
Powitali wiosnę

Z nastaniem wiosny w gminie 
przyszedł czas porządkowania wsi i najbliższego 
otoczenia, ale nie tylko. W teren gminy ruszyła 
Gminna Komisja do szacowania strat na polach, 
jakie pozostawiła po sobie zima. W wyniku 
wymarznięć zbóż, roślin rzepakowych  rolnicy 

musieli zaangażować dodatkowe nakłady, aby 
znowu pola uprawić i obsiać. Wraz z wiosną na 
terenie wielu miejscowości w gminie ruszyły 
zaplanowane inwestycje.
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  Tą pomysłową dekorację można było 
podziwiać podczas Świąt Wielkanocnych w 
jednym z prywatnych ogródków przydomowych 
w Kończewicach. Przyznajemy, że pomysł jest na 
piątkę.
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WIOSNA w GMINIE

 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Grzywnie powitali Panią Wiosnę. Kukły 
symbolizujące zimę zostały spalone na sto-
sie. Miejmy nadzieję, że przybyła wiosna 
jest juz na dobre.
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godz. 14.00

Gminne Obchody Św. 
Floriana 
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19.05.
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Gminne Zawody 
Pożarnicze OSP i 
MDP 
Kończewice 

KALENDARIUM 
Gminy Chełmża

Z okazji Dnia Służby Zdrowia
wszystkim Pracownikom

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie 
i Filii w Nawrze

składamy
najserdeczniejsze życzenia osobistej satysfakcji z trudnej,  ale jakże potrzebnej pracy 

na rzecz pacjentów oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym

Przewodniczący RG Chełmża            Wójt Gminy Chełmża
Janusz Iwański                                Jacek Czarnecki
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„SOŁTYS ROKU 2011” 

Mamy Laureatkę konkursu 
Dziesiąta edycja konkursu „Sołtys 

Roku 2011” organizowanego przez „Gazetę 
Sołecką” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
została rozstrzygnięta. Dokładnie 23.03.2012 
r. na posiedzeniu Kapituły Konkursu z udziałem 
Senatora Ireneusza Niewiarowskiego prezesa 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz 
przedstawicieli zespołu redakcyjnego wybrano 
laureatów Konkursu „Sołtys Roku 2011”. Wójt 
Gminy Jacek Czarnecki do wspomnianego 
konkursu rekomendował panią Sołtys Nawry 
Alicję Glaszka. Jak się okazuje wspomniana 
rekomendacja była jak najbardziej  uzasadniona, 
bo pani Sołtys znalazła się w gronie 12 laureatów 
konkursu z całej Polski. Przypomnijmy, że   
Alicja Glaszka w minionym roku otrzymała 
podobny tytuł „Sołtys Powiatu Toruńskiego 
2010”. Gratulujemy wyróżnienia i czekamy 
z niecierpliwością  na relację z uroczystego 
wręczenia nagród w Senacie RP w Warszawie.
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Rozwój gospodarczy 

Grunty z potencjałem

Gmina Chełmża w okolicach miasta 
Chełmża dysponuje terenami Skarbu Państwa 
przeznaczonymi pod  działalność gospodarczą. 
Władze Gminy nie kryją się od lat z zamiarem 
uruchomienia tutaj w przyszłości  podstrefy  
gospodarczej.

Terenom w gminie  w okolicach 
Dźwierzna i Nowej Chełmży dokładniej 
przyjrzała się pani Prezes Zarządu Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresa 
Kamińska, która  w tej sprawie  spotkała 
się z Wójtem Gminy Jackiem Czarneckim  i 
Burmistrzem Chełmży Jerzym Czerwińskim.

Pani Prezes podczas spotkania  
wyraziła zainteresowanie wspomnianymi  
gruntami. „ - To atrakcyjne grunty, które powinny 
zostać zabezpieczone pod rozwój gospodarczy, 
ponieważ  o rozwoju myślimy patrząc w 
przyszłość, dlatego na tyle ta sprawa jest ważna” 
– oceniła  podczas spotkania. Potencjał  gruntów 
w Dźwierznie   i ich znaczenie wzrosły  razem 
z budową  autostrady. „ - Autostrada A-1 jest 
po to, aby lokować na niej węzły autostradowe 

w celu uruchamiania terenów  przemysłowych  
w województwie” – argumentowała pani 
Kamińska.  Brak wjazdu na autostradę z dużych 
obszarów przemysłowych w województwie 
powoduje, że z A-1 na razie  nie można korzystać 
jako z wartości dodanej , która ma uruchamiać 
tereny gospodarcze również i przy planowanej 
obwodnicy Chełmży.

Przy okazji wizyty pani Prezes nie 
zabrakło  pytań ze strony włodarzy obydwu 
samorządów o obecną sytuację w zatrudnieniu 
na terenie strefy łysomickiej. Głównie chodziło 
o falę zwolnień w Sharpie jakie miały miejsce 
od początku roku i z dalszymi zapowiedziami, 
które budzą wielki niepokój wśród mieszkańców 
obydwu samorządów.  Prezes Teresa Kamińska  
zapewniła podczas spotkania, że  Sharp nie 
wychodzi ze strefy. Sharp zmienia strategię 
swoich produktów i ich konsolidację :”- Takie 
zapewnienia  otrzymałam osobiście od władz 
japońskich”.  To jest stuprocentowa deklaracja 
Ambasady i Władz  Sharpa. 
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Szkoły w gminie

Pieniędzy mniej a wydatki w górę
 „-Ten rok jak się okazuje nie rokuje 
dobrze dla fi nansów gminnych  na oświatę” 
- mówi Skarbnik Gminy Chełmża Marta 
Rygielska. Utrzymanie szkół w tym roku 
kosztować ma gminę  niecałe 11 mln zł, co 
stanowi w budżecie 41 % łącznych wydatków. 
Wydatki te obejmują utrzymanie obiektów 
szkolnych, dowozy dzieci do szkół, inwestycje 
szkolne  i wynagrodzenia dla pracowników 
oświaty. Jak się okazuje, już teraz w budżecie  
gminy  brakuje ponad  300 tys. zł na oświatowe 
wydatki.

Powodem braku środków jest 
mniejsza subwencja oświatowa o 127.119 
zł  jaką otrzymał samorząd na rok 2012. 
Koszty jakie poniosła gmina tytułem 

wypłaconych w styczniu br.  nauczycielom 
jednorazowych dodatków uzupełniających do 
wynagrodzenia to w łącznej kwocie  98.370 
zł. Dodatkowo trzeba będzie jeszcze pokryć 
nieplanowany wzrost od  1 lutego składki 
rentowej z 4,5% do 6,5 % na kwotę 111.000 zł.

„-Jedną z przyczyn powodującą 
zaniżenie subwencji  dla gminy przez 
Ministerstwa Edukacji Narodowej jest 
zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach na 
terenie gminy” – argumentuje Pani Skarbnik. 
W roku szkolnym 2011/2012 jest  978 uczniów 
gimnazjów i szkół podstawowych (bez oddziałów 
przedszkolnych) , a w roku szkolnym 2010/2011 
było ich  1047.
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Wieści z sołectw

Przyszła inwestycja 
dokumentowana

Gmina Chełmża przystępuje 
do  prac projektowych nad koncepcją a 
następnie nad dokumentacją budowlaną 
świetlicy wiejskiej w Witkowie. 

