
PODSUMOWANIE 2022 ROKU
W GMINIE WIELKA NIESZAWKA



Taki był
2022 r.

Rok 2022 rozpoczęliśmy z gęsto wypełnionym
grafikiem wydarzeń oraz planami inwestycyjnymi. 
Jednak, jak się okazało, miniony rok zaskoczył
wszystkich pasmem niespodziewanych zdarzeń. 
2022 rok zapamiętamy pod każdym względem, 
a w szczególności za sprawą konfliktu zbrojnego 
na terytorium Ukrainy, który niestety ciągle zbiera
żniwo.
Niecodzienna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy,
spowodowała konieczność przeorganizowania pracy
oraz przede wszystkim wsparcia dla naszych
wschodnich sąsiadów, którzy szukali pomocy 
na terenie całej Polski, a co za tym idzie otrzymali ją
między innymi w naszej gminie za sprawą pracy
zespołowej pracowników Urzędu Gminy, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańców. 



Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy
Ponownie nasza lokalna społeczność udowodniła jaka wielka drzemie w niej siła. 

W Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" uruchomiliśmy punkt zbiórki darów.
Wielu mieszkańców przyjęło pod swój dach uchodźców, zapewniając im podstawowe

warunki do życia. Miały również miejsce wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz pomoc w znalezieniu pracy

i przyjęcie do szkół.



    Mała Nieszawka:
 

Remont ul. Topolowej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 

Remont ul. Topolowej - doifnansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

INWESTYCJE W 2022 ROKU W GMINIE WIELKA
NIESZAWKA



Gruntowny remont ul. Przemysłowej  w Wielkiej Nieszawce - zadanie
dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Odcinek w km 0+000 - 0+880 



ul. Brzozowa w Wielkiej Nieszawce
ul. Krótka w Brzozie wraz

z oświetleniem



Montaż nowych lamp oświetleniowych przy ul. Wierzbowej w Wielkiej
Nieszawce oraz wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Wiślanej w Wielkiej

Nieszawce do ul. Ogrodowej w Cierpicach



Chodnik  przy ul. Sosnowej w Cierpicach - wykonanie w ramach
Funduszu Sołeckiego Sołectwa Cierpice



Modernizacja chodnika pomiędzy
ul. Przemysłową a Urzędem Gminy



Budowa sieci wod-kan (ul. Piaskowa)
Inwestycje to nie tylko drogi czy oświetlenie ale również sieci wodno-kanalizacyjne.

Zapewniliśmy podłączenie m.in. działkom na ulicy Piaskowej 
w miejscowości Mała Nieszawka."

 



Budowa sieci wodociągowej (ul. Kręta)  w Małej Nieszawce
oraz ul. Poznańska w Cierpicach (osiedle Glinki)



Gruntowny remont toalet w Szkole Podstawowej w Cierpicach

Gmina pozyskała na ten cel
dofinansowanie z Konkursu Rosnąca

Odporność w kwocie
270 000 zł, na remont toalet

w Szkole Podstawowej w Cierpicach.



Tor rowerowy PUMPTRACK za Olenderm
W ramach umowy podpisanej w lipcu br. powstały 2 pumptracki oraz altana

z ławeczkami i miejscem do grilla przy Centrum Sportu i Rekreacji "Olender".
Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na ten

cel w kwocie 616 077,75 zł.



Gminie Wielka Nieszawka przyznano 5.000.000,00 zł na budowę
Ośrodka Zdrowia z Polskiego Ładu



W ramach programu Gminie Wielka Nieszawka przyznano dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na montaż paneli

fotowoltaicznych w kwocie 949 793,52 zł, a całkowita wartość projektu
wyniosła 2 074 127,78 zł. Gmina zainstalowała 106 instalacji fotowoltaicznych.

W NASZEJ GMINIE ZAŁOŻONO 104 INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE  



Gmina Wielka Nieszawka zawarła porozumienie z firmą "TOREC" Sp. z o.o.,
która dokonała preferencyjnego zakupu węgla na potrzeby uprawnionych

gospodarstw domowych. Dzięki temu mieszkańcy mogli zakupić węgiel
w cenie brutto 1.950 zł/tonę. 

