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W GMINIE OŻYWIENIE
Tylu wydarzeń, imprez i jubileuszy skumulowanych
w tak krótkim czasie jeszcze w naszej gminie
chyba nie było.
Rozpoczynając od Gminnego Dnia Dziecka w Nawrze, poprzez jubileusze i wydarzenia samorządowe, festyny gminne
i lokalne kończąc w Bielczynach pod znakiem truskawki – tak
można podsumować miniony miesiąc z działalności samorządu i aktywności jego mieszkańców.
To co działo się na przestrzeni maj – czerwiec postaramy
się naszym mieszkańcom zrelacjonować w bieżącym i w kolejnym numerze KURENDY.
Zapraszamy również do śledzenia gminnej strony www,
na której udostępniamy wszelkie aktualności i galerie z tego
wszystkiego co wydarzyło się lub dopiero wydarzy.



GMINNY DZIEŃ DZIECKA W NAWRZE
Tutaj dzieci z gminy obchodziły swoje
święto. Uśmiech i radość najmłodszych
pociech w tym dniu jest dla nas,
organizatorów najważniejsza.



25 LAT GMINY CHEŁMŻA !
Nasza lokalna wspólnota samorządowa na przestrzeni tych lat zmieniła się
w nowoczesny samorząd. To mieszkańcy
sami decydują o sprawach, które ich dotyczą. Reforma samorządowa uchodzi
dziś za jedną z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza.
W naszej gminie też obchodziliśmy jej
jubileusz.



ŚWIĘTO TRUSKAWKI – TAKIEJ IMPREZY W GMINIE CHEŁMŻA JESZCZE NIE BYŁO
To wielkie wydarzenie z truskawką w roli głównej w Bielczynach zorganizowało Koło Kobiet Aktywnych OD–NOVA.
Impreza była udana i wyjątkowo truskawkowa.



POLSKIE KWIATY KWITNĄ
Zapraszamy do oglądania klipu o POLSKICH KWIATACH.
Ilustracja filmowa pieśni ludowej To i hola powstała na polanie
w Skąpem. Klip przygotowała Telewizja Po Sąsiedzku.



ROWEROWE LATO NADESZŁO
Wakacyjne wojaże warto dostosować do lokalnej oferty: jeziora
i bogata infrastruktura dostosowana do rekreacji i wypoczynku.
Do tych wszystkich miejsc dojedziemy ścieżkami rowerowymi.
Uroczysta inauguracja najdłuższej ścieżki rowerowej na trasie Toruń –
Chełmża –Grzywna odbyła się 21 czerwca br.
opr. K. Orłowska
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Samorząd i mieszkańcy

URODZINY GMINY CHEŁMŻA
27 maja – Dzień Samorządu
Terytorialnego. Jest to
obchodzone corocznie święto
uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. Upamiętnia
pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.
W roku bieżącym przypada 25 rocznica Samorządu
Terytorialnego. To włanie wówczas takie samorządy
lokalne jak Gmina Chełmża otrzymały władzę,
odpowiedzialność, pieniądze i określone zadania.

W sesji udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatowego:
Starosta Mirosław Graczyk i Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski oraz mieszkańcy Gminy. Pan Starosta przekazał
na ręce Przewodniczącego RG Chełmża Janusza Iwańskiego i Wójta
Jacka Czarneckiego życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Życzył samorządowcom przede wszystkim tolerancji i dialogu ze społeczeństwem, bo to właśnie jest demokracja. A bez demokracji nie ma
wolności. „Mamy poczucie samorealizacji w grupie, podejmujemy decyzje na własny rachunek” – mówiąc o demokracji zaznaczył Starosta.
Wójt Jacek Czarnecki podczas sesji uhonorowany został medalem za zasługi na rzecz rozwoju Powiatu Toruńskiego.
Podsumowanie 25 lat Gminy Chełmża zwieńczył tort urodzinowy,
który został rozczęstowany wśród lokalnych samorządowców, gości,
kierowników jednostek organizacyjnych w gminie i pracowników UG
KO
uczestniczących w sesji Rady Gminy Chełmża.

Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu T. Zakrzewski, Starosta
M. Graczyk, Wiceprzewod. RG St. Żak i Przewod. RG J. Iwański

25 lat temu nie było samorządu Gminy Chełmża. „Miałem okazję tworzyć Gminę Chełmża od zera. Gmina Chełmża wówczas była
tylko nazwą. Dzisiaj mamy ludzi, mienie i władzę. Dzisiaj jesteśmy
bogatą gminą” – mówił podczas sesji włodarz Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki. Ten dostojny jubileusz samorządowcy z Gminy
Chełmża podsumowali podczas sesji Rady Gminy Chełmża.

Na zdjęciu: Odznaczony medalem za zasługi na rzecz rozwoju Powiatu Toruńskiego
Wójt J. Czarnecki przujmuje z rak Starosty M. Graczyka gratulacje

Z życia OSP

SŁUŻĄ JUŻ 110 LAT!
6 czerwca upłynął w naszej gminie pod znakiem
Święta Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
W tym dniu spotkali się druhowie z gminy, aby świętować
dzień patrona strażaków – Świętego Floriana
oraz 110-lecie istnienia OSP Grzegorz.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem do kościoła strażaków ze wszystkich jednostek Gminy Chełmża oraz zaprzyjaźnionych sąsiadów z Dubielna.
2
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Na uroczystości obecni byli Poseł na Sejm RP Zbigniew Giżyński,
Komendant Miejski PSP w Toruniu st. bryg. Kazimierz Staﬁej,
Dowódca JRG PSP w Chełmży st. kapt. Wojciech Wojciechowski,
Kapelan strażaków ks. kan.Zbigniew Koślicki, ks.kan.Stefan Maliszewski, ks. kan Krzysztof Badowski. W uroczystości uczestniczyli
Zastępca Wójta Gminy Kazimierz Bober, Sekretarz Gminy Ewa Pudo i
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Chełmża Stanisława Stasieczek.
Podczas części oﬁcjalnej uroczystości były odznaczenia złotym,
srebrnym i brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Przekazany został również sztandar nieistniejącej już jednostki ZOSP Dźwierzno do tworzącego się kącika historycznego strażaków w Zelgnie.
Ponadto do wspomnianego kącika historycznego traﬁ także kronika
po byłej jednostce OSP w Bielczynach.
Humory i pogoda strażakom podczas ich święta w Grzegorzu
dopisały. Biesiada strażacka trwała do późnych godzin, wszyscy
W. Żółtowski
bawili się wspaniale.
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Powiadamianie SMS
29 maja w Urzędzie Gminy Chełmża podpisana została umowa na uruchomienie
systemu powiadamiania SMS'ami mieszkańcach o awariach, wydarzeniach,
zagrożeniach, akcjach środowiskowych, płatnościach itp.
Nadawcami treści SMS'ów będą pracownicy
Urzędu Gminy. Po stwierdzeniu, że istnieje konieczność przekazania ważnej informacji do danej grupy
odbiorców, przy pomocy specjalnej strony internetowej przygotują treść SMS'a i automatycznie roześlą wiadomość do wszystkich osób zapisanych w danej grupie. Każdy mieszkaniec, posiadający telefon
komórkowy, aby otrzymywać wiadomości SMS
związane z danym tematem może zapisać się do
interesującej go grupy lub kilku grup.
Już teraz można rozpocząć rejestrację do grup
wysyłając SMS'a na numer 661 000 112 wpisując
w jego treść odpowiedni kod grupy przedstawiony
obok.
W celu zapisania się do kilku grup należy wysłać
kilka SMS'ów – w takim wypadku potwierdzenie
regulaminu w kolejnych zapisach nie jest konieczne.
Zapis do systemu i usunięcie odbywa się w sposób
ciągły i jest możliwy przez całą dobę – siedem dni
w tygodniu. Pierwsze SMS'y zostaną wysłane przez
Urząd Gminy Chełmża po 15 czerwca.
Mieszkaniec nie ponosi kosztów związanych z
otrzymywaniem wiadomości SMS. Jedyny koszt dla
osoby zapisującej się, to koszt z tytułu wysłania
SMS'a rejestrującego i SMS'a potwierdzającego regulamin, wynoszą one tyle, ile standardowy SMS
u operatora, z którego osoba zapisująca się korzysta.
Koszty związane z utrzymaniem i rozsyłaniem
SMS'ów ponosi Urząd Gminy Chełmża.
W drugiej połowie czerwca zaplanowano uruchomienie strony internetowej, przy pomocy której
również będzie można dokonać rejestracji. Ta metoda rejestracji zostanie przedstawiona w kolejnym
Paweł Rutkowski
wydaniu Kurendy.

Opis planowanych treści,
które będą przesyłane
w ramach grupy

Nazwa grupy

SYSTEM
RUSZA

SMS

Kod
rejestrujący

Kod
wyrejestrujący

Ostrzeżenia
i zagrożenia

Ostrzeżenia meteorologiczne
przekazane z Centrum Zarządzania
Kryzysowego o stopniach zagrożenia 2 i 3

tak.ctr011

nie.ctr011

Imprezy kulturalne
i sportowe

Zapowiedzi imprez kulturalnych
i sportowych o zasięgu gminnym

tak.ctr012

nie.ctr012

Środowisko
(doﬁnansowanie,
akcje środowiskowe)

Akcje zbiórki śmieci wielkogabarytowych,
możliwości doﬁnansowania OZE
(solary, fotowoltaika),
wymiana eternitu itp.

tak.ctr013

nie.ctr013

Podatki i opłaty

Przypomnienie o płatnościach

tak.ctr014

nie.ctr014

tak.ctr015

nie.ctr015

tak.ctr016

nie.ctr016

Zaplanowane przerwy w działaniu
Utrudnienia i awarie sieci wodno-kanalizacyjnej, objazdy
i remonty dróg itp.
Inne komunikaty
i ogłoszenia

Komunikaty niesklasyﬁkowane,
które mogą mieć ważne znaczenie
dla mieszkańców Gminy

Krok 1
Wyślij SMS'a o treści wybranego kodu rejestracyjnego na numer 661 000 112
Krok 2
Na Twój numer zostanie przesłany SMS z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem
i jego akceptacją
Krok 3
Jeśli zaakceptujesz zapisy w regulaminie odeślij SMS'a o treści ZGODA na numer
661 000 112
Krok 4
Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS'a z potwierdzeniem

Izby Rolnicze po wyborach

GMINA CHEŁMŻA W STRUKTURACH
31 maja br. rolnicy, podatnicy podatku
rolnego z terenu Gminy Chełmża wybierali spośród
czterech zgłoszonych kandydatów przedstawicieli do
Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

W wyniku głosowania na Radnych Powiatowych KujawskoPomorskiej Izby Rolniczej okręgu wyborczego dla Gminy Chełmża
wybrano panów: Włodzimierza Romanowskiego z Zelgna i Dominika
Zająca z Pluskowęs.
A. Feeser-Bering

Życzymy owocnej pracy na rzecz rolników w nadchodzącej czteroletniej kadencji.

Organizacje społeczne
W Sławkowie zawiązało się kolejne Koło Gospodyń Wiejskich.
Panie mają wiele pomysłów na rozwinięcie swojej działalności, w tym kulinarnej. Być może wkrótce poznamy kolejne
smaki regionu wprost ze Sławkowa. Na spotkaniu na stole królowały naleśniki w kilku postaciach: naleśniki ze szpinakiem,
naleśniki z kurczakiem i serem oraz naleśniki – krokiety. Jednakże
głównym produktem Koła w Sławkowie mają być słodkie produkty z dodatkiem różanym.
Temat róż w Sławkowie pojawił się już przy realizacji projektu
CIK – Zapiecek w 2013 roku. Malowane róże wzbogaciły okiennice Poniatówki w Sławkowie jak i komin wewnątrz obiektu.

KÓŁ W GMINIE PRZYBYWA

Jedną z propozycji Koła mają
być pumelki różane czyli pączki z nadzieniem różanym wg własnej receptury.
Przewodniczącą liczącego 15
pań Koła została Bożena Ciupek,
zastępcą Przewodniczącej Katarzyna Matylska, Skarbnikiem Hanna Pawlak, a Sekretarzem Koła
Joanna Rybitwa. Justyna Błaszczyk
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Mienie gminne

Chronimy środowisko

PORZĄDKUJEMY ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
11 lipca 2015 (sobota) Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Chełmża w następujących
miejscowościach i terminie:
1. Kończewice – teren kółka rolnego godz. 8:00-9:00
2. Nawra – teren przed świetlicą godz. 9:10-10:00
3. Grzywna – teren przy kółku rolniczym godz. 10:20-11:00
4. Kuczwały – teren przy kółku rolniczym godz. 11:10-12:00
5. Zalesie – teren boiska w centrum wsi godz. 12:10-12:30
6. Zelgno – teren kółka rolniczego godz. 12:40-13:20
7. Skąpe – teren kółka rolniczego godz. 13:30-14:00.
Przyjmowane będą m.in. stare meble, zużyty sprzęt elektroniczny. Nie zostaną odebrane: opony, gruz, folia po nawozach
i paszach, opakowania typu big-bag, zderzaki itp.

Konkursy w szkołach

JĘZYK ANGIELSKI:
DOBRY W MOWIE I PIŚMIE
Fani języka angielskiego ze szkół podstawowych z gminy
z klas IV-VI mieli okazję wziąć udział w IV edycji
Gminnego Konkursu Języka Angielskiego, który odbył
się w Szkole Podstawowej w Zelgnie.
Do konkursu przystąpiła grupa dziewięciu uczestników ze
szkół w Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie. Uczniowie wzięli
udział w części pisemnej i ustnej konkursu. I wcale nie było im
łatwo. W części ustnej poza kryterium formalnym, ocenie podlegała również poprawność gramatyczna i płynność mówienia
po angielsku.
Po ocenie komisji najlepsi w mowie i piśmie w języku angielskim okazali się uczniowie: Aleksandra Gabryś i Jakub Kuciak
– I miejsce (SP Kończewice), Kacper Jankowski – II miejsce (SP
Kończewice) i Agata Wiśniewska – III miejsce (SP Zelgno).
Laureaci są uczniami klas szóstych.

Celem organizowanego już od czterech lat tego konkursu jest
rozwijanie i pogłębiane zainteresowań, indywidualnych zdolności i umiejętności językowych uczniów z podstawówek, a także
dostarczenie im pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać ma ich dalszej nauce języka.
Od strony merytorycznej konkurs przygotowuje co roku
nauczyciel języka angielskiego z SP w Zelgnie pan Dariusz Regiel.
A oceny znajomości języka angielskiego wśród uczniów
uczestniczących w konkursie dokonują nauczyciele języka angiel4
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SPRZEDAŻ I DZIERŻAWY
Gmina Chełmża oferuje do sprzedaży
następujące nieruchomości:
4działki rolne zlokalizowane w miejscowościach:
Dziemiony – 3 działki – o łącznej powierzchni ok. 9,2 ha
Kończewice – działka o pow 1,93 ha
Bocień – działka o pow 0,64 ha
4działki budowlane zlokalizowane w miejscowościach: Browina
(9 działek o pow. od 0,052 do 0,059 ha), Brąchnówko (3 działki o pow.
0,11 – 0,13 ha), Głuchowo, Skąpe (0,25 ha) Zajączkowo (0,19 ha)
4działka w Kiełbasinie o pow. 5,6 ha

Ponadto Gmina Chełmża oferuje do wydzierżawienia
nieruchomości w miejscowościach:
4Grzywna, Zelgno, Grzegorz – część terenów użytkowanych
wcześniej przez kółka rolnicze,
4Pluskowęsy – część budynku komunalnego (możliwa produkcja, usługi itp.)

+

Szczegółowe informacje –
Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2,
p. 13; tel. 56 675 60 76 w. 37.

PODZIĘKOWANIE
Sołtys Sołectwa Głuchowo dziękuje wszystkim
osobom zaangażowanym w utrzymanie czystości
we wsi Głuchowo. W szczególności podziękowania
należą się Państwu M. i P. Nowakom oraz Pani
Krystynie Kamińskiej i Pani Danucie Olszewskiej.
Dziękuję Genowefa Stasiorowska

skiego ze szkół podstawowych z gminy. We współczesnym świecie
znajomość języków obcych stała się już koniecznością. Coraz częściej
niemożliwy staje się rozwój osobisty, awans zawodowy, czy nawiązywanie nowych kontaktów bez umiejętności posługiwania się
językiem angielskim. Warto, aby młodzież zdała sobie z tego sprawę,
kiedy w szkole ma łatwość przyswajania obcego języka oraz czas, jaki
może poświęcać na jego naukę.
Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu ufundował Wójt
KO
Gminy Chełmża.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!!
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Sukcesy mieszkańców Gminy
Do udziału w majowej Sesji RG zaproszeni zostali goście – młodzież,
która w ostatnim czasie odniosła znaczące sukcesy w obszarze
sportu, a dokładnie w dyscyplinie jaką jest piłka koszykowa.
Na obrady przyszły uczennice,
obecnie już II kl. mundurowej z Gimnazjum im. Bł. JUTY w Głuchowie:
Magdalena Szulc i Natasza Miszkurka, obydwie z rodzicami i nauczyciele w-f, trenerzy młodej kadry koszykarskiej w Gminie Chełmża: Wojciech Rosiński i Marcin Rosiński.
Obydwie uczennice są koszykarkami
Uczniowskiego Klubu Sportowego
STOPER działającego przy Gimnazjum w Głuchowie, obecnie reprezentują województwo kujawskopomorskie w kadrze reprezentacji Polski w kat. U-14 (młodziczka).
W marcu br uczestniczyły w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Giżycku.
Rok 2014 był dla młodych koszykarek okresem wielkich zmian – zostały powołane do Kadry Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Magda podczas 1/2 ﬁnału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Giżycku zwróciła na siebie uwagę trenerów Kadry Polski. Jej parametry,
możliwości i gra spowodowały, że została wybrana przez selekcjonerów
na najlepszego gracza na pozycji nr 5
(gracz wysoki) podczas Finału OOM również w Giżycku. To wyróżnienie oraz postawa zawodniczki skłoniły pion szkoleniowy Polskiego
Związku Koszykówki do powołania Jej do Kadry Polski.
Podobnie Natasza koszykówkę zaczęła uprawiać będąc w klasie V
pod okiem Marcina i Wojciecha Rosińskich. Rok 2014 był dla Nataszy
szczególny – została powołana do Kadry Województwa KujawskoPomorskiego. Jej fenomenalne parametry, które otwierają przed
zawodniczką perspektywy wielkiej przygody sportowej i również
zaowocowały powołaniem jej do Kadry Polski.

SPORT
IM W GŁOWACH

Koszykarki i trenerzy podczas Sesji RG zostali za dotychczasowe
sukcesy uhonorowani przez Wójta Gminy Jacka Czarneckiego
i Przewodniczącego RG Chełmża Janusza Iwańskiego
listami gratulacyjnymi i upominkami.

Dla trenerów koszykarek: Wojciecha i Marcina Rosińskich, to
wielka satysfakcja mieć dwie wychowanki wśród 24 wybranek
z całej Polski. Prowadzona przez Wojciecha i Marcina Rosińskich
Kadra zdobyła IV miejsce w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Giżycku w marcu tego roku.
KO

Inwestycje w oświatę

PRZEDSZKOLA ODNOWIONE

Oddziały przedszkolne w naszej gminie jeszcze przed
wakacjami przeszły metamorfozę. Wyposażone zostały
w nowe meble, zabawki i sprzęty audiowizualne.
Do tego co już jest w pomieszczeniach, doszły jeszcze urządzone
przy szkołach place zabaw. Łącznie jednorazowa modernizacja sześciu
oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w gminie przy czterech
szkołach podstawowych kosztowała 482 tys. zł. Koszty z tym związane
sﬁnansowała Unia Europejska i budżet państwa.

Inwestycja miała na celu poprawę dotychczasowych warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych
i zrealizowana została w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.
KO
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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IV Gminny Dzień Dziecka

MIKI I MINI
W NAWRZE
Teren rekreacji i wypoczynku
przy świetlicy wiejskiej w Nawrze z okazji
Gminnego Dnia Dziecka zamienił się
w wielki, kolorowy plac zabaw
z udziałem Myszki Miki i Mini.
Wielu mieszkańców gminy Chełmża i nie tylko uczestniczyło w tym wydarzeniu. Wrażeń i zabawy nie było końca… Frekwencja była rekordowa, a i pogoda też dopisała. Wielkie dmuchane zabawki, jazda konna, niesamowity pokaz
magika, namiot małego artysty, atrakcyjne występy artystyczne i torty z okazji Dnia Dziecka – to
tylko część z przygotowanych atrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy. A na scenie prezentacje również
młodych, utalentowanych artystów z Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Toruniu, szkół i przedszkoli. Poza tym były także zabawy z Myszką Miki i Mini, słodki namiot, poczęstunek dla dzieci,
pokazy musztry przygotowane przez klasy mundurowe Gimnazjum w Głuchowie.
Poznaliśmy również zwycięzców konkursu fotograficznego
„Uśmiech dziecka”. Komisja konkursowa wyłoniła, aż dziesięciu
laureatów.

Gminny Dzień Dziecka w Nawrze odbył się już po raz czwarty. Jego
organizatorami byli: Wójt Gminy Chełmża, Społeczny Komitet Organizacyjny w Nawrze i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Jest to impreza, której z roku na rok przybywa uczestników i którą
wspiera corocznie coraz szersze grono sponsorów: prywatne osoby,
ﬁrmy, instytucje. Poza tym Społeczny Komitet Organizacyjny zyskuje
coraz szersze grono osób, które bezinteresownie włączają się w przygotowania Gminnego Dnia Dziecka. W tym roku wspomniany Komitet
liczył około 30 osób. Należy zauważyć, że takie komitety mieszkańców
powstają jeszcze tylko przy organizacji dożynek w gminie.
KO
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Gminny Dzień Niezapominajki
Dzień Niezapominajki – święto przyrody obchodzone
corocznie 15 maja, które ma na celu promowanie jej
walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska
i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.
Tego dnia swoje imieniny obchodzą Zoﬁe.
Gminne Święto Niezapominajki w Kiełbasinie
zorganizowano już po raz trzeci.
Podczas imprezy nastąpiło podsumowanie gminnego konkursu
plastycznego pt. ŚWIAT MALOWANY KOLORAMI WIOSNY. W ramach
konkursu nadesłano 142 prace plastyczne w różnych technikach malarskich. Prace oceniła komisja konkursowa w składzie zaproszonych
gości: Monika Bojarska – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury z Torunia, Monika Myszkowska – Chełmżyński Ośrodek Kultury oraz
Agnieszka Denderz – przedstawiciel Organizatora. Wybór i ostateczne
decyzje Komisji były naprawdę trudne.
W kategorii Przedszkola I miejsce zajęła Noemi Czarnecka
z Punktu Przedszkolnego w Grzywnie, II Miejsce Julia Walecka
z Małego Przedszkola z Chełmży, a III miejsce zajęły Monika Krupska
i Milena Jastrzębska z Małego Przedszkola z Chełmży.
W kategorii klasy I-III pierwsze miejsce zajęły dwie osoby: Emilia
Pliszka z klasy III SP Kończewice oraz Kajetan Lipowski z klasy II a SP
Kończewice, II miejsce Julia Dundelska z SP Sławkowo, a III miejsce
Radosław Modrzejewski z SP Kończewice.
W kategorii klasy IV- VI zwyciężyła Weronika Banaszek z SP
z Grzywny, II miejsce zajął Patryk Trzpil z SP Sławkowo, a III miejsce
zajęła Julia Marzec z klasy IV reprezentantka Biblioteki Samorządowej w Zelgnie.
Ostatnia kategoria młodzież i dorośli i w tej kategorii zwyciężyła
Zuzanna Krupska z Gimnazjum w Pluskowęsach, II miejsce zajęła
Sylwia Szwed z Gimnazjum w Głuchowie, a III miejsce zajął Mateusz
Kopik z Gimnazjum z Pluskowęs.
Komisja przyznała także 13 wyróżnień łącznie we wszystkich
kategoriach. Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowy zestaw piśmienniczy za udział w konkursie.
Spośród nadesłanych i nagrodzonych prac zorganizowana została
wystawa w budynku Hubertówki. Pomimo wietrznej ale słonecznej
pogody zorganizowany został plener malarski, który poprowadzili
uczniowie grupy artystycznej ART z Gimnazjum w Głuchowie pod kierunkiem pani Darii Bogdanowicz. Tematem pleneru były kwiaty, które
pięknie tworzone przez młodych artystów ukwieciły łąkę w Kiełbasinie. Święto Niezapominajki nie mogło się odbyć bez występu zespołu
wokalnego Niezapominajki z Głuchowa. Imprezie towarzyszyła również krótka lekcja ekologii i przyrody, którą poprowadził pan Lucjan
Opaliński, przedstawiciel Lasów Państwowych.
Na koniec zorganizowano ognisko z kiełbaskami przy akompaniamencie gitary. O stronę kulinarną i techniczną imprezy zadbało Sołectwo Kiełbasin wraz z panią Sołtys Ewą Kasprzak oraz miejscowe Koło
Gospodyń Wiejskich. Stoły ozdobiły produkty lokalne i pyszne ciasta.
Złożono także życzenia wszystkim obecnym Zofiom, Zośkom i Zosieńkom, a pani Sołtys Kiełbasina przygotowała pyszny tort imieninowy z Niezapominajką.
Gminne Święto Niezapominajki to święto wyjątkowe, bowiem
otoczenie przyrody, majowej łąki i klimat tworzony przez tutejszych
mieszkańców sprawia, że co roku z przyjemnością gościmy mieszkańców w tym pięknym zakątku Gminy Chełmża. Ważne jest
również to, że o sile Sołectwa nie decyduje obszar ani liczba
mieszkańców, ale dobre chęci, współpraca i otwarte serca.
Kolejny egzamin przed Kiełbasinem już wkrótce, bowiem Sołectwo 29 sierpnia będzie Gospodarzem Dożynek Gminnych’ 2015.

PRZYPOMINAJĄ
O SZACUNKU DO PRZYRODY

Sołtys Kiełbasina Ewa Kasprzak z pysznymi krokietami

Organizatorami imprezy byli: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Rada Sołecka Kiełbasina,
KGW Kiełbasin, Biblioteka Samorządowa w Zelgnie.
Dziękuję serdecznie księdzu kanonikowi Piotrowi Igielskiemu Proboszczowi parafii w Kiełbasinie za gościnność i możliwość zorganizowania imprezy na terenie parafialnym przy
Hubertówce.
Justyna Błaszczyk, Dyr. CIK Gminy Chełmża
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Nasi mieszkańcy

Skąpe

DZIECI ŚWIĘTOWAŁY

SPOTKANIE SENIORÓW
W GŁUCHOWIE
27 maja br. w świetlicy wiejskiej w Głuchowie odbyło się
spotkanie Seniorów. Wśród obecnych seniorów byli
Złoci Jubilaci.
Podczas spotkania Radna Małgorzata Frąk, Sołtys
Wsi Genowefa Stasiorowska wraz z Radą Sołecką
oraz miejscowe KGW złożyli życzenia i przekazali bukiet kwiatów Państwu Łucji
i Janowi Zimmermann
z okazji 50-lecia ślubu. Przybyli seniorzy odśpiewali Jubilatom tradycyjne „sto lat”. Następnie
wszyscy zasiedli do poczęstunku. W przemiłej atmosferze upłynął czas
na rozmowach i wspomnieniach o dawnych latach. Seniorzy mieli też
okazję posłuchać piosenek w wykonaniu lokalnej artystki Natalii
Majewskiej, a nawet wspólnie z nią pośpiewać znane wszystkim
utwory, takie jak „Stokrotka”, „Kawiarenki”, czy „Ładne oczy masz”.
Mamy nadzieję, że za rok znów odbędzie się Dzień Seniora w naszej miejscowości. Dziękujemy wszystkim za przybycie.
Sołtys Sołectwa Głuchowo Genowefa Stasiorowska

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Pragnąc uczcić z dziećmi ich święto to 30 maja przygotowaliśmy dla nich mnóstwo atrakcji.
Święto Dzieci rozpoczęła parada, w której wzięły udział
wszystkie przybyłe na imprezę dzieciaki. Pogoda tego dnia Nam
dopisała, więc świętowaliśmy na dworze (teren przy OSP). Dzieci
brały udział w licznych konkursach i zabawach. Miejscowa OSP
także przygotowała dla najmłodszych niespodziankę. Na wstępie
obejrzeliśmy sprzęt, który strażacy wykorzystują do codziennej
pracy. Dużą frajdą była możliwość obsługi wężów pożarniczych,
lania wody oraz przejażdżka wozem strażackim. Pokazy cieszyły
się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Na koniec imprezy
był grill i lody. Organizatorami Święta Dzieci byli: Sołtys i Rada
Sołecka, KGW, Biblioteka i OSP.
Serdeczne podziękowania należą się miejscowym strażakom za wspaniały pokaz i słodycze dla dzieci, Panu Wiesławowi
Lewandowskiemu za pyszne lody oraz wszystkim osobom,
które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji tego
święta. W imieniu dzieci dziękujemy!
Ilona Witkowska

Grzywna

PLAMKI, KROPKI, KRESKI
W STAREJ SZOPIE

PLAMKI, KROPKI, KRESKI – pod takim tytułem odbyła się
w czerwcu br. w galerii "Stara Szopa" w Grzywnie wystawa
prac plastycznych najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
8
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Pod nazwiskami autorów prezentowanych tutaj ponad 500
prac kryją się uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. ks.
Leona Poeplau w Kończewicach. Wystawa została zorganizowana z okazji Dnia Dziecka, który przygotowały dla swoich wychowanków nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego z SP w Kończewicach. Wystawa w Starej Szopie w Grzywnie dostępna dla
zwiedzających była do 18 czerwca br.
Organizatorki wystawy dziękują paniom Justynie Błaszczyk –
Dyrektor CIK Gminy Chełmża i Emilii Chojnackiej z Biblioteki
w Grzywnie oraz panom z gminnej grupy budowlanej za okazaną
pomoc przy realizacji wystawy. Wystawę zwiedzającym udostępniała pani bibliotekarka z Grzywny w godzinach pracy miejscowej
biblioteki.
KO
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Ziemia Gotyku

Prezentacje lokalnych artystów

MIESZKAŃCY PROMUJĄ GMINĘ
Mieszkańcy Gminy Chełmża już po raz piaty
wzięli udział w imprezie promującej obszar
gmin partnerskich „Ziemi Gotyku”.
Fes wal Produktu Lokalnego i tym razem cieszył się dużym
zainteresowaniem zarówno mieszkańców z obszaru LGD jak i
przybyłych turystów. Każdy kto uczestniczył w imprezie mógł nie
tylko degustować lokalne potrawy i podziwiać rodzime rękodzieło, ale także poznać ciekawe zespoły i grupy artystyczne.
Na scenie wśród kilku kolejno prezentujących się zespołów
i grup artystycznych wystąpił nasz gminny zespół wokalny
„Polskie Kwiaty” działający przy Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża. Zespół tym razem zaprezentował się w pełnej
gali, którą nadały mu jednakowe i barwne stroje.
Z kolei degustacje potraw lokalnych, w tym i z kaszy przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Nawry i Kończewic. Natomiast warsztaty rękodzielnicze poprowadziły dla uczestników
fes walu instruktorki z Pracowni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego MALWA z Zelgna.
W trakcie Fes walu został rozstrzygnięty konkurs na najsmaczniejszą potrawę z kaszy lub z kaszą. Wśród laureatek tegorocznego konkursu znalazła się Alicja Glaszka z KGW Nawra,
której pierogi z kaszą gryczaną zajęły we wspomnianym konkursie
KO
II miejsce.

Regaty o Puchar TKŻ

ŻAGLI BIEL
W dniach 23-24 maja w Zalesiu na
Jeziorze Chełmżyńskim odbyły się
trzecie regaty „Puchar TKŻ”, na które
przybyło blisko 60 zawodników
reprezentujących 9 klubów.

Młodzi żeglarze konkurowali w czterech kategoriach: Op mist grupa A i B oraz Laser 4.7 i Radial. Dla klasy Op mist grupa B
są to regaty zaliczane do Pucharu Polski. Pomimo bardzo słabego
wiatru udało się rozegrać 4 z zaplanowanych 7 wyścigów. Impreza upłynęła w bardzo miłej, prawie rodzinnej atmosferze. Pierwszego dnia po wyścigach było tradycyjne ognisko oraz koncert
zespołu DTKF Szanty. Na zakończenie regat wszyscy zawodnicy
dostali upominki i pamiątkowe medale.
Pierwszych trzech zawodników z każdej kategorii otrzymało
puchary i nagrody żeglarskie. Nagrodę dla najmłodszego zawodnika regat, ufundowaną przez Wójta Gminy Chełmża dostał siedmioletni Staszek z KS Zjednoczeni Bydgoszcz. Ostatnim punktem
programu było rozlosowanie wśród zawodników przyjezdnych
nagrody specjalnej – bonu 500 zł na zakupy w sklepie żeglarskim.
Zapraszamy za rok.
Piotr Kowalski
zdęcia z regat na h ps://goo.gl/photos/suZSh6Y9 LrTuv28

IKONY NA WYSTAWIE
W ostatnim czasie w galerii STARA SZOPA w Grzywnie
mogliśmy podziwiać ikony autorstwa Wioletty Dominiczak
z Chełmży. Wystawa zgromadziła grono znajomych
i przyjaciół artystki, którzy przybyli , aby z bliska przyjrzeć
się jej dziełom.
Wioletta Dominiczak malarstwem zajmuje się od kilku lat.
Tworzy przede wszystkim ikony.
W swoich zbiorach ma także portrety, pejzaże, martwe natury.
Większość jej prac powstaje na
starych deskach – którym nadaje
życie, barwy i ciekawszą formę.
Autorka ma za sobą kilka
autorskich wystaw w polskich
miastach, a jej prace trafiają do
odbiorców w kraju i za granicą.
KO

Pasjonat z Drzonówka

MAJÓWKA Z RYKIEM SILNIKA
Majówka z rykiem silnika to nic innego jak motomajówka.
Impreza ta miała miejsce na pograniczu dwóch gmin:
Chełmży i Lisewa i odbyła się przy posiadającym
niepowtarzalny klimat „AUTSAJDER BAR” Drzonówko.
Udział w tym wydarzeniu wzięli motopasjonaci i całe rodziny.
Program imprezy obﬁtował w wiele ciekawych atrakcji jak: rockowe
koncerty, konkursy z nagrodami, pokazy i szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy. Nie zabrakło super jedzenia z grilla i grochówki.
W jednym z konkursów na Najstarszy Motocykl okazały puchar
ufundowany przez Wójta Gminy
Jacka Czarneckiego traﬁł do rąk
naszego mieszkańca ze Skąpego
Pana Stanisława Adamczyka.
Dzięki tej imprezie poznaliśmy
kolejnego mieszkańca naszej gminy z wielką pasją. Wielbiciel unikatowych starych motocykli może
obecnie pochwalić się motocyklami WFM i SIMsom – rok produkcji obydwu 1961. Obydwa
motocykle „mają się świetnie”–
można nimi nadal jeździć. Pan
Stanisław od lat takim sprzętem
się interesuje, chętnie uczestniczy
w różnego rodzaju wystawach.
Do udziału w konkursie namówił go wnuk, który ma podobne
zainteresowania jak jego dziadek. Pan Stanisław nie tylko lubi
posiadać takie sprzęty, ale sam je osobiście naprawia i konserwuje.
Jak sam mówi, wymaga to czasu i cierpliwości, kiedy przywraca się je
do życia. A wszystko to rekompensuje ﬁnalny efekt: pięknie
prezentujący się motocykl, którego lakier błyszczy w promieniach
słońca i oczywiście przyjemność podróżowania – w końcu to nie byle
jakie okazy...
Organizatorami imprezy byli „Autsajder Bar” w Drzonówku, grupa motocyklowa Cruxer z Chełmna, Wójtowie: Jacek Czarnecki i Jakub Kochowicz oraz Telewizja Po Sąsiedzku.
KO
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Wydarzenie muzyczne

JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA
Siedem orkiestr dętych z województwa kujawsko-pomorskiego przyjechało do Zelgna – wsi Bociana na Wojewódzki
Konkurs Orkiestr Dętych OSP. Na scenie zaprezentowały się
zespoły z Wagańca, Śliwic, Jezior Wielkich, Bysławia,
Solca Kujawskiego, Świekatowa i Powiatu Lipnowskiego.

To było prawdziwe ich święto, a dla Gminy
Chełmża wyjątkowe wydarzenie. Taki konkurs
z udziałem wielu druhen i druhów odbył się
tutaj po raz pierwszy. W sumie zagrało blisko
300 muzyków. Tylu orkiestr grających razem
większość z nas jeszcze nie miało okazji usłyszeć. Siedem przybyłych
do Zelgna orkiestr tuż przed rozpoczęciem konkursu zagrało wspólnie dwa utwory „Rycerze Floriana” i „Orkiestry Dęte”.
Imprezę uroczyście otwarli Członek Wojewódzkiego Prezydium
ZOSP RP Stanisław Kwaśnik i gospodarz wydarzenia Wójt Gminy
Jacek Czarnecki. „To wyjątkowe dla nas dzisiaj wydarzenie. Gościmy
po raz pierwszy w gminie orkiestry dęte. Nasi mieszkańcy tyle mundurów naraz jeszcze nie widzieli” – mówił Wójt Jacek Czarnecki. Wójt
powitał nie tylko przybyłe orkiestry, ale i obecnych gości oraz mieszkańców gminy.
Paradny przemarsz orkiestr przez wieś Zelgno w dźwiękach wygrywanej muzyki na instrumentach dętych to bardzo imponujące
widowisko. Dokładnie było widać, jak dużo jest ludzi w naszym województwie, którzy grają z wielką pasją i przekazują ją z pokolenia na
pokolenie. Zauważyć się dało, że niektóre z orkiestr w ich składach
licznie reprezentuje również młodzież.

Założeniem każdego konkursu jest wyłonienie określonej
grupy laureatów. Jednak w roku bieżącym Komisja Konkursu
zdecydowała uhonorować równo wszystkie siedem orkiestr.
Dodatkiem do wyróżnień przyznanych orkiestrom przez Zarząd
Wojewódzki ZOSP, był podczas tegorocznego konkursu symbol
tutejszej wsi – okazały pluszowy bocian. Bociany dla orkiestr
ufundował Wójt Gminy Chełmża. Oprawę muzycznego wydarzenia stanowiły stoiska z lokalnymi produktami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy.
Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Chełmża, OSP Zelgno, Sołtys i Rada Sołecka Zelgna, KGW Zelgno oraz Dyrekcja Szkoły
Podstawowej w Zelgnie. Wydarzenie organizacyjnie wsparli:
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP, Zarząd Gminny ZOSP RP w Chełmży oraz
KO
Komenda Miejska PSP w Toruniu.

Pamiątkowe „Bociany” uczestnikom konkursu wręczył zastępca
Wójta Kazimierz Bober

Zabawy edukacyjne

LABORATORIUM PIERWSZOKLASISTÓW
Uczniowie I kl. B SP w Kończewicach w swoim klasowym laboratorium skupili
się nad pojęciem pojemności: doświadczali gdzie więcej, a gdzie mniej.
To właśnie dzięki takim eksperymentom dzieci zaczynają lepiej rozumieć świat. I co
ważniejsze, wciąż chcą dowiadywać się więcej. Wiele z takich doświadczeń stanowi również
świetną zabawę dla maluchów. Takie zajęcia mają nie tylko edukować, ale i bawić
KO
najmłodszych.
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W trosce o środowisko
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża
tel. 56 675 22 06, fax 56 675 60 89
wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2015 r.
Tereny Gminne:

ODBIÓR BIOODPADÓW:

Kuchnia, Pluskowęsy, Zalesie, Grodno, Kiełbasin
Browina, Brąchnówko, Bogusławki, Nawra, Krótka, Boczna, Witosa
Kończewice, Kończewice – Ogrodniki
Bielczyny, Parowa Falęcka, Głuchowo, Windak
Górna, Nowa Chełmża, Grzegorz, Liznowo, Dziemiony, Strużal
Zelgno, Zelgno – Bezdół, Dźwierzno, Januszewo
Witkowo, Zajączkowo, Bocień, Szerokopas, Drzonówko, Świętosław
Kuczwały, Sławkowo, Morczyny
Grzywna, Mała Grzywna

6 i 20 lipiec / 3 i 17 sierpień / 14 wrzesień / 23 listopad / 29 grudzień
– TRASA: Kuchnia, Pluskowęsy, Zalesie, Grodno, Kiełbasin, Kuczwały,
Sławkowo, Morczyny, Grzywna, Mała Grzywna, Mirakowo, Skąpe
7 i 21 lipiec / 4 i 18 sierpień / 15 wrzesień / 24 listopad / 30 grudzień
– TRASA: Browina, Brąchnówko, Bogusławki, Nawra, Kończewice,
Kończewice – Ogrodniki, Bielczyny, Parowa Falęcka, Głuchowo, Windak
8 i 22 lipiec / 5 i 19 sierpień / 16 wrzesień / 25 listopad / 31 grudzień
– TRASA: Górna, Nowa Chełmża, Grzegorz,Liznowo, Dziemiony,
Strużal, Zelgno, Dźwierzno, Januszewo,Witkowo, Zajączkowo, Bocień,
Szerokopas, Drzonówko, Świętosław

Mirakowo, Skąpe, Lipowa

LIPIEC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

SIERPIEŃ
1
NIEDZIELA
2
3
4
5
6
7
8
NIEDZIELA
9
10
11
12
13
14
15 WNIEBOWZIĘCIA NMP
NIEDZIELA
16
17
18
19
20
21
22
NIEDZIELA
23
24
25
26
27
28
29
NIEDZIELA
30
31

WRZESIEŃ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

PAŹDZIERNIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

NIEDZIELA
1
2
3
4
5
6
7
8
NIEDZIELA
9
10
11 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
12
13
14
NIEDZIELA
15
16
17
18
19
20
21
NIEDZIELA
22
23
24
25
26
27
28
NIEDZIELA
29
30

1
2
3
4
5
6
NIEDZIELA
7
8
9
10
11
12
NIEDZIELA
13
14
15
16
17
18
19
NIEDZIELA
20
21
22
23
24
25 BOŻE NARODZENIE
26 BOŻE NARODZENIE
NIEDZIELA
27
28
29
30
31

Legenda:
Zmieszane odpady komunalne
Bioodpady, w tym odpady zielone (trasy z opisu)
Szkło
Tworzywa sztuczne i metale
Papier, tektura i opakowania wielomateriałowe

Prosimy o wystawianie odpadów
do godz. 7.30

GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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RÓŻNE

CZERWIEC’ 2015

GROMADZIMY
PAMI¥TKI
Stowarzyszenie Homo Homini zaprasza
mieszkańców Gminy Chełmża do udziału
w gromadzeniu pamiątek, które znajdą
miejsce w świetlicach wiejskich położonych
na „Szlaku Kredensów Przeszłości”
(Bielczyny, Kiełbasin, Kończewice, Skąpe,
Sławkowo, Strużal, Witkowo).
Zbiórka pamiątek prowadzona jest
w ramach projektu
„Szlak Kredensów Przeszłości”.
Wszelkie informacje o projekcie można
uzyskać u koordynatora projektu
– tel. 606 183 696,
sołtysów wsi, pań z Kół Gospodyń
Wiejskich i pań z Koła Kobiet Aktywnych
w Bielczynach
– tel. 602 789 691.
Projekt
sfinansowany
zostanie przez
Muzeum
Historii Polski
w ramach
programu
„Patriotyzm
Jutra 2015”
i przez
lokalne
społeczności
z Funduszu
Sołeckiego.

+

Na zdj.: Lampa naftowa ofiarowana
przez p. Mieczysława Krawczyka,
jednego z najstarszych mieszkańców Kończewic.

KOMUNIKAT
Oszczędnie z wodą
Zakład Usług Komunalnych
WODKAN Sp. z o.o. prosi o rozwagę
i rozsądne korzystanie z wody pitnej
podczas zbliżających się upałów.
Intensywne podlewanie trawników, ogródków
i mycie samochodów w godzinach od 6 do 20,
gdy temperatura powietrza przekracza 28 stopni
Celsjusza może powodować spadki ciśnienia wody
w wodociągu publicznym. Może doprowadzić nawet do
chwilowych niedoborów wody szczególnie na
końcówkach sieci wodociągowej.

GMINA CHEŁMŻA
Dołącz do nas na

Dołączcie do grona znajomych i fanów GMINY CHEŁMŻA
na portalu społecznościowym Facebook!
Jest nas już ponad 1700 osób, ale chcemy,
by było jeszcze więcej, dlatego nie zwlekajcie.

Czekamy na Was!

GAZETA GMINY CHEŁMŻA, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, tel. 56 675-60-76, fax 56 675-60-79
e-mail: kurenda@gminachelmza.pl
Wydawca: Urząd Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl
Zespół redakcyjny: Katarzyna Orłowska (redaktor naczelny)
Druk: Zakład Produkcyjno-Usługowy "Drukarnia", 86-200 Chełmno, ul. Rycerska 19
Nakład: 1500 egz.
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