W 2012 roku za środki sołectwa 
z Funduszu Sołeckiego dla Witkowa 
zostanie opracowany projekt budowlany 
pod miejscową świetlicę wiejską.  Budowa 
świetlicy w tej miejscowości jest planowana 
w  przyszłych latach. Przyszły obiekt świetlicy 
ma mieć elementy w stylu „Wiejskiej Chaty” 
nawiązującego formą do tradycji wiejskich. 
Obiekt, podobnie jak w wielu innych wsiach  
będzie miejscem spotkań mieszkańców wsi 
oraz koła gospodyń wiejskich. Dodatkowo 
w obiekcie będzie możliwość organizowania 
małych imprez okolicznościowych oraz 
przyjęć. 

K.Małek
Urząd Gminy

ZUS kontroluje
 W Urzędzie Gminy prowadzona jest 
kontrola płatnika  składek ZUS. Kontrolującym 
jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 Zakres kontroli obejmuje 
prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania 
składek do pobierania których zobowiązany 
jest Zakład, prawidłowość i terminowość 
opracowywania wniosków o świadczenia 
emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń 
lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń 
społecznych. Kontrola przewidziana jest do 
końca kwietnia br.
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Od lewej: Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska, Wójt Gminy 
Chełmża Jacek Czarnecki, Burmistrz Miasta Chełmża Jerzy Czerwiński
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Zakład Usług Komunalnych 
WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży

Biuro Obsługi klienta: 
Chełmża ul. Wodna 2

Tel. 56 675-66-57,  609 799 164

Spółka oferuje:
• usługi wodociągowo - kanaliza-
cyjne:
- dostawę wody
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- budowę przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych
• opróżnianie i wywóz nieczystości 
płynnych z  przyzagrodowych oczyszczal-
ni ścieków, szamb domowych
• wywóz gnojowicy
• usługi komunalne materialne:
- pozostałe usługi komunalne
- usługi koparko-ładowarką
• transport materiałów i odpadów 
innych niż niebezpieczne.

WODKAN obradował

Pierwsze posiedzenie
Odbyło się pierwsze 

posiedzenie Rady Nadzorczej  
Spółki  WODKAN , które 
zwołał w imieniu organu 
założycielskiego tj. Gminy 
Chełmża Wójt Jacek 
Czarnecki.

 Nowo powołana 
Rada Nadzorcza w składzie 
Kazimierz Bober, Marzanna 
Wiśniewska i Andrzej 
Wróblewski na pierwszym 
posiedzeniu ukonstytuowała 
się wybierając spośród 
członków przewodniczącego 
Rady, którym został Kazimierz  
Bober. Celem posiedzenia 
było uchwalenie Regulaminu 
Rady Nadzorczej oraz 
ustalenie wynagrodzenia dla 
Zarządu Spółki ( Zarząd jest 
jednoosobowy i reprezentuje go Prezes). Udział w 
obradach wzięli również Skarbnik Gminy Marta 

Rygielska, Główna Księgowa Spółki Wiesława 
Skomra i Prezes Spółki Mariusz Gumiński.
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Na zdjęciu od lewej: Wiesława Skomra – Główna Księgowa Spółki, 
Mariusz Gumiński – Prezes, Andrzej Wróblewski – Członek Rady 
Nadzorczej, Marzanna Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej 
(Spółka  WODKAN  zamierza skorzystać z doświadczenia zawodo-
wego pani Wiśniewskiej, która na co dzień pełni funkcję kierownika 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w UM Wąbrzeź-
no), Kazimierz Bober – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zatrudnienie w gminie

Zadbają o nasze wsie
W miesiącu kwietniu br.  Urząd 

Gminy Chełmża rozpoczął zatrudnienie 
pracowników terenowych w ramach 
podpisanego porozumienia z Powiatowym 
Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego w 
Toruniu Oddział w Chełmży  o zorganizowanie 
tak zwanych  prac społecznie użytecznych .
W ramach porozumienia zatrudnienie docelowo 
otrzyma 20 osób bezrobotnych z obszaru gminy 
na  okres  od 02.04.2012 r. do 31.11.2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 
Toruńskiego Oddział w Chełmży refunduje 
z Funduszu Pracy 60 % kwoty minimalnego 
świadczenia za każdą godzinę wykonywania prac 
społecznie użytecznych  tj.4,38 zł / za godzinę 
pracy,  co daje ogólną kwotę w wysokości  
30.660,00 zł .
 W tej chwili  na terenie Gminy 
Chełmża  pracuje  12 osób  w następujących 
miejscowościach: Głuchowo , Sławkowo, 
Bielczyny, Nawra, Skąpe, Dźwierzno, Pluskowęsy, 

Zalesie, Witkowo, Kończewice.
Do obowiązków wspomnianej grupy 
pracowników należą na terenie 
przyporządkowanego  sołectwa następujące 
prace : grabienie trawników, usuwanie chwastów, 
podlewanie kwiatów , utrzymanie  porządku  
i czystość na przystankach wiejskich, przy 
świetlicach wiejskich, czyli podsumowując 
ogólnie   na  terenie całej  wsi.  
Czas pracy każdego z zatrudnionych to 
maksymalnie  10 godzin tygodniowo. Osoby te 
otrzymują wynagrodzenie proporcjonalne   do 
przepracowanych godzin. 
Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac 
przez zatrudnione osoby w poszczególnych 
wsiach  mają Sołtysi .
Urząd Gminy Chełmża w późniejszym terminie 
przewiduje zwiększenie zatrudnienia                  do 
przyznanego limitu tj. do 20 miejsc pracy dla 
bezrobotnych. 

M. Małek

Samorząd gminny

Zmiany kadrowe
 
 W miesiącu kwietniu w Urzędzie 
Gminy Chełmża nastąpiły zmiany kadrowe, 
które dotyczą bezpośrednio  Referatu Finan-
sowego  i Zespołu  Ekonomiczno – Admini-
stracyjnego Szkół.
Stanowisko  Zastępcy Kierownika Referatu Fi-
nansowego objęła Hanna Jesionowska, która 
wcześniej pełniła funkcję kierownika Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Pani 
Jesionowska zastąpiła panią Wiesławę Skom-
ra, która z dniem 01.04.br  przeszła na stano-
wisko głównej księgowej do nowo powstałej 
spółki WODKAN. 
Obecnie funkcję kierownika w Zespole Eko-
nomiczno – Administracyjnym Szkół pełni 
pani Katarzyna Podlaszewska, którą na do-
tychczasowym  stanowisku  głównej księgowej  
zastąpiła pani Stefania Trybuszewska z Refe-
ratu Finansowego.
Nowi  pracownicy zatrudnieni zostali także w 
ostatnim czasie  w jednostkach organizacyj-
nych gminy. W Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej dotychczasowego pracownika 
socjalnego  do spraw świadczeń rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego zastąpiła pani 
Agnieszka Pawlak. 
Z kolei na czas określony  obecnego instrukto-
ra kultury w Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża zastępować będzie  pani Pau-
lina Osuch. Podobnie w bibliotece w Głucho-
wie dotychczas zatrudnioną panią bibliotekar-
kę zastępi  będzie w najbliższym czasie także 
pani Paulina Osuch.
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U w a g a  p o d a t n i k u 

Te r m i n  w y d ł u ż o n y
 Nie wszyscy podatnicy dopełnili 
obowiązku złożenia informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości odnośnie 
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 
w gospodarstwie rolnym w wyznaczonym 
terminie tj. do dnia 30 marca 2012 r. Z 
uwagi na  różne przyczyny, także niezależne 
od podatnika termin składania powyższej  
informacji zostaje wydłużony do dnia 31 
maja 2012 r., FORMULARZ dostępny  jest 
na stronie www.gminachelmza.pl  lub w UG 
Chełmża pokój Nr 11(księgowość). 

W.Małas

Internet za 1 zł
 W związku z dużym zaintereso-
waniem i realizacją projektu „Internet dla 
wszystkich szansą rozwoju mieszkańców 
zamieszkujących tereny Gminy Chełmża” 
mieszkańców, Urząd Gminy Chełmża planu-
je  kolejny nabór wniosków od mieszkańców 
z miejscowości dotąd nie objętych projektem. 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru 
ogłoszone i umieszczone zostaną w miesiącu 
maju na stronie internetowej www.gmina-
chelmza.pl oraz na tablicach ogłoszeń w so-
łectwach.

Paweł Rutkowski
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Inwestycje w sport

ORLIK wyląduje dla Pluskowęs i okolicy
Gmina Chełmża to jeden z 31 

partnerskich samorządów dla Marszałka 
Województwa, które wezmą udział w ostatniej 
już edycji  rządowo-samorządowego programu 
„Moje boisko – Orlik 2012”.  Uroczystość 
podpisania umów partnerskich z samorządami 
uczestniczącymi w programie odbyła się 11 
kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim. 
Gminę Chełmża reprezentował Wójt Gminy 
Jacek Czarnecki wspólnie ze Skarbnikiem 
Martą Rygielską.

Nowy kompleks boisk sportowych 
wybudowany zostanie jeszcze w tym roku 
w Pluskowęsach w sąsiedztwie miejscowego 
gimnazjum. Kompleks ten stworzy odpowiednią 
bazę sportową nie tylko dla  PLuskowęs, ale i 
okolicznych miejscowości. Podobny „Orlik” 
funkcjonuje już od 2009 roku w Grzywnie. 
Gmina  otrzyma wsparcie na budowę „Orlika” 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Marszałkowska 
dotacja na budowę  kompleksu wyniesie 333 
tysiące złotych, a dotacja z Ministerstwa to 

kolejne 500 tysięcy 
złotych. Planowana 
łączna wartość 
inwestycji to 1.165.000 
zł. Ile dokładnie 
gminę kosztować 
będzie ORLIK w 
Pluskowęsach, okaże się 
po przeprowadzonym 
p o s t ę p o w a n i u 
przetargowym na 
Wykonawcę obiektu. 
Na dzień dzisiejszy  
samorząd zarezerwował 
w budżecie środki w 
wysokości 332 tysięcy 
zł.
Warto zauważyć, że 
w ramach wszystkich 
pięciu edycji programu 
w Kujawsko-Pomorskiem powstanie w sumie 
212 takich kompleksów sportowych. Będą z nich 
korzystać mieszkańcy aż 113 gmin. Samorząd 

województwa przeznaczył  na ten cel ponad 70 
milionów złotych.

KO
Foto UM

 Świetlice wraz ze swoim 
otoczeniem w niedługim czasie zmienią 
swoje oblicze. W gminie trwają obecnie  
prace  remontowe przy świetlicach  wiejskich 
w miejscowościach Browina, Kończewice, 
Bielczyny i Skąpe. Zagospodarowane 
zostaną także tereny przy tych obiektach.  
Łączny koszt wszystkich robót kosztować 
będzie samorząd gminny 320.142  zł.
 Wymienione  inwestycje przy 
świetlicach otrzymały dofi nansowanie z 
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku  w 
kwocie prawie 125 tys. zł. 
I tak świetlica  wiejska w Browinie zyska 

nowe posadzki , a teren wokół świetlicy  jest  
utwardzany kostką betonową. Zamontowane 
będą ławki i inne elementy małej architektury, 
założone trawniki i nasadzone drzewa i 
krzewy ozdobne. 

Podobnie w świetlicy wiejskiej 
w Kończewicach wykonane będą  nowe 
posadzki. Odmalowane zostaną ściany 
i  wymieniona będzie  stolarka okienna. 
Budynek na zewnątrz pokryje nowa elewacja. 
Teren przy  świetlicy  zostanie utwardzony 
kostką betonową, którego uzupełnieniem  
będą nowe trawniki.
Z kolei w budynku świetlicy wiejskiej  w 

Bielczynach trwa wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, ocieplany jest dach i  wykonana 
będzie nowa elewacja budynku.  Największy 
remont objął świetlicę  wiejską  w Skąpem. 
Tutaj w ramach robót budowlanych 
wykonywane są    nowe posadzki, na ścianach 
położone zostaną tynki. Wymianie podlega 
również  stolarka okienna i drzwiowa,  
instalacje elektryczne, wod-kan. i centralnego 
ogrzewania. Na zewnątrz budynku planuje się 
wykonać elewację i utwardzić  teren  kostką 
betonową. Zakończenie wszystkich prac 
przy świetlicach planowane jest na miesiąc 
czerwiec br.

KO

Odnowa otoczenia

Świetlice jak nowe

Świetlica w Browinie Świetlica w Bielczynach
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Mienie komunalne
Świetlice wiejskie
Wraz z wiosenną aurą również 

nasze najbliższe otoczenie zmienia swój 
 wygląd. W niektórych miejscowościach gminy są  tego dowody.  Od 
pewnego czasu kwitnąco wygląda świetlica wiejska w Nowej Chełmży, która 
wzbogaciła się o nową elewację. Nieskazitelna biel ścian kieruje w jedno 
słuszne miejsce spotkań mieszkańców sołectwa. Przed wejściem do świetlicy
wyrósł pokaźny daszek osłaniający dzieci czekające w tym miejscu na autobus
szkolny. Czyściej i bezpieczniej to śmiało można powiedzieć o tym 
miejscu.Budynek świetlicy dobrze komponuje z nowym chodnikiem.

Place zabaw
 Z dniem 31 marca zakończył się przegląd placów zabaw, a do  
13 kwietnia zostały usunięte zauważone usterki i szkody. Smutkiem 
napawa fakt niszczenia naszej  wspólnej własności przez ludzi. Niestety 
coraz częściej spotykamy się z  takim procederem.  Tylko od nas samych 
zależy w jakich warunkach bawić się  będą nasze dzieci. Zniszczone 
zjeżdżalnie, huśtawki sprężynowe zostały  wymienione na nowe, a 
uszkodzone piaskownice wyremontowane. Teraz są gotowe do zabawy 
naszych milusińskich, o których bezpieczeństwo powinniśmy dbać 
wszyscy.

 
 Boiska piłkarskie
 Przy boisku piłkarskim w Grzywnie użytkowanym 
przez miejscowy Klub Sportowy SOKÓŁ  „wyrosły” wiaty dla 
zawodników rezerwowych. Piłkarze  Sokoła oraz gracze przyjezdni 
mogą czekać na swoje miejsce na murawie w komfortowych 
warunkach. Nie zastąpi to oczywiście samego udziału w grze, ale 
zdecydowanie osłodzi czekanie na swoją kolej.

Przedszkole niepubliczne
 We współpracy z władzami przedszkola przy ul. 
Paderewskiego w Chełmży  powstała barwna balustrada przy 
wejściu tej placówki. Kolorowe kredki nieodmiennie kojarzą się 
z dziecięcymi zabawami nadając budynkowi  przyjazny wygląd 
wygląd, a jednocześnie zabezpieczają  dzieci przed upadkiem z tarasu. Tak 
kolorowe otoczenie wywołuje uśmiech na każdej twarzy nie tylko 
dziecięcej.