WĘGIEL DLA MIESZKAŃCÓW



5 urodziny Przedszkola w Małej Nieszawce

Na obchodach mogliśmy zobaczyć znakomite pokazy taneczne naszych
małych uczniów przedszkola, którzy wspólnie ze zgromadzonymi obchodzili

swoje święto.



Stypendia Wójta Gminy Wielka Nieszawka 
dla uzdolnionych uczniów

W roku szkolnym 2022/2023 Stypendium Wójta otrzymało 25 uczniów. Warunkiem
otrzymania stypendium było uzyskanie na świadectwie ukończenia VII klasy szkoły
podstawowej średniej ocen co najmniej 4,75 i oceny z zachowania co najmniej bardzo

dobrej. Na jednego ucznia przysługiwało stypendium w kwocie 100 zł/10 msc.



 Odsłonięcie pamiątkowej tablicy "Na pamiątkę założycielom
i kolarzom SEKCJI KOLARSKIEJ LZS W MAŁEJ NIESZAWCE,

którzy w latach powojennych rozsławili Gminę Wielka
Nieszawka w Polsce"



Wydarzenia kulturalne 
w Gminie Wielka Nieszwka



Dzień Kobiet w GCK



Festyn Rodzinny



DOŻYNKI GMINNE
Kolejne wydarzenie kulturalne na terenie naszej gminy. Wspólnie mogliśmy
podziękować za tegoroczne plony oraz bawić się w rytmach muzyki a także

podziwiać występy grup artystycznych  z naszego terenu. Śpiew, taniec, 
Zumba oraz pyszne jedzenie zachęciły mieszkańców oraz gości do wspólnej zabawy 

do późnych godzin.



DOŻYNKI GMINNE cz.II



Rodzinna wycieczka rowerowa



LEKCJE SAMORZĄDOWE
W tym roku odbyły się dwie lekcje samorządowe. Wójt Gminy Wielka Nieszawka

spotkał się z dziećmi z naszych szkół podstawowych aby przybliżyć im jak wygląda
praca Wójta, Rady Gminy oraz jak wygląda administracja w naszym kraju.



Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
Razem z naszymi przedszkolakami świętowaliśmy ich dzień. 

Były zabawy, wspólne rozmowy oraz drobny poczęstunek.



SPRZĄTANIE ŚWIATA
W naszych szkołach propagujemy "sprzątanie świata", gdzie wspólnie
wychodzimy w nasze najbliższe okolice, aby posprzątać i pokazać że

warto dbać o środowisko oraz porządek dookoła nas.



GMINNE KOLONIE LETNIE - JURATA 2022

Gmina dofinansowała
wyjazd dzieci na kolonie
letnie do Juraty. W
koloniach brało udział
160 dzieci a koszt
wyjazdu wynosił 2150 zł.



AKTYWNE PÓŁKOLONIE W OLENDRZE 2022

W tym roku dostepnych
było aż 9 turnusów, a
na zainteresowane
dzieci czekało wiele
atrakcji, m.in.
codzienne pływanie w
basenie, warsztaty
kulinarne, zawody
strzeleckie i wycieczki.



ZAJĘCIA WAKACYJNE W GMINNYM OŚRODKU
KULTURY I SPORTU 2022

Podopiecznym zapewniono całodniową wycieczkę
z atrakcjami do Agroturystyki w Brzozie, warsztaty

w Olenderskim Parku Etnograficznym, zajęcia
z gotowania, zajęcia cyrkowe, plastyczne, taneczne,
muzyczne, sportowe, komputerowe i wiele innych

atrakcji.



POWSTANIE WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA PIŁKI
SIATKOWEJ W OLENDRZE

Na boiskach kompleksu Olender Beach Volley Club powołany został
Wojewódzki Ośrodek Siatkówki Plażowej. Porozumienie zawarte pomiędzy

Kujawsko - Pomorskim Związkiem Piłki Siatkowej, CSiR Olender i
Stowarzyszeniem Olender Beach Volley Club potwierdza fakt, że nasz ośrodek

mimo krótkiego okresu istnienia wpisał się już na stałe w siatkarską mapę
województwa oraz Polski!

https://www.facebook.com/OlenderBeachVolleyClub?__cft__[0]=AZWcw0EJGAYWFkLbwHuDrGGN5ndTnV0KUMxgom8pRRt_-y02h2J18AhNwgne8VTYo7uw-vqdzP8GO5czmDo2f3XdX9qWgUtjQHTg4alMt4dHu5ZZe-YYf2J8_BQcrJs8Zms&__tn__=-]K-R


Siatkówka w Gminie Wielka Nieszawka
W trakcie całego roku mieliśmy okazję gościć zawodników z całej Polski

Byliśmy współorganizatorami m.in.:

·Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kadetek oraz Kadetów
 
 



Siatkówka w Gminie Wielka Nieszawka

Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Juniorów oraz Juniorek
 
 



Siatkówka w Gminie Wielka Nieszawka

·Półfinału Mistrzostw Polski Juniorów w Siatkówce Plażowej w dniach 26-28 czerwca 2022
·Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych

·Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Siatkówce Plażowej!
 
 
 



Siatkówka w Gminie Wielka Nieszawka

·Organizowaliśmy również własne turnieje, takie jak:
Turniej o Puchar Wójta Gmina Wielka Nieszawka w kategorii kobiet.

Turniej o Puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka w kategorii mężczyzn
Turniej Trzech Gmin 

 
 
 



Międzyszkolne Zawody Kolarskie o Puchar im. Józefa
Dąbrowskiego

 Józef Dąbrowski, człowiek ikona. To właśnie na jego cześć odbył się ten wyścig.
Wychowawca wielu kolarskich pokoleń na czele z Michałem Gołasiem - Mistrzem

Polski w Szosowym Wyścigu ze startu wspólnego (2012), Olimpijczykiem 
z Londynu (2012) i Andrzejem Mierzejewskim - trzykrotnym zwycięzcą 

Tour de Pologne, drugim kolarzem Wyścigu Pokoju (1985), czwartym zawodnikiem
MŚ w Villach (1987) i olimpijczykiem z Seulu (1988).



STYPENDIA I NAGRODY WÓJTA
DLA SPORTOWCÓW

Z GMINY WIELKA NIESZAWKA

Gościliśmy mieszkańców
z naszej gminy, którzy

wyróżnili się szczególnymi
osiągnięciami sportowymi

na przestrzeni całego 2022 r.
m.in. w kolarstwie, tenisie

stołowym oraz piłce nożnej.
Sportowcy wnioskowali

o przyznanie stypendium
celowego oraz nagrody,

które zostały im przyznane
za wyniki sportowe.



NIESAMOWITE ZNALEZISKO GRUPY WELES

Znalezione artefakty to
groty włóczni z epoki

żelaza. 



KOLEJNE NIESAMOWITE ZNALEZISKO GRUPY WELES

W 2021 r. znaleziona została
końska uprząż scytyjska.

Znalezisko składa się ze 158
elementów uździenicy

końskiej, zachowanych w 174
fragmentach. W 2022 r.

przekazano ją do muzeum 
w Biskupinie. 

Prezentowana była na
wystawie pt. "Na skraju

tęczy pod smoczą strażą -
Skarby przedmiotów

metalowych z Brudzynia,
Cierpic i Elgiszewa". 



Gmina Wielka Nieszawka... piękna z natury







Dożynki Powiatowe w Łubiance

 Wspólny sukces gminy i naszych kół
gospodyń wiejskich z terenu Gminy

Wielka Nieszawka



Lider czystego powietrza
 

 Gmina Wielka Nieszawka otrzymała tytuł 
"Lidera Czystego Powietrza" dla przedstawicieli

najbardziej aktywnych gmin województwa kujawsko-
pomorskiego najlepiej realizujących program 

"Czyste Powietrze".
 



Ranking Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2022

W dniu 25 listopada w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 
w Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022 przy współpracy

Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego.

Wynik rankingu został uzyskany po uwzględnieniu danych z 16 wskaźników. 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Gmina Wielka Nieszawka zajęła
I miejsce w powiecie toruńskim w Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 2022.
 



Jesteśmy najlepsi w powiecie



 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


