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AKCJA „LATO 2015”
ROZPOCZĘTA
Wyjątkowo atrakcyjnie wypadła inauguracja
sezonu turystycznego 2015' w naszej gminie.
Miejsce miało wiele ciekawych atrakcji, w tym
między innymi występy lokalnych artystów, pokazy
husarii, koncert Alicji Majewskiej, konkurs pojazdów
wodnych, konkurs rowerowy, atrakcje dla dzieci.
Tegoroczny festyn „Powitanie Lata” zainaugurowało oficjalne otwarcie drogi rowerowej Toruń –
Chełmża z odgałęzieniem do Kamionek Małych.
Do ośrodka w Zalesiu w tym dniu zjechały rajdy
rowerowe. Grupy rowerzystów przybyły z Torunia,
Chełmży, z Gminy Chełmża i Gminy Łysomice. Specjalny przejazd z VIP-ami z regionu po nowej drodze
rowerowej z metą w Zalesiu wystartował w samo
południe z Chełmży spod miejskiego stadionu oraz
z Kamionek Małych. Droga rowerowa połączyła Toruń
z Chełmżą, a jej odgałęzienie do Kamionek Małych
prowadzi wprost nad tamtejsze jezioro.
Liderem projektu budowy ścieżek rowerowych,
jakie wybudowane zostały na terenie gminy przy drogach wojewódzkich jest Powiat Toruński. Trasa rowerowa Toruń – Grzywna – Chełmża z odgałęzieniem do
Kamionek Małych jest najdłuższą drogą rowerową
w powiecie toruńskim. 36 kilometrów rowerowej
trasy powstało w ramach partnerskiego projektu,
którego celem była poprawa bezpieczeństwa na
drogach publicznych.
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Szanowni Sponsorzy !
Za pośrednictwem naszej lokalnej KURENDY pragnę
podziękować Sponsorom za życzliwość, pomoc i wsparcie działań
podejmowanych przez mieszkańców Gminy Chełmża. To dzięki
Państwu, mogliśmy w ostatnim czasie przeprowadzić wiele
wspaniałych imprez i wydarzeń. Organizatorzy dzięki Waszemu
wsparciu mogli zrealizować swoje zamierzenia i cele.
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, sukcesów zawodowych
oraz dużo siły i energii do działania na rzecz dobra wspólnego
i każdego mieszkańca naszej gminy.
Z wyrazami uznania
Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

Do Zalesia rowerami!

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, której łączny
koszt wyniósł ponad 16 mln zł, powstała w partnerstwie samorządów: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Toruński, Gmina Chełmża, Miasto
Chełmża, Gmina Łysomice.
Wydarzeniem towarzyszącym inauguracji sezonu turystycznego w Gminie
Chełmża były obchody jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Wędkarskiego.
Katarzyna Orłowska
Gościliśmy wędkarzy z całej Polski.

DZIAŁO SIĘ W GMINIE
Truskawkowe święto
więcej na str. 8

III Jarmark Pluskowęski

Wyścigi na wodzie

więcej na str. 11

więcej na str. 10
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Służby w regionie

KOMENDANCI OBRADOWALI
Komendanci straży miejskich, gminnych oraz policjanci
z naszego regionu wzięli udział w I Kujawsko – Pomorskim
Zjeździe Szkoleniowym, który odbył się 12.06. w Mirakowie
w ośrodku wypoczynkowym GRODNO.
Organizatorem spotkania był sam Prefekt Wojewódzki Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Mirosław Bartulewicz.
Podczas tak ważnego wydarzenia, jakie miało miejsce w naszej gminie,
nie mogło zabraknąć jej gospodarza Wójta Jacka Czarneckiego, który
powitał przybyłych komendantów, dokonując jednocześnie krótkiej
Na spotkaniu gościł również Komendant Wojewódzki Policji
prezentacji gminy – przedstawił jej historię, charakter, tradycje, walory i jego Zastępca. Służby mundurowe swoją uwagę skupiły m.in. na
turystyczne i infrastrukturę. „Jako samorząd,
stanie przygotowania Straży do przysstaramy się mieć poprawne stosunki z policją,
tąpienia do programu Standaryzacji
strażą” – mówił do uczestników spotkania.
Straży Miejskich i Gminnych „Z MieszW obradach uczestniczyli przedstawiciele
kańcami i dla Mieszkańców”.
Straży Miejskich i Gminnych z całego wojewódz„To właśnie dzięki takim spotkatwa, w tym z: Barcina, Bobrowa, Bydgoszczy,
niom możliwa jest wymiana doświadChełmna, Chełmży, Czernikowa, Golubia-Dobczeń i nawiązanie współpracy. Będę
rzynia, Grudziądza, Janowca Wielkopolskiego,
chciał, aby takie spotkania z udziałem
Kikoła, Mogilna, Nakła n. Notecią, Obrowa,
policji, straży miejskich i gminnych
Płużnicy, Rypina, Strzelna, Świecia n. Wisłą,
odbywały się cyklicznie w ciągu roku”
Na zdjęciu od lewej: Komendant Straży Gminnej Grzegorz
Torunia, Wąbrzeźna i Włocławka.
– zapewnił Prefekt Mirosław BartuStramek, Pierwszy Z-ca Komendanta Wojewódzkiego
KO
Szkolenie poprowadzili przedstawiciele Wy- Policji w Bydgoszczy Tomasz Trawiński, Prefekt Wojewódzki
lewicz.
Mirosław Bartulewicz, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki,
działu Prewencji Komendy Wojewódzkiej Poli- Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu Stanisław Milarski
cji w Bydgoszczy.
Współpraca w regionie
Aneks podpisany

POLSKIE KWIATY W SEJMIE

PIENIĄDZE Z ZIT
Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym (ZIT)
do kujawsko – pomorskiego regionu traﬁ ponad
166 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego
i 133 mln euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, co łącznie daje 300 mln euro.
W Ostromecku podpisane zostały przez samorządowców
z gmin wchodzących w skład bydgosko-toruńskich Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dokumenty otwierające drogę do tych
unijnych pieniędzy. Podpisane dokumenty to dokładnie aneks do
porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla Bydgosko – Toruńskiego
Obszaru Metropolitarnego oraz porozumienie w sprawie powierzenia prezydentowi Rafałowi Bruskiemu zadań instytucji pośredniczącej. Konkursy na projekty w ramach ZIT mają ruszyć wiosną
przyszłego roku.
Naszą gminę w spotkaniu reprezentował Wójt Jacek Czarnecki.

Na zdjęciu: Samorządowcy z regionu kujawsko-pomorskiego, w tym
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes
i Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
Fot. nadesłana
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Zespół wokalny POLSKIE KWIATY z naszej gminy miał
okazję zadedykować i wykonać koncert piosenek
i pieśni ludowych wędkarzom zrzeszonym w Polskim
Związku Wędkarskim. Organizacja ta w bieżącym
roku świętuje jubileusz 65-lecia swojej działalności .

Koncert i spotkanie w atmosferze święta rybackiego miało miejsce w sali kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. POLSKIE KWIATY mogli
usłyszeć nie tylko wędkarze i rybacy przybyli z całego kraju na konferencję „Nowe perspektywy ﬁnansowania na lata 2014-2020”, ale
także politycy, bowiem w naradzie wzięli udział: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Minister Środowiska, posłowie, senatorowie i przedstawiciele środowisk naukowych.
Występ zespołu spotkał się z ogromnym zachwytem i zainteresowaniem. Wyjazd i koncert w Sejmie zorganizował Polski ZwiązekWędkarski Okręg w Toruniu, współorganizator konferencji. Zaproszenie do
Sejmu to wielkie wyróżnienie dla zespołu POLSKIE KWIATY.
Po koncercie nasi mieszkańcy mieli okazję zwiedzić Sejm, spotkać
się i porozmawiać z politykami. Pobyt członków zespołu w parlamencie podsumowała wspólna degustacja ryb w restauracji sejmowej. KO
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Pomoc Społeczna

NASZA GMINA Z LAUREATEM PREZENTY NA TRZECH KÓŁKACH
Franciszek Piróg – Sołtys Sołectwa Grzegorz dołączył
do grona najlepszych sołtysów w Powiecie Toruńskim.
W konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2014”
otrzymał pierwsze wyróżnienie. Komisja doceniła
aktywność naszego Sołtysa na rzecz lokalnej wspólnoty.
Oﬁcjalne podsumowanie konkursu odbyło się 2.07.br.
podczas Powiatowego Zjazdu Sołtysów.