K.Makowiecki
Drogowa  Inicjatywa Samorządowa

Chodnik do Dźwierzna
 W celu 
poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w 
miejscowości Dźwierzno 
wybudowany zostanie 
jeszcze w tym roku 0,5 
km chodnik wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 551. 
Inwestycję gwarantują  
porozumienie i umowa 
zawarte w dniu 27 
kwietnia br. pomiędzy Samorządem Województwa a Samorządem 
Gminy Chełmża.  Zadanie zrealizowane będzie w ramach Drogowej 
Inicjatywy Samorządowej przy współpracy  z Województwem 
Kujawsko-Pomorskim.  Udział fi nansowy Gminy w/w  realizacji
zadania wyniesie 60%. Koszt budowy chodnika 
łącznie stanowić będzie kwotę 234.143 zł
Samorząd gminy ze swojej kasy do inwestycji dołoży 140.486 zł.  
Ostateczna wartość zadania zostanie ustalona po przeprowadzeniu 
wszelkich procedur postępowania przetargowego.

KO

Świetlica w Nowej Chełmży

Plac zabaw w Grzywnie

Boisko piłkarskie w Grzywnie

Siedziba przedszkola niepublicznego w Chełmży na ul. Paderewskiego.



W gminie trwa 
budowa kanalizacji. W 
związku z podpisaną 
umową  z Marszałkiem 
W o j e w ó d z t w a 
Kujawsko-Pomorskiego 
o przyznanie pomocy 
w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego 
PROW na lata 2007-2013 
dot. realizacji zadania 
„ U p o r z ą d k o w a n i e 
gospodarki ściekowej na 
terenie Gminy Chełmża” 
w marcu 2012 r. fi rma 
Wimar Sp. z o.o. przystąpiła do wykonania 
zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kończewice. Termin 
zakończenia  prac to  20.06.2012 r. 

Wartość całkowita zadania to 2.600.000 zł.
Na realizację zadania Gminie Chełmża 

przyznano dofi nansowanie w formie refundacji 
poniesionych kosztów w kwocie 1.377.000,00 zł

P. Zabłocki
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Wsie w gminie

Wizytówki gminy 

Nowego wyglądu w ostatnim czasie 
nabrały na terenie Gminy Chełmża świeżo 
wyremontowane  wiaty przystankowe, które  w 
barwach gminnych stanowią charakterystyczną 
wizytówkę naszej gminy.  Prace remontowe 
polegały na odmalowaniu ścian i  naprawie 
ewentualnych uszkodzeń dachu, posadzek i 
ścian. Prace wykonała Brygada Budowlana przy 
Urzędzie Gminy Chełmża.

Ł. Kowalski

Drogi gminne

WIOSENNE NAPRAWY
T r w a j ą 

prace związane 
z remontem 
dróg gminnych i 
wewnętrznych o 
nawierzchniach 
gruntowych i 
g r u n t o w y c h 
u l e p s z o n y c h . 
R o b o t y 
wykonywane są 
gminną równiarką 
natomiast walec 
do zagęszczania 
w y r ó w n a n e j 
n a w i e r z c h n i 
został wynajęty. 
W ramach 
p r o w a d z o n y c h 
remontów  wbudowane zostanie w drogi gminne 
ok. 9.000 ton mieszanki drogowej, która powstała 
w wyniku wymieszania mechanicznego pospółki 
drogowej z kamieniem wapiennym oraz innymi 
kruszywami. Materiał pozyskany został w 2011 
roku z autostrady.

Sortowanie materiałów wykonał  ,,Zakład 
Drogowo Budowlany s.c.’’ z siedzibą w Rogowie 
za kwotę 6,15 zł/t natomiast kamień wapienny 
zakupiono od fi rmy ,,Produkcja – Handel – 
Usługi ,,MAR – POL’’ z siedzibą w Toruniu za 
kwotę 66,42 zł/t. 

Łukasz Kowalski

Gospodarka ściekowa

SKANALIZWOANYCH WSI PRZYBYWA

Chronimy środowisko

KOLEJNE 100 OCZYSZCZALNI

BRĄCHNÓWKO           

Pałac z blaskiem
Samorząd Województwa w roku 

bieżącym przyznał Gminie Chełmża dotację w 
wysokości 50 tys. zł  na prace konserwatorskie 
i restauratorskie  przy zabytkowym pałacu w 
Brąchnówku.  

Gmina do inwestycji powinna 
dołożyć kolejne 50 tys. zł. Dzięki tym środkom 
planowany jest  remont elewacji budynku pałacu 
oraz wymiana rynien i obróbki blacharskie. 
Przeprowadzenie prac konserwatorskich 
przewidziano na czerwiec – sierpień  jeszcze 
tego roku. 

KO

SAMORZĄD i POLICJA

PARTNERSKA  WIZYTA
Nowy  Komendant Miejski  Policji 

w Toruniu Antoni Stramek  złożył wizytę 
Wójtowi Gminy Jackowi Czarneckiemu.
Podczas spotkania omówione zostały  
sprawy dotyczące bezpieczeństwa na terenie 
gminy i współpracy policji z samorządem 
Gminy Chełmża. Jednym z tematów było 
bezpieczeństwo podczas sezonu letniego 
w Zalesiu. Jak zapewnił  pan Komendant, 
gmina  ma   szansę na utworzenie letniego 
posterunku policji  na terenie ośrodka 
rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu.

KO

 Do Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu (PROW 2007-2013) w ramach 
działania 321 – Podstawowe usługi dla 
ludności wiejskiej złożony został wniosek 
na dofi nansowanie zadania polegającego na 
budowie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 
– 100 szt. Wniosek Gminy Chełmża przeszedł 

pomyślną ocenę.
Wartość kosztorysowa zadania  to 1.611.645 zł.
Wnioskowana kwota pomocy to 982.000 zł 
(259.000 zł – etap I, 723.000 zł – etap II).
W chwili obecnej tworzona jest lista rankingowa 
projektów do dofi nansowania. 

P. Zabłocki

Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Kończewice.
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Służba zdrowia
Z posiedzenia Rady Społecznej SPOZ w Zelgnie

W dniu 21 marca odbyło się w 
Urzędzie Gminy w Chełmży pierwsze w tym roku 
posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. 
Na spotkaniu Rada Społeczna przede wszystkim 
skupiła się na działalności fi nansowej Ośrodka. 
Kierownik przedstawił plan fi nansowy na 2012, 
który został zaopiniowany przez Radę stosowną 
uchwałą. 
 By móc zatwierdzić plan działania 
na rok przyszły należało dokonać rozliczenia 
roku ubiegłego. W tym zakresie Kierownik 
przy pomocy księgowej przygotował roczne 
sprawozdanie fi nansowe za 2011rok. Ważne 
jest, że rok ubiegły udało się zamknąć dodatnim 
wynikiem fi nansowym czyli krótko mówiąc 
zyskiem. W tym zakresie także zostały podjęte 
przez Radę Społeczną stosowne uchwały. 

Na spotkaniu Kierownik Ośrodka 
poinformował o realizowanych przez Ośrodek 
w roku ubiegłym programach profi laktycznych 
dot. chorób układu krążenia oraz chorób 

odtytoniowych. Mieszkańcy Gminy mogli także 
skorzystać z badania skóry, które wykonywane 
było w Ośrodku w ramach Regionalnego 
Programu Wczesnego Wykrywania 
Nowotworów Skóry. W tym roku kontynuowana 
jest profi laktyka zdrowotna w zakresie zajęć 
sportowych w siłowni w Zelgnie oraz planowane 
są do wykonania badania stomatologiczne 
uczniów klas VI szkół podstawowych naszej 
Gminy. Na te przedsięwzięcia środki fi nansowe 
przeznaczono w budżecie Gminy Chełmża.  
Natomiast z funduszy NFZ prowadzona będzie 
profi laktyka chorób układu krążenia, prewencja 
chorób płuc. Ośrodek oferuje także badania 
wzroku i słuchu.
Co do działalności Ośrodka nie wniesiono 
żadnych uwag i skarg. 

