Gmina Wielka Nieszawka
... piękna z natury

Podsumowanie
2021 roku

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiam Państwu podsumowanie 2021 roku na terenie
Gminy Wielka Nieszawka. Znajdziecie tu Państwo informacje o inwestycjach,
pozyskanych środkach zewnętrznych i wydarzeniach.
Z poważaniem,
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki

Wszystko jest ważne

Codzienna praca, to nie tylko budowy

To zarówno małe zadania, jak i duże
projekty wymagające dużego nakładu
pracy przygotowawczej
i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Od luster drogowych, montaży koszy
na śmieci, aż po generalne remonty
i przebudowy dróg gminnych, nową
infrastrukturę wod. - kan. i oświetlenie
dróg.

Działania na rzecz gminy
i jej mieszkańców, to nie tylko budowy,
to codzienna praca wszystkich urzędników
i pracowników jednostek podległych.
W czasach pandemii roku 2020 i 2021,
pomimo wielu przeciwności daliśmy radę
wykonać następujące zadania i inwestycje...

Lista inwestycji
w 2021 roku
Krótka zapowiedź
podejmowanych tematów...

Przebudowy
budynków

Nowe sieci
wod.-kan.

Przebudowy
i remonty dróg

Miejsca rekreacji

Oświetlenie dróg

Mała
infrastruktura

1 600 000,00 zł
Wartość projektu

1 196 650,00 zł

Wysokość dofinansowania

2 047 127,78 zł
Wartość projektu

949 793,52 zł

Wysokość dofinansowania

1 185 720,00 zł
Wartość inwestycji

754 473,00 zł

Wysokość dofinansowania

Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej
Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja budynku
przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz
z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
w ramach rewitalizacji (LGD).
Nazwa programu: RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny
kierowany przez społeczność Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020
Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II,
czyli montaż instalacji fotowoltaicznych.
Nazwa programu: RPKP.03.01.00 Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez
wzbogacenie ofert spędzania wolnego czasu dla
mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka
Nieszawka.
Operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”,
w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina otrzymała finansowanie
ze środków Unii Europejskiej
w kwocie łącznej:

754 473,00 zł

Wysokość dofinansowania
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki, podpisał
umowę dla realizacji działań projektu
inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie
przestrzeni publicznej poprzez
wzbogacenie oferty spędzania
wolnego czasu dla mieszkańców
miejscowości Cierpice i Wielka
Nieszawka". Realizacja przewiduje
w szczególności:

Część I:
Budowa ścieżki edukacyjnej/zdrowotnej dla mieszkańców
sołectwa Cierpice na działkach o numerach
ewidencyjnych 646/7 i 646/8, obręb ewidencyjny 041508_2.0002, Cierpice, jednostka ewidencyjna 041508_2, Wielka Nieszawka.

Część II:
Budowa pumptracku wraz ze stworzeniem miejsca odpoczynku
i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Cierpice na działce o
numerze ewidencyjnym 140/7, obręb ewidencyjny
041508_2.0002, Cierpice, jednostka ewidencyjna - 041508_2,
Wielka Nieszawka.

Część III:
Budowa pumptracku wraz ze stworzeniem miejsca odpoczynku
i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Wielka Nieszawka na
działce o numerze ewidencyjnym 119/1, obręb ewidencyjny
041508_2.0005, Wielka Nieszawka, jednostka ewidencyjna 041508_2, Wielka Nieszawka.
Realizacja w 2022 roku.

Ścieżka edukacyjna/zdrowotna dla mieszkańców sołectwa Cierpice

1 600 000,00 zł
Wartość projektu

1 196 650,00 zł
Wartość projektu

Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach zadania:
Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD).

Przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce
W ramach działań projektowych planuje się realizację inicjatyw o charakterze społecznym, edukacyjnym czy konsultacyjnym, które będą
adresowane do mieszkańców gminy.