Na zdj.: od lewej Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański,
Sołtys Franciszek Piróg i Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

Pan Franciszek Piróg funkcję Sołtysa pełni od 16 lat! Jest w czołówce najstarszych z 28 urzędujących w Gminie Chełmża Sołtysów.
Jest członkiem Konwentu Sołtysów Gminy Chełmża, organu doradczego i opiniującego dla Wójta Gminy Chełmża w sprawach
związanych z funkcjonowaniem sołectw w gminie. W roku 2012
pan Sołtys otrzymał Wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża za pracę
i osobiste zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Sołectwo
Grzegorz reprezentowane jest w Gminie Chełmża podczas wielu
imprez i konkursów. Wśród ważniejszych należy wymienić: Turniej
Kół Gospodyń Wiejskich, Konkurs „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” (I miejsce w 2011 r. i 2012 r.) czy konkurs gminny „Moja
Wieś – Moje Sołectwo” (laureat nagrody w 2006 r.).
Poza działalnością związaną z pełnieniem funkcji Sołtysa Franciszek Piróg od 1969 roku związany jest z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grzegorzu (Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa, 1992 r;
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, 2009 r.), a od roku
2006 pełni funkcję Prezesa Gminnego Zarządu ZOSP RP. W roku
bieżącym Jednostka obchodziła swój 110 – letni jubileusz działalności i z tego tytułu była organizatorem Gminnych obchodów
Św. Floriana połączonych ze swoimi urodzinami. Jako Sołtys, członek OSP oraz Radny Gminy Chełmża współpracuje z miejscową
paraﬁą, organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami
kultury. W Stowarzyszeniu Budowy Kopca „Ziemia Polaków” pan
Franciszek wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej. Jest też członkiem
Związku Pszczelarskiego. Z racji
pełnienia funkcji Radnego Gminy Chełmża jest kandydatem
do Rady Gminy z obszary wsi
i sołectw: Dziemiony, Drzonówko, Grzegorz i Nowa Chełmża.
Jest sponsorem Gminnego
Funduszu Stypendialnego im.
Jacka Luntkowskiego.
Hobby p. Franciszka Piróga
to pszczelarstwo oraz hodowla
owiec. Gratulacje dla naszego
Laureata!
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Cztery rowery dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych rozdał w naszej gminie
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Rowery, które rozdysponował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej traﬁły do indywidualnych odbiorców: dzieci i dorosłych. Uroczyste
przekazanie pojazdów miało miejsce na terenie galerii „Stara Szopa”
w Grzywnie. Rowery ich przyszłym właścicielom wręczyła Kierownik
Biura Zarządu Rejonowego PCK w Chełmży Alicja Jabłońska. Towarzyszyli jej Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Kierownik GOPS-u Anna
Bykowska. Na spotkanie, które odbyło się w dzień otwarcia ścieżki
rowerowej Toruń – Chełmża przjechali rowerzyści i kolarze. Wśród
nich, z trasy Grudziądz – Zalesie do Grzywny zjechał Poseł RP Janusz
Dzięcioł, aby spotkać się z mieszkańcami Gminy Chełmża.
Rowery są nowe i przede wszystkim stabilne. Dzięki trzem kółkom
i odpowiednio wyproﬁlowanej ramie i kierownicy mogą na nich jeździć z powodzeniem osoby mające problemy z motoryką. Pomoc
w dopasowaniu roweru pod jego posiadacza zdeklarował właściciel
miejscowej ﬁrmy rowerowej i producent rowerów Bogdan Kondej,
któryw montażu takich pojazdów dla osób niepełnosprawnych ma
bardzo duże doświadczenie.
Obdarowani rowerami nie kryli zaskoczenia i radości z rowerowego upominku. Dla niektórych z nich przygoda
z rowerem jest pierwszą
w ich życiu. „Na razie są
to tylko cztery rowery,
ale myślę, że uda się
nam pozyskać kolejne.
Rozdysponujemy je, tak
jak te, pośród mieszkańców Gminy Chełmża” –
zapewniła Kierownik
Na zdj.: Radości z rowerku nie kryła najmłodsza
Pani Alicja Jabłońska.
z obdarowanych Julia Witkowska z Głuchowa.
Kierownik Biura ZR
PCK zachęcała też obecnych na spotkaniu mieszkańców do przekazywania niepotrzebnych tekstyliów do pojemników PCK, które od
niedawna rozstawione zostały na terenie naszej gminy. Pozyskane
środki ze sprzedaży tak zebranych ubrań, pościeli itp. PCK przeznacza
na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz na bieżącą
działalność statutową. A podarowane rowery właśnie z takiego
rodzaju pomocy pochodzą.
Za dotychczasową współpracę samorządu z PCK podziękował
podczas spotkania Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Współpraca ta jest
widoczna poprzez wspólne działania PCK na rzecz podopiecznych
GOPS-u, a ostatnie trzykołowe prezenty są jej dowodem. K. Orłowska

Na zdj.: Obdarowany rowerem przez Kierowniczkę Biura ZR PCK w Chełmży
został Marek Hejda z Nawry
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Między regionami