Sprawozdanie fi nansowe za 2011r. 
zostało zatwierdzone  podczas  kwietniowej sesji 
RG Chełmża.  

Anna Feeser-Bering

Brygada budowlana
Naprawiają i remontują 

Szereg prac remontowo – 
budowlanych i porządkowych na terenie 
miejscowości w gminie wykonuje na bieżąco 
gminna  brygada budowlana.
Tylko w miesiącu kwietniu  pracownicy 
brygady wykonali wiele prac w następujących  
wsiach:
1/Kończewice -  faszynowanie terenu przy 
skrzyżowaniu w centrum wsi,  naprawy na 
placu  zabaw,
2/Świętosław  -  trwa obecnie  remont podłogi 
– skuto posadzkę, 
3/Dźwierzno – przeprowadzona została  
naprawa placu zabaw, naprawa ławek przy 
świetlicy wiejskiej,
4/Skąpe – naprawa  dachu przy bibliotece  
samorządowej i  wykonanie wentylacji również 
dla pomieszczenia biblioteki,
5/ Nowa Chełmża- przy  świetlicy  zakończono 
remont elewacji budynku,
6/odnowa wiat przystankowych na terenie 
miejscowości: Grzywna (3 wiaty), Mirakowo,  
Morczyny, Zalesie,   Pluskowęsy (  4 wiaty) , 
Bocień, Dźwierzno, Skąpe,
7/Głuchowo- korytowanie terenu i ułożenie 
polbruku pod  garaż przy  świetlicy,
9/Szerokopas – remont podłogi w świetlicy – 
układanie płytek,
9/sprzątanie terenu gminy  w ramach  akcji 
WIOSNA 2012’.

Pracownicy grupy budowlanej 
przeprowadzili także wiosenne prace przy UG 
w Chełmży: odnowiono elewację na budynku 
UG, wymieniono drzwi przy budynkach 
gospodarczych, ustawiona została nowa 
tablica z mapą Gminy Chełmża, przygotowany 
został  przy placu UG  skwer pod wiosenne 
nasadzenia.

KO

STRUŻAL

Pracowali na rzecz wsi 

Sołtys sołectwa Strużal zawsze może 
liczyć na swoich mieszkańców, którzy chętnie 
włączają się w prace na rzecz wsi. Dlatego 
akcja wiosennych porządków w gminie miała 
duży  oddźwięk na Strużalu. Ponieważ  aura nie 
dopisywała w marcu, akcję przeprowadzono 14 

kwietnia. Od godz. 11.00 porządkowano wieś, 
czego efektem było napełnienie przeszło 30 
worków śmieci. 

Dziękuję za zaangażowanie
Sołtys Katarzyna Machalewska

Ochrona środowiska

AZBEST  DO WYMIANY
Do  Urzędu Gminy Chełmża 

do tej pory wpłynęło 30 wniosków o 
dofinansowanie odbioru odpadów 
zawierających azbest. W roku  bieżącym 
Gmina Chełmża wystąpi do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu 
o przyznanie dotacji na sfi nansowanie 
likwidacji pokryć dachowych zawierających 
azbest.

Osoby chętne do likwidacji pokryć 
dachowych w 2013 roku muszą złożyć 
stosowny wniosek do Urzędu Gminy 
Chełmża do dnia 31.10.2012 r. Wszelkich 
informacji w powyższej sprawie udziela 
Patryk Zabłocki, pok. nr 13, tel. (56) 675 60 
76 wew. 37.

P. Zabłocki

Zawody

Kominiarz  na szczęście
Pierwsze wzmianki o kominiarzach 

w Polsce sięgają XII, XIII wieku. W Chełmży 
pochodzą z czasów pierwszej wojny 
światowej i praktykuje się to wspaniałe 
rzemiosło do dziś. Jak wszyscy wiemy, praca 
kominiarza polega na udrażnianiu przewodów 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z 
sadz i zanieczyszczeń powstałych na skutek 
spalania paliwa w piecach, na  czyszczeniu 
piecy i urządzeń grzewczych. Wszystko to po 
to, żeby zapobiec pożarom, zaczadzeniom oraz 
by chronić ludzi i ich dobytek. W ciągu roku 
trzeba pamiętać o  czyszczeniu  przewodów 
wentylacyjnych, dymowych i spalinowych cztery 
razy w roku oraz o poddaniu się  co rocznej 
kontroli kominiarskiej, co reguluje prawo 
budowlan. Łączna ilość wizyt kominiarskich w 
roku zgodnie z przepisami regulującymi  wynosi 

pięć tj. cztery czyszczenia w okresie grzewczym 
i letnia kontrola. Kto nie przeprowadził rocznej 
kontroli oraz uchyla się od wymiatania, może 
zostać ukarany przez powiatowego inspektora 
nadzoru mandatem w wysokości do 500 zł 
lub karą pieniężną, którą orzeka sąd grodzki.
To tylko przypomnienie o obowiązkach dla 
właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.
Siedziba chełmżyńskich  kominiarzy 
znajduje się  przy ul. Rynek Bednarski 6, 
nr tel. 566752714. 

Wszystkim Kominiarzom z okazji 
Ich Święta w dniu 4 maja życzymy wiele 
pomyślności i satysfakcji z wykonywanego 
zawodu   wiążącego się z ogniem, który na co 
dzień zagraża materialnemu i duchowemu 
dobru człowieka.

KO



Samorząd Gminy Chełmża
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Dbamy o środowisko

Wiosenne sprzątanie
 Na przełomie marca i kwietnia ruszyła coroczna akcja 
wiosennego sprzątania gminy. W jej wyniku zostało uporządkowane 
wiele terenów komunalnych. W akcję tradycyjnie już włączyła 
się młodzież szkolna, sołtysi i mieszkańcy. Ilość zebranych 
niesegregowanych odpadów komunalnych wyniosła 9,28 ton. 
 Odpady te na koszt gminy zostały wywiezione na wysypisko. 
Dodatkowo na koszt gminy oczyszczone zostały i odmalowane przystanki 
autobusowe, naprawione tablice informacyjne. Uporządkowane zostały 
również  pobocza dróg gminnych,  powiatowych  i wojewódzkich przez 
odpowiednie  służby drogowe. Prace porządkowe  zakończone zostały 
przed Świętami Wielkanocnymi. Do porządkowania terenów przy 
jeziorach w gminie przystąpił również Polski Związek Wędkarski.
 Takie akcje to dobry pomysł, gdyż środowisko gminy 
jest zanieczyszczone odpadami, na których rozłożenie się potrzeba 
dobrych kilkuset lat. Dzięki takim akcjom otoczenie staje się czystsze i 
przyjemniejsze dla oka. Wiosenny czas to dobry czas, aby spojrzeć na 
swoja okolicę. Niestety nie wszyscy mieszkańcy i goście  mają jeszcze  
wyrobione  nawyki estetyczne. Stąd w dalszym ciągu na bierząco 
przybywa w niektórych miejscach w gminie  śmieci w rowach, lasach i 
na polach. 

KO

UWAGA – losujemy sprzęt ogrodniczy 
 Mieszkańcy Nawry ,Kiełbasina, Kuczwał  jako jedyni spośród  
uczestników  akcji porządkowania gminy „WIOSNA 2012” dostarczyli 
w terminie  do redakcji KURENDA zdjęcie dokumentujące ich  udział w 
wiosennej  akcji. Wśród wymienionych sołectw rozlosowany zostanie zestaw 
sprzętu ogrodniczego. 