W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących zadań:
Przebudowa ścian działowych w budynku wraz z zakupem mebli i wyposażenia w celu stworzenia dodatkowych sal zajęciowych dla potrzeby
realizacji projektów społecznych;
Modernizacja toalet w celu dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach społecznych;
Remont sali widowiskowej wraz z zakupem wyposażenia audiowizualnego w celu organizacji zajęć muzycznych prowadzonych w ramach projektów
społecznych. W ramach zajęć zaplanowano cykliczne koncerty grup seniorów i osób uzależnionych od pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy
Wielka Nieszawka;
Dostosowanie sali do prowadzenia zajęć taneczno-baletowych w celu organizacji zajęć taneczno-baletowych dla seniorów i osób korzystających
z pomocy społecznej;
Remont pomieszczeń serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego w celu zorganizowania zajęć komputerowych dla seniorów oraz osób
korzystających z pomocy społecznej;
Prace remontowe na zewnątrz budynku polegające na: remoncie elewacji zewnętrznej wraz z miejscowymi naprawami orynnowania i obróbek
blacharskich i instalacji odgromowej; remoncie podjazdu dla niepełnosprawnych w celu dostosowania budynku do założeń strategii „Europa 2020”
oraz zapewnienia odporności modernizowanej infrastruktury na zmiany klimatu;
Budowa dwóch węzłów gastronomicznych wraz z modernizacją sali gastronomicznej w celu organizacji zajęć kulinarnych dla seniorów oraz osób
korzystających z pomocy społecznej;
Montaż monitoringu wewnętrznego obiektu oraz budowa instalacji teletechnicznej obiektu w celu poprawy bezpieczeństwa osób uczestniczących
w zajęciach prowadzonych w ramach projektów społecznych;
Budowa monitoringu zewnętrznego oraz oświetlenia na przyległym terenie zewnętrznym, na którym będą prowadzone zajęcia sportowe w ramach
powstałego: „Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej" - budowa oświetlenia i monitoringu zapewni
bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach. Wybudowane Centrum posiada dwie strefy seniora z urządzeniami do ćwiczeń, strefę
młodzieży, strefę malucha, strefę kalisteniczną oraz siłownię plenerową.

153 805,35 zł

121 268,16 zł

69 076,80 zł

Wartość projektu

Wartość projektu

Wartość projektu

Przebudowa ul. Brązowej
w Małej Nieszawce wraz z
budową oświetlenia

Przebudowa ul. Wiązowej
w Małej Nieszawce

Przebudowa ul. Różanej
w Małej Nieszawce

182 987,10 zł
Wartość projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 101056C (ul. Liliowa) w Małej
Nieszawce – etap I

195 570,00 zł
Wartość projektu
Budowa oświetlenia
ul. Ciechocińska w Brzozie

4 000,00 zł
Wartość projektu
Zagospodarowanie terenu wokół
miejsca rekreacji (utwardzenie
nawierzchni) w Brzozie

59 795,22 zł

113 184,60 zł

Wartość projektu

Wartość projektu

Przebudowa drogi wewnętrznej
(dz. nr 199/11) w Małej Nieszawce

Przebudowa ul. Żeglarzy
w Brzozie

5 000,00 zł
Wartość projektu
Postawienie wiaty o wymiarach 3 m x 5 m na działce gminnej w Brzozie wzdłuż szlaku Bursztynowego przy
ul. Żeglarzy.

1 970 005,75 zł
Wartość projektu

985 002,00 zł

Wartość dofinansowania

Przebudowa drogi gminnej nr 100917C
ul. Ogrodowej w Cierpicach od
km 0+ 001,5 do km 0 + 897

22 632,00 zł

65 559,00 zł

Wartość projektu

Wartość projektu

Budowa chodnika: ul. Sosnowa,
Cierpice

Przebudowa ul. Leśnej
(za Parkową) w Cierpicach

59 163,00 zł
Wartość projektu

Remont i budowa chodnika pomiędzy ulicami Prosta (Mała Nieszawka)
i Przemysłowa (Wielka Nieszawka)
(naprzeciwko sklepu "Biedronka").

Montaż trzech progów zwalniających wraz z oznakowaniem w ciągu ul. Leśnej oraz Szkolnej
w Cierpicach. Pierwszy próg wyspowy zamontowany na wysokości Leśna 11, drugi na ulicy Leśnej
za skrzyżowaniem z ul. Zakątek zgodnie z zachowaniem odległości od skrzyżowań i montażu nad
przepustami. Trzeci próg na wysokości boiska przy parafialnym kościele, czwarty na wysokości
SP w Cierpicach – stary jest popsuty i nie spełnia już swoich zadań. Piąty za zakrętem również
na ulicy Szkolnej.

14 788,04 zł

Wartość projektu

Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED od strony ul. Bydgoskiej /Wodociągowej w kierunku
zakładu wodociągów w Małej Nieszawce. Całość linii oświetlenia przebiegać będzie wzdłuż asfaltu
(jezdni) ul. Wodociągowej. Montaż pierwszej lampy (podwójnej) proponowany jest na słupie
energetycznym, przedłużenie istniejącego oświetlenia ul. Bydgoskiej. Następnie przebiegać będą
wzdłuż istniejącej ulicy.

24 000,00 zł

Wartość projektu

Zakup, montaż i regularne opróżnianie ulicznych koszy na śmieci 13 sztuk.(ul.: Jaśminowa, Zielona,
Szkolna, Piękna, Toruńska).

4439,20 zł

Wartość projektu

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka:
ul. Wodociągowa: 548 949,00 zł;
ul. Kręta: 81 057,00 zł;
ul. Liliowa: 160 146,00 zł
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Sowiej: 317 473,65 zł, w miejscowości Wielka
Nieszawka;
Budowa sieci wod.-kan. ul. Leśna w Cierpicach: 42 860,52 zł;
Wymiany wodomierzy na liczniki radiowe;

Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Cierpicach

64 821,00 zł

Wartość projektu

Zakup i instalacja elementów małej architektury (ławeczki, siedziska, ogrodzenie, kosze na śmieci
itp..) na terenie po byłej żwirowni na terenie sołectwa, jaki znajduje się począwszy od skrzyżowania
ul. Ogrodowej z Kolejową i biegnie równolegle wzdłuż tej drugiej w kierunku SP Cierpice (wg
ewidencji gruntów jest to część działki o nr 140/7) (CIERPICE).
Rada Sołecka podjęła decyzję o przesunięciu środków na inny cel - zakup i montaż 2 lamp solarnych
przy Kolejowej oraz Bydgoskiej.

19 680,00 zł

Wartość projektu

Otrzymaliśmy promesę o przyznaniu dofinansowania w wysokości 4.987.500 zł na modernizację
sieci wodno-kanalizacyjnej.

wymiany wodomierzy na liczniki radiowe;
lustra drogowe;
przystąpiliśmy do realizacji „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata
2020-2032”. Przyjmowaliśmy wnioski o dofinansowanie
w ramach ww. programu;
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie
powietrza tzw. „Ekopiece”;
Przekazaliśmy 20 dotacji, każda w wysokości 4 000,00 zł
(razem: 80 000,00 zł);
budowa skateparku, w ramach projektu "Kujawsko-Pomorska
Mała Infrastruktura Sportowa" - Edycja 2020;
kompleks boisk do siatkówki plażowej oraz skatepark na
terenie CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce; Olender Beach
Volley Club - kompleks 3 boisk do siatkówki plażowej;

czytaj dalej...

Kompleks boisk do
siatkówki plażowej oraz
skatepark na terenie CSiR
Olender w Wielkiej
Nieszawce; Olender
Beach Volley Club kompleks 3 boisk do
siatkówki plażowej;

blisko 300 000,00 zł

Wartość projektu kompleksu
3 boisk i skateparku
Gmina Wielka Nieszawka otrzymała
wsparcie w wysokości 40 tys. zł
do zadania pod nazwą „Budowa trzech
boisk do siatkówki plażowej oraz rampy
skateparku”.

Krótko po otwarciu kompleksu boisk do siatkówki, cieszył się on wielkim zainteresowaniem
ze strony amatorów siatkówki plażowej.
Podczas pierwszego sezonu na naszych boiskach, mieliśmy okazję gościć zawodników
biorących udział w kilu turniejach zorganizowanych w naszej gminie:
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Siatkówce
Plażowej Kadetek i Kadetów
Półfinał Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Juniorek

Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Siatkówce
Plażowej Juniorek

Budowa skateparku, w ramach projektu "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura
Sportowa" - Edycja 2020;

392 040,00 zł
Wartość dopłaty

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się
uroczystość podpisania umów o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki podpisał umowę na dopłatę dla linii komunikacyjnej nr 24206 Mała
Nieszawka – Mała Nieszawka na okres od dnia 1 kwietnia 2021 do dnia 31 grudnia 2021,
która wynosi maksymalnie 392 040 zł.
Dzięki dofinasowaniu zewnętrznemu, które gmina pozyskała, mieszkańcy jeżdżą za 1 zł
po całej Gminie, za 2 zł od Małej Nieszawki do Torunia i 3 zł do Wielkiej Nieszawki
i do Cierpic z Torunia.

Remont łazienki w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Małej Nieszawce
z przystosowaniem dla osób
z niepełnosprawnościami

Zakup 5 szt. drewnianych ławostołów ogrodowych do "Zielonej Klasy" na teren
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce;

Budowa nowego ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Małej Nieszawce oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Cierpicach

Remont Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Cierpicach

84 193,67 zł

Wartość projektu

58 304,12 zł

Wkład własny

Modernizacja sali gimnastycznej w w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach o wartości
84 193,67 zł, z czego 25 889,55 zł płatne ze środków województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
dofinansowania zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Kujawsko-Pomorska Mała
Infrastruktura Sportowa”.
Modernizacja dotyczyła wymiany m.in. stolarki drzwiowej, skrzynek elektrycznych, opraw świetlnych, szczebelek
drewnianych, wyposażenia sali sportowej (bramki do gry w piłkę ręczną, stojaki z siatką do badmintona oraz zestawu
rakiet z lotkami, słupki i siatka do gry w siatkówkę) oraz malowania i montażu głowic termostatycznych.

Modernizacja sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego
w Cierpicach

Przebudowa placu zabaw
w Cierpicach na osiedlu
"Stokrotka" przy ul. Sosnowej

197 000,00 zł
Wartość projektu

WSPARCIE DLA MŁODYCH SPORTOWCÓW ORAZ STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW i NAGRODY WÓJTA
Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych
dla organizacji pozarządowych w roku 2021. Wójt Gminy Wielka
Nieszawka ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację
zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021
(„dotacje sportowe z zakresu kultury fizycznej”).

Stowarzyszenie "KLUB SPORTOWY OLENDER"
otrzymało dotację w wysokości: 19 035,00 zł

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, Krzysztof Czarnecki docenił
bezcenny i bezinteresowny wkład młodych zawodników
z młodzieżowej drużyny "Kolibry" - wręczył torby z upominkami
w podziękowaniu za pomoc przy Półfinałach Mistrzostw Polski
Juniorek w siatkówce plażowej.
Wójt przyznał stypendia sportowe sportowcom z terenu Gminy oraz
docenił ich osiągnięcia poprzez przyznanie nagród. Taką możliwość
dają Wójtowi dwie uchwały przygotowane przez Urząd z jego
inicjatywy.

Samochód osobowy, 9-miejscowy,
przystosowany do przewozu osób
z niepełnosprawnościami,
w tym osób na wózkach inwalidzkich,
służący do przewozu mieszkańców
Gminy Wielka Nieszawka. Gmina
pozyskała na ten cel środki finansowe
przyznane przez PFRON, o łącznej
wysokości 100.100,00 zł

Nowe wiaty przystankowe

W ramach pomocy przedsiębiorcom,
których działalność ucierpiała w
wyniku pandemii koronawirusa,
samorząd Gminy Wielka Nieszawka
zwolnił z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży.

Fundusz Sołecki w 2021 roku - zadania
Sołectwo Brzoza
Mieszkańcy do formy;
Marsz z kijkami III edycja;
Rajd rowerowy IV sołectw (VII edycja);
Piknik rodzinny;
Zakup kosy spalinowej;

Wspólne świętowanie Dnia Kobiet, Dnia Matki oraz Ojca;
Zakup namiotów;
Zagospodarowanie terenu wokół miejsca rekreacji (utwardzenie nawierzchni);
Zakup materiału drogowego;
Tablica informacyjna (Mapa Szlaku Bursztynowego);

Sołectwo Cierpice
Mieszkańcy do formy; bilety wstępu na basen, siłownię, fitness;
Rajd rowerowy 4 sołectw;
Ułożenie chodnika na długości 40 mb o szerokości 2m (80m2) na os. Andrewexu (od przystanku autobusowego równolegle do jezdni
w kierunku bloków);
Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród za wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży, uczniów SP Cierpice;
Dofinansowanie w kwocie 200 zł/dziecko do kosztów zakupu strojów sportowych (dresy, bluzy sportowe) dla 20 dzieci z terenu
sołectwa - uczestniczących w zorganizowanych formach zajęć sportowych;
Opłacenie nauki pływania dla 7 osób dorosłych z sołectwa na basenach CSiR Olender w ilości 15h/1 uczestnika,prowadzonej przez
uprawnionego instruktora/trenera. Koszt 1 osoba/1h=30złx15h=400/1 uczestnika;
Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy Kolejowej oraz Bydgoskiej;
Zakup ekotoreb;

Fundusz Sołecki w 2021 roku - zadania
Sołectwo Mała Nieszawka
Zakup 5 szt. drewnianych ławostołów ogrodowych do "Zielonej Klasy" na teren Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II;
Promocja Sołectwa Mała Nieszawka i Gminy Wielka Nieszawka poprzez Wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych;
Projekt Mieszkańcy do formy; bilety wstępu na basen i saunę;
Zajęcia rekreacyjne dla seniorów (bilety wstępu na basen dla "S");
Zajęcia rekreacyjne dla młodzieży szkół średnich i studentów (bilety wstępu na basen dla "M");
Współorganizowanie VII Rajdu Rowerowego 4 Sołectw;
Zorganizowanie IV Biegu Przełajowego Niepodległości w sołectwie;
"Kurs samoobrony dla kobiet" w celu nauki podstaw samoobrony połączony z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi;
"Grupowa nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych" dla osób stawiających pierwsze kroki na basenie;
Zajęcia sportowe (projekt: fitness, zajęcia terenowe, marszobiegi prowadzone przez trenerów personalnych);
Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 18 z terenu Sołectwa Mała Nieszawka.
Wykonanie badań markerów PSA u mężczyzn powyżej 35 r.ż., W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby mężczyzn,
wykonywanie badania markerów CA 15-3 (lub CA-125) u kobiet (marker raka piersi, lub marker jajnika).

Fundusz Sołecki w 2021 roku - zadania
Sołectwo Wielka Nieszawka
Program Mieszkańcy do formy; bilety wstępu na basen, siłownię, fitness;
Rajd rowerowy IV sołectw;
Organizacja zajęć językowych dla dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka;
Spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi z okazji Dnia Dziecka;
Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka;
Wiata przystankowa koło "RSP";
Kosze na śmieci;
Zakup ekotoreb;

Budżet Obywatelski w 2021 roku - projekty
Pula Ogólnogminna
Bezpieczna woda – nauka i doskonalenie pływania na basenie „Olender”
Projekt dotyczy organizacji nauki i doskonalenia pływania pod nadzorem instruktora na basenie „Olender” w Wielkiej
Nieszawce, aby przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego korzystania z wody oraz wartościowego spędzania czasu
wolnego w powiązaniu z ofertą pozalekcyjną szkół podstawowych w Małej Nieszawce i Cierpicach. Projekt adresowany jest
do mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-15 lat.
Promocja potraw Kuchni Regionalnej
Projekt dotyczy finansowania, wykonania i szerokiej promocji regionalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez grupę
mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. Celem, do którego dąży projekt, jest integracja mieszkańców na poziomie gminy
poprzez szeroki udział w festynach organizowanych przez instytucje oraz grupy samorządowe. Do wykonania projektu
zaangażowani zostaną mieszkańcy mający zdolności organizacyjne i kulinarne.
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów kończących szkołę podstawową
Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Sołectwo Brzoza
Kamień pamiątkowy
Postawienie kamienia pamiątkowego z tablicą informacyjną typu: „Pamięci dawnym mieszkańcom Brzozy”. Tekst napisany
w dwóch językach: polskim i niemieckim.
Przystanek turystyczny
Postawienie wiaty o wymiarach 3 m x 5 m na działce gminnej w Brzozie wzdłuż szlaku Bursztynowego przy ul. Żeglarzy oraz
wyposażenie tej wiaty w stolik i ławki w ilości 6 sztuk oraz zakup stojaka rowerowego i postawienie obok wiaty.

Budżet Obywatelski w 2021 roku - projekty
Sołectwo Cierpice
Bezpieczeństwo na drodze
Montaż trzech progów zwalniających wraz z oznakowaniem w ciągu ul. Leśnej oraz Szkolnej w Cierpicach. Pierwszy próg
wyspowy zamontowany na wysokości Leśna 11, drugi na ulicy Leśnej za skrzyżowaniem z ul. Zakątek zgodnie z zachowaniem
odległości od skrzyżowań i montażu nad przepustami. Trzeci próg na wysokości boiska przy parafialnym kościele, czwarty
na wysokości SP w Cierpicach – stary jest popsuty i nie spełnia już swoich zadań. Piąty za zakrętem również na ulicy Szkolnej.

Sołectwo Mała Nieszawka
Zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Wodociągowa w Małej Nieszawce
Projekt dotyczy zakupu i montażu lamp oświetleniowych LED od strony ul. Bydgoskiej /Wodociągowej w kierunku zakładu
wodociągów w Małej Nieszawce. Całość linii oświetlenia przebiegać będzie wzdłuż asfaltu (jezdni) ul. Wodociągowej. Montaż
pierwszej lampy (podwójnej) proponowany jest na słupie energetycznym, przedłużenie istniejącego oświetlenia ul. Bydgoskiej.
Następnie przebiegać będą wzdłuż istniejącej ulicy.

Sołectwo Wielka Nieszawka
Uliczne kosze na śmieci w Wielkiej Nieszawce
Projekt dotyczy zakupu, montażu i regularnego opróżniania ulicznych koszy na śmieci 13 sztuk (ul.: Jaśminowa, Zielona,
Szkolna, Piękna, Toruńska)

W ramach Rządowego Funduszu
"Polski Ład" Program Inwestycji
Strategicznych
Gmina Wielka Nieszawka
otrzymała: 4 987 500 zł
na inwestycję: "Modernizacja
sieci wodno - kanalizacyjnej na
terenie Gminy Wielka
Nieszawka".
W ramach realizacji zadania
planujemy wymianę awaryjnej
sieci wodno - kanalizacyjnej
cementowo – azbestowej w Małej
Nieszawce

"Najbogatsze samorządy w 2020 roku - Ranking
dochodów JST"
II miejsce Gminy Wielka Nieszawka wśród gmin wiejskich w województwie
kujawsko-pomorskim

Wójt Gminy Wielka Nieszawka i Urząd Gminy podejmuje również wiele zadań polegających na
organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy organizacji wypoczynku dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Są to m.in.:
Realizacja Projektu pn.: "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację
dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych". Współfinansowany w ramach poddziałania "19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 :
- "FESTIWAL SMAKÓW"
- "ŚWIĘTO ULICY TORUŃSKIEJ"

KOLONIE W GÓRACH
Organizacja i dofinansowanie 14-dniowych kolonii z programem rekreacyjnym wraz z programem
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy
Wielka Nieszawka
Kolonie letnie odbyły się w dniach 16.07.-29.07.2021
Koszt kolonii wynosił 1610 zł za jednego uczestnika.
Gmina dofinansowała kolonie w wysokości 710,00 zł na jedno dziecko, 810,00 zł na drugie dziecko
z rodziny, 910,00 zł na trzecie i kolejne dziecko z rodziny.
Aktywne półkolonie w Olendrze - Lato 2021 dla dzieci w wieku 7-12 lat dofinansowane przez Urząd
Gminy w Wielkiej Nieszawce w wysokości 250,00 zł na dziecko.

Obchody jubileuszu
10-lecia CSiR Olender
w Wielkiej Nieszawce

Otwarty konkursu ofert nr 2/2021
na realizację zadań publicznych dla
organizacji pozarządowych w roku
2021 (dotacje z zakresu kultury).
W ramach dotacji zrealizowano
warsztaty serowarskie
„Od olenderskiego po oscypek –
warsztaty serowarskie”

Konkursu plastyczny: „11 listopada – Święto Niepodległości”
dla dzieci z terenu gminy;
VIII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych;
Gminny Konkurs Plastyczny z zakresu profilaktyki uzależnień „Lubimy być
razem – szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy”

Gmina Wielka Nieszawka
od początku możliwości
szczepienia się przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2,
jest propagatorem akcji

#szczepimy się

Wójt Krzysztof Czarnecki wiceprezesem zarządu LGD
"Podgrodzie Toruńskie".
Dnia 14 września 2021 r.
w Zespole Szkół w Obrowie odbyło się
Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie
Toruńskie".
Podczas wyborów władz
stowarzyszenia na kadencję
2021-2025, wiceprezesem zarządu
wybrany został Wójt Gminy Wielka
Nieszawka - Krzysztof Czarnecki

Dziękujemy!
Cieszymy się, że każdego dnia możemy
pracować dla Was - dla Mieszkańców
i dzięki Waszemu wsparciu realizować
kolejne zadania i inwestycje w gminie.
Nasza gmina, to nasza wspólna sprawa
i dzięki Mieszkańcom robimy wszystko
z pasją.
Życzymy Wam kolejnego dobrego roku,
wiele zdrowia, radości, pomyślności
i powodzenia.