Szlakiem kredensów przeszłości

ŚLĄZACY GOŚCILI W ZELGNIE

PAMIĄTKI TRAFIAJĄ DO ŚWIETLIC

Do Zelgna zjechali przedstawiciele LGD z Dolnego
Śląska i z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Grupa LGD z Dolnego Śląska w dniach 24-25.06.br gościła na
obszarze całej LGD Ziemia Gotyku. Jednym z punktów programu
pobytu było Zelgno. Celem ich wizyty było zapoznanie się ze zrealizowanym projektami na obszarze Ziemi Gotyku, na które środki
w minionych latach pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Goście odwiedzili również przedszkole dla maluchów
3-5 letnich, które ﬁnansowane jest ze środków unijnych, odrestaurowaną pastorówkę i nowy amﬁteatr oraz na „żywo” mieli
okazję poznać i usłyszeć lokalny zespół POLSKIE KWIATY.
Należy przyznać, że Zelgno w gminie jest miejscowością,
w której projekty inwestycyjne sﬁnansowane przez Unię Europejską dały w ostatnich latach widoczne rezultaty. Przede wszystkim
przykładem tego jest obiekt odrestaurowanej zabytkowej Pastorówki i jej otoczenia, które dzisiaj stanowią całość pod nazwą Centrum Kultury i Tradycji. Inwestycje, które doprowadziły do uzyskania obecnego stanu tego obiektu samorząd gminy zrealizował
między innymi przy udziale środków Lokalnej Grupy Działania
Ziemia Gotyku. Dochodzą do tego również projekty tzw. miękkie,
które zaprocentowały ciekawymi inicjatywami z udziałem mieszkańców, których podjęło się Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i miejscowa Biblioteka Samorządowa. Między innymi
jest to lokalny zespół POLSKIE KWIATY, który mógł zostać utworzony przy udziale środków z tzw. małego projektu LGD.
Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w warsztatach pracowni rękodzieła artystycznego i ludowego MALWA, które poprowadziły
panie instruktorki. Zwiedzili miejscową Bibliotekę Samorządową
i wysłuchali krótkiego koncertu POLSKICH KWIATÓW. Gości przyjęli gospodarze miejsca i obiektów: Wójt Gminy Jacek Czarnecki,
Sołtys wsi Stanisława Stasieczek i dyrektor samorządowych instytucji kultury w gminie Justyna Błaszczyk. Wyjeżdżając z Zelgna
przedstawiciele LGD ze Śląska stwierdzili, że są pod ogromnym
KO
wrażeniem tego miejsca w naszej gminie.
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Mieszkańcy gminy włączyli się w realizację
projektu „Szlak Kredensów Przeszłości”.
Do miejscowej świetlicy wiejskiej można
przekazać już nieużytkowane i często
zapomniane przedmioty.
Każdy taki przedmiot, to przykład zmian i wydarzeń w naszym
życiu i naszych bliskich. Mogą to być ręczny młynek do kawy, żelazko
„na duszę”, tarka do prania, ha owana makatka, wędzidło czy stara
fotograﬁa. Prowadzona w ten sposób przez członków Stowarzyszenia Homo homini zbiórka starych przedmiotów ma je ocalić i zachować dla przyszłych pokoleń. Poza tym jest szansa, że powstanie niemała kolekcja, która wyeksponowana będzie w siedmiu świetlicach
wiejskich w miejscowościach: Bielczyny, Kiełbasin, Kończewice,
Skąpe, Sławkowo, Strużal i Witkowo. To właśnie w tych świetlicach
staną stare szafy zwane kiedyś kredensami, w których umieszczone
zostaną wspomniane przedmioty.
Łącząc na mapie te wszystkie siedem miejscowości powstanie
„Szlak Kredensów Przeszłości”, którym wędrować będą wycieczki piesze bądź rowerowe. Zostanie też wydana mapa obrazująca przebieg
szlaku. Dlatego w dalszym ciągu zapraszamy do udziału w gromadzeniu pamiątek, które znajdą miejsce w naszych świetlicach wiejskich. „Kredensy z pamiątkami będą chlubą waszych wsi i celem wycieczek jakie zorganizujemy podczas nadchodzących wakacji” – zachęca do udziału w projekcie Wiceprezes Homo homini Kamila Kachniarz.
Projekt ﬁnansowany jest przez Muzeum Historii Polski w ramach
programu „Patriotyzm Jutra 2015” i przez lokalne społeczności
KO
z Funduszu Sołeckiego.
Wszelkie informacje
o projekcie można uzyskać
u koordynatora projektu –
tel. 606 183 696,
lub u sołtysów wsi, pań z Kół
Gospodyń Wiejskich i u pań
z Koła Kobiet Aktywnych
w Bielczynach
tel. 602 789 691.
Na zdj.: Eksponat – żelazko pamiętające początki elektryﬁkacji
pochodzi od p. Jana Mrzygłóda z Kończewic

Z życia bibliotek

Z WIERSZEM NA SCENIE
W czerwcu w Łysomicach odbył się Powiatowy Konkurs
Recytatorski „Z wierszem na scenie”.
Konkurs został zorganizowany
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Chełmży oraz Gminną
Bibliotekę Publiczną w Łysomicach.
Gminę Chełmża reprezentowały
Julka Wiercioch i Julka Wierzbowska. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Udział w nim wzięło 24 uczestników reprezentujących Biblioteki
Powiatu Toruńskiego. Nasze dziewczyny wypadły bardzo dobrze: Julka
Wierzbowska zajęła II miejsce,
Julka Wiercioch była tylko kroczek za
nią.
Jola Pawełczyk
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Samorząd lokalny
1 lipca br. odbyła się narada sołtysów z gminy,
którą poprowadził Wójt Jacek Czarnecki.
Takie spotkania już na stałe zostały wpisane w kalendarz
lokalnych samorządowców.
Udział w spotkaniu wzięli również Wiceprzewodniczący RG Janusz
Iwański z Radnymi, kierownicy i pracownicy z UG i kierownicy jednostek organizacyjnych. W trakcie pierwszej części spotkania pośród
poruszanych tematów znalazło się wiele bieżących spraw jak: temat
ubezpieczeń związanych z działalnością sołectwa (ubezpieczenie
Sołtysów, mienia oraz imprez), akcja odpady wielkogabarytowe –
lipiec 2015, zwrot podatku akcyzowego, procedura składania wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w czasie imprez sołeckich. Sołtysom pracownicy UG przekazali również informację w sprawie zakładania proﬁlu zaufanego i wprowadzonego w ostatnim czasie
sms systemu powiadamiania mieszkańców. Omówione zostały także
sprawy bezpieczeństwa podczas imprez sołeckich i wakacji.
Sołectwa do 30 września muszą przedłożyć uchwały w sprawie
podziału środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2016. Dlatego, aby
dobrze się przygotować do wydatkowania tych środków była także
mowa o zasadach funduszu sołeckiego. Wójt Jacek Czarnecki zaapelował do sołtysów o zwrócenie uwagi w sołectwach na nadmierne
i nierozsądne w wielu przypadkach zużywanie wody przez mieszkańców „ Woda jest cenna i musimy ją oszczędzać” – mówił Wójt.
Wójt skierował także do sołtysów podziękowania i prosił o przekazanie ich wszystkim tym mieszkańcom, którzy bezinteresownie włączyli się w organizację wielu imprez, w szczególności gminnych jakie
miały w ostatnim czasie miejsce.
Podczas spotkania Sołtys Franciszek Piróg odebrał od Wójta i Przewodniczącego RG list gratulacyjny i pamiątkową koszulkę z napisem
„Super Sołtys” za wyróżnienie w konkursie „Sołtys Roku Powiatu
Toruńskiego 2014”.
Po obradach w Urzędzie Gminy sołtysi zostali zaproszeni przez
Wójta do udziału w drugiej, objazdowej części spotkania. Trasa tegorocznego wyjazdu poprowadziła sołtysów przez Witkowo, Zelgno,
Kiełbasin i Strużal prosto na „Lawendowe Wzgórze” w m. Wymysłowo w Gm. Łubianka. Na trasie sołtysi zapoznali się z zakończonymi
bądź trwającymi inwestycjami: Witkowo (nowa świetlica wiejska),
Zelgno (trwająca budowa sali sportowej, nowy plac zabaw przy
szkole), Kiełbasin (Hubertówka na terenie miejscowej paraﬁi, inwestycje trwające przy obiekcie świetlicy wiejskiej i na terenie przylegającym do obiektu), Strużal (miejsce nad jeziorem, tzw. Rybakówka
i świetlica wiejska).
Podczas pobytu w Witkowie, na terenie nowo
powstałego budynku świetlicy wiejskiej Wójt Jacek
Czarnecki razem z sołtysami uczcili minutą ciszy
zmarłego w czerwcu śp.
Kazimierza Tatarewicza,
który do 2011 roku pełnił
funkcję sołtysa tej miejscowości.
W Witkowie i Strużalu
sołtysi zostali podjęci kawą
i ciastem. Bardzo dziękujemy mieszkańcom tych
miejscowości za gościnność i sympatyczne spotkania.

OBRADOWALI I WIZYTOWALI

Naradę sołtysów zakończył wspólny obiad na „Lawendowym
Wzgórzu”. Tutaj do sołtysów na zaproszenie Wójta Gminy dołączyli
goście: Starosta Powiatu Toruńskiego Mirosław Graczyk, Członek
Zarządu Powiatu Mirosław Nawrotek i Burmistrz Kowalewa
Pomorskiego Andrzej Grabowski.
KO

OSTATNIE POŻEGNANIE
W czerwcu pożegnaliśmy śp. Kazimierza Tatarewicza,
mieszkańca naszej gminy, a do roku 2011 pełniącego
funkcję Sołtysa Sołectwa Witkowo.
Pozostanie w naszej pamięci.
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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XV edycja Nagród Marszałka Województwa

MAŁA SZKOŁA DOCENIONA
To najbardziej pres żowe wyróżnienie Marszałka
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przyznawane
za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach
działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej
i biznesowej, w tegorocznej edycji odebrał Janusz
Iwański z Wiejskiego Stowarzyszenia KulturalnoOświatowego „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku.

Foto z archiwum Stowarzyszenia – 2008 r. Dożynki Gminne w Brąchnówku

Ta wiejska, społeczna organizacja zdobyła uznanie za całokształt pracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego
w Gminie Chełmża. Organizacja swoją działalność rozpoczynała
piętnaście lat temu, dokładnie 31.05.2000 r. Skupia grono mieszkańców z Brąchnówka i Browiny, którzy działają na rzecz swojego
lokalnego środowiska i aktywnie współuczestniczą w życiu Samorządu Gminy Chełmża. Władze Stowarzyszenia stanowią osoby:
Janusz Iwański – Prezes, Andrzej Talarek – Wiceprezes, Beata
Owczarczyk – Skarbnik, Renata Szelągowska – Sekretarz i Zbigniew
Sadowski – Członek. Nagroda dla tej niewielkiej organizacji to wielki zaszczyt i uznanie.
Stowarzyszenie od 01.09.2000 r. prowadzi „Małą szkołę” z klasami 0-III – pierwszą w Województwie Kujawsko-Pomorskim społeczną wiejską podstawówkę. Sukces Stowarzyszenia w prowadzeniu Małej Szkoły ułatwił transformację tej okolicy gminy, dał wiarę
ludziom w to, co sami chcą robić, zaktywizował nieaktywnych, a
działaczom społecznym dał nowe impulsy do dalszej pracy.

Oprócz prowadzenia szkoły Stowarzyszenie zajmuje się aktywizowaniem i integracją społeczności lokalnej poprzez festyny środowiskowe, organizację wiejskich dożynek czy imprez ludowych. Dla
dzieci i młodzieży organizowane są zawody sportowe i bezpieczny
wypoczynek w okresie ferii i wakacji pod hasłem Bezpieczne Wakacje,
a w ciągu roku szkolnego zajęcia świetlicowe.
Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączają się w inicjatywy lokalne podejmowane przez Samorząd Gminy Chełmża i podległe mu instytucje. Działalność Stowarzyszenia opiera się na współpracy z wieloma podmiotami publicznymi, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Chełmża, Powiatem Toruńskim i Województwem Kujawsko-Pomorskim. Partnerami w podejmowanych
działaniach i inicjatywach na rzecz lokalnej społeczności są Sołtysi
i Rady Sołeckie wsie Brąchnówko i Browina.
Organizację do tegorocznej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego rekomendował Wójt Gminy Chełmża.
W ocenie Wójta dotychczasowa działalność i osiągnięcia Stowarzyszenia na rzecz aktywizowania lokalnych społeczności i kreowanie inicjatyw lokalnych poprzez różne formy komunikacji społecznej w pełni
KO
predysponowały organizację do otrzymania tytułu laureata.

GOSPODARKA – INWESTYCJE

LIPIEC’ 2015

Inwestycje w gminie Opr. i foto K.Orłowska

KIEŁBASIN – Modernizacja

przed dożynkami

Na terenie wsi trwają przygotowania
do zbliżających się dożynek gminnych.
Obecnie trwa modernizacja świetlicy wiejskiej, która zwiększyła swoją powierzchnię
przez dostawienie do dwóch istniejących trzeciego kontenera. Obiekt zarówno wewnątrz jak
i na zewnątrz zupełnie zmieni swój wygląd. Do tego dojdzie zagospodarowane
otoczenie przy świetlicy. Rozpoczęła się już budowa chodników spacerowych a wybudowany zostanie także parking.

ZELGNO –

Mury sali sportowej gotowe
Jest to największa inwestycja w gminie –
trwa budowa nowej sali sportowej
z towarzyszącymi pomieszczeniami.

Wykonawcą inwestycji jest ﬁrma BUDEX z Lipna. Ściany nowego obiektu już są gotowe. Obiekt
powstanie do końca 2015 r. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2016 r, a oddania do użytkowania – sierpień 2016 roku.
Szkoła Podstawowa w Zelgnie będzie miała do
dyspozycji nowoczesną salę gimnastyczną o wymiarach 32,84m x 23,74m wraz z zapleczem
sanitarno – szatniowym i wyposażeniem.
Dobiegła końca budowa nowej świetlicy wiejskiej w Witkowie. Mieszkańcy
Wartość robót budowlanych to 2 409 000 zł .

WITKOWO – Sołectwo ze świetlicą

mogą być dumni z obiektu, który pozwoli im na spotkania
i imprezy w warunkach na przyzwoitym poziomie.
Obiekt można uznać za jeden z najnowocześniejszych obiektów
w gminie. Świetlica ma bryłę parterowego budynku, a jego powierzchnia wynosi prawie 170 m². Do tej pory mieszkańcy tego niewielkiego
sołectwa urządzając wszelkie spotkania korzystali z gościnności swojego sołtysa Romana Branickiego. Podwórko i namioty służyły im za
miejsce dorocznych spotkań.
Koszt inwestycji to 430.000 zł, w tym 202.500 zł dołożyła UE, a kolejne 7.160 zł mieszkańcy z Funduszu Sołeckiego. Pozyskana dotacja pochodzi z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.
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Kultura na wakacje

MALWA W TRASIE

W wakacyjną trasę sztuki ludowej
wyruszyła Pracownia Malwa.
Warsztaty odbędą się m.in. w Mirakowie, Zajączkowie i Sławkowie.

Wszystkich czytelników w swoje
progi zapraszają biblioteki gminne:
Skąpe, Zelgno, Głuchowo, Grzywna,
które w okresie wakacji są gotowe
przy-jąć czytelników i zorganizować im
wolny czas.
Warto zajrzeć do tych placówek!

W Zajączkowie i Mirakowie odbędą się także spotkania dla mieszkańców w ramach Wakacyjnego Klubu Kulturalnego: lekcja udzielania pierwszej pomocy, wyjazd dla seniorów,
warsztaty kulinarne – kuchnia europejska,
kino pod chmurką, spotkanie z kapelą ludową. Zapraszamy!

Rozpoczęły się wakacje, warto znaleźć coś ciekawego
dla siebie i skorzystać z oferty Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża.
Centrum Inicjatyw Kulturalnych przygotowało ofertę dla
świetlic wiejskich. Jedną z propozycji jest realizacja wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury projektu artystycznego
pt. „Teatralne przenikanie. Warsztaty ze spektaklem w ﬁnale”.
Warsztaty będą zbudowane wokół tworzenia przedstawienia
objazdowego teatru, odwołującego się do tradycji staropolskiego
teatru plebejskiego kolażu występów aktorskich, popisów kuglarzy, tancerzy, śpiewaków. W pracy inspirować się będziemy również popularną w okresie staropolskim komedią rybałtowską oraz
postaciami i technikami commedia dell'arte.
Warsztaty zaplanowano w trzech miejscowościach: Głuchowie, Skąpem i Bielczynach. Na pierwszym spotkaniu w świetlicy
w Skąpem powstała grupa teatralna i cyrkowa z iluzją.

TEATRALNE
PRZENIKANIE
W Głuchowie pierwsze spotkanie zaplanowano 11 lipca (grupa taneczna i scenograﬁczna), a w
Bielczynach 18 lipca (grupa muzyczna).
Warsztaty poprowadzi wykwaliﬁkowana kadra
instruktorów i artystów: Kamil Jędrzejak, Jarosław Wojtanowski, Krysan Wieczyński, Wojciech
"WoCo" Krawczuk, Radosław Garncarek, Erwin Regosz, Mieczysław Giedrojć,
Dominik Smużny. Program
jest ﬁnansowany z Narodowego Centrum Kultury.
Zapraszamy
Informacje w CIK – tel. 56 637 71 29

Sportowe lato
20.06.br. odbył się XI Turniej Siatkówki Rekreacyjno –
Plażowej w Zalesiu.

J.Błaszczyk
DYR. CIK Gminy Chełmża

SIATKÓWKĄ POWITALI LATO
Pierwsze cztery drużyny otrzymały puchary i nagrody
rzeczowe. W przerwach między meczami uczestnicy mogli
posilić się smaczną zupką i kiełbaską z grilla. Dodatkowo
organizatorzy zorganizowali loterię rzeczową dla zawodników drużyn, które zajęły miejsca od 5-9.
D. Ramowski
Zapraszamy za rok.

Na piaszczystych boiskach w pocie czoła rywalizowało dziewięć drużyn.
Po emocjonujących i zaciętych, rozgrywanych w
dwóch grupach meczach,
turniej wygrała drużyna
„Aleks” w składzie: Jakub Pietrykowski, Damian Gajew-ski, Kamil
Więciorkowski, Jakub Orzeł, II m. – „Magiczny Bidon”, III m –
„Drużyna K”, a IV m – „Znowu w Plecy”.

Sponsorami turnieju i fundatorami nagród byli:
Gmina Chełmża, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ﬁrmy: „DH Wózki
Widłowe” D. Holc, Przedsiębiorstwo usługowe "ADVENTUS", „ABT
Meble”, Pralnia chemiczna A. Kalisz oraz Zarząd Regionalnej Ligi
Siatkówki Old –boy. Dziękujemy!

Pasje naszych mieszkańców
Oskar Bogun – mieszkaniec Zelgna i uczeń IV kl.
tamtejszej SP dołącza do grona Mieszkańców Gminy
Chełmża z pasją.
Dotychczasowe osiągnięcia Oskara docenione zostały przez lokalne władze samorządowe. Oskar razem z mamą Katarzyną byli
gośćmi podczas obrad czerwcowej sesji Rady Gminy. Z rąk Wójta
Jacka Czarneckiego i Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Iwańskiego młody tancerz odebrał list gratulacyjny i upominki.
Oskar uwielbia tańczyć. Swoją przygodę z tańcem towarzyskim rozpoczął w wieku 3,5 lat w Studio Tańca Justyny
i Jakuba Pyras w Chełmży. Systematycznie uczestniczy
w licznych pokazach i turniejach tańca zdobywając ze swoją
partnerką puchary, medale i dyplomy. Uczestniczy w stacjonarnych obozach letnich i zimowych organizowanych
przez szkołę tańca pp. Pyras. Klasyﬁkacje taneczne rozpoczynał w klasie H (do lat 7). Obecnie przeklasyﬁkowany
został z klasy F do E (kat. wiekowa 10-11 lat).

WYTAŃCZYŁ SOBIE SUKCESY
Największy sukces taneczny, jak sam twierdzi, osiągnął 14.06. br
w Toruniu zdobywając I miejsce w Kujawsko – Pomorskiej Lidze Tanecznej. Podobnych sukcesów ma więcej, w Sierpcu tego roku zajął
także I miejsce Grand Prix Polski w Sportowym Tańcu Towarzyskim.
Poza tańcem gra w piłkę nożną. Jest zawodnikiem w KSGCh
KO
CYKLON Kończewice.

GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Gminne Kluby Malucha

WÓJT GOŚCIEM CIKUSIÓW
Maluchy „Cikusie” z klubów Nawra – Skąpe – Głuchowo
bawiły się na II Podwórkowym Balu Malucha. Tym razem
dzieci spotkały się w Nawrze.
Do najmłodszych uczestników balu i ich rodziców dołączył Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
Dzieci wzięły udział we wspólnych zabawach,
które dla nich przygotowały i zaaranżowały ich
panie nauczycielki: Agata i Aneta. Było muzycznie i smacznie. A do tego jeszcze kolorowo, dzięki barwnym strojom małych balowiczów. Na stołach królowały ulubione smakołyki maluchów: chipsy, chrupki, słodycze, napoje i pizza. Słodyczami dzieci obdarował
również Wójt Jacek Czarnecki, przekazując na ręce pań nauczycielek po worku słodyczy na każdą z cikusiowych grup.
Udział w spotkaniu wzięły również panie Dyrektor CIK Gminy
Chełmża Justyna Błaszczyk, Radna Gminna z Nawry Dorota Kurdynowska i Sołtys Bogusławek Marzena Młodzianowska.

Słodkie Bielczyny

Pani Dyrektor CIK-u podziękowała rodzicom za obecność na tego
rodzaju spotkaniach z dziećmi i za zaangażowanie w ich przygotowanie. Współpraca rodziców z Dyrektorem Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i z paniami prowadzącymi Kluby Cikusiów jest
fundamentem dobrze działającej inicjatywy. Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu i udanej współpracy najmłodsi mieszkańcy gminy swój etap związany z wczesnoszkolną edukacją mogą rozpoczynać w Klubie CIKUSIE, który
gwarantuje im to wszystko, co
dostępne jest w zwykłym przedszkolu. Udział maluchów w zajęciach edukacyjnych ﬁnansuje
Samorząd Gminy Chełmża.
Ta przedszkolna inicjatywa prowadzona w naszej gminie od dwóch
lat cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców i ich pociech. W części
zastąpiła działające do niedawna w gminie i na obszarze całej Ziemi
KO
Gotyku przedszkola.

LISTA SPONSORÓW III JARMARKU PLUSKOWĘSKIEGO

TRUSKAWKOWE ŚWIĘTO
Święto Truskawki – takiej imprezy w Gminie Chełmża
jeszcze nie było. Trudu organizacji podjęło się Koło Kobiet
Aktywnych OD – NOVA w Bielczynach.
W sobotę 27 czerwca br. w Bielczynach miejsce miało
wielkie szaleństwo truskawkowe – mnóstwo potraw i innych
atrakcji z tym smacznym owocem w roli głównej. Dzieci mogły
wziąć udział w konkursie na najciekawsze przebranie za
truskawkę. Dla nieco starszych zaplanowano konkurencje
sportowe, w tym też truskawkowy mecz piłki nożnej.
A gospodynie tego wyjątkowego święta wystąpiły w specjalnym truskawkowym tańcu.
Wiodącym punktem programu imprezy były prezentacje potraw, ciast,
przetworów przygotowanych oczywiście na bazie truskawek. Panie
z gminnych KGW stanęły do konkursu na najsmaczniejszy tort truskawkowy. Poza tym program przewidywał wiele atrakcji towarzyszących, jak m.in.: spotkanie z edukacji leśnej, pokazy karate i musztry
wojskowej oraz bezpłatne atrakcje:
zamek dmuchany, malowanie twarzy, ścianka wspinaczkowa, kącik
artystyczno-plastyczny i mini zoo.
Partnerami tej smacznej truskawkowej imprezy byli: Wójt Gminy Chełmża,
Starostwo Powiatowe, CIK Gminy Chełmża, Lasy Państwowe, Sołectwo Bielczyny,
Sołectwo Windak i prywatni sponsorzy.
KO

1. Bank PKO BP Oddz. Chełmża
2. Firma BAYER – dystrybutor środków ochrony roślin
3. Majątek Rolny ZALESIE – Barbara Jan Siwek
4. PHP FRANK w Chełmży – Franciszek Krutelewicz
5. Pomorska Grupa Konsul ngowa S.A. Bydgoszcz
6. Gospodarstwo Rolne Sławkowo – Romuald Wiśniewski
7. AGRICOLA Chełmża – Piotr Zając
8. FHU Zelgno – Rafał Bober
9. Bank Spółdzielczy Brodnica Oddz. Chełmża
10. Firma P-H „SEPPA” S.C. Jerzy Gil, Paweł Węgrzyn
11. Gospodarstwo Rolne Nowa Chełmża – Lucyna Piotr Kryger
12. Gospodarstwo Rolne Zelgno – Bezdół – Kamila i Krzysztof Kozyra
13. Firma Budowlana Pluskowęsy – Marek Szeląg
14. Gospodarstwo Rolne Mlewiec – Jarosław Burczyński
15. RATEL FHU Łysomice – Danuta Huzarska
16. INTER BROKER Sp. z o.o. Toruń
17. Gospodarstwo Rolne Pluskowęsy – Rafał Chlewicki
18. Gospodarstwo Rolne Kuczwały – Marlena Bogdan Lis
19. Gospodarstwo Rolne Świętosław – Anna Zygmunt Łęgowscy
20. FIRMA PLON Kończewice – Barbara Józef Majewicz
21. Firma Transportowa Skąpe – Małgorzata Mirosław Łagód
22. Gospodarstwo Rolne Witkowo – Danuta Marek Bas
23. Majątek Rolny ZALESIE – Joanna Rutkowska
24. Diagnostyka Pojazdów Grzywna – Henryk Olejniczak
25. Hurtownia Budowlana GIPS BUD Toruń
26. Henryk Cieślak – Zajączkowo
27. Sklep Spożywczy Pluskowęsy – Zoﬁa Kowalczyk
28. Małgorzata Radzimska – Pluskowęsy
29. STB-AUTO BROWINA – Stanisław Bytniewski
30. Gospodarstwo Rolne Pluskowęsy – Jolanta Adam Talarek
31. Dom Weselny „U BORYNY” Grzywna – Andrzej Rumiński
32. Masarnia Kończewice – Kalinowscy
33. Firma Budowlana Zelgno – Maciej Demel
34. ABT MOTOR Chełmża – Sebas an Krystochowicz
35. FIRMA ROL Chełmża – Lidia Dariusz Słowińscy
36. INTANK Toruń – Zdrojewski Marek
37. MOT-CAR Auto Komis Chełmża – Tomasz Drapiewski
38. Łukasz Kowalski – Kuczwały
39. Stacja Paliw LEGUTKO Chełmża
40. Mirosław Siudowski Chełmża
41. Piotr Nasiorowski Chełmża
42. PHU Irla Marian Chełmża
43. Grupa Wsparcia – Państwo: Majewicz, Chudzik, Ziółkowscy
44. Firma Budowlana BIOS Osińscy Nowa Chełmża
45. Gospodarstwo Rolne Pluskowęsy – Danuta Henryk Fałkowscy

Szanowni SPONSORZY !
Za bezinteresowność, życzliwość i oﬁarność okazaną
przy organizacji III Jarmarku Pluskowęskiego – Gmina
Chełmża 2015' z całego serca serdecznie dziękujemy.
ORGANIZATORZY
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Grzywna
Pierwsza sobota wakacji za nami, a wraz z nią festyn
rodzinny w Grzywnie. Organizatorzy przygotowali
dla uczestników wiele ciekawych atrakcji.

Organizatorzy Rada Sołecka oraz miejscowi Radni Gminni składają
gorące podziękowania wszystkim partnerom i sponsorom festynu:
1. „LEGUTKO” – sprzedaż paliw,
2. „KALCHEM” – dealer CLAAS Brzozie,
3. „ JACEK DĘBSKI” – dealer Kowalewo Pomorskie,
4. Firma FRANK w Chełmży – Franciszek Krutelewicz
4. Radni Powiatu Toruńskiego Wiesław Kazaniecki i Łukasz Kowalski
5. „AUTO-MAR” – Mariusz Piotrowicz,
6. „DIAGNOSTYKA POJAZDÓW” – Henryk Olejniczak,
7. „VOICE” – Radosław Izabela Majewscy,
8. „WIPER” – Wiesław Perugiewicz,
9. „SEPPA” – Jerzy Gil i Paweł Węgrzyn,
10. „ABT-MOTOR” – Sebas an Krystochowicz,
11. Gabinet Weterynaryjny – Wojciech Tomczyk,
12. Ranczo „ALIBABA”,
13. BS Brodnica oddział Chełmża – Krzysztof Zduński
14. Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia
„Edukacja” w Toruniu
15. Dorota i Krzysztof Banaszek,
16. „KGW” Grzywna,
17. Państwowa Straż Pożarna – JRG Chełmża
16. Andrzej Bogusz
17. ANDTOR Zdrowa Żywność – Ostaszewo
18. ZUMBA – instruktorka Marta Ordon
19. Małgorzata i Ryszard Zielińscy
20. SILVAK ZAOPATRZENIE TECHNICZNE S C – Maciej Lewandowski,
Marcin Mikołajski, Jacek Mikołajski
21. Robert Zawada

NA POWITANIE WAKACJI
W tym dla dorosłych – zawody siłowe (przeciąganie ciągnika,
toczenie snopka słomy, ruchomy drążek – wszystkie zawody na czas) oraz rzut gumowym butem,
w którym brały udział tylko dzieci i kobiety. Dla
najmłodszych było obozowisko legionistów rzymskich, a wraz z nim konkursy (strzelanie z łuku,
walki na miecze, chodzenie na szczudłach itp.),
zabawy z misiem i Pippi, dmuchane zamki.
Program artystyczno-muzyczny zapowiadał
pokaz tańca mieszkanki Grzywny Majki Przybysz,
przeboje znane i lubiane w wykonaniu uczennic
Liwii Wi i Natalii Grzelak ze Społecznej Szkoły oraz
Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacja z Torunia, a także występ instruktor Marty Ordon, która poderwała wiele osób do wspólnej zumby.
Podczas festynu można było odwiedzić stoiska dealerów sprzętu
rolniczego ﬁrm „Kalchem” i „Jacek Dębski”. Prezentowane były samochody udostępnione przez ﬁrmę „Auto-mar” oraz wozy Straży Pożarnej z Chełmży. Stoiska gastronomiczne były obsługiwane przez panie
z Koła Gospodyń z Grzywny oraz ranczo „Alibaba”.
Przed zabawą taneczną nastąpiło wręczenie podziękowań dla
partnerów i sponsorów oraz nagród, a były nimi: podkaszarka „s hl”,
myjka „karcher”, młotowiertarki, szliﬁerki kątowe, talony na zakupy
w ﬁrmie „Voice”, zestaw wędkarski, zabawki, odzież. Zabawa taneczna potrwała do późnych godzin nocnych, podczas której licytowano
gadżety żużlowców. Uzyskane środki zostaną przekazane dla najmłodszej sekcji Klubu Sportowego „Sokół Grzywna”.
M. Trzpil

Głuchowo

DZIECI MIAŁY
SWOJE ŚWIĘTO
Z początkiem wakacji 27 czerwca
br. w Głuchowie przy świetlicy
wiejskiej odbył się festyn z okazji
Dnia Dziecka i powitanie wakacji.

Pragniemy SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ Państwu Halinie
i Stanisławowi Osuch, dzięki którym możliwe było
przygotowanie dmuchanego placu zabaw dla dzieci
podczas festynu oraz wszystkim mieszkańcom Głuchowa,
którzy włączyli się w organizację imprezy Dzień Dziecka
połączonej z powitaniem wakacji.
Radna i Sołtys Sołectwa Głuchowo
Za dobre serce, które pochyliło się nad tymi, którzy potrzebują
pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra,
za bezinteresowną pomoc i życzliwość SERDECZNE WYRAZY
PODZIĘKOWANIA dla Pani Agnieszki Lorek P.H.U.OLIMPIA
w Chełmży składają Radna, Sołtys oraz dzieci z Sołectwa Głuchowo

Zabawę dzieci z sołectwa uświetniły konkursy: z piłką, taniec wokół krzeseł czy rzut balonikiem z wodą do celu, z jabłkami na sznurku. Dzieci z wielką
ochotą i radością brały w nich udział, a w zamian otrzymywały
nagrody. Największą atrakcją okazał się dmuchany plac zabaw,
za który sponsorowi p. Agnieszce Lorek serdecznie dziękujemy. Dla najmłodszych nie zabrakło także słodkiego poczęstunku. Były słodycze i lody. Na zakończenie festynu każde dziecko
otrzymało czekoladę. Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku zakończyło imprezę.
Festyn był świętem dla dzieci i mamy nadzieję, że wszystkim
impreza się spodobała.
Radna i Sołtys Sołectwa Głuchowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

9

DZIEJE SIĘ W GMINIE

LIPIEC’ 2015

Sport i rekreacja

WYŚCIGI NA WODZIE

GOSPODARZE NA PODIUM

Siedem ręcznie zmontowanych pojazdów wodnych było
obiektami zainteresowania i dopingu przybyłych do Zalesia
na tegoroczną inaugurację sezonu turystycznego’2015
w Gminie Chełmża.
Pojazdy wzięły udział
w II Wyścigu Pojazdów
Wo d nyc h w G m i n i e
Chełmża. Komisja Kokursowa brała pod uwagę
nie tylko czas przepłynięcia wyznaczonego odcinka, ale także oryginalność
pojazdu oraz jego pomysłowość, styl i wykonanie. Rywalizacja jak na
wyścig przystało była zacięta, a publiczność zgromadzona na pomoście i na plaży z zainteresowaniem śledziła wodne wyczyny zawodników jednocześnie im dopingując.
A było o co powalczyć. Organizator wyścigu – Wójt Gminy Chełmża
dla trzech pierwszych zwycięzców ufundował nagrody ﬁnansowe: I m.
400 zł; II m. 200 zł; III m. 100 zł. Poza tym zwycięzcy wyścigu i pozostali
uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary wypełnione słodyczami.
Udział w tegorocznym wyścigu wzięli: OSP Kuczwały FIREMAN –
I m.; Gimnazjum Głuchowo klasy ART. BEZLUDNA WYSPA – II m.;
Aleksandra Lewna ALEKSANDRA WIELKA III m.; Wspólnota Wolontariatu Światowych Dni Młodzieży IV m.; Gimnazjum Głuchowo klasy mundurowe TRATWA MILITARNA; Szkoła Podstawowa w Grzywnie; Szkoła Podstawowa w Kończewicach kl.I B PSZCZÓŁKA MAJA.

KO

10 czerwca był dniem spotkania szóstoklasistów
z wszystkich gminnych podstawówek. Po raz trzeci
na Orliku w Grzywnie odbył się Gminny Turniej Szóstoklasistów, którego organizatorami byli Szkoła Podstawowa w Grzywnie i Klub Sportowy Sokół Grzywna.
W tym roku w rywalizacji
wzięło udział pięć klas. Pod
dowództwem wychowawców uczniowie z ogromnym
zaangażowaniem brali udział
we wszystkich przygotowanych dla nich konkurencjach. Okazało
się, że świetnie dawali sobie radę z bieganiem, ze skokami na piłkach, noszeniem pingpongowej piłeczki na talerzyku oraz toczeniem jajka (lub w kryzysowych momentach samego żółtka!) za pomocą rakietki. Szóstoklasiści niemal bezbłędnie poradzili sobie
z minitestem z języka angielskiego i układaniem polskich przysłów.
Najwięcej trudności sprawiły wszystkim zagadki matematyczne.
Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Grzywnie, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kończewicach,
a miejsce III – Szkoła Podstawowa w Sławkowie, VI b ze Szkoły
Podstawowej w Zelgnie zajęła IV, a VI a – V miejsce.
Marlena Błaszkowska i Łukasz Kontowicz
Serdecznie dziękujemy wszystkim, bez których pomocy i wsparcia
impreza nie mogłaby się odbyć, w szczególności: Wójtowi Gminy
Chełmża, Panu Jackowi Czarneckiemu, Pani Katarzynie Orłowskiej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Pomorskiej Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej, Prezesowi KS Sokół,
Andrzejowi Jałocha oraz Państwu Violetcie i Marcinowi Grzeszczakom,
panom: K. Grabowskiemu, P. Jałocha, K. Kozłowskiemu, M. Legutko,
A. Rumińskiemu. Natomiast Radnym wsi Grzywna, panom
G. Garwolińskiemu i M. Trzpilowi dziękujemy za zakup dodatkowych
nagród dla uczestników, a Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
w Grzywnie za pyszne ciasta i pracę w turniejowej komisji.

Po wręczeniu nagród zrobiono wspólną pamiątkową fotograﬁę.

Szkoły w Gminie

MUNDUROWI ABSOLWENCI
Mury Gimnazjum im. Bł. JUTY w Głuchowie po raz pierwszy
w historii szkoły opuścili absolwenci klasy o proﬁlu mundurowym. W uroczystości podsumowującej rok szkolny
2014/2015 udział wzięli zaproszeni goście i rodzice. Na ten
wyjątkowy dzień uczniowie z III M. przygotowali pokaz
musztry paradnej podczas które wykazali się fajnym zgraniem i koordynacją przy całkiem dobrze dobranej muzyce.
Przez trzy lata uczniowie klasy III M przy podstawie programowej
uczestniczyli w projekcie „Program edukacji dla służb mundurowych”.
Program klas mundurowych jest innowacją pedagogiczną przewidzianą dla uczniów klas I - III Gimnazjum w Głuchowie, na który przed trzema laty szkoła się zdecydowała. Program realizowany jest dzięki podpisanym porozumieniom z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
im. gen. Józefa Bema w Toruniu i Wojskową Komendą Uzupełnień w
Toruniu.
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Kończąc szkołę, niektórzy absolwenci mundurówki z głuchowskiego gimnazjum, którzy godnie nosili przez trzy lata mundury,
planują nadal kontynuować naukę w liceach o proﬁlu wojskowym.
Życzymy im i pozostałym powodzenia. Wychowawczynią kończąKO
cej naukę kl. III M była Małgorzata Fornalik – Syrocka.
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Wydarzenia w Gminie
Niezwykle urozmaicony był III Jarmark Pluskowęski.
Coś dla siebie znaleźli amatorzy produktów regionalnych,
lokalnych dań i zabawy przy dobrej muzyce. Na nudę
nie mogli także narzekać najmłodsi uczestnicy jarmarku,
czyli dzieci.
Jarmark Pluskowęski to impreza nie tylko
dla mieszkańców Pluskowęs i Zalesia, ale dla
mieszkańców całej gminy. Przed trzema laty
tutejsze sołectwo było organizatorem dożynek
gminnych. „Tak im się spodobała organizacja
tego Święta, że zaczęli przez kolejne lata robić
jarmarki. Dzisiaj jesteśmy na III jarmarku. Przez
cztery lata tutaj odbywają się duże imprezy,
a organizatorami ich jest niewielka grupa osób.
Myślę, że warto o tym dzisiaj powiedzieć. To jest
impreza dla całej gminy” – powiedział do przybyłych na jarmark Wójt Jacek Czarnecki.
Nikt z uczestników nie zaprzeczy, że ta impreza co roku przyciąga tłumy publiczności i może
śmiało konkurować z gminnymi dożynkami.
Jarmark we wsi Pluskowęsy rozpoczął się
w popołudnie drugiej czerwcowej soboty. Były
lokalne przysmaki serwowane przez koła gospodyń wiejskich z gminy, atrakcje i zabawa dla
najmłodszych, występy artystyczno – muzyczne, a gwiazdą tegorocznego jarmarku był Ivan
Komarenko.
Na placu rekreacyjnym okalającym scenę
estradową jarmarku oko przyciągały stoiska
przybyłych wystawców reprezentujących różnorodne branże. Byli m.in. producenci żywności,
rękodzielnicy lokalni i z regionu, firmy reklamowe. Furorę robiła wielka trampolina dla dzieci.
Niemal każde dziecko marzy o trampolinie, bo
takie skoki dużą frajdę. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się również zabawy na rodeo,
które podsumował konkurs z udziałem pań, panów i dzieci. Zwycięzcy
wyjechali z Pluskowęs nowymi rowerami wyprodukowanymi przez
lokalnego przedsiębiorcę. Podobnie popularnością cieszył się konkurs
wiedzy, w którym do wygrania były także rowery oraz drobne upominki
ufundowane przez sponsorów imprezy. Nie zabrakło też innych atrakcji
dla dzieci, takich jak: zamki dmuchane, zjeżdżalnie czy pływające łódki.
A na scenie cały czas trwała wielka parada artystów śpiewających
i tańczących. Prezentowali się m.in. młodzi i starsi artyści z Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Po raz kolejny mogliśmy wysłuchać koncertu w wykonaniu gminnego zespołu wokalnego POLSKIE
KWIATY, który w kolorowych przepięknych strojach i w barwach muzyki
ludowej prezentował się na scenie wyśmienicie.
Do wspólnej zabawy tłum uczestników tegorocznego jarmarku poderwała muzyka ze Śląska w wykonaniu Brygidy i Roberta Łukowskich.
Udziału w prawdziwym koncercie mogliśmy doświadczyć, gdy na scenie
pojawiła się tegoroczna gwiazda jarmarku IVAN KOMARENKO. Koncert
był świetny, cała widownia bawiła się z artystą, a na zakończenie występu
zgodnie domagała się bisów. Po występie tłum fanów z niecierpliwością
oczekiwał na autografy wokalisty.
Tuż po zmierzchu nad Pluskowęsami rozbłysły sztuczne ognie.
Po widowiskowym fire show mieszkańcy Pluskowęs, Zalesia i wielu
innych miejscowości z gminy oraz przybyli goście bawili się w rytmach
muzyki serwowanej przez zespół TRIO NIGHT i DJ RUMAK prawie do
białego rana.

III JARMARK PLUSKOWĘSKI
ZA NAMI!

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża,
Radny Gminny Pluskowęs–Zalesia Henryk Fałkowski, Sołtys
Sołectwa Piotr Zając z Radą Sołecką. Wielką pomoc finansową
i rzeczową okazali sponsorzy imprezy: osoby prywatne, lokalne
firmy i instytucje.

Wszyscy wymienieni organizatorzy i sponsorzy wspólnie
dołożyli wielu starań i zaangażowania, aby ta impreza dla
mieszkańców Gminy Chełmża i przybyłych gości mogła być
imprezą udaną i na długo zapamiętaną.
KO
Lista Sponsorów – str. 8
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Opr. K.Orłowska

Senior-WIGOR
Nasza gmina złożyła wniosek do ogólnopolskiego rządowego
programu Senior-WIGOR. Jak tylko uda się gminie pozyskać środki
w programie, to dla osób starszych pojawią się nowe możliwości.
Senior-WIGOR to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu
seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Ma ułatwić aktywizację osób starszych. Realizacja programu przewidziana jest na
lata 2015-2020.
Pomysł na projekt powstał we współpracy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej ze Stowarzyszeniem Homo homini.

Bezpieczeństwo najważniejsze
22.06. br. w Zelgnie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń. Udział w posiedzeniu wzięli: Starosta Toruński Mirosław Graczyk, Wójt Gminy
Jacek Czarnecki, Komendant Miejski Policji w Toruniu Antoni
Stramek, Komendant Komisariatu Policji w Chełmży Mariusz Sobiecki, Dowódca JRG PSP w Chełmży Wojciech Wojciechowski oraz
Prezes Zarządu Rejonowego WOPR w Toruniu.
Dyskutowano m.in. o poprawie bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Chełmża, funkcjonowaniu systemu ratownictwa w naszej gminie i o stanie przygotowania kąpielisk Powiatu Toruńskiego do sezonu w 2015 roku.

Bezpieczne żniwa
Zadbaj aby tegoroczne żniwa były bezpieczne
dla Ciebie i Twojej rodziny! Każdego roku w czasie
prac żniwnych i sianokosów na terenie kraju dochodzi do wielu wypadków przy pracy w rolnictwie. Kilka osób ginie,
a kilkanaście zostaje inwalidami. Aby żniwa przebiegały bezpiecznie trzeba się do nich dobrze przygotować. Należy wcześniej sprawdzić stan techniczny maszyn używanych do prac żniwnych i sianokosów i szczególną uwagę zwrócić na stan osłon elementów ruchomych (przekładni i wałów napędowych).
W czasie żniw trzeba także bezwzględnie pamiętać o:
► zakazie przewożenia pasażerów w miejscach niebezpiecznych
takich jak przyczepy puste i załadowane słomą lub sianem. Przewóz
osób pomagających przy pracy w polu jest bezpieczny tylko w do
tego przeznaczonej kabinie ciągnika lub w innych środkach
transportu.
►w pracach nie powinny brać udziału dzieci do 15 roku życia.
Najlepiej jest je zostawić w domu pod opieką osoby dorosłej. Dzieciom nie można powierzać takich prac jak:
- kierowanie ciągnikiem,
- kierowanie kombajnem,
- załadunek i rozładunek słomy i siana na przyczepie.
►wszelkie regulacje, naprawy czy usuwanie usterek winno
odbywać się przy wyłączonym napędzie maszyny. Najlepiej wyłączyć silnik w ciągniku.
Przestrzeganie tych zasad ustrzeże pracujących w czasie żniw przed
groźnymi w skutkach wypadkami przy pracy. Machalski Dionizy

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 6.00 do 20.00, gdy temperatura powietrza
przekracza 280 C może powodować spadki ciśnienia wody w wodociągu
publicznym. Może doprowadzić nawet do chwilowych niedoborów wody szczególnie na końcówkach sieci wodociągowej.

Koła Gospodyń na start
Wszystkie KGW działające na terenie województwa kujawskopomorskiego mogą zgłaszać swój udział w plebiscycie na najpopularniejsze KGW. Informację o Kole, z krótkim opisem, zdjęciem i telefonem kontaktowym należy wysłać w terminie do 20 lipca br. na adres:
plebiscyt@pomorska.pl.
Kolejny etap to głosowanie SMS-owe od 24 lipca do 17 sierpnia br.
Panie z Kół Gospodyń z naszej Gminy! Pochwalcie się tym co robicie, co
i jak gotujecie, gdzie jeździcie, jakie realizujecie projekty, co organizujecie w swoich wsiach. Wyróżnione zostanie najlepsze Koło w powiecie, nagrodzone trzy najlepsze w województwie. Szczegóły i regulamin
na strefaagro.pomorska.pl lub na e-mail: patryk@wegierkiwicz.pl

Uczniu, ubiegaj się o stypendium
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu mogą ubiegać
się o stypendium gminne im. Jacka Luntkowskiego.
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca. O przyznaniu
stypendium decyduje średnia ocen i dochód na jednego członka w rodzinie. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (rok szkolny
2015/2016) w kwocie 100 zł miesięcznie. Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą być mieszkańcami Gminy Chełmża.
Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 11
lub na www.gminachelmza.pl/aktualności.

Bezpieczne gospodarstwo w Sławkowie
Gospodarstwo Rolne p. Anny i Romualda Wiśniewskich ze Sławkowa zajęło I miejsce w regionalnym etapie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs podsumowany został
podczas Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie.
Gospodarstwo państwa Wiśniewskich na swoim koncie sukcesów
w branży rolniczej odnotowało już taki kolejny. Gratulujemy!

Nasza wioska… w sieci
Portal Naszawioska.pl, za pomocą którego społeczności wiejskie
mogą bezpłatnie zakładać swoje strony internetowe korzystając ze
specjalnie przygotowanego szablonu, który stworzyło Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Proces ten jest bardzo prosty, podobnie jak
zakładanie konta na portalach społecznościowych. Wystarczy wejść na
stronę www.naszawioska.pl i kliknąć na przycisk DODAJ SOŁECTWO
w prawym górnym rogu.
Szczegóły pod numerem tel. 605 123 007
lub na e-mail: patryk@wegierkiwicz.pl
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