KO

Rolnicy na minusie

Komisja szacuje straty  
W związku z trudną sytuacją w rolnictwie 

spowodowaną niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi, które przyczyniły się do 
znaczących strat w uprawach roślin ozimych w 
Gminie Chełmża powołana została komisja do 
szacowania strat. Komisję reprezentują osoby: 
Stanisława Stasieczek, Agata Kuczaj, Karolina 
Majewska, Krzysztof Makowiecki, Stodulski 
Mariusz, Klimkowski Jacek, Wójtowicz 
Wiesław, Ośmiałowski Andrzej, Żak Stanisław, 
Galus Adam. Komisja pracuje w terenie od 
16.04.2012 r. Dodatkowo w pracach Komisji na 
terenie danej miejscowości uczestniczy sołtys. 
Na podstawie sporządzonych  protokołów  
indywidualnych  zostanie sporządzony  gminny 
protokół zbiorczy, który umożliwi automatyczne 
procentowe wyliczenie szkód w gospodarstwie 
rolnym . Jeżeli rolnik uzyska powyżej 30 % strat 
będzie mógł się starać o wsparcie w następujących 
formach pomocy:

• możliwość odraczania i rozkładania 

na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i 
dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania 
opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg 
w opłatach czynszu, a także umarzania raty 
płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, 
na indywidualny wniosek producenta rolnego 
przez Prezesa ANR;

• możliwość uzyskania pomocy w 
opłacaniu bieżących składek w KRUS na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz 
regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie 
odraczania terminu płatności składek i 
rozkładania ich na dogodne raty, ubiegania 
się o zmianę dotychczasowych warunków 
spłat należności z tytułu zadłużenia lub 
umorzenia w całości lub w części bieżących 
składek, z zachowaniem prawa do świadczeń 
emerytalno-rentowych.

Ponadto szef resortu rolnictwa 
poinformował, że w związku z  uzyskaniem 

pomocy na przesianie upraw ozimych należy 
złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego 
ARiMR oraz oświadczenie o powierzchni upraw 
rolnych wymagającej ponownego obsiewu, 
potwierdzone przez komisję powołaną przez 
wojewodę lub kopię protokołu z oszacowania 
strat. Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc 
do 1 czerwca br. W przypadku tej pomocy nie 
ma warunku ubezpieczenia 50 % upraw i progu 
30 % szkód w całym gospodarstwie rolnym. 
Wysokość pomocy na ponowne obsianie to 
100 zł na każdy hektar powierzchni uprawy 
żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku 
lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz 
ozimych plantacji nasiennych, wymagający 
ponownego obsiania. Obszar ten ustalany będzie 
przez kierownika biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 
podstawie złożonego przez rolnika wniosku.

K.Majewska

Mieszkańcy Kuczwał

Mieszkańcy Nawry

Porządki w Kiełbasinie
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Infrastruktura sportowa

Mały ORLIK w Głuchowie
 D z i e c i , 
młodzież i społeczność 
gimnazjum w 
Głuchowie powinni 
mieć powody do 
radości: rusza  
m o d e r n i z a c j a  
bazy sportowo 
– rekreacyjnej 
przy miejscowym 
gimnazjum. Obecne 
boisko wielofunkcyjne  
zmieni swoją asfaltową 
nawierzchnię na 
1320 mkw.
nawierzchni sztucznej 
trawy. Jeszcze w tym roku  amatorzy piłki 
nożnej  rozegrają    tutaj  swoje mecze 
piłkarskie, ale nie tylko.

Zakres robót przy boisku obejmie 
również wykonanie wokół boiska  chodnika  
z  polbruku , wymieniona zostanie  siatka 
ogrodzeniowa w istniejącym ogrodzeniu 
oraz teren przyległy do boiska uzupełnią 
wysadzone drzewa i krzewy iglaste. 
Dodatkowo na boisku zamontowane 
zostaną nowe urządzenia sportowe takie jak 
wyposażenie 
do gry w piłkę ręczną, wyposażenie gry w 
koszykówkę, wyposażenie gry w siatkówkę. 
Nowością zapewne jest wyposażenie gry 

w tenisa ziemnego.  
Modernizację boiska 
przeprowadzi fi rma 
BOGMAR Sp. z o.o.  z  Ostromecka. Łącznie 
inwestycja kosztować będzie prawie 400 
tys. zł. Dofi nansowanie z Unii wyniesie nie 
więcej niż 50% kosztów kwalifi kowanych 
inwestycji.

Inwestycja współfi nansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w ramach  „Odnowa i rozwój wsi”. 
Podobna modernizacja czeka boisko w 
Kuczwałach.  

KO

Mienie gminne
O jeden budynek więcej

Zasoby mienia gminnego w tym roku powiększyły  się o 
budynek gospodarczy w miejscowości Grzywna. Budynek  wraz z 
przylegającą działką na rzecz  gminy przekazało miejscowe Kółko 
Rolnicze. 
Powierzchnia tego okazałego budynku wynosi 350 m kw, a powierzchnia  
działki to kolejne 1210 m kw. Obecny stan techniczny budynku jest 
niezadawalający, wymagający  remontu.

KO

TURYSTYCZNE ZALESIE

Oczekujący wniosek
W odpowiedzi na konkurs 

ogłoszony w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
13 – Działanie 6.2 - Rozwój usług 
turystycznych i uzdrowiskowych  Gmina 
Chełmża złożyła wniosek na projekt 
„Zagospodarowanie turystyczne rejonu 
Zalesia i stworzenie parku kulturowego 
nad Jeziorem Grodzieńskim – etap II”. 
Wartość całkowita zadania to  3  266  965 
zł, a wnioskowana kwota wynosi 1 561 381 
zł (60% kosztów  kwalifi kowanych). W 
ramach projektu zaplanowana jest  budowa  
pomostu przy plaży, stawu rekreacyjnego  i 
kanałów  łączących z jeziorem a także budowa 
kolektora kanalizacyjnego łączącego istniejącą 
kanalizację na  terenie rekreacyjnym w Zalesiu  
z kolektorem gminnym w Pluskowęsach 
odprowadzającym ścieki do oczyszczalni.
Pozostałe 15 projektów, w tym także wniosek 
Gminy Chełmża utworzyło listę rezerwową z 
wnioskowaną dotacją na łączną kwotę 20,128 
mln zł. Realizacja projektów z listy rezerwowej 
będzie uzależniona od wielkości środków 
zaoszczędzonych podczas przetargów na 
projekty z listy podstawowej.

Wniosek Gminy Chełmża jest 
jednym z 15 wniosków, który znalazł się na  
liście rezerwowej. 

K. Bober

 Trwają intensywne prace nad 
realizacją zadań Funduszu Sołeckiego na rok 
2012:
1. W Kiełbasinie świetlica wzbogaciła się o meble kuchenne, 
podłączono wodę i zainstalowano oświetlenie terenu przed świetlicą
2. Kończewicka świetlica wzbogaciła się z kolei o markową chłodziarkę 
i wyposażenie kuchni w naczynia itp.
3. Nowa Chełmża zmieniła diametralnie wygląd swojej świetlicy 
fundując jej nową elewację, zadaszenie przed wejściem, które również 
służyć będzie dzieciom czekającym na autobus szkolny
4. W Dziemionach zamontowane zostaną nowe bramki na boisku do 
piłki nożnej zakupione i składowane na tamtejszej Stacji Uzdatniania 
Wody.
5.Toalety w świetlicy w Szerokopasie straszyć już nie będą nowe płytki i 
armatura nadają im schludny wygląd.
6.Mirakowo stawia na rozrywkę, dlatego zakupiło wyposażenie do 
świetlicy w postaci piłkarzyków i stołu do tenisa.
7.W Liznowie powstanie z kolei plac do gry w piłkę koszykową gdzie  staną 
zakupiono już elementy infrastruktury sportowej.
8.Trwają prace nad sfi nalizowaniem umowy na elementy placów 
zabaw z funduszu sołeckiego i trzech przypadkach namiotów 
imprezowych.
9. Rozpoczęto prace w Świętosławiu. To remont podłogi w świetlicy.
10.Nowe krzesła uzupełniły wyposażenie świetlicy na Windaku.
11. Wiele sołectw zakupiło narzędzia, które posłużyć mają do utrzymania 
porządku na ich terenie.
12. Rozpoczęto remont świetlicy w Browinie, gdzie wkład swój w postaci 
pieniędzy z funduszu sołeckiego mieli również mieszkańcy.

K.Makowiecki

FUNDUSZE  SOŁECTW

Inwestują w swoje wsie
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ODNOWA WSI

PODZIWIAĆ I WYPOCZYWAĆ                                                                           
 Śmiało można mówić, że w gminie 
powstaje skwer rekreacyjny z prawdziwego 
zdarzenia, który urządzany  jest w centrum 
miejscowości Pluskowęsy. Dzisiaj możemy 
tylko podziwiać  porządkowany w tym miejscu 
teren przy brzegu jeziora, na którym przybywa 
infrastruktury. Podczas najbliższego sezonu 
mieszkańcy będą mogli spędzać tutaj swój 
wakacyjny czas. Koszt inwestycji to prawie 814 
tys. zł.

Skwer obecnie został zrekultywowany,  
wyposażony  w kładki wędkarskie. Budowany 
jest pomost przy plaży. Jednak elementem 
podstawowym tego miejsca jest  400 m kw. plaża. 
Plażę uzupełnią obiekty małej architektury takie 
jak  parking z kostki betonowej o powierzchni 
108m2, chodniki, schody terenowe, dwie 

altany drewniane, ławki 
drewniane, miejsce na ognisko, 
ogrodzenie.  Skwer będzie 
oświetlony. Inwestycja obejmie 
także nasadzenia zieleni i nowo 
założone trawniki.
Inwestycja jest kolejną w 
gminie współfi nansowana  ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 „Odnowa i rozwój 
wsi”. 
Skwer buduje i urządza 
fi rma STALBUD z siedzibą w  
Złotorii. 

KO

Lokalna Grupa Rybacka
 „ŚWIĘTO RYBY- JESIOTR 

POWRACA” – pod takim hasłem w roku 
bieżącym odbędzie się coroczny piknik na 
powitanie lata w Zalesiu w dniu 24 czerwca 
br.  Impreza zostanie zorganizowana 
w partnerstwie z Okręgiem Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Toruniu. Z 
kolei dzień wcześniej odbędzie się otwarty 
turniej siatkówki rekreacyjno – plażowej, 
który wpisał się w tradycję Powitania Lata 
w Zalesiu.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża złożyło wniosek o 
dofi nansowanie  projektu pt. „Promocja 
obszaru i popularyzacja rybactwa 
na terenie LGR poprzez organizację 
festynu promocyjnego pn. ŚWIĘTO 
RYBY- JESIOTR POWRACA” w ramach 
ogłoszonego konkursu przez Lokalną 
Grupę Rybacką RYBAK na realizację  
operacji   „Wzmocnienie konkurencyjności 
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa”. 

Justyna Błaszczyk

Infrastruktura przyjeziorna

„RYBAK” dofi nansuje
Warto szukać pomysłów na 

inwestycje związane z rybołówstwem. 
Lokalna Grupa Rybacka  RYBAK 
dofi nansuje  w najbliższych latach 2013-2014  
inwestycje, ale tym  razem w infrastrukturę 
wodną. Zagospodarowanie terenów 
przyjeziornych czeka  Strużal  i Bielczyny. 
Dzięki pieniądzom z Unii w Bielczynach ma 
powstać plaża nad jeziorem głuchowskim. 
Dodatkiem do plaży ma być plac zabaw dla 
dzieci, wiata i pomosty. Przy plaży wybudowany 
zostanie również parking, a dla amatorów 
siatkówki oczywiście boisko do piłki siatkowej. 
Zmodernizowana będzie także droga dojazdowa.
Z kolei w  Strużalu na terenie przyległym 
do jeziora planuje się wybudowanie  wiaty,  
wolnostojącego parterowego budynku 
sanitariatu,  placu zabaw, pomostu, parkingu. 
Dodatkowo teren ubogacony zostanie w zieleń. 
Skąpe – wieś ze zbiornikiem retencyjnym ma 
również  szansę   na budowę wiaty i nasadzenia 
zieleni. 
Planuje się również zagospodarowanie 
pozostałego terenu gminnego w Zalesiu poprzez  
budowę wiaty, pomostów 10 szt., parkingów 
i zieleni. Poza tym wyznaczona ma zostać i 
oznakowana na tym terenie   ścieżka pieszo -  
rowerowa i droga o długości prawie 1,5 km.

Wspomniane inwestycje mają 
być kolejnymi już w gminie inwestycjami 
sfi nansowanymi w czasie ostatnich lat ze 
środków unijnych. 

KO
PUBLIKACJE

ALBUM WSPOMNIEŃ
Posiadacze  starych fotografi i w 

albumach  rodzinnych, kolekcjonerskich, w 
kronikach szkolnych, wiejskich czy kościelnych 
mogą przyłączyć się do tworzenia gminnego 
Albumu Wspomnień. Dzięki fotografi om, które 
uda się  zebrać  zilustrowani  zostaną dawni 
mieszkańcy, wydarzenia i miejsca związane z 
Gminą Chełmża, które czas odsunął w cienie 
zapomnienia.
 Dlatego zachęcamy do włączenia się 
w odkrywanie historii naszej  Małej Ojczyzny w 
oparciu o stare fotografi e.
 Osoby, które zdecydują się udostępnić  
stare fotografi e z własnych zbiorów na potrzeby 
tworzonego albumu proszone są o kontakt z UG 
Chełmża – insp. ds. promocji K.Orłowska, tel. 
56 675 60 76.
 Zbiórka fotografi i trwa. Są już 
pierwsze osoby, które zdecydowały się przekazać 
ciekawe fotografi e do powstającej publikacji.
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Konferencja historyczna

PAMIĘĆ HISTORYCZNA  MUSI  TRWAĆ
Do Dźwierzna , miejsca 

upamiętniającego dramat   1,5 tysiąca kobiet 
żydowskich sprzed  prawie 70 lat zjechali 
uczestnicy konferencji historycznej, której 
organizatorami  byli  obecni Wicemarszałek 
Senatu RP Jan Wyrowiński i Wójt Gminy 
Chełmża Jacek Czarnecki.  Konferencja 
poświęcona została tematowi losów Żydów 
w niemieckich podobozach KL Stutthof na 
terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Drugi powód, dla którego odbyła 
się tutaj wspomniana konferencja to Medal 
Marszałka Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus 
Cuiaviano-Pomeraniensis”, którym 
uhonorowany został wieloletni były proboszcz 
ks. Kanonik Zbigniew Koślicki. Ksiądz Kanonik 
w trakcie swej posługi zabiegał o upamiętnienie 
Żydówek zamęczonych w hitlerowskich 
obozach pracy w okolicach Torunia. Udało mu 
się przesunąć granice parafi alnego cmentarza, 
dzięki czemu objęły one masowy grób  ofi ar 
podobozów KL Stutthof, działających podczas 
II wojny w okolicy Dźwierzna. Z tej okazji 
Międzyszkolny Chór DA CAPO zadedykował 
laureatowi uroczysty koncert.

Udział w konferencji wzięli zaproszeni 
goście i mieszkańcy gminy.  Wśród gości   
obecni byli  między innymi Poseł na Sejm 
Krzysztof Ardanowski, Sekretarz Województwa 
Marek Smoczyk, Naczelnik Delegatury IPN w 
Bydgoszczy Krystyna Trepczyńska, Kierownik 
Działu Dokumentacyjnego w Muzeum Stutthof 
w Sztutowie Danuta Drywa i Weronika Litwin z 
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. W 
konferencję zaangażowali się uczniowie ze szkoły 

podstawowej w 
Zelgnie, uczniowie 
ze Stowarzyszenia 
H O R Y Z O N T 
przy Gimnazjum 
w Pluskowęsach 
i  młodzież z 
U n i s ł a w s k i e g o 
T o w a r z y s t w a 
H i s t o r y c z n e g o . 
Podczas spotkania 
nie zabrakło 
historyków i co 
n a j w a ż n i e j s z e 
świadków, którzy 
p o t w i e r d z i l i  
tragiczny los 
żydowskich kobiet 

pracujących w 
podobozach KL 

Stutthof funkcjonujących w gminie w  Bocieniu, 
Szerokopasie i Grodnie. W roli świadków 
wystąpili panowie Jan Błądek z Zajączkowa i 
Władysław Gębski pochodzący z Szerokopasu, 
którzy przytoczyli niejedną scenę z życia 
żydowskich więźniarek. 
Inicjatywę zorganizowania konferencji poparł 
w swoim liście do jej uczestników Ambasador  
Izraela w Warszawie Zvi Rav-Ner „- Ani przez 
chwilę nie wolno nam 
zapominać bolesnego 
przesłania płynącego z 
tego właśnie miejsca. 
Musimy czynić wszystko, 
by tragiczna historia 
nie powtórzyła się. Dziś 

pamiętamy nie 
tylko o ofi arach, 
ale również o 
wspaniałych i 
s z l a c h e t n y c h  
l u d z i a c h , 
S p r a w i e d l i w y c h 
wśród Narodów 
Świata, którzy nie 
bacząc na grożące 

im i ich rodzinom niebezpieczeństwo, spieszyli 
z pomocą prześladowanym. To dzięki nim 
przetrwało wiele tysięcy Żydów. Uratowali nie 
tylko ludzkie życie, lecz również godność w tych 
straszliwych i nieludzkich czasach.”
W trakcie konferencji uczestnicy mogli 
zapoznać się z dokumentacją obozu  KL 
Stutthof, którą dokładnie omówiła dr Danuta 
Drywa. Stowarzyszenie HORYZONT przy 
Gimnazjum w Pluskowęsach wspólnie z 
Unisławskim Towarzystwem Historycznym 
zaprezentowało zwiastun fi lmu pt.” Bocień – 
oblicza nazistowskiego okrucieństwa”,  którego 
premiera planowana jest na czerwiec bieżącego 
roku. Film jest swojego rodzaju dokumentem 
historycznym powstającym w oparciu o 
zdarzenia historyczne poparte wypowiedziami 
świadków.   Zainteresowanie  uczniów z 
Gimnazjum w Pluskowęsach historią i kulturą 
żydowską nie jest przypadkowe. Wcześniej 
uczniowie tej szkoły byli  realizatorami innego 
projektu w ramach Koła Historycznego KLIO 
pn.” Przywracamy pamięć o żydowskich 
mieszkańcach Miasta i Gminy Chełmża – ich 
historii i kulturze”. Młodzież wówczas  adoptowała 
pomnik w Grodnie poświęcony Żydówkom 
zamęczonym na  terenie gminy, uczyła się o 
holokauście, poznawała kulturę żydowską.
Z wielkim zaangażowaniem  w konferencję 
włączyło się toruńskie Stowarzyszenie 
Historyczno-Wojskowe KAPONIERA, 
które zaprezentowało fi lm i rozmowy ze 
świadkami dokumentując podobne do miejsc  
w gminie, także  miejsce  z  funkcjonującym 
podobozem KL Stutthof w Chorabiu ( 12 km w 
okolicach Torunia). Jak zapewnili członkowie 
wspomnianego Stowarzyszenia ich dążeniem 
jest upamiętnienie tego miejsca.

Konferencję uświetniła młodzież 

działająca przy Stowarzyszeniu HORYZONT 
recitalem muzyki żydowskiej. Nie zabrakło 
również elementu lokalnego: panie z 
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowały dla uczestników poczęstunek w 
postaci  przepysznych  ciasteczek purimowych 
zwanych hamantaszami, będących  przysmakiem 
ludności żydowskiej.

KO

Konferencję rozpoczęło uroczyste składanie wizanek przy pomniku na cmenta-
rzu parafi alnym.

Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ks. kanonikowi Z.Ko-
śliciemu wręczył Sekretarz Województwa M.Smoczyk.

Międzyszkolny chór DA CAPO.
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SPORTY WODNE

Żeglarze osiądą w Zalesiu
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - Toruński  Klub 

Żeglarski w  Toruniu  na swoją  bazę wybrało ośrodek rekreacyjno 
– wypoczynkowy w Zalesiu. Za decyzją żeglarzy opowiedzieli się 
Radni Gminy przyjmując na ostatniej Sesji uchwałę w sprawie 
zgody  na dzierżawę gruntu o powierzchni 0,2057 na terenie 
ośrodka. W  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  
Gminy  Chełmża dzierżawa  obejmuje   tereny   o  symbolu UTw - 
stanica wodna. 

Klub zamierza wykorzystać wydzierżawione miejsce w Zalesiu 
przez najbliższe 10 lat na prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży 
na łodziach żeglarskich i  zlokalizować bazę treningową. Poza tym 
będzie to miejsce do przechowywania sprzętu wodnego. W tym celu 
toruńscy żeglarze ustawią lekki hangar. Dodatkowo Stowarzyszenie  
planuje  złożyć wniosek o dofi nansowanie operacji pod nazwą 
„Budowa przystani wodnej w Zalesiu nad jeziorem Chełmżyńskim 
oraz organizacja kola żeglarskiego dla dzieci i młodzieży” w ramach 
programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów  rybackich 2007-2013”.

KO

Gminny projekt na budowę solarów w gminie na obiektach 
zarówno komunalnych jak i prywatnych będzie stanowić jedną dużą 
inwestycję rozlokalizowaną na całym obszarze gminy. Inwestycja 
dotyczyć będzie realizacji projektu pn.„Zwiększenie wykorzystania 
energii odnawialnej w gminie Chełmża poprzez zastosowanie 
przyjaznej środowisku energii słonecznej” przy udziale środków 
unijnych.

Dotychczasowe  prace  skupiły się  na dokładnym przygotowaniu  
zakresu inwestycji  do przetargu. Opracowana została specyfi kacja 
zamawianego sprzętu wraz z zestawieniem budynków mieszkalnych i 
budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy oraz zakres 
dla inspektora nadzoru inwestorskiego. Ta cała dokumentacja umożliwia 
uruchomienie procedury przetargowe. Jednak zanim to nastąpi, to projekt 
Specyfi kacji Istotnych Warunków Zamówienia  oraz projekt umowy 
na wykonanie inwestycji będzie musiał zostać jeszcze skonsultowany z 
Urzędem Marszałkowskim. Po zakończonych  konsultacjach zostanie 
dopiero ogłoszony przetarg na realizację zadania.
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