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Inwestycje drogowe
Wójt Gminy Pan Błażej Łabędzki
i Poseł na Sejm RP Pani Ewa
Kozanecka na drodze, która została
dofinansowana z programu
Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Z chwilą wybuchu wojny
na Ukrainie do Polski zaczęła
płynąć fala uchodźców. Gmina
Gąsawa również stała się
miejscem gdzie trafili obywatele
tego państwa szukający
schronienia i spokoju. Zostali
oni ulokowani w 6 obiektach
zbiorowego zakwaterowania
zaakceptowanych przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
Pana Mikołaja Bogdanowicza
we współpracy z Wójtem Gminy
Gąsawa Panem Błażejem
Łabędzkim. Ponadto 1 obiekt
przyjął uchodźców z rekomendacji
Starosty Żnińskiego.
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Nowe oblicze
świetlic Szelejewo
i Obudno
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Gmina Gąsawa stawia na
infrastrukturę społeczną
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Działalność
Gminnego
Ośrodka Kultury
Tegoroczna oferta
wakacji letnich
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Solidarni z Ukrainą
Gmina Gąsawa nie pozostaje obojętna wobec uchodźców
z Ukrainy – pomagamy na każdym kroku

W

kulminacyjnym momencie w ośrodkach tych przebywało ponad 700 osób.
Dodatkowo w domach jednorodzinnych przyjęto 27 uchodźców.

Natychmiastowa
reakcja - wychodzimy
z inicjatywą
W związku z przybyciem tak licznej
grupy w ciągu kilkunastu dni, Urząd
Gminy w Gąsawie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanęły przed
wieloma dodatkowymi zadaniami.
Po zapewnieniu zakwaterowania
i wyżywienia trzeba było szybko
podejmować kolejne kroki zabezpieczające przybyszom zza wschodniej
granicy sferę administracyjną oraz
socjalnobytową. Dla usprawnienia
tych wszystkich procesów oraz zbadania sytuacji bezpośrednio na miejscu do Gąsawy przybyli pracownicy
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Długofalowa pomoc
Dnia 24 marca 2022 r. w Gminnym
Centrum Kultury „Stodoła” odbyło
się posiedzenie zespołu zarządzania
kryzysowego pod przewodnictwem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Mikołaja Bogdanowicza, w którym
udział wzięli przedstawiciele władz
samorządowych gmin powiatu żnińskiego oraz zaproszeni goście.
Dokończenie na stronie 2

•

Stawki opłaty

za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

s. 5

Wzrosły ceny za ścieki
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OSP w Gminie Gąsawa
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Hala widowiskowo-sportowa

Wywiad z Przewodniczącym

w Gąsawie przeszła
gruntowny remont

Rady Gminy Panem
Mariuszem Kazikiem
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Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Gąsawa
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Zasady gospodarowania
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s. 12

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Kwartalnik

NASZA GMINA

2

Solidarni z Ukrainą
• Ciąg dalszy ze strony 1
W Gminnym Centrum Kultury „Stodoła” uruchomiony został
magazyn zbiórki darów dla
uchodźców, który dzięki ofiarności i hojności mieszkańców naszej
gminy i nie tylko, szybko zapełnił
się produktami spożywczymi, środkami czystości czy ubraniami. Poza
tym Wojewoda udzielił wsparcia
w postaci ciężarówki wypełnionej
środkami medycznymi.
W ostatnich tygodniach została wykonana gigantyczna praca
związana z aklimatyzacją i stworzeniem możliwości funkcjonowania w naszym kraju obywateli Ukrainy.
W pierwszej kolejności przygotowano dokumenty i zdjęcia aby
nadać numery PESEL. Gąsawski

urząd nadał ich około 400, z pomocą tutaj przyszła Gmina Łabiszyn,
Dąbrowa a także Gmina Rogowo zgłosiła gotowość udzielenia
wsparcia w tej kwestii. Dla usprawnienia tego procesu pozyskano
dodatkowy sprzęt, a Urząd Skarbowy w Żninie oddelegował na kilka dni do Gąsawy swoich pracowników. Następnie zakładane były
konta bankowe oraz aplikowano o pakiet świadczeń socjalnych
obsługiwanych przez GOPS i ZUS.
Zapewniono dzieciom możliwość
realizacji obowiązku szkolnego,
korzystanie z dożywiania w placówkach oświatowych, transport
uchodźców do placówek medycznych, przekaz informacji z udziałem tłumacza i pośrednictwo
w znalezieniu pracy.
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Strażak Roku
Zadania
związane
z pomocą
obywatelom
Ukrainy, którzy
w wyniku
działań
zbrojnych
opuścili
swój kraj,
finansowane
są z budżetu
Wojewody.

Paweł Kranz

Druh Artur Cichowicz z OSP Szelejewo wyróżniony został
tytułem „Strażak Roku 2021 Gminy Gąsawa”

D

nia 30 kwietnia w Szelejewie
odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka.
Przy tej okazji Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Mariuszem
Kazikiem oraz Panią Sołtys Sołectwa

SKARBNIK GMINY GĄSAWA

URZĄD GMINY
W GĄSAWIE
ul. Żnińska 8, 88‒410 Gąsawa
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 ug@gasawa.pl
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od godz. 7.00 do godz. 15.00
od godz. 7.00 do godz. 15.00
od godz. 7.00 do godz. 14.00
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na bieżąco na stronie  www.gasawa.pl
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SKŁAD RADY GMINY NA KADENCJĘ 2018‒2023
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Mariusz Kazik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Roman Tadeusz Szczęsny
Radni:
Adam Mieczysław Adamczyk
Piotr Boiński
Paweł Brzykcy
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Leszek Marcin Kranz
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Jacek Mielcarzewicz
Artur Mrówczyński
Roman Józef Szewczyk
Danuta Tomaszewska
Janusz Wesołowski
Marzena Maria Woszczyńska

Szelejewo Jadwigą Kurp dokonali symbolicznego otwarcia wyremontowanej
remizy.
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Szanowni Państwo!

Z

wielką przyjemnością zapraszam Państwa do lektury kwartalnika „Gąsawska Gmina”.
Na łamach tej publikacji pragniemy
informować czytelników o najważniejszych wydarzeniach związanych

Dzięki ogłaszanym przez Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego naborom
o dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych, w zakresie
budowy, przebudowy i remontów
dróg. Począwszy od pierwszego
naboru, który miał miejsce
wiosną 2019 r. Gmina aktywnie,
a co najważniejsze skutecznie
ubiegała się o wsparcie finansowe
tych jakże ważnych i oczekiwanych
przez mieszkańców inwestycji.

z naszą Gminą. Liczymy
na to, że kwartalnik będzie
pełnił funkcję informatora, dotrze do wszystkich,
którzy interesują się sprawami naszej Małej Ojczyzny. Chcemy przekazywać
Państwu na bieżąco informacje na temat realizowanych zadań, inwestycji,
planowanych zamierzeń,
ale również ważnych uroczystości, wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Mam nadzieję, że niniejszy kwartalnik będzie integrował
naszą społeczność oraz promował
lokalną kulturę.
Drodzy Czytelnicy! Za nami pierwszy kwartał 2022 r. Sytuacja dynamicznie się zmienia, każdy dzień

stawia przed nami nowe wyzwania. Cieszę się, że od początku
roku pozyskaliśmy następujące
dofinansowania:
dopłatę ze środków Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych
do realizacji zadania, dotyczącego zapewnienia funkcjonowania
publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej,
dotację z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na realizację
przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag”,
dotację na realizację zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej
wraz z elementami małej architektury na działce położonej
w Biskupinie”,

•

•

•

dofinansowanie ze środków pocho•dzących
z Rządowego Funduszu Roz-

woju Dróg na zadanie: „Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych
w Godawach, Łysininie i Szelejewie”.
Przystąpiliśmy do realizacji ważnego dla naszej społeczności zadania
„Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatnia wody w Łysininie”. W ramach „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi
HPV”, w którym kolejny raz uczestniczy nasza Gmina, odbywają się bezpłatne szczepienia dziewczynek urodzonych w 2008 r.
Cieszę się, że mieszkańcy Gminy Gąsawa również w tym roku
mogą ubiegać się o dofinansowanie
w ramach „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” (dodam tylko,
że Gmina Gąsawa przystąpiła do Programu w 2019 r. jako jedna z dziewięciu pierwszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim).
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Szanowni Państwo! Na bieżąco realizujemy zaplanowane na 2022 r. inwestycje. Jednak
obecna sytuacja związana z wojną
na Ukrainie i napływem uchodźców stawia przed nami nowe zadania. W tym numerze kwartalnika
przeczytacie Państwo, jak nasza
Gmina organizuje pomoc dla obywateli Ukrainy, realizuje zadania
związane m.in. z legalizacją pobytu uchodźców w naszym kraju.
Przy tej okazji pragnę wyrazić słowa uznania dla wszystkich, którzy
włączyli się do pomocy, okazali serce i wrażliwość. Dziękuję za przekazane dary, wpłacone pieniądze
na specjalnie utworzone konto.
Drodzy Czytelnicy! Dziękuję
za wspieranie działań podejmowanych przez nasz samorząd. Życzę
przyjemnej lektury.
Błażej Łabędzki
Wójt Gminy Gąsawa

Inwestycje drogowe w gminie Gąsawa
Gmina Gąsawa w ostatnich dwóch latach, zrealizowała znaczną liczbę inwestycji drogowych.

E

fektem tych starań, były pozytywnie rozpatrzone dwa pierwsze wnioski o dofinansowanie, co pozwoliło na zrealizowanie
w 2020 r. następujących inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej nr
130607C Nowawieś Pałucka – Chomiąża Szlachecka od km 0+000
do 2+494 oraz części drogi gminnej
nr 130627C Osiny – Chomiąża Szlachecka od km 0+0000 do 0+070.
Koszty kwalifikowane zadania
wyniosły 711 378,08 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszącym 355 087,00 zł.
Remont trzech odcinków dróg
gminnych nr 130602C Obudno – Parlin, nr 130615C Grochowiska Szlacheckie – Szelejewo i nr130621C
Gąsawa – Huby Gąsawskie.
W tym przypadku, koszty kwalifikowane zadania obejmującego aż trzy
odcinki dróg wyniosły 555 318,48 zł,
a dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych 277 059,00 zł.

