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Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 
60+. W dziennym domu Senior-WIGOR seniorzy będą mogli spę-
dzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. 
Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, 
gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV i kom-
puterem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także 
ciepły posiłek. 

Seniorzy chcą być aktywni. Zdarza się, że  pomysłów i energii 
im nie brakuje, często jednak nie mają gdzie realizować swoich 
pasji. Dom Senior-Wigor to miejsce, gdzie będą mogli się spotkać 
oraz aktywnie spędzić czas w rodzinnej atmosferze. Całodzienny 
pobyt osób starszych w takiej placówce wypełnią zajęcia promu-
jące wiedzę i umiejętności z zakresu: dietetyki, zdrowego stylu 
życia, kulinariów, internetu, zajęć technicznych czy plastycznych. 

Program realizowany będzie w okresie od października do 
grudnia 2015 r. i przeznaczony jest dla 15 seniorów z terenu gminy. 
Zakwalifikowaniem seniorów do wspomnianego programu zajmą 
się pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Udział seniorów w programie będzie nieodpłatny. 

Partnerem gminnego projektu utworzenia i poprowadzenia 
dziennego Domu Senior-Wigor jest Stowarzyszenie Homo Homini 
w Chełmży.

Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, 
biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego – tak w skrócie 
można opisać dzienny dom Senior-WIGOR, który pow-
stanie jeszcze w tym roku w Gminie Chełmża. A to za 
sprawą 229 tys. zł dotacji jaką otrzymał samorząd w ra-
mach rządowego programu wieloletniego „Senior-
Wigor” – Edycja 2015.

serdecznie zapraszają 

Mieszkańców Gminy Chełmża 

do udziału w uroczystościach dożynkowych

Święto PLONÓW - Dożynki Kiełbasin’ 2015

które odbędą się 29 sierpnia 2015 roku 

w Kiełbasinie 

(teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej)

ZAPROSZENIEZAPROSZENIE

PLACÓWKA 
DLA SENIORÓW

Ta wiadomość z Fundacji ORANGE obiegła mieszkańców Ską-
pego i gminy. Do sukcesu miejscowej biblioteki aplikującej w kon-
kursie o pracownię przyłożyła się lokalna grupa inicjatywna oraz 
cała lokalna społeczność zaangażowana w oddawanie głosów. 
Dzięki temu w Skąpem zostanie założona jedna z 26 nowych 
Pracowni Orange. 

Pracownia Orange ma stać się stałym miejscem przyjaznych 
spotkań, integracji, rozwoju cyfrowych kompetencji i jak najle-
piej ma służyć mieszkańcom. Ale najpierw – remonty i formal-
ności. Konieczne jest przygotowanie pomieszczenia dla multi-
medialnej świetlicy. Jak pracownia będzie już gotowa, to wypo-
sażona zostanie w komputery z dostępem do internetu, drukarki 
ze skanerem, meble, konsole do gier i telewizor LCD.

Poza tym w programie: 
*rozstrzygnięcie konkursu gminnego: „Najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy i ozdoba dożynkowa”, *zwiedzanie zabytkowego kościo-
ła w Kiełbasinie w godz. 15.00-18.00, *konkursy dla publiczności, 
*ogródki zabaw dla dzieci, *stoiska z rękodziełem i produktami 
lokalnymi, *wiejska grochówka, *występy artystyczne, *pokazy 
z udziałem grupy motocyklowej CRUXER z Chełmna.

PRACOWNIA ORANGE
DLA SKĄPEGO

„Wasza miejscowość zwyciężyła w internetowym plebiscy-
cie Fundacji Orange i to właśnie u Was powstanie multi-
medialna świetlica. Gratulujemy i mamy nadzieję, że Pra-
cownia Orange będzie tętnić pozytywną energią“.

PROGRAM
12.30 

13.00 

15.00 

15.30 



Przemarsz korowodu dożynkowego na plac 
uroczystości z towarzyszeniem Powiatowej i Miejskiej 
Orkiestry Dętej z Chełmży

Uroczysta msza święta dożynkowo – odpustowa 
z udziałem Chóru Miłosierdzia Bożego z Torunia 

Podział chleba dożynkowego

Festyn dożynkowy:
Występ Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej z Chełmży
Występ gminnego zespołu wokalnego  POLSKIE KWIATY

Gwiazda święta – ANDRE godz. 17.00
Gość specjalny Dożynek Genowefa Gwizdek – kabaret
Potańcówka przy zespole KLIP 
Konkurs siłowy dla rolnika – nagroda główna ROWER. 

Wójt Gminy Chełmża

i Społeczny Komitet Dożynkowy w Kiełbasinie 

KO

KO
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WIEŚ I MIESZKAŃCY
29 sierpnia będziemy mieli okazję gościć 
w jednej z najstarszych miejscowości na 
Ziemi Chełmińskiej.  Kiełbasin to niewielka 
wieś (sołectwo) w Gminie Chełmża licząca 
122 mieszkańców. Miejscowość o tytuł 
gospodarza Święta Plonów zabiegała przez 
ostatnie lata, które pozwoliły jej dobrze 
przygotować się na ten dzień i sprostać 
ogromnemu wyzwaniu organizacyjnemu. 

Wieś ma charakter typowo rolniczy. Na jej terenie działa zmo-
dernizowana w roku bieżącym świetlica wiejska wraz z otaczającą in-
frastrukturą wypoczynkowo – rekreacyjną. Obiekt świetlicy służy pod 
potrzeby integracyjne mieszkańców. We wsi działa Koło Gospodyń 
Wiejskich, które wyróżnia szczególna aktywność i uczestnictwo 
w wielu imprezach i wydarzeniach w gminie, a nawet w regionie. 
W roku bieżącym panie przystąpiły do plebiscytu na Najpopularniej-
sze Koło Gospodyń Wiejskich na Kujawach i Pomorzu. W powiecie 
toruńskim KGW zajęło 1 miejsce.

Najbardziej rozpoznawalną wizytówką Kiełbasina jest kościół 
gotycki p.w. Narodzenia NMP wzniesiony na przeł. XIII i XIV w., który 

w 2002 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie 
Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek 
Zadbany”. Wieś w gminie wyróżnia szczególna 
troska mieszkańców o jej wygląd i estetykę. 
Widoczna jest ona w sezonie, kiedy Kiełbasin 
dekorują żniwne baby ze słomy. Chociaż zimą 
możemy w centrum wsi także natknąć się na 
udekorowanego Mikołaja, czy bożonarodze-
niową choinkę. 

Wieś pod względem „smaków kulinarnych 
Gminy Chełmża” znana jest ze swoich znako-

mitych wypieków i potraw przygotowywanych przez panie z KGW. 
Wśród nich najbardziej znane i zawsze smaczne to „Krokiety z grzy-
bami” i „Rogaliki Huberta”. 

Położenie wsi, zaangażowanie mieszkańców i urokliwe miejsce 
przy parafialnej Hubertówce sprawiły, że Kiełbasin po raz czwarty 
był współorganizatorem gminnego Święta Niezapominajki.

Władzę w sołectwie sprawuje jako Sołtys pani Ewa Kasprzak. 
Z kolei w lokalnych władzach samorządowych interesy mieszkań-
ców Kiełbasina reprezentuje Radna Gminna pani Magdalena Kopik. 

Kiełbasin gospodarzem Dożynek’ 2015

Tradycyjnie ważną rolę podczas dożynek 
gminnych pełnić będą starostowie, którzy w kulminacyjnym 
momencie obchodów święta plonów przekażą symboliczny 
bochen chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów wło-
darzowi  Gminy Chełmża – Wójtowi Jackowi Czarneckiemu.  

dorosłych już dzieci: Sylwii, Marty i Bartłomieja. Wolny czas lubi 
spędzać ze swoimi czterema wnuczkami.

Starosta Wojciech Kaźmierczak od lat związany jest z gospo-
darstwem swoich dziadków. Z zawodu stolarz. Lubi podejmować 
wyzwania dla lokalnego środowiska i stara się wspierać miejsco-
we inicjatywy. Pełni funkcję członka Rady Sołeckiej. Interesuje się 
sportem, turystyką, historią. Poza tym jak mówi o sobie jest  auto-
maniakiem. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. 

Wicestarościna Katarzyna Oliwa w zawodzie rolnika pracuje 
13 lat. Szkołę średnią ukończyła z tytułem technik agrobiznesu. 
Powierzchnia gospodarstwa pani Katarzyny wynosi niecałe 2 ha, 
na której uprawiane są zboża. Wicestarościna podobnie zresztą 
jak Starościna działa w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich.    
W wolnych chwilach interesuje się muzyką i sportem. Wspólnie     
z mężem Jackiem wychowują dwóch synów: Marcina i Kacpra. 

Wicestarosta Marek Sawicki z wykształcenia jest mechani-
kiem samochodowym. Z pracą w zawodzie rolnika związał się w 
1996 roku. Od tego momentu prowadzi 6 ha gospodarstwo. Upra-
wia zboża, kukurydzę i ziemniaki. Gospodarstwo poza produkcją 
roślinną prowadzi również hodowlę trzody chlewnej. Pan Marek 
interesuje się motoryzacją. Jest ojcem dwóch synów.

Starostów dożynek wybiera się spośród rolników i mieszkańców 
wsi cieszących się autorytetem w swoim środowisku. W roku bieżą-
cym te zaszczytne obowiązki pełnić będą:

Starościna Ewa Kasprzak, Starosta Wojciech Kaźmierczak 
i Wicestarostowie: Katarzyna Oliwa i Marek Sawicki.  

Starościna Ewa Kasprzak wspólnie z mężem Bolesławem prowa-
dzili gospodarstwo rolne o areale prawie 8 ha. Z pracą w rolnictwie 
związana jest od 33 lat. Pani Ewa drugą kadencję pełni funkcję Sołtysa 
wsi, a od prawie 10 lat przewodniczy miejscowemu Kołu Gospodyń 
Wiejskich. Dotychczasowa praca społeczna pani Ewy Kasprzak została 
doceniona przez lokalne władze samorządowe. Dwukrotnie, bo w ro-
ku 2012 oraz 2013 otrzymała wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża. Rok 
później pani Ewa odebrała z rąk Starosty Powiatu Toruńskiego wy-
różnienie w konkursie „Sołtys Powiatu Toruńskiego Roku 2014”. 
Uwielbia wypiekać pyszne ciasta. Nasza Starościna jest mamą trójki 

GOSPODARZE DOŻYNEK

Na terenie wsi trwają widoczne przygotowania do zbliżają-
cych się dożynek gminnych. 

Dobiegła końca modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej, która 
zwiększyła swoją dotychczasową kubaturę i zupełnie zmieniła swój 
wygląd. Nad przebudową istniejącego obiektu świetlicy pracowali 
budowlańcy z gminnej brygady budowlanej. Zmieniło się też  
otoczenie przy świetlicy. Wybudowany został plac „pod festyny” przy 
świetlicy, parking i chodniki spacerowe. Do świetlicy dojedziemy no-
wą drogą asfaltową. Wnętrze świetlicy jest już umeblowane i czeka na 
pierwszych gości dożynkowych. Nowe wnętrze świetlicy w znaczący 
sposób udekoruje zabytkowy kredens z pamiątkami, gdyż miejsco-
wość wpisana jest w gminny Szlak Kredensów Przeszłości. 

Komitety społeczne jakie powstają przy organizacji dożynek 
wspierają stałych organizatorów święta: Wójta Gminy Chełmża 
i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Komitety przy 
organizacji dożynek dysponują swoim własnym budżetem, który 
pochodzi w całości z wpłat prywatnych sponsorów. Podobnie jest 
i tym razem. W tym celu Komitet Organizacyjny uruchomił 
specjalne konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTA PLONÓW

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
8620 3000 4511 1000 0004 0103 80 

z  dopiskiem „Dożynki – Gmina Chełmża Kiełbasin 2015”.

Tradycyjnie w organizację gminnego Święta Plonów włączył się 
Społeczny Komitet Dożynkowy w Kiełbasinie, któremu przewod-
niczy pani Sołtys Wsi Ewa Kasprzak. 

oprac. KO
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W związku z tym gmina rozpoczęła procedurę prowadzącą do 
oszacowania strat spowodowanych przez suszę. Komisję do 
szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych 
spowodowanych suszą dla Gminy Chełmża powołała Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski. 

Na obszarze gminy zjawisko suszy wystąpiło na glebach klasy V 
i VI w skali 6,5%  całego obszaru. Susza dotknęła głównie zboża jare 
oraz krzewy owocowe.Powołana Komisja, która szacowała straty 
u rolnika pracowała w składzie: Krzysztof Makowiecki, Agnieszka 
Janiaczyk – Dąbrowska, Włodzimierz Romanowski, Henryk Fałkow-
ski, Małgorzata Frąk, Tomasz Szczepański, Grzegorz Garwoliński, 
Anna Krupska, Patryk Zabłocki, Mariusz Stodulski.

„Komisja oszacowała straty w terenie na podstawie wniosków 
rolników. Sporządzony został  protokół zbiorczy z oszacowanych 
strat, w którym zgodnie z wytycznymi Wojewody będą wyliczone 
straty, jakie ponieśli rolnicy” – informuje Kierownik GKOŚ Patryk 
Zabłocki.

Rolnicy u których w gospodarstwie wystąpiła strata większa niż 
30% po wyliczeniu dochodu na podstawie wskaźników po-
niesionych strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 
w roku 2015 według średnich cen z lat 2012,2013 i 2014 oraz prze-
widywanych cen w roku 2015 będą mogli skorzystać z dostępnych  
form pomocy. 

Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w Zalesiu podczas tego-
rocznego sezonu tętni życiem i przyciąga spragnionych letniego 
wypoczynku. Pogoda w ostatnich tygodniach jak najbardziej temu 
sprzyja. Do dyspozycji plażowiczów są dwie plaże z pomostami. 
Piaszczyste plaże strzeżone są przez ratowników. Poza tym wczaso-
wicze korzystać mogą na miejscu z pola namiotowego, letniej kuch-
ni, grilla czy boisk do siatkówki. Podczas tegorocznego sezonu dla 
dzieci poza istniejącym placem zabaw doszły jeszcze dodatkowe 
atrakcje jak zjeżdżalnia czy baseniki. W ofercie ośrodka jest także 
sprzęt  wodny: kajaki i łódki wiosłowe. 

Jeżeli ktoś poczuje się spragniony i głodny, to może skorzystać 
z miejscowej gastronomii zlokalizowanej w punktach przy dwóch 
plażach. Na terenie ośrodka i w sąsiedztwie funkcjonują parkingi. 
Koszt zaparkowania auta na parkingu ośrodka wynosi jedyne 5 zł na 
dzień w ciągu tygodnia, a w weekend 10 zł.

Dzierżawca obiektów stara się dbać o swoich klientów mając 
na względzie porządek i czystość plaż i miejsc wypoczynku dzieci 
i dorosłych na terenie ośrodka. Szkoda tylko, że niektórzy wcza-
sowicze tego nie odwzajemniają, pozostawiając po sobie rozrzu-
cone śmieci. I co najważniejsze: wczasowicze mają zapewniony 
tutaj bezpieczny wypoczynek. Porządku i bezpieczeństwa pilnuje 
w okresie wakacyjnym policja w ramach zorganizowanego przez 
gminę letniego posterunku policji. 

1. Kredyty  preferencyjne na wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Oprocentowanie kredytu dla rolnika wynosi aktualnie:
- 2,09% w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla 
rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka,
- 3,14 % w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolni-
ków, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich,
- 3 % w skali roku dla kredytów na odtworzenie środków trwałych;
2. Odroczenie terminu płatności składek i rozłożenia ich na do-
godne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących 
składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników – na 
wniosek rolnika  złożony do KRUS;
3. Odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów 
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzeń 
raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy – na wniosek 
rolnika złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych;
4. Ulgi w podatku rolnym udzielane  przez wójtów, burmistrzów 
lub prezydentów miast – na wniosek rolnika złożony do urzędu 
gminy.
5. Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, gminy oraz Agencji Nieruchomości Rol-
nych jest udzielana w formie de minimis.

SUSZA OZNACZA STRATY
Rolnictwo

Susza spowodowała, że tegoroczne plony będą 
zdecydowanie mniejsze i gorszej jakości. Rolnicy już wiedzą, 
że w tym roku poniosą spore  straty finansowe. 

Sezon wakacyjny jeszcze w pełni. Tegoroczna aura pogodowa  
wczasowiczom w Zalesiu dopisuje. W związku z tym 
klientów korzystających z oferty ośrodka też nie brakuje.

KO

KO

Wypoczynek w Gminie

FORMY POMOCY 
DLA ROLNIKÓW

LATEM W ZALESIU

Na zdj.: Interwencja policji na pojazd jeżdżący  po ośrodku 
zakończyła się mandatem dla jego kierowcy

Lato jeszcze przed nami. Zachęcamy do przyjazdu do Zalesia 
także wędkarzy, bo i oni znajdą tutaj i w okolicy swoje ciekawe 
łowiska i fajne miejsca.



Pomogła Krajowa Rada 
Izb Rolniczych

SPRAWY SAMORZĄDOWE

4 GAZETA GMINY CHEŁMŻA   

SIERPIEŃ’ 2015

3.08. - 5.08.2015

3.08. - 5.08.2015

4.08. - 5.08.2015

6.08. - 7.08.2015

6.08. - 7.08.2015

6.08. - 7.08.2015

10.08. - 11.08.2015

11.08. - 12.08.2015

12.08. - 14.08.2015

13.08. - 17.08.2015

18.08. - 19.08.2015

20.08. - 21.08.2015

21.08. - 25.08.2015

25.08. - 27.08.2015

10.08. - 11.08.2015

10.08. - 13.08.2015

12.08. - 13.08.2015

14.08. - 18.08.2015

19.08. - 21.08.2015

20.08. - 21.08.2015

24.08. - 25.08.2015

26.08. - 28.08.2015

27.08. - 28.08.2015

26.08. - 28.08.2015

27.08. - 28.08.2015

28.08. - 31.08.2015

28.08. - 31.08.2015

25.08. - 28.08.2015

28.08. - 31.08.2015

28.08. - 31.08.2015

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Termin 
składania wniosku

Bielczyny

Browina

Brąchnówko

Bogusławki

Bocień

Drzonówko

Dziemiony

Głuchowo, Głuchowo-Windak

Grzegorz

Grzywna

Januszewo, Dźwierzno

Kiełbasin

Kończewice, Kończewice Ogrodniki

Kuczwały

Liznowo, Zelgno - Bezdół

Mirakowo

Morczyny

Nawra

Nowa Chełmża

Parowa Falęcka

Pluskowęsy

Skąpe

Sławkowo

Zelgno

Strużal

Zajączkowo

Świętosław

Zalesie

Szerokopas

Witkowo

Miejscowość

Służby mundurowe 

Z OKAZJI  ICH  ŚWIĘTA
Z okazji tegorocznego  Święta Policji 23 lipca br. 
wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża odebrali dwaj policjanci 
z chełmżyńskiego Komisariatu Policji.     

KO

KO

Wyróżnionymi zostali panowie: mł. asp. Michał Myne� – detektyw 
Wydziału Kryminalnego i sierż. sztab. Dariusz Łęgowski – referent Ogniwa 
Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji.

Obchody Święta Policji są wyjątkowym wydarzeniem dla środowiska 
policyjnego. Co roku do współudziału w przygotowaniu uroczystych obcho-
dów zaproszone zostają lokalne samorządy na obszarach których jednostki 
służb policyjnych realizują swoje codzienne obowiązki zawodowe. Policjanci 
starają się wykonywać swoje obowiązki podczas służby uczciwie i solidnie za 
co władze ich nagradzają.

Szanowny Rolniku przypominamy wniosek o zwrot – 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywa-nego do produkcji rolnej 
należy złożyć w terminie do 31.08.br. 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. 
w ramach pozostałego limitu zwrotu podatku określonego na 2015 rok. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi 81,70 zł razy ilość ha 
użytków rolnych.

AKCYZA ZA PALIWO DO ZWROTU
Rolnictwo

A do tego jeszcze dopisała im piękna wakacyjna pogoda. Wyjazdy, za-
bawy plenerowe, wyjścia do pobliskiego ośrodka wypoczynkowego w Zale-
siu nad jezioro Chełmżyńskie – z takich  przyjemności skorzystała 30-osobo-
wa grupa dzieci rolników z terenu Gminy Chełmża. Udział w spotkaniu pod-
sumowującym wypoczynek wziął Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

Wspomniane półkolonie to jedna z wielu wakacyjnych propozycji, jaką 
gmina skierowała w roku bieżącym do najmłodszych mieszkańców. Z Krajo-
wą Radą Izb Rolniczych półkolonie letnie dla dzieci rolników zorganizowane 
zostały już po raz trzeci. Ten 10-dniowy program wypoczynku wypełnił dzie-
ciom czas wakacyjny. W tym czasie dzieci miały zapewnione posiłki i ciekawy 
program kulturalno-oświatowy. „Uczestnicy wypoczynku brali udział w za-
bawach integracyjnych, w kąpielach w jeziorze, wybrali się także do Torunia 
do Cinema City na film „Mały Książę” i bawili się w Piernikowym Miasteczku” 
– wymienia Anna Feeser – Bering z UG 
Chełmża. Odwiedzili także szkołę na Barbarce i 
wzięli udział w warsztatach o energii odna-
wialnej. Organizacją półkolonii zajął się Urząd 
Gminy, a już nad bezpośrednim przebiegiem 
wypoczynku czuwali kierownik i wchowawcy. 

Wypoczynek sfinansowali: Krajowa Rada 
Izb Rolniczych, rodzice dzieci i Samorząd 
Gminy  Chełmża. 

Dzieci i ich rodzice są z pewnością zado-
woleni z czasu spędzonego na półkolonii.

Na brak atrakcji nie mogli narzekać  uczestnicy półkolonii zorgani-
zowanych w Pluskowęsach.  

SKORZYSTALI  
Z WAKACYJNYCH UCIECH
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SPRAWY SAMORZĄDOWE SIERPIEŃ’ 2015

Prezes M. Gumiński i główna księgowa W. Skomra przedsta-
wili sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za miniony rok. 
Wynika z nich, że działalność Spółki rozszerza się stopniowo  i 
wartość sprzedaży w 2014 r. osiągnęła poziom ponad 2,6 mln zł 
przy średnim zatrudnieniu obniżonym do 16,5 etatu. Główne 
zadania wykonywane przez zakład to produkcja i sprzedaż wody, 
odprowadzanie i wywóz ścieków oraz dowóz uczniów do szkół. 

W opinii Rady Nadzorczej jak również Zgromadzenia Wspól-
ników – Zarząd należycie wywiązywał się w 2014 r. z ciążących na 
nim obowiązków. 

Każdy, kto zapisze się do systemu, będzie otrzymywał odpowiednio informacje z następujących kategorii:

Pracownik Urzędu odpowiadający za daną kategorię podejmuje 
decyzję o zasadności wysyłki SMS'a i jeżeli taka konieczność zajdzie to 
przy pomocy komputera podłączonego do sieci Internet rozsyła SMS'a 
do wszystkich osób zapisanych w danej grupie lub grupach.

Zgodnie z zapowiedzią możliwe jest już zapisywanie się do syste-
mu nie tylko przez wysłanie SMS'a (meotda ta została opisana 
w czerwcowej Kurendzie), ale także przez stronę internetową. Metoda 
zapisu przez Internet jest prostsza od metody przy pomocy SMS'a, 
umożliwia zarządzanie przypisaniem do grup oraz zapis jednocześnie 
do wielu grup.

Aktualne dane dotyczące systemu, kroki rejestracji oraz linki do 
stron z rejestracją oraz usunięciem z systemu znajdą Państwo na 
www.gminachelmza.pl zakładka „System powiadamia SMS”.

Wyniki finansowe są pozytywne, a wskaźniki i płynność 
finansowa na właściwym poziomie. Za 2014 r. Spółka wykazała 
zysk ne�o w wysokości 10,7 tys. zł.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza i Zgromadzenie 
Wspólników podjęły stosowne uchwały zatwierdzające sprawoz-
dania oraz udzielające absolutorium Prezesowi Zarządu z wyko-
nania obowiązków w 2014 r. Podjęto także uchwały zatwierdza-
jące przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego.

W trakcie obrad Zgromadzenie Wspólników powołało Radę 
Nadzorczą na kolejną kadencję w dotychczasowym składzie. 

Podczas obrad dużo czasu poświęcono na omówienie bie-
żących spraw i problemów, w tym m.in. analizowano przygo-
towania do uruchomienia publicznych przewozów pasażerskich 
na terenie Gