyczyniają się do ciągłej poprawy
wizerunku miasta. Budynki mieszkalne – ich kolorowe fasady, czyste trawniki
zadbane parkingi i chodniki to obecny obraz naszego miasta.
Ogromny wpływ na wyzwalanie inicjatyw społecznych w zakresie dbałości o swoje
miejsce zamieszkania mają konkursy.
1. Konkurs „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno – noworoczną”
W roku 2007 po raz pierwszy ogłoszony został konkurs „Na najpiękniejszą
iluminację świąteczno – noworoczną”, którego celem jest propagowanie kultury
i tradycji świąteczno – noworocznej wśród mieszkańców miasta i gminy Kowalewo
Pomorskie.
Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach:
indywidualna – posesje, zagrody prywatne,
zbiorowa – obiekty użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, parafie, przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i
gastronomiczne).
W I edycji konkursu, w kategorii indywidualnej wpłynęło 36 zgłoszeń, co
oznacza, że konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W kategorii
zbiorowej wpłynęło 6 zgłoszeń.
2. Konkurs „Przywracamy urok naszej gminie”
Konkurs organizowany jest od 2003 r. Jego celem jest przywracanie estetycznego
wyglądu miejscom zaniedbanym, rzadko odwiedzanym, zaśmieconym bezmyślną
działalnością człowieka oraz pobudzenie aktywności mieszkańców.
W roku 2005 udział w konkursie wzięło:
– 5 Sołectw (Wielka Łąka, Pruska Łąka, Zapluskowęsy, Lipienica, Szychowo)
– 2 Komitety Osiedlowe (Osiedle Brodnickie, Osiedle J. Kochanowskiego)
– EKOZESPOŁY przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim)
– OSP Srebrniki + Rada Sołecka
W roku 2006:
– 5 Sołectw (Lipienica, Wielka Łąka, Pluskowęsy, Wielkie Rychnowo, Pruska Łąka)
– 1 Komitet Osiedlowy (Osiedle Brodnickie)

W roku 2007:
– 6 Sołectw (Pruska Łąka, Wielka Łąka, Chełmonie, Chełmoniec, Pluskowęsy,
Srebrniki)
– 1 Komitet Osiedlowy (Osiedle Brodnickie)
W roku 2008 deklaracje udziału złożyło:
– 6 Sołectw (Bielsk, Pruska Łąka, Szychowo, Wielkie Rychnowo, Chełmoniec,
Pluskowęsy)
– 1 Komitet Osiedlowy (Osiedle Brodnickie)
Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na Sesji
Rady Miejskiej w m-cu grudniu.
3. Konkurs „Piękna Gmina”
W celu poprawy estetyki zabudowy i warunków higieniczno-sanitarnych
organizowany jest gminny konkurs „Piękna Gmina”, który w swoich założeniach
staje się zachętą dla mieszkańców do podejmowania lub kontynuowania prac
porządkowych oraz organizacyjno-technicznych w zakresie np. dróg lokalnych,
zadrzewień, zagospodarowania terenów i obiektów użyteczności wspólnej. W okresie
swego istnienia od roku 1995 ( z przerwą w roku 1998 i 2000 z uwagi na brak
zgłoszeń ) konkurs przyczynił się do poprawy wizerunku całej naszej gminy.
W roku 2005 udział w konkursie wzięło:
8 sołectw:
- Bielsk (4 zagrody, 1 nieruchomość)
- Frydrychowo (4 zagrody, 1 nieruchomość)
- Zapluskowęsy (4 zagrody, 2 nieruchomości)
- Borówno (2 zagrody, 4 nieruchomości)
- Elzanowo (3 zagrody, 2 nieruchomości)
- Mlewo (3 zagrody, 2 nieruchomości)
- Wielka Łąka (5 zagród, 4 nieruchomości, 1 obiekt użyteczności publicznej)
- Wielkie Rychnowo (2 zagrody, 4 nieruchomości, 1 obiekt użyteczności
publicznej)
zgłoszenia indywidualne:
- 1 zagroda
- 4 obiekty użyteczności publicznej
W roku 2006 do konkursu przystąpiły:
4 Sołectwa
- Bielsk (5 zagród)
- Pluskowęsy (4 zagrody, 2 nieruchomości, 1 obiekt użyteczności publicznej)
- Wielkie Rychnowo (2 zagrody, 4 nieruchomości, 2 obiekty użyteczności
publicznej)
- Szychowo (5 zagród)
– 2 Komitety Osiedlowe:

–

- Osiedle Brodnickie (5 nieruchomości)
- Osiedle J. Kochanowskiego (6 nieruchomości)
zgłoszenia indywidualne:
- 1 zagroda
- 4 nieruchomości
- 6 obiektów użyteczności publicznej

W roku 2007 deklaracje złożyło:
– 6 Sołectw:
- Borówno (3 zagrody, 3 nieruchomości)
- Chełmoniec (5 zagród)
- Mlewo (2 zagrody, 3 nieruchomości, 1 obiekt użyteczności publicznej)
- Pruska Łąka (3 zagrody, 2 nieruchomości)
- Zapluskowęsy (5 zagród, 1 nieruchomość)
- Wielka Łąka (5 zagród, 8 nieruchomości, 1 obiekt użyteczności publicznej)
zgłoszenia indywidualne:
- 7 nieruchomości
- 4 obiekty użyteczności publicznej
Sprzątanie Świata – Polska”
Corocznie na terenie miasta i gminy przeprowadzana jest akcja „Sprzątanie
Świata – Polska”. Najwierniejszymi uczestnikami są: dzieci i młodzież szkolna,
dzieci z przedszkola, Rady Sołeckie, OSP, mieszkańcy osiedli, pracownicy M-GOK,
MGOPS, Urzędu Miejskiego, ZGKiM Sp. z o.o., Warsztaty Terapii Zajęciowej,
księża wikariusze, ministranci i lektorzy z parafii pw. Św. Mikołaja w Kowalewie
Pom. W ubiegłorocznej akcji uczestniczyli także członkowie Polskiego Związku
Wędkarskiego.
W roku 2005 w kampanii udział wzięło 1801 osób, w 2006 r. – 1981 osób, w 2007
r. - 1847 osób.
Corocznie, na potrzeby akcji miejscowi przedsiębiorcy przekazują nieodpłatnie
worki foliowe, które przyczyniają się do bezpiecznego przebiegu kampanii oraz
umożliwiają sprawny załadunek zebranych śmieci.
Społeczny Komitet Renowacji Pomnika Ofiar Wojny.
Komitet ukonstytuował się w 2001 r. Celem jego działalności stało się zebranie
funduszy na renowację Pomnika Ofiar Wojny i jego otoczenia w parku przy ul. Plac
Wolności. Dzięki ofiarności społeczeństwa, od początku swej działalności do
kwietnia 2008 r., Komitet zebrał przeszło 36.000 zł.
Remonty dróg
Mieszkańcy Sołectw oraz Osiedli aktywnie uczestniczą w remontach dróg

gminnych. Pracują przy rozgarnianiu kamienia wapiennego, użyczają własnego
sprzętu do transportu.
Wspólnie z mieszkańcami Osiedla Brodnickiego w 2005 r. utwardzono ul. Bukową
i Głogową, a w 2006 r. ul. Malinową.
Mieszkańcy partycypują również w kosztach zakupu materiałów do utwardzania
dróg.
W roku 2007 koszty dostawy 72,9 ton gruzu pokrył mieszkaniec Nowego Dworu.
Mieszkańcy Mlewa wspomogli remont drogi kwotą w wysokości 2.000 zł. Ponadto
koszty zakupu 5 kursów zostały pokryte przez mieszkańców Chełmonia, Pruskiej
Łąki i Sierakowa.
W ubiegłym roku Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczął
ścinkę zawyżonych poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kowalewo Pom.
Prace wykonywane
były
przy
udziale
mieszkańców,
którzy
zapewniali transport i zagospodarowanie nadmiaru ziemi.
Również w ub. roku Mieszkańcy sołectwa Napole własnym transportem dostarczyli
gruz, który posłużył do naprawy gminnej drogi zniszczonej w wyniku majowej
ulewy.
Budowa ścieżek rowerowych
Na terenie gminy wybudowano 6.910,9 mb ścieżek rowerowych z których korzysta
cała społeczność lokalna, a przede wszystkim dzieci uczęszczające do pobliskich
szkół. Inwestycje te możliwe były dzięki zrozumieniu i akceptacji właścicieli
gruntów na których są zlokalizowane; grunty te gmina użytkuje nieodpłatnie.
Ścieżki wybudowano w ciągu drogi krajowej tj.
– z Wielkiej Łąki do Elzanowa – 1.894 mb,
– z Szychowa do Kowalewa Pomorskiego- 1.619 mb,
– z Kowalewa Pomorskiego do Frydrychowa – 937 mb,
– z Frydrychowa do Pluskowęs – 2.460,9 mb.
Dotyczy to również planowanego do wykonania w roku bieżącym chodnika przy
drodze wojewódzkiej z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa.
W gestii poszczególnych sołectw pozostaje utrzymanie w estetycznym stanie
wybudowane ścieżki rowerowe.
Inne inicjatywy podejmowane przez mieszkańców naszej Gminy.
Przejawem aktywności w sferze publicznej jest działalność sołectw w zakresie
budowy i modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych. Nowe boiska sportowe
powstały m.in. w Piątkowie, Marianach, Sierakowie, Pruskiej Łące, Mlewie,
Srebrnikach, na Osiedlu Gł. Dworzec i Osiedlu Brodnickim. Aktualnie modernizowane
jest boisko sportowe w Bielsku. W budowie znajduje się boisko w Borównie.
Place zabaw dla dzieci wybudowano w Kiełpinach, Piątkowie i Srebrnikach. Przy
wydatnej pomocy mieszkańców Mlewa urządzono plażę nad jeziorem Jeziorak.
Dzięki wsparciu mieszkańców zyskały na estetyce obiekty użyteczności publicznej,
które podane były modernizacji, a tereny wokół z nich zostały zagospodarowane.

W ten sposób podwyższono standard świetlicy w Bielsku, Mlewie , Mlewcu,
Wielkim
Rychnowie, Chełmońcu, Chełmoniu, Marianach, Lipienicy, Pluskowęsach,
Sierakowie, Srebrnikach. Nowe obiekty wybudowano w Kiełpinach i na Osiedlu
Brodnickim.
Ciągłym pracom modernizacyjnym poddawane są wiaty przystankowe
w poszczególnych sołectwach. Dzięki wydatnemu wsparciu sołectw wybudowano
nowe
wiaty w Chełmońcu, Borównie, W. Rychnowie i Marianach. Również w gestii
sołectw pozostaje sprawa utrzymania czystości przy wiatach.
Mieszkańcy sołectw przy wsparciu organizacji działających na wsi są organizatorami
festynów, pikników rodzinnych, zabaw okazjonalnych, dożynek sołeckich, zawodów
sportowych w tym turniejów piłkarskich, tenisa stołowego,wyścigów kolarskich,
imprez biegowych, turnieju strzeleckiego.
Czynnie biorą udział w dożynkach gminno-parafialnych podczas, których 100 %
sołectw bierze udział w konkursie wieńców dożynkowych.
Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez współudziału i akceptacji ze
strony obywateli. Społeczna aktywność przyczynia się do pełniejszego zaspakajania
potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju i poczucia odpowiedzialności za gminę.
Nieodzownym zatem elementem sprawnego zarządzania jest zwiększenie i
wykorzystanie bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej
polityki społecznej.

Wnioski :
1. Inicjowanie i wspieranie działań aktywizujących mieszkańców.
2. Wspieranie sektora organizacji pozarządowych.
3. Bardziej aktywne pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje
pozarządowe na realizację podejmowanych inicjatyw.