•

•

Drugi nabór
W 2020 r. został ogłoszony drugi nabór w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Również i w tym
naborze, Gmina Gąsawa złożyła jeden
wniosek o dofinansowanie przebudowy trzech odcinków dróg oraz drugi
– na remont kolejnych trzech odcinków dróg. Dzięki pozytywnej weryfikacji wniosków, realizacja robót
budowalnych mogła nastąpić wiosną 2021 r. i obejmowała następujące drogi:
Przebudowa dróg gminnych
Komratowo-Oćwieka na odcinku
o dł. 846 m, Oćwieka-Szelejewo nr
130616C na odcinku o dł. 514 m,

Fragment wyremontowanej drogi Nowawieś Pałucka – Parlin

Ostrówce-Wiktorowo nr 130629C
na odcinku o dł. 1000 m.
Dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych wyniosło 349 665 zł,
przy wartości inwestycji 717 289 zł.
W tym samym okresie zrealizowano
również zadanie polegające na remoncie trzech odcinków dróg gminnych:
nr 130623C Chomiąża Szlachecka
– Obudno o dł. 965 m, nr 130603C
Gogółkowo – Czewujewo o dł. 1000 m
i Gogółkowo (wieś) o dł. 297 m.
Dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych wyniosło 160 432 zł,
przy wartości inwestycji wynoszącej
320 864,21 zł.

Rok 2021 - trzeci nabór
Ponadto w 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił trzeci, dodatkowy nabór na inwestycje drogowe.
Gmina Gąsawa skorzystała również
i z tej możliwości, składając kolejny
wniosek o dofinansowanie przebudowy części drogi gminnej nr 130625C
relacji Laski Małe – Chomiąża Szlachecka w miejscowości Chomiąża
Szlachecka od km 3+236,40 do km
3+883,40 (dł. 647 m). Wniosek został
pozytywnie rozpatrzony, co pozwoliło
uzyskać dofinansowanie z Funduszu

Dróg Samorządowych w wysokości
134 932 zł, przy wartości inwestycji wynoszącej 275 413,78 zł. Realizacja tej długo oczekiwanej inwestycji nastąpiła bardzo szybko, bo już
w okresie wiosennym 2021 r.
Również w roku 2021, tym razem
w okresie jesiennym zrealizowano
kolejne, trzy ważne inwestycje drogowe, a mianowicie przebudowę trzech
odcinków dróg gminnych: nr 130637C
w miejscowości Głowy o dł. 498 m,
nr 130617C Godawy – Pniewy o dł.
385 m oraz nr 130629C Ostrówce –
Wiktorowo o dł. 823 m. W przypadku
dróg gminnych w Wiktorowie i Głowach, inwestycje te stanowiły drugi
etap wcześniej dokonanych modernizacji odcinków, co pozwoliło na kompleksową przebudowę całych odcinków tych dróg.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym przypadku wyniosło 436 150,00 zł, a całkowita wartość inwestycji 872 954,95 zł.
– Warto podkreślić, że tylko
na przestrzeni dwóch minionych
lat, tj. 2020‒2021 przebudowano
lub kompleksowo wyremontowano
12 047 m dróg gminnych. Przed przebudową i remontami, były to drogi
o nawierzchni z tłucznia wapiennego

Fragment wyremontowanej drogi Szelejewo – Grochowiska Szlacheckie

oraz powierzchniowo utrwalonej grysem i emulsją. Drogi, które w pierwszej kolejności były zrealizowane
znajdowały się w najgorszym stanie
technicznym. Ponadto są ważnymi
dla zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy miejscowościami
gminy Gąsawa. Zakres prac w przeważającej mierze obejmował wykonanie nowej nawierzchni z dwóch
warstw masy bitumicznej, dwustronnych poboczy z kruszywa, zjazdów, mijanek oraz innych elementów infrastruktury drogowej, a także
oznakowania drogowego – wyjaśnia
Wójt Gminy.
Znaczna liczba inwestycji drogowych dokonana w ubiegłych latach
była możliwa dzięki uzyskanym dofinansowaniom. Łączne dofinasowanie
powyższych inwestycji, zrealizowanych w latach 2020‒2021 r. w gminie
Gąsawa wyniosło 1 713 325 zł, przy

całkowitych kosztach inwestycji drogowych na poziomie 3 453 218,50 zł.
Liczby te najlepiej obrazują zaangażowanie Gminy w poprawę infrastruktury drogowej w ostatnich latach.

Rok 2022
W roku 2022 rozpoczęły się kolejne
ważne inwestycje drogowe, jak przebudowa drogi po byłym GS w Gąsawie, ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie, czy też drogi w Biskupinie. Poza
tym kolejne inwestycje, które otrzymały dofinansowanie w ramach ostatniego naboru z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (drogi w Godawach,
Łysininie i Szelejewie), są w trakcie
postępowania przetargowego. Zatem
ten rok, również przyniesie znaczną poprawę jakości kolejnych dróg
gminnych.
tekst i fot. Tadeusz Gołębiewski
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W związku z pojawieniem
się możliwości uzyskania
dofinansowania ze źródeł
pozabudżetowych na realizację
inwestycji związanych
z infrastrukturą społeczną, Gmina
Gąsawa już w 2016 roku, podjęła
prace nad opracowaniem Lokalnego
Programu Rewitalizacji. W wyniku
szeregu prac przygotowawczych,
analiz wielu danych dotyczących
sytuacji społecznej, ekonomicznej,
gospodarczej w poszczególnych
sołectwach gminy Gąsawa, został
opracowany i przyjęty w drodze
Uchwały Nr XV/111/2020 Rady
Gminy w Gąsawie z dnia 24 stycznia
2020 r. dokument pn.: Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy
Gąsawa na lata 2017‒2023.
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Świetlice wiejskie w Obudnie
i Szelejewie zyskały nowe oblicze

Dotychczasowy stan techniczny budynków wymagał poprawy, niekiedy generalnego
remontu. Braki w wyposażeniu powodowały utrudnienia w prowadzeniu zajęć w ramach
organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – wyjaśnia Wójt Gminy Błażej Łabędzki

Z

ebrane w toku prac przygotowawczych dane wykazały, że na terenie gminy Gąsawa występują dwa
obszary, w których zasadne jest podjęcie działań zmierzających do dokonania inwestycji w infrastrukturę
społeczną, a następnie realizację projektów w zakresie aktywizacji społecznej i gospodarczej, takimi jak Obudno i Szelejewo. W miejscowościach
tych, w trakcie konsultacji społecznych
na zebraniach wiejskich wypracowano
stanowisko, że najbardziej oczekiwanymi inwestycjami będą remont, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich.
Następnym krokiem było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz złożenie wniosków
o dofinansowanie planowanych robót
budowlanych.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 Rozwój
lokalny kierowany przez społeczność
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020, została podpisana 20 października 2020 r. i dotyczy
zadania pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Obudnie wraz z rozbudową świetlicy o taras oraz zagospodarowaniem terenów publicznych
wokół – plac zabaw”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,
w dniu 17.02.2021 roku podpisano
umowę z wykonawcą robót budowlanych, takim jak Zakładem Ogólnobudowlanym Waldemara Flaka. Prace trwały w okresie od lutego 2021 r.
do września 2021 r. i obejmowały
następujący zakres:
remont wnętrza budynku obejmujący
pomieszczenia świetlicy, wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, elektryczna), wykonanie instalacji C.O. –
z piecem elektrycznym,
remont schodów zewnętrznych,
budowę tarasu wraz ze schodami
i pochylnią dla niepełnosprawnych
od strony ogrodu,
utwardzenie nawierzchni pod komunikację pieszą,
wymiana ogrodzenia istniejącego
i budowa nowego w obrębie działki,
termomodernizacja części budynku
obejmującej pomieszczenia świetlicy
(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej świetlicy, parapetów zewnętrznych
i wewnętrznych okien świetlicy,
wykonanie daszka nad wejściem
głównym do świetlicy,
termomodernizacja części budynku
obejmującego świetlicę i pomieszczenia mieszkalne,

•
•
•
•
•
•
•
•

Świetlica wiejska w Szelejewie
Świetlica wiejska w Obudnie po przeprowadzonym remoncie

Wyremontowane pomieszczenia świetlicy w Szelejewie

Świetlica wiejska w Obudnie

Świetlica wiejska w Obudnie przed zrealizowaną inwestycją

wymiana pokrycia dachowego stro•podachu,
wymiana pokrycia dachowe-

go dachu stromego na blachodachówkę,
wymiana rynien i rur spustowych
na całym obiekcie,
montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy zainstalowanej 6500 W,
doposażenie i odnowienie placu
zabaw polegające na: – wymianie
ogrodzenia, – utwardzeniu nawierzchni do gry w koszykówkę, – nasadzeniu krzewów przy północnej granicy obszaru, – wymianie wyposażenia
placu zabaw (piaskownica, 2 huśtawki sprężynowe, karuzela obrotowa
integracyjna z siedziskami, huśtawka wagowa, zjeżdżalnia – zadaszony zestaw systemowy składający się
ze zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej,

•
•
•

ścianki linowej i zjazdu strażackiego,
huśtawka wahadłowa podwójna, kosz
do koszykówki), – wymianie elementów małej architektury – po dwie ławki i jeden śmietnik zlokalizowane przy
wejściu na plac zabaw oraz boisku
do koszykówki.
Ponadto świetlica zyskała nowe
wyposażenie, takie jak monitor interaktywny z regulowaną podstawą jezdną – zestaw, laptop – 4 sztuki, router,
urządzenie wielofunkcyjne, krzesła tapicerowane, stalowe – 50 sztuk, stoły składane – 10 sztuk.
Wartość całkowita powyższej inwestycji wraz z kosztami dokumentacji
projektowej, nadzoru, wyposażenia itp.
wyniosła 883 424,28 zł, z czego dofinansowanie ze środków pozabudżetowych wyniosło 724 108,17 zł.

Drugą ważną inwestycją realizowaną w 2021 r. w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Gąsawa na lata 2017‒2023, była rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie.
Zadanie to objęte zostało umową
o dofinansowanie również w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014 – 2020, która została zawarta
21 grudnia 2020 r.
Umowa o roboty budowlane została z kolei podpisana 10.02.2021 roku
z firmą TOM-BUD Tomasz Nagórny.
Prace budowlane zakończyły się pod
koniec listopada 2021 r. i obejmowały następujący zakres:
rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej – w tej części budynku mieści
się sala świetlicy wiejskiej, pomieszczenie techniczne oraz wiatrołap;
przebudowę pomieszczeń w części istniejącej – w przebudowywanej
części świetlicy znajduje się wiatrołap prowadzący przez przedsionek
do szatni świetlicy, pomieszczenia
gospodarcze, WC damskie, męskie
oraz toaleta dla niepełnosprawnych,
a także kuchnia;
wykonanie zewnętrznej pochylni
dla osób niepełnosprawnych;
zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy, wykonanie dojść z polbruku itp.
Świetlica została wyposażona
w nowoczesne, ekologiczne źródło

•
•

•
•

ogrzewania, takie jak pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną.
W ramach zadania zostało również
zakupione wyposażenie świetlicy
oraz liczny sprzęt AGD do znajdującej się przy niej kuchni.
Razem koszt robót budowlanych
wraz z kosztami dokumentacji, nadzoru i innymi oraz wyposażenia
świetlicy i kuchni wyniósł 1 643
626,35 zł, z czego dofinansowanie
wyniosło 1 095 231,24 zł.
Tadeusz Gołębiewski,
fot. Paweł Kranz

Inwestycje, mają na celu
aktywizację wszystkich
osób korzystających
ze świadczeń
środowiskowej pomocy
społecznej oraz seniorów.
Budynki świetlic wiejskich,
które zostały poddane
rozbudowie, przebudowie
i kompleksowemu
remontowi, tworzą
obecnie nowoczesną,
dostosowaną
do aktualnych
standardów bazę
do realizacji dalszych
działań – zauważa
Wójt Gminy. Mają
służyć mieszkańcom
do integracji i pobudzać
aktywność społeczną.

NASZA GMINA
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Składowe stawki opłaty
za odpady komunalne

Wzrost cen za
odprowadzanie
ścieków

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów rosną
systematycznie w całej Polsce od 2017 roku. W latach
2017-2021 większość gmin podniosła ceny.
Na podstawie przepisów ustawy
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – gmina jest
zobowiązana do zorganizowania
odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
Polega to na zorganizowaniu
przez gminę przetargu
na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.

O

płaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
mogą być ustalane i pobierane przez gminy według zasad
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to metody od zużycia
wody, od osoby oraz od powierzchni lokalu lub od gospodarstwa
domowego. W Gminie Gąsawa
wybrana przez radnych została
metoda „od osoby”.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód
gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty:
1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych;
2. tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
3. obsługi administracyjnej tego
systemu;

Celem działalności
gminy jest nie tylko
efektywny odbiór
odpadów komunalnych
od mieszkańców, ale
również osiągnięcie
określonych prawem
poziomów recyklingu
i przygotowania
do ponownego użycia
i odzysku innymi
metodami, a także
ograniczenie masy
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji
kierowanych
do składowania.
Wybrana w drodze
przetargu przez Gminę
firma jest finansowana
z opłaty śmieciowej.
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Gmina Gąsawa swoim systemem zagospodarowania odpadami
komunalnymi obejmuje od stycznia
2020 r. wyłącznie nieruchomości
zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe, sklepy, urzędy, firmy itd. są obsługiwane przez firmę
w ramach podpisanej z podmiotem
indywidualnej umowy na odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych przez co nie wpływa ona na stawkę. – Z przeprowadzonego przetargu Gmina Gąsawa

wie już jaki będzie szacunkowy
koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Wynosić on będzie
1.517.667,87 zł brutto rocznie –
stwierdził Wójt Gminy. W celu uzyskania szacunkowej miesięcznej
stawki od mieszkańca na pokrycie kosztów „śmieciowych” należy tę kwotę podzielić przez ilość
zadeklarowanych osób w systemie i podzielić przez 12 miesięcy. – Ale to nie wszystko. W celu
całkowitego pokrycia kosztów funkcjonowania tego systemu należałoby
doliczyć koszty utrzymania pracowników, utrzymania PSZOK, dotychczasowe zaległości z tytułu nieregulowania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Sytuacji nie
ułatwiają rosnące ceny za utylizację odpadów przez Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych
oraz opłata marszałkowska w kwocie 270 zł za każdą tonę odpadów
zmieszanych oddanych na składowisko – wyjaśnia Ewelina Nowakowska pracownik Urzędu Gminy
w Gąsawie.
red.

Składowe stawki
opłaty wynikają z art.
6k ust. 2 ustawy
z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu
czystości, i porządku
w gminach. (Dz.U.
z 2021, poz. 888 ze zm.)

Program Gminnej Profilaktyki
Gmina Gąsawa realizuje
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii, który określa lokalną
strategię w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających
z używania alkoholu i narkotyków.

Z

adania realizowane w zakresie
programu to m.in. działalność
wychowawcza i informacyjna,
ograniczenie dostępności alkoholu,
leczenie, rehabilitacja oraz reintegracja osób uzależnionych.
Problemy społeczne w gminie Gąsawa rozwiązuje przede wszystkim
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gąsawie przy współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami,
Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz Sądem Rejonowym w Żninie.

W Gminie Gąsawa działa Punkt
Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielając wsparcia psychologicznego
osobom uzależnionym i współuzależnionym a także osobom z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi oraz osobom, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej. Porady
udzielane są w środy w NZOZ Beata
Szczęsna w godzinach od 16:00
do 18:00 oraz w piątki w Urzędzie
Gminy w Gąsawie w godzinach
od 12:00 do 14:00.
W 2021 roku udzielono 189 porad
z czego 80 porad odbyło się w formie
konsultacji telefonicznych, w związku
z obecną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 (stan na 30 listopada 2021 roku).
Więcej informacji dotyczących
w/w działań można uzyskać pod nr
tel. 52 30 36 226
Magdalena Burzyńska
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stan na 30.11.
2021 roku
W 2021 roku z pomocy
społecznej skorzystało
5 rodzin, w tym 8
osób z problemem
alkoholowym. Wg
informacji uzyskanych
z Komendy Powiatowej
Policji w Żninie w 2021
roku w Gminie Gąsawa
odnotowano 16
wykroczeń popełnionych
w stanie po użyciu
alkoholu. Funkcjonariusze
policji sporządzili w 2021
roku 7 „Niebieskich Kart”.

Na terenie gminy Gąsawa
od dnia 27.01.2022 r.
obwiązuje nowa stawka
za zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Stawka jest zgodna
z decyzją nr BD.RZT.70.14.2020
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy z dnia 23.12.2020 r.
Zgodnie z obowiązującym
prawem taryfa obejmuje
okres trzech lat i określa
ceny za wodę i/lub ścieki
z podziałem na trzy roczne,
następujące po sobie okresy.

W

pierwszym roku obecnie obowiązującej taryfy (od 27 stycznia
2021 r. do 26 stycznia 2022 r.)
cena za metr sześcienny odbieranych ścieków wynosiła 7,59 zł
brutto. W drugim roku obowiązywania taryfy (od 27 stycznia
2022 r. do 26 stycznia 2023 r.)
cena za metr sześcienny odbieranych ścieków wynosi 8,56 zł brutto. W trzecim roku obowiązywania taryfy (od 27 stycznia 2023 r.
do 26 stycznia 2024 r) cena za metr

sześcienny odbieranych ścieków
wynosić będzie 8,90 zł brutto.
Przyczyną wzrostu cen odprowadzania ścieków są stale rosnące
koszty prowadzenia działalności
w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków. Na wysokość
ponoszonych przez mieszkańców
opłat za wodę oraz ścieki wpływają przede wszystkim czynniki niezależne od Zakładu Robot Publicznych, czyli np. poziom inflacji.
W ostatnim czasie wyraźnie wzrosła cena energii elektrycznej, która jest niezbędna do zasilania pomp
ściekowych. Stale rosną także ceny
materiałów oraz koszty usług związanych z obsługą przepompowni
ścieków oraz czyszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto
na wysokość taryfy za ścieki rzutuje koszt odprowadzania ścieków
do gminy Żnin, w której znajduje
się oczyszczalnia ścieków. Koszt
odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK”
w Żninie stanowi znaczną część całkowitych kosztów odprowadzania
ścieków przez Zakład.
Zbigniew Kledzik

W dniu 22 lutego 2022 roku Wójt Gminy
Gąsawa zarządzeniem ogłosił rozstrzygnięcie
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych. Środki finansowe zostały
przydzielone według tabeli poniżej.
Lp.

Podmiot
składający ofertę

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota

Kwota
przyznana

w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej
1.

Uczniowski Klub
Sportowy „Tarpany”

Turniej hokejowy

3.600,00

1.000,00

2.

Stowarzyszenie
„Godawianie”

Otwarte Zawody
Strzeleckie
o Puchar Wójta
Gminy Gąsawa

2.600,00

2.000,00

3.

Gąsawski Związek
Wędkarski

Cykl zawodów
wędkarskich dla
dzieci i dorosłych

2.736,00

2.000,00

4.

Stowarzyszenie
Sympatyków
Gąsawy

XIV Biegi Gąsawskie
im. Gustawa
Mądroszyka

5.000,00

5.000,00

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

1.

2.

Stowarzyszenie
Słuchaczy
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
w Gąsawie

Kulturalni seniorzy

5.000,00

5.000,00

Gąsawska Orkiestra
Dęta Pałuki

Warsztaty
muzyczne
dla członków
Gąsawskiej
Orkiestry Dętej
Pałuki

6.000,00

6.000,00

w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
1.

Uczniowski Klub
Sportowy „Tarpany”

Wyjazd
integracyjny –
aktywnie i wesoło

2.250,00

2.250,00

2.

Stowarzyszenie
Słuchaczy
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
w Gąsawie

Integracyjny
wyjazd
do Zakopanego

5.000,00

1.750,00

Anna Pietrzak

DZIEJE SIĘ
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Stowarzyszenie
Sympatyków Gąsawy

S

towarzyszenie po styczniowym
Walnym Zebraniu członków
przystąpiło do aktywnej pracy
na rzecz gminy. „Uruchomiliśmy stronę internetową, przygotowujemy się
do biegów gąsawskich i 15 lecia Stowarzyszenia, wykonaliśmy 25 tablic
upamiętniających Miejsca Pamięci
Narodowej. Z naszej inicjatywy przy

STOWARZYSZENIA

udziale i wsparciu OSP Gąsawy i Rady
Sołeckiej już 12 rok kwestowaliśmy
przy gąsawskim cmentarzu a zebrane
pieniądze przeznaczyliśmy na odremontowanie zniszczonych nagrobków”– opowiada o pracy w Stowarzyszeniu Pan Józef Winiecki Prezes
Organizacji.
red.

Parafialne Koło Caritas
Celem Parafialnego Koła Caritas
w Gąsawie jest działalność charytatywna
i humanitarna dla zaspokajania potrzeb
duchowych i materialnych człowieka.
Działalność ta wypływa
z ewangelicznego przykazania
miłości. Członkowie Caritas
chcą szerzyć oraz praktycznie
realizować naukę Jezusa Chrystusa
o miłosierdziu chrześcijańskim.
Mając na uwadze godność
każdej osoby ludzkiej bez względu
na jej wyznanie, światopogląd,
narodowość i przekonania.
Jednocześnie miłość tak pojęta
powinna stawiać wspieranemu
pewne wymagania zmierzające
do jego własnego zatroszczenia
się o byt codzienny.

P

omoc żywnościowa jest organizowana dla parafii św. Mikołaja w Gąsawie oraz dla mieszkańców parafii ościennych (Rogowo,
Gościeszyn, Lubcz, Ryszewko, Wenecja, Chomiąża Szlachecka), w ramach
Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Z programu tego korzysta
ok.100 rodzin w tym większość stanowią osoby starsze, schorowane,
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samotne, matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji.
W ciągu całego roku organizujemy zbiórkę: odzieży, obuwia, a także pośredniczymy w przekazywaniu
mebli i sprzętu AGD oraz RTV. Kultywujemy tradycje przygotowując wiązanki palm wielkanocnych, bukiety
kwiatów i ziół z okazji Święta Wniebowzięcia NMP oraz sianko wigilijne z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Z zebranych ofiar pomagamy osobom
najbiedniejszym tzn. bez dochodów
(np. w zakupie leków, opału na zimę),
przygotowujemy również paczki świąteczne dla osób starszych, schorowanych, a część pieniędzy wysyłamy
na misje.
Nasza działalność oparta jest
o współpracę z: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, GOPS w Gąsawie,
lokalnymi przedsiębiorcami, a także
mieszkańcami, za co wszystkim serdecznie dziękujemy.
Joanna Łabędzka

GĄSAWSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
Historia sięga 1968 roku

Gmina wspiera
działalność
Na terenie Gminy Gąsawa
obowiązuje roczny program
współpracy gminy Gąsawa
z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie wprowadzony
Uchwałą Rady Gminy w Gąsawie
nr XXXVI/247/2021 z dnia
23 listopada 2021 roku.

P

rogram współpracy na rok 2022
został poddany konsultacjom
z organizacjami pozarządowymi w formie wyrażenia opinii lub
29 stycznia odbyły się
Zawody Strzeleckie pod
nazwą V Godawskie Nocne
Strzelanie z Pistoletu
Centralnego Zapłonu.
W zawodach uczestniczyły
32 osoby. Mariusz Walczak
reprezentujący klub KSSK
Gward zajął I miejsce.

zgłoszenia uwag. Do konsultowanego programu nie zgłoszono żadnych
uwag i zastrzeżeń – wyjaśnia Anna Pietrzak Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Celem głównym współpracy gminy
z organizacjami jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokajania potrzeb
społecznych. Paragraf 6 Rocznego
programu współpracy wyszczególnia
również cele szczegółowe: zwiększenie
wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie,
tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, umocnienie

w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za współpracę
lokalną, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, wzmocnienie
potencjału organizacji pozarządowych,
zwiększenie wyników realizowanych
zadań publicznych Gminy Gąsawa przez
włączanie do ich realizacji organizacji pozarządowych i innych organizacji pożytku publicznego.
Wysokość środków budżetowych
przeznaczonych na realizację Rocznego
programu współpracy określa uchwała
budżetowa na rok 2022 i stanowi kwotę 30.000 zł.

STOWARZYSZENIE „GODAWIANIE”

Nocne Strzelanie

W

miesiącu styczeń i luty
odbyło się na terenie strzelnicy szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej.
W Godawach stacjonowało kilkudziesięciu żołnierzy wchodzących
w skład 82 Batalionu Lekkiej Piechoty będących częścią 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony
Terytorialnej.
Joanna Łakomska,
fot. Leszek Kranz

Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Gąsawie
„Szanujcie, pomagajcie, kochajcie starszych ludzi,
bo Oni byli tacy jak my, a my będziemy tacy jak Oni”

O
Dnia 25 lutego z ramienia
okręgu PZW w Bydgoszczy
odbyło się zebranie na którym
utworzono Koło PZW w Gąsawie.

N

astępnie dnia 11 marca
1990 r. koło przekształciło się w niezależny Związek
Wędkarski działający na prawach

stowarzyszenia funkcjonujący
po dzień dzisiejszy.
Obecnym celem Gąsawskiego
Związku Wędkarskiego jest zrzeszanie miłośników wędkarstwa z terenu
Gminy Gąsawy i okolic. Stowarzyszenie organizuje liczne zawody dla osób
dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
tekst i fot. Maciej Langowski

red.

rganizacja która zrzesza już
140 słuchaczy powołała Radę
Programową, która proponuje i nakreśla dalszą działalność
stowarzyszenia.
„Robimy wszystko by seniorzy, często z ograniczonymi możliwościami
uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym, by nie czuli się wykluczeni
i samotni. Nasze spotkania przyczyniają
się do zmiany tradycyjnego postrzegania starości i do integracji seniorów…
Nie ma lepszego leku niż Gąsawski Uniwersytet Trzeciego Wieku - wszystkich
młodych ciałem i duchem zapraszamy
w nasze progi.” – wyjaśnia i zachęca
Prezes Stowarzyszenia Jacek Mazany.
red., fot. Stanisław Marosz
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

AKTUALNOŚCI STRAŻACKIE

Walne Zebrania

OSP Gąsawa

Dla świata jesteśmy tylko ludźmi. Dla ludzi,
których ratujemy jesteśmy całym światem – Strażacy
Pierwszy kwartał roku
kalendarzowego to czas zebrań
sprawozdawczych w ochotniczych
strażach pożarnych. W jednostkach
na terenie naszej gminy odbyły się
one na przełomie stycznia i lutego.

O

prócz strażaków ochotników
brali w nich udział zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe w osobach Wójta
Gminy Gąsawa Błażeja Łabędzkiego i Przewodniczącego Rady Gminy Mariusza Kazika oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Żninie st. bryg. Grzegorz
Rutkowski wraz ze swoim zastępcą bryg. Pawłem Filipiakiem. Oprócz
podsumowań minionego, trudnego
ze względu na pandemię 2021 roku,
przedstawienia raportów z działalności i sprawozdań finansowych miały
miejsce podziękowania i wyróżnienia. Na takie zasłużyli szczególnym
zaangażowaniem i pracą na rzecz
swoich jednostek druhowie Piotr
Krupiński, Jan Nyka, Michał Danelski z OSP Gąsawa, Robert Dworek,
Tomasz Szablewski, Mariusz Krawczyk z OSP Nowawieś Pałucka oraz
Zbigniew Kaczmarek z OSP Obudno. Wójt nagrodził wymienionych druhów bluzami strażackimi typu polar.
Liczne problemy, głównie
te związane z pozyskaniem
odpowiednich źródeł sprawiają,
iż trudno jest podać konkretną
datę jako tę która oznaczona
byłaby mianem – daty narodzin
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Nowejwsi Pałuckiej.

O

becnie OSP Nowawieś Pałucka przyjmuje rok 1909 za datę
jej powstania a za założyciela
Straży uważa się Ewalda Racho. Istnieją jednak zapiski pochodzące z Kroniki Szkoły Ewangelickiej w Eitelsdorf
(niemiecka nazwa Nowejwsi), które
świadczyć mogą o tym, iż straż funkcjonowała już w roku 1900. W Polsce
odrodzonej straż na dobre zaczęła funkcjonować w sierpniu 1928 roku. Prezesem i nowym inicjatorem Jednostki
został Józef Jaguszewski, a naczelnikiem Julian Szafrański. Straż uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych i była lokalnym animatorem
kultury.
Działalność Straży pod polskimi sterami zatrzymała II wojna światowa.
Nowym prezesem został Niemiec Hertzke, a jego zastępcą Antoni Szablewski. Do Ochotniczej Formacji należało wówczas 12 Polaków i 4 Niemców.
Podczas trwania wojny wyposażenie
strażackie się poprawiło (motopompa
i inny sprzęt). Minusem niewątpliwie

Wyróżnieni Strażacy z OSP Gąsawa

Na wszystkich spotkaniach wiele emocji i pytań dotyczyło ustawy z dnia
17 grudnia 2021 roku o ochotniczych
strażach pożarnych, która weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
Dwie kwestie szczególnie zdominowały dyskusję wokół tego nowego
aktu prawnego. Chodzi o ekwiwalent
za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, którego stawka musi być ustalana obligatoryjnie nie rzadziej niż raz na dwa lata
przez radę gminy w drodze uchwały. Poza tym zainteresowanie i sporo

niewiadomych niesie ze sobą wprowadzenie świadczenia ratowniczego, które w gruncie rzeczy stanowi
dodatek do emerytury. Przysługuje on strażakom ochotnikom, którzy
uczestniczyli w działaniach ratowniczych co najmniej przez 25 lat w przypadku mężczyzn i co najmniej 20 lat
w przypadku kobiet. Do pomocy druhom emerytom w uzyskaniu świadczenia konieczna jest współpraca władz
samorządowych i komend powiatowych PSP.
tekst i fot. Paweł Kranz

OSP Nowawieś Pałucka
Trzy wieki tradycji, Trzecie tysiąclecie,
trzy miesiące aktywności w nowym 2022 r
był jednak system wydawania komend
w języku niemieckim.
Po wojnie Straż wznowiła swą działalność tak prędko jak było to tylko
możliwe. Dzięki heroicznemu czynowi Michała Storozuma, który ocalił
od zniszczenia motopompę – druhowie
posiadali choć szczątkową strażacką
bazę sprzętową. Wówczas, a był to rok
1945, działalnością Straży kierowali
Julian Szafrański (prezes) oraz Antoni
Szablewski (naczelnik). W 1949 roku
komendantem OSP Nowawieś Pałucka został Józef Ciszewski.
Lata 50-te i 60-te były okresem dalszego rozwoju Jednostki. Straż rozwijała swoje skrzydła. Specjalistyczne
kursy przeszli druhowie: Leon Budniewicz, Wacław Dolata, Mieczysław Świtała i Aleksander Dolata.
Organizowane były zabawy taneczne
i spotkania kulturalne. Na początku lat
60-tych Straż wzbogaciła się o strażacki
konny wóz bojowy. Wówczas do Straży należało 18 członków czynnych i 8
wspierających. W 1964 roku rozpoczęto budowę remizy dla OSP, którą
oddano do użytku w 1968 roku.W 1970

roku OSP Nowawieś Pałucka otrzymała pierwszy samojezdny samochód strażacki – amerykańskiego łazika z demobilu. Dwa lata później łazika zastąpił
nowy samochód – kompletnie wyposażony Żuk. Unowocześnienie Straży
sprawiło, iż w jej szeregi zaczęli garnąć się młodzi adepci sztuki pożarniczej. Sukcesy odnosiła Żeńska Drużyna
Pożarnicza, do której pod przewodnictwem Ireny Górskiej – należały przedstawicielki prawie wszystkich rodzin
mieszkających w Nowejwsi Pałuckiej.
Lata 70-te zakończył wielki jubileusz
pięćdziesięciolecia Jednostki, zorganizowany w 1978 roku (w świetle tamtejszej nomenklatury). Wówczas głównym motorem napędowym Straży był
Wacław Dolata.
Lata 80-te to okres ogólnego kryzysu
w Polsce. Kryzys ten nie ominął i OSP
Nowawieś Pałucka. Brakowało pieniędzy na wszystko. Nowym prezesem
obrano wówczas Jana Szmytkiewicza.
Lata 90-te przyniosły zmiany,
w 1992 roku OSP Nowawieś Pałucka zyskała osobowość prawną. W tym
czasie prezesem był Jan Szmytkiewicz,

Jak zwykle staje na wysokości zadania
28 stycznia
2022 r. odbyło się
Walne zebranie
sprawozdawcze
członków
Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Gąsawie
Po przedstawieniu przez obecne władze jednostki sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Walne Zebranie
jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP. Następnie
został przedstawiony plan działania na bieżący rok.
Dwa pierwsze miesiące aktualnego roku dla druhów Ochotników
z Gąsawy były bardzo pracowite.
Głównym winowajcą był porywisty wiatr, który wyrządził wiele
szkód na terenie Gminy Gąsawa.
Zerwane dachy, przewrócone całe
drzewa, zablokowane drogi dojazdowe stanowiły ponad 80% wszystkich wyjazdów w pierwszych tygodniach roku.
Do dnia 20 lutego 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsawie
zanotowała 21 wyjazdów – w tym
1 pożar, 2 alarmy fałszywe oraz 18
wyjazdów do miejscowych zagrożeń. Łącznie 109 druhów z gąsawskiej OSP brało udział we wszystkich działaniach od początku
bieżącego roku.
a naczelnikiem Stanisław Bazan.
Modernizowano i remontowano remizę. Druhowie z Nowejwsi Pałuckiej stali się też inicjatorami obchodów Gminnego Dnia Strażaka. Powstał również,
działający pod egidą Tadeusza Świtały chór strażacki,, Wesoły Strażak’’.
Wiek XX zakończył hucznie obchodzony jubileusz powstania Straży, w trakcie którego OSP pozyskała strażacki
wóz bojowy – Mercedesa 408.
W nowe milenium OSP Nowawieś
Pałucka wkroczyła z olbrzymią dozą
optymizmu i nadziei na lepsze jutro.
Nowym prezesem został Jan Szablewski, naczelnikiem Stanisław Krawczyk. Nowe władze tchnęły pozytywną energią na działalność strażacką.
Imprezy strażackie stawały się coraz
liczniejsze i coraz bardziej okazałe.
Wzrosła liczba wyjazdów oraz poprawiły się wyniki w zmaganiach sportowo-pożarniczych. Przeprowadzono
rozbudowę remizy strażackiej, którą
uroczyście oddano do użytku w 2004
roku. W 2006 roku wzbogacono się
o pierwszy w historii OSP Nowawieś
Pałucka, wóz strażacki posiadający
zbiornik z wodą – Stara 266. Samochód ten wyposażono w pług śnieżny, który w okresie zimowym udrażnia dużą część dróg na terenie gminy.
Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP „Nowawieś Pałucka”
wstąpiła w roku 2009.

OSP Gąsawa bez
zastanowienia włącza
się w pomoc na rzecz
uchodźców z Ukrainy
3 marca 2022 r. około godziny 16:00
Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsawie
uczestniczyła w pomocy przy relokacji ukraińskich dzieci w miejscowości Biskupin. Była to grupa licząca blisko 90 osób w rożnym wieku
o różnym stopniu niepełnosprawności. Nasze zadanie polegało na szybkim przygotowaniu łóżka noclegowego oraz przeniesienia na własnych
rękach najciężej upośledzonych dzieci, które nie są w stanie samodzielnie
się poruszać – mówi Mieszko Langowski Naczelnik OSP Gąsawa. Resztę dzieci, które poruszały się o własnych siłach
ochotnicy z OSP kierowali do wyznaczonych pomieszczeń i pomagali przy
zakwaterowaniu. Pracowali przy skręcaniu łóżek noclegowych i przy składowaniu artykułów pierwszej potrzeby.
Na prośbę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka OSP
Gąsawa przekazała na rzecz walczących strażaków w Ukrainie sprzęt strażacki w postaci: hełmów, węży pożarniczych, rękawic, specjalnych butów
i prądownic.
Wszyscy druhowie z Gąsawy
zapewniają, że to nie koniec niesienia pomocy.
red.

W roku 2010 Straż wzbogaciła
się o kolejny wóz bojowy Star 244.
W styczniu 2013 roku pozyskano
fabrycznie nowy wóz bojowy marki MAN TGM 13.290. Kolejne lata
to istny rozkwit, belle epoque dla
Straży z Nowejwsi Pałuckiej (kilkanaście zwycięstw na gminnych
zawodach sportowo-pożarniczych,
liczne sprawne i udane akcje ratownicze, działalność prospołeczna).
Jako sukces wymienić też trzeba
uzyskanie specjalizacji w zaopatrzeniu wodnym przy pożarach wielkoobszarowych. Aktualnie jednostka
posiada profesjonalnie wyposażoną przyczepę która stanowi samodzielne stanowisko wodno-ratownicze. W związku z powyższym dla
OSP w Nowejwsi Pałuckiej konieczna staje się rozbudowa remizy, gdyż
dotychczasowa jej wielkość uniemożliwia jednoczesne zaparkowanie w niej samochodów, przyczepki
a także pługa śnieżnego, koniecznego by udrożnić dojazd np. karetek
w ciężkich warunkach zimowych.
Rok 2022 dla OSP Nowawieś Pałucka to rok walki nie tylko z pandemią
koronawirusa, skutkami nawałnic
ale i rok w którym OSP Nowawieś
Pałucka aktywnie pomaga ofiarą wojny na Ukrainie, organizując
zbiórkę darów dla potrzebujących.
Marcin Katulski

AKTUALNOŚCI

8

W 2020 roku Gmina Gąsawa, dzięki
dobrej współpracy pomiędzy wójtem
Panem Błażejem Łabędzkim i Radą
Gminy, zrealizowała inwestycję
pod nazwą Remont budynku hali
sportowej w Gąsawie. Podkreślić
należy, że bardzo duży wkład
w pozyskanie pozabudżetowych
środków finansowych na inwestycję
miała Pani Ewa Kozanecka – Poseł
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
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Remont Hali Sportowej w Gąsawie
Całkowita wartość zadania wyniosła 1.984.496,00 zł

C

ałkowita wartość zadania
wyniosła 1.984.496,00 zł
z następującym podziałem źródeł finansowania:
945.200,00 zł – Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej,
678.740,00 zł – Fundusz Inwestycji
Lokalnych,
360.556,00 zł – budżet Gminy
Gąsawa.

•
•
•

Hala przed remontem

Hala sportowa po remoncie

monitoring. Przeprowadzono kompleksowy remont szatni, pomieszczeń z natryskami, toalet, korytarzy oraz siłowni i sauny. Wykonano
nowe wejście do hali od strony szatni. Odnowione zostały linie wyznaczające pola gry dla poszczególnych
dyscyplin sportowych, wymieniono
okładziny ścian z płyt korkowych
oraz zamontowano nowe piłkochwyty. Docieplono elewację zewnętrzną, zamontowano nowe rynny oraz
nową attykę przy dachu budynku.
Cały obiekt został odmalowany. Ostatecznego odbioru robót dokonano
w dniu 24 września 2020 roku.

Modernizacja obiektu
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, którym okazała się firma TOM-BUD Tomasz Nagórny z Ryczywołu.
Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 4 marca 2020 roku.
Efekt realizacji całego zadania w hali
sportowej przy ul. Leszka Białego 6 to:
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
nowe oświetlenie w całym obiekcie oraz
zamontowanie oświetlenia ewakuacyjnego. Zamontowano także nowe tablice
wyników, system nagłośnieniowy oraz
Dzięki współpracy na linii Klinika
Stomatologiczna MEDIROOT –
Wójt Gminy Gąsawa – Dyrektor
Szkoły udało się uzyskać pięcioletni
kontrakt z Narodowego Funduszu
Zdrowia na prowadzenie
gabinetu stomatologicznego.

W

obecnie trwającym roku
szkolnym 2021/2022 udało się nawiązać współpracę
z kliniką stomatologiczną MEDIROOT
Urszula Korzeniowska z Wągrowca.
W ramach tej współpracy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w Gąsawie i Laskach Wielkich objęte zostały opieką stomatologiczną, w ramach

Gmina wyremontuje
budynek po byłym
ośrodku zdrowia
Wniosek Wójta o przesuniecie
środków w wysokości 426.000 zł
na dokonanie remontu budynku
po byłym ośrodku zdrowia spotkał
się z pozytywną oceną radnych.
Za pieniądze, które wpłynęły do budżetu gminy jako nagroda w wysokości 500.000 zł za zajęcie II miejsca
w powiecie żnińskim w Narodowym
Programie Szczepień przeciw COVID
– 19 na wniosek Wójta radni podjęli uchwałę odnośnie wyremontowania budynku po byłym ośrodku zdrowia. Część nagrody z kwoty 500.000 zł
została przeznaczona na doposażenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej w Gąsawie.
Gmina pozyskała potencjalnego inwestora, który jest zainteresowany dzierżawą budynku po byłym ośrodku zdrowia. W jego planach jest prowadzenie
działalności leczniczej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków pochodzących z NFZ
oraz działalności komercyjnej.

Wyremontowane wnętrze hali

Opieka stomatologiczna w szkołach
której zapewnione zostały im badania przesiewowe oraz zabiegi lakierowania zębów (tzw. fluoryzacja).
– wyjaśnia sekretarz Gminy Natalia
Nowakowska.
Badania przesiewowe mają na celu
sprawdzenie stanu uzębienia wśród
uczniów oraz wskazanie kierunków
do ewentualnego leczenia zębów
(np. próchnicy), czy wad zębowych
wymagających leczenia ortodontycznego. Każdy rodzic, który wyraził na taką
opiekę zgodę, otrzymuje rzetelną informację na temat swojego dziecka.

Profilaktyczna opieka stomatologiczna prowadzona jest na podstawie
ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku
o opiece zdrowotnej nad uczniami.
Kolejnym działaniem zainicjowanym przez lekarza stomatologa Panią
Urszulę Korzeniowską było uruchomienie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie. W tym gabinecie
odbywać się będzie bezpłatne leczenie w ramach NFZ w zakresie świadczeń dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Wykonywane będą

Odciski palców
w nowym dowodzie
osobistym

N

owe dowody osobiste wydawane od 8 listopada 2021 zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.

Ważne!

Jeśli twój dowód osobisty jest nadal
•ważny
– nie musisz go wymieniać.
Złożenie
o dowód osobi•sty (pobraniewniosku
odcisków palców) oraz

odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
Jeśli twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód osobisty dla córki lub syna możesz złożyć
elektronicznie.

•

zabiegi, takie jak niechirurgiczne usunięcie zęba, leczenie próchnicy, usunięcie kamienia, itd.
W gabinecie możliwe będzie również
leczenie ortodontyczne, gdzie przyjmować będzie pacjentów lekarz specjalizujący się w leczeniu ortodontycznym
dzieci i dorosłych. Będzie to jednak
wyłącznie leczenie prywatne.
Dzięki środkom finansowym
z budżetu Gminy Gąsawa gabinet
stomatologiczny udało się doposażyć w wymagany przepisami sprzęt,
wykonana została renowacja unitu

Beneficjenci zadania
Z hali sportowej na co dzień korzystają uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie oraz uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie. Popołudniami hala staje się miejscem treningów
dla hokeistów LKS Gąsawa oraz służy
mieszkańcom naszej gminy na potrzeby uprawiania różnych dyscyplin sportowych. W weekendy nasz obiekt staje
się areną rywalizacji hokejowych o tytuł
Mistrza Polski. Rozgrywane są również
turnieje piłki nożnej dzieci i dorosłych.
tekst i fot. Karol Wrzesiński

stomatologicznego, zakupione zostały podstawowe akcesoria stomatologiczne, które wykorzystywane będą
podczas leczenia.
Aby móc skorzystać z usług stomatologicznych należy zarejestrować się
pod numerem telefonu 530 572 152.
Rejestracja czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
oraz w soboty od 8:00 do 14:00.
Powyższa informacja rozesłana
została do rodziców naszych szkół
poprzez dziennik elektroniczny.
Umieszczona zostanie również na stronie internetowej Gminy Gąsawa oraz
na portalu społecznościowym.
Karol Wrzesiński

Psy do adopcji

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia
do przekraczania granic niektórych
państw.

Okres ważności
nowych
dowodów osobistych:

lat – dla osób od 12. r. życia;
• 10
5
lat
– dla osób do 12. r. życia;
• 12 miesięcy
– dla osób, od których
•chwilowo nie można
pobrać odcisków
palców.

red.

Na terenie Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
przebywają 2 pieski, które szukają nowego domu.
fot. Ewelina Nowakowska

PRZEGLĄD SPORTOWY
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Halowy Turniej Piłki Nożnej
Wągrowiec – Czarni Nakło
•nadGoool
Notecią 2:0

W sobotę 26 lutego 2022 roku
od godziny 9:00 w hali sportowej
w Gąsawie przy ul. Leszka
Białego 6 rozegrano Turniej
Halowej Piłki Nożnej Młodzików
o Puchar Wójta Gminy Gąsawa.

Mecz o miejsce siódme
Girls Mieścisko – Leśnik Margonin 0:1
Mecz o miejsce piąte:
Bzyki Żnin – Orzeł Kcynia 0:3
Mecz o miejsce trzecie:
Olimpia Janowiec Wielkopolski –
Czarni Nakło nad Notecią 1:2

•
•
•

W

zawodach udział wzięło osiem drużyn, które w wyniku losowania
podzielone zostały na dwie grupy:
Grupa A: Nielba Wągrowiec, Czarni Nakło nad Notecią, Leśnik Margonin, Bzyki Żnin
Grupa B: Goool Wągrowiec, Olimpia Janowiec Wielkopolski, Girls Mieścisko, Orzeł Kcynia
W grupach drużyny zagrały systemem „każdy z każdym”, a mecze
sędziowane przez Sławomira Kujawę trwały 1 x 12 minut.
W pierwszej grupie uzyskano
następujące wyniki:
Czarni Nakło nad Notecią – Nielba
Wągrowiec 1:2
Leśnik Margonin – Bzyki Żnin 0:1
Leśnik Margonin – Czarni Nakło
nad Notecią 1:1
Bzyki Żnin – Nielba Wągrowiec
0:10
Bzyki Żnin – Czarni Nakło nad
Notecią 1:4
Nielba Wągrowiec – Leśnik Margonin 1:0

•
•
•
•
•
•

Końcowa kolejność
w grupie A:
1. Nielba Wągrowiec
2. Czarni Nakło nad Notecią
3. Bzyki Żnin
4. Leśnik Margonin
W drugiej grupie uzyskano
następujące wyniki:
Olimpia Janowiec Wielkopolski –
Goool Wągrowiec 1:2

•

Wicemistrzynie Polski
Juniorki LKS Gąsawa wróciły
z Tarnowskich Gór ze srebrnym
medalem Halowych Mistrzostw Polski.

Nielba Wągrowiec – Goool Wągro•wiec
0:0 (karne 2:1)
Mieścisko – Orzeł Kcynia 0:1
• Girls
Girls Mieścisko – Olimpia Janowiec
•Wielkopolski
0:3
Orzeł
Kcynia
– Goool Wągrowiec
•0:3
Orzeł Kcynia – Olimpia Janowiec
•Wielkopolski
0:0
Wągrowiec – Girls Mieści•skoGoool
4:0

Końcowa kolejność
w grupie B:
1. Goool Wągrowiec
2. Olimpia Janowiec Wielkopolski
3. Orzeł Kcynia
4. Girls Mieścisko
Kolejną częścią turnieju była faza
pucharowa, gdzie każdy mecz musiał
wyłonić zwycięzcę. Dwie pierwsze
drużyny z grup zagrały o miejsca 1‒4.
Natomiast drużyny, które w grupach
zajęły miejsca trzecie i czwarte zagrały o miejsca 5‒8.
Mecze o miejsca 5-8
Bzyki Żnin – Girls Mieścisko 0:0
(karne 2:1)
Orzeł Kcynia – Leśnik Margonin 1:0
Półfinały
Nielba Wągrowiec – Olimpia Janowiec Wielkopolski 4:0

•
•
•

Po rozegraniu meczu finałowego nastąpiła ceremonia zakończenia
turnieju podczas której Wójt Gminy
Gąsawa Pan Błażej Łabędzki nagrodził wszystkich zawodników uczestniczących w zawodach. W pierwszej
kolejności wręczono nagrody indywidualne. Nagrodę dla Najlepszego Zawodnika Turnieju otrzymała
zawodniczka drużyny Girls Mieścisko Marcelina Tyszkiewicz. Nagrodę dla Najlepszego Bramkarza otrzymał golkiper zespołu Czarnych Nakło
nad Notecią Gabryel Kozłowski. Najlepszym Strzelcem Turnieju został
zdobywca 7 goli zawodnik drużyny
Nielba Wągrowiec Mateusz Nowak.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Zespoły otrzymały puchary, a najważniejszy z nich, czyli Puchar Wójta
Gminy Gąsawa za zajęcie I miejsca
w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzików 2022 trafił w ręce drużyny
Nielba Wągrowiec. Na zakończenie
Wójt Błażej Łabędzki podziękował piłkarzom za udział w zawodach i walkę fair play, rodzicom za głośny i kulturalny doping oraz pracownikom
Urzędu Gminy w Gąsawie za profesjonalną organizację całej imprezy
sportowej.
tekst i fot. Karol Wrzesiński

Trzecie miejsce dla juniorów młodszych w turnieju hokeja halowego

Skład drużyny: Oliwia Wojtasik, Michalina Janicka, Zuzanna Koc, Alicja
Strzemkowska, Luiza Hyla, Aleksandra Kranz, Weronika Zacharzewska, Kaja
Wendland, Wiktoria Strzyż, Zofia Sytek. Trener: Sławomir Mazany.

19 lutego w Tarnowskich Górach
odbyły się Halowe Mistrzostwa
Polski juniorek, udział w nich wzięła
drużyna LKS Gąsawa. Podczas
spotkania rozegrane zostały trzy
turnieje fazy zasadniczej, w których
walczono o pozycję wyjściową.

W

edług miejsc w tabeli 1‒4
i 2‒3 drużyny stworzyły
pary półfinałowe. Pierwsze spotkanie gąsawianki z doskonałym wynikiem pokonały AZS Politechnika Poznańska. Łatwiejsze zadanie
miał Swarek Swarzędz, który wygrał
z Ósemką Tarnowskie Góry i w finale

z wynikiem 1:0 pokonał LKS Gąsawa
i tym samym zająłi pierwsze miejsce
na podium.

Wyniki
Półfinały: Swarek Swarzędz – Ósemka Tarnowskie Góry 12:0,LKS Gąsawa
– AZS Politechnika Poznańska 10:8.
III miejsce: Ósemka Tarnowskie
Góry – AZS Politechnika Poznańska
2:6.
Finał Swarek Swarzędz – LKS Gąsawa 1:0.
Sławomir Mazany,
fot. Archiwum LKS Gąsawa

LEKKOATLETYKA

Drużyna LKS Gąsawa po dostaniu
się do półfinału, niestety została
pokonana przez gospodarzy
turnieju KS Cieszyn.

Dobre lokaty gąsawianki

N

red., fot. Archiwum LKS Gąsawa

HOKEJ HALOWY

Finał:

Brąz dla Gąsawy

ie stanęło im to jednak na drodze do zdobycia III miejsca
na podium, wygrali spotkanie
o III miejsce ze Swarkiem Swarzędz
wynikiem 11:4 i tym samym zdobyli
brązowy medal w Mistrzostwach Polski laskarzy w hali.
Trener Marcin Jeździkowski wyraził swoją aprobatę co do pracy drużyny nad swoją grą.
Jestem zadowolony z całego sezonu.
Od czterech lat stajemy na podium w tej
kategorii wiekowej, ale zespół ten zasługiwał na więcej, więc niedosyt pozostał.
Najważniejsze jednak, że nasza praca owocuje i wracamy z medalami –
komentuje Marcin Jeździkowski trener drużyny.

9

06.02.2022 roku
w Toruńskiej
Arenie odbyły się
Lekkoatletyczne
Halowe Mistrzostwa
Województwa Kujawsko –
Podmorskiego w kategorii
wiekowej: U12 oraz U10.

A
Skład drużyny: Kacper Musielski, Kamil Strzemkowski, Wiktor Zacharzewski, Maciej
Danielski, Jakub Adamczyk, Marcin Książkiewicz, Szymon Ertmann, Filip Cichowicz,
Adam Jeździkowski, Marcel Pawlicki, Marcel Nowakowski, Paweł Chumeńczuk.
Trenerzy Marcin Jeździkowski i Maciej Mazur. Kierownik drużyny Marcin Cichowicz.

melia Wanecka reprezentująca Gminę Gąsawa w kategorii U12 w biegu na 60m
zakwalifikowała się do finału i zdobyła 7 miejsce z czasem 9,40 oraz
w skoku w dal zajęła 6 miejsce
z wynikiem 3,77.
tekst i fot. Marcin Cichowicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY

10

Za nami ferie zimowe, które minęły
w Gminie Gąsawie pod znakiem
zabaw, wycieczek, zajęć sportowych
i manualnych. Dzięki naszej
ofercie zarówno dzieci z sołectwa
Gąsawa jak i ościennych wiosek
spędziły aktywnie i miło czas.

Z

początkiem nowego 2022 roku
postanowiliśmy stworzyć cykl
zajęć w ramach sekcji „Aktywnym być – wesoło żyć”. W spotkaniach
tematycznie związanych zarówno z plastyką, sportem, modą, zdrowym odżywianiem itp. uczestniczą mieszkańcy Gminy. Wprowadziliśmy również
spotkania podróżnicze, podczas których pan Michał Woźniak w niezwykle
ciekawy i pasjonujący sposób opowiada o podróżach do najdalszych zakątków świata … Na pierwszym spotkaniu przedstawił szereg niezwykłych
przygód i anegdot ze swojej podróży
na Fidżi i Tuvalu.
Wspólnie z Fundacją na rzecz Ochrony Pałuckich Sów „Uszatka” prowadzimy w Ośrodku Kultury żywe lekcje
przyrody. Pierwsze spotkanie dotyczyło
życia sów na kolejnych poznamy życie
i zwyczaje jaszczurek i węży.
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Co słychać w GOKu?
Warsztaty, konkursy, wycieczki, spotkania podróżnicze, Dzień Dziecka, wyjazd do Karpacza,
rajd pieszy, zajęcia taneczne, sportowe, manualne, teatralne, półkolonie letnie – to tylko
niektóre propozycje Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie na najbliższy czas.

Sekcja artystyczno-plastyczna

Wielkanocne zajęcia plastyczne

Rozwijamy
artystyczne pasje!
Dzieci w ramach zajęć pozalekcyjnych
uczestniczą w warsztatach plastycznych
pod okiem pani Celiny Tekiela doskonalą swoje umiejętności plastyczne.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek
w Domu Kultury o godz. 15:00. Tego
samego dnia tylko o godz. 17.30 odbywają się zajęcia plastyczne zaadresowane dla osób dorosłych.
Oprócz zajęć plastycznych oferujemy również inne kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży tj. zajęcia
ogniska muzycznego – gry na pianinie,

LATO Z GOK
4‒5 lipca 2022 r.
Wycieczka do Kopalni Złota w Złotym
Stoku (dzieci od 8 lat). Wyjazd godz. 6:00.
Plac Targowy w Gąsawie. Koszt: 250,00 zł
07 lipca 2022 r.
Spotkanie z Kurzą Hacjendą
(pokaz węży i jaszczurek)/
warsztaty artystyczne. Godz. 16:00
– 19:00. Sala „Stodoła” Gąsawa
08 lipca 2022 r.
Wycieczka do Deli Parku Poznań
(dzieci od 7 lat). Wyjazd godz. 9:45. Plac
Targowy w Gąsawie. Koszt: 70,00 zł
09 lipca 2022 r.
Wycieczka nad Morze – USTKA
(dorośli). Wyjazd godz. 6:30. Plac
Targowy w Gąsawie. Koszt: 100,00 zł
14 lipca 2022 r.
Wycieczka rowerowa do Chomiąży
Szlacheckiej (dzieci od 7 lat).
Zbiórka godz. 10:30. Stadion Gminny
w Gąsawie. Koszt: 10,00 zł
15 lipca 2022 r.
Wycieczka do Poznania – Park Linowy/
Kino (dzieci od 7 lat). Wyjazd godz. 10:00.
Plac Targowy w Gąsawie. Koszt: 60,00 zł
18 lipca 2022 r.
Wycieczka Kolejką Wąskotorową
do Żnina (dzieci od 7 lat). Zbiórka godz.
10:00. Sala Stodoła Gąsawa. Koszt: 10,00 zł
20 lipca 2022 r.
Wycieczka do Łodzi – Orientarium/
ZOO (dzieci od 7 lat). Wyjazd godz. 6:00.
Plac Targowy w Gąsawie. Koszt: 85,00 zł
22 lipca 2022 r.
Zakończenie półkolonii:
FESTIWAL KOLORÓW, OGNISKO,
WARSZTATY CYRKOWE. Godz.
16:00 nad Jeziorem w Gąsawie

Zajęcia sportowe

instruktażu udziela pani Ewa Sosińska.
Organizujemy w każdą sobotę zajęcia z języka angielskiego prowadzone
przez panią Joannę Trzcińską, warsztaty z modelarstwa instruktorem jest
pan Dariusz Goliński, zajęcia budowania klockami lego prowadzi pan Michał

PÓŁKOLONIE
W SOŁECTWACH
GMINY GĄSAWA
26 lipca 2022 r.
Spotkanie z Kurzą Hacjendą (pokaz
węży i jaszczurek)/warsztaty artystyczne.
Godz. 16:00 – 19:00 Świetlica Szelejewo
30 lipca 2022 r.
Spotkanie z Kurzą Hacjendą (pokaz
węży i jaszczurek)/warsztaty artystyczne.
Godz. 11:00 – 14:00 Świetlica
Marcinkowo Górne
Godz. 14:30 – 17:30 Świetlica Biskupin
02 sierpnia 2022 r.
Spotkanie z Kurzą Hacjendą (pokaz
węży i jaszczurek)/warsztaty artystyczne.
Godz. 16:00 – 19:00 Świetlica Annowo
06 sierpnia 2022 r.
Spotkanie z Kurzą Hacjendą (pokaz
węży i jaszczurek)/warsztaty artystyczne.
Godz. 11:00 – 14:00 Świetlica Gogółkowo
Godz. 14:30 – 17:30 Plac zabaw Łysinin
09 sierpnia 2022 r.
Spotkanie z Kurzą Hacjendą (pokaz
węży i jaszczurek)/warsztaty artystyczne.
Godz. 16:00 – 19:00 Świetlica Godawy
13 sierpnia 2022 r.
Spotkanie z Kurzą Hacjendą (pokaz
węży i jaszczurek)/warsztaty artystyczne.
Godz. 11:00 – 14:00 Świetlica
Nowawieś Pałucka
Godz: 14:30 – 17:30 Świetlica Obudno

Zapisy w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gąsawie

tel. 535054132

Sieć na kulturę

Kaźmierczak. W każdy piątek odbywają się również zajęcia taneczne dla dzieci, które prowadzi instruktor Arkadiusz
Milarski oraz zajęcia teatralne, które
prowadzi Aleksandra Misiak.
W ramach działań GOKu stawiamy
również na sport, pod okiem trenera Damiana Nowakowskiego można
doskonalić swoje umiejętności w grze
w piłkę nożną i aktywnie spędzić czas
na świeżym powietrzu.

Wielkanoc w GOKu
W okresie świąt wielkanocnych zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne
dla dzieci i dorosłych podczas, których wykonywaliśmy ozdoby świąteczne. Rozstrzygnęliśmy również
konkursy plastyczne promujące tradycje Wielkanocne.
W okresie Wielkanocy byliśmy również organizatorami zajęć dla dzieci
z Ukrainy, które przebywały w Ośrodkach na terenie naszej Gminy. Przy
współudziale finansowym Urzędu
Gminy w Gąsawie zorganizowaliśmy
dwa wyjazdy do kina na bajkę w języku ukraińskim.

„Sieć na kulturę”
Od maja bieżącego roku jesteśmy
beneficjentami projektu „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”
dla młodzieży w ramach akcji: Sieć
na kulturę. Dwie 6 osobowe grupy
biorą udział w warsztatach komputerowych podczas, których projektują serwisy internetowe oraz gry
komputerowe. Na cele dydaktyczne
projektu pozyskaliśmy 6 laptopów.
Projekt finansowany jest ze środków

Zajęcia dla uchodźców z Ukrainy

Integracyjny wyjazd
do Karpacza
W ramach realizacji zadania publicznego przy współudziale Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy zorganizowaliśmy dla dorosłych mieszkańców
Gminy trzy dniową wycieczkę do Karpacza. Zadanie dofinansowane zostało
ze środków Gminy Gąsawa.

Żywe lekcje przyrody

Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dzień Matki
Wspólnie z Radą Sołecką Sołectwa
Gąsawa i Stowarzyszeniem Sympatyków Gąsawy byliśmy organizatorami biesiady z okazji Dnia Matki,
w trakcie spotkania wystąpiła Gąsawska Kapela. W ramach tego szczególnego święta sekcja plastyczna przygotowała w czasie zajęć upominki dla
swoich mam.

Gminne Obchody
Dnia Dziecka
4 czerwca na Gminnym Stadionie odbył
się Dzień Dziecka, podczas całodniowej zabawy na dmuchańcach można
było zobaczyć pokaz iluzji, występy
grupy tanecznej Break Dance, pokaz
Strongmana Mariusza Dąbrowskiego,
przejechać się zabytkowymi motorami i autami, pobawić się z klaunem
i szczudlarzem. Patronat nad imprezą
objął Wójt Gminy Pan Błażej Łabędzki.
Zapraszamy na nasz profil na facebooku https://www.facebook.com/GOKGasawa/gdzie na bieżąco informujemy
o wszystkich naszych wydarzeniach.
Joanna Łakomska,
fot. Paulina Dębowska

ABC RADY GMINY GĄSAWA
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Ile to już lat w samorządzie?
W tym roku mija 12 lat zawarte w trzeciej kadencji, druga w roli Przewodniczącego Rady.

Każda jest inna?
Tak, doświadczyłem współpracy
z poprzednim Wójtem, starszym pokoleniem radnych, którzy już zakończyli
swoją aktywność w samorządzie. Byłem
wówczas prawie najmłodszym radnym,
obecnie z kolegą Adamem Adamczykiem mamy najdłuższy staż i jesteśmy
jedynymi obecnie radnymi z tamtego
okresu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY - MARIUSZ KAZIK

Siła woli i entuzjazm
Redakcja kwartalnika „Gąsawska Gmina” prezentuje spostrzeżenia,
przemyślenia i doświadczenia członków Rady Gminy Gąsawa.

„

Mamy najwyższy
wskaźnik
pozyskanych
środków
zewnętrznych
w przeliczeniu
na mieszkańca
w całym powiecie
żnińskim.

Najtrudniejszy czas to…?
Po wygranych wyborach w roku 2014,
kiedy zmienił się Wójt i prawie cała
Rada. Byli tacy co nadal nie mogli pogodzić się z wolą wyborców, którzy próbowali nam utrudniać, zarzucając brak
doświadczenia… Pomogła nam wtedy
siła woli i entuzjazm. Byliśmy drużyną
z zapałem do pracy. Wbrew pozorom
mieliśmy już dobre kontakty i wsparcie nie tylko wśród mieszkańców ale
posłów i ministrów. W efekcie po paru
miesiącach byliśmy już jedną z 15
gmin w Polsce, która dostała pieniądze na budowę Orlika Lekkoatletycznego w ramach pilotażowego programu.

Największy sukces/
sukcesy?
Modernizacja Hydroforni w Gąsawie
– pilny kosztowny projekt, bez szans
na dofinansowanie a jednak z rezerw
rządowych otrzymaliśmy kilka milionów i mamy nowoczesny obiekt z którego korzystamy każdego dnia. Kolejnym sukcesem są liczne inwestycje
drogowe, „kosimy” wszystkie dotacje
rządowe przy bardzo niskim wkładzie
budżetu gminy co skutkuje też bardzo
niskim zadłużeniem gminy. Mamy najwyższy wskaźnik pozyskanych środków zewnętrznych w przeliczeniu
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w gąsawskim GOKu pracują w pełnym wymiarze tylko 3 osoby, które
mimo tych ograniczeń wykonują kawał
dobrej roboty.
na mieszkańca w całym powiecie żnińskim. Jeśli dodać projekt Geotermia
a jest to 27 mln otrzymanych na 40 mln
budżetu Gminy Gąsawa to jest to absolutny rekord.

Porażki to…?
Brak pełnego zagospodarowania gąsawskiej plaży. Prace trwają etapami, dużo
zostało zrobione jednak trochę to już
trwa. Czekamy jak powstanie tam scena
muzyczna i piękny park. To miejsce idealne m.in. na koncerty i inne wydarzenia plenerowe. To mój priorytet.

Co bym poprawił?
Mamy zmodernizowaną infrastrukturę obiektów gminnych. W ostatnim
czasie: Przedszkole, Hala Widowiskowo Sportowa, budynek stadionu,
nowe świetlice. Za chwilę Nowoczesna Biblioteka jednak nadal brak
wystarczających środków na kulturę.
O ile sport jest dotowany na wysokim
poziomie, widziałbym potrzebę skierowania większych środków na działania pro społeczne. Szczególnie teraz,
po 2 latach izolacji, ograniczeń związanych z epidemią. Mało kto wie ale

Praca w radzie to..?
Ciekawe doświadczenie i częste dyskusje. Niekoniecznie na sesjach, raczej
na komisjach i w kuluarach. To zespół
osób o różnych poglądach z różnym
bagażem doświadczeń. Mam satysfakcję, że zawsze potrafimy konstruktywnie coś wypracować, szanujemy siebie
i swoje poglądy. Zawsze mogę na nich
liczyć. To solidna ekipa.

Praca z Wójtem to…?
Sztuka, której trzeba się nauczyć.
Brzmi to jak żart ale jest w tym trochę

prawdy. Często rozmawiamy i to jest
podstawa relacji. Nawet kiedy mamy
odmienne spojrzenie to w ruch idą
argumenty. Zawsze musi być kompromis.Wójt ma zespół pracowników na których opiera swoją wiedzę.
By osiągnąć swoje cele przekonują oni
radnych, to też trudne zadanie. Uważam, że owoce tej kadencji to efekt
właściwych relacji na linii wójt, rada,
pracownicy urzędu.

W swoim okręgu
udało się…?
Na tę chwilę są już wszędzie wykonane
chodniki. W ostatnim czasie wykonane
na całym osiedlu zostały ulica Słoneczna, Sportowa, Spokojna, Powstańców
Wlkp, powstały spowalniacze ruchu,
nowe punkty świetlne, odnowiono
nawierzchnie asfaltowe na drogach
na hubach, został jeden odcinek, który właśnie otrzymał dotację. Powstały i są już kolejne zatwierdzone nowe
przejścia dla pieszych. W projekcie jest
ścieżka pieszo-rowerowa po dawnym
torowisku i wierzę, że w 2023 zostanie
wykonana podobnie jak utwardzenie
krótkiego odcinka ulicy Ogrodowej.

Plany na przyszłość..?
Samorząd w którym dobrze się czuję.
Pomysłów nie brakuje więc jest dużo
planów. Nie odpowiem teraz w jakiej
formie gdyż to nie ten moment,
na razie chce dokończyć zadania i cele
zaplanowane na tę kadencję.

WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU! Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach
ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz
ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła. Wejdź na stronę:
WWW.CEEB.GOV.PL i złóż deklarację on-line.
Do kiedy złożyć deklarację?
Terminy składania deklaracji:

• dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
• dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

• drogą elektroniczną: przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób,
formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/
• wstrona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.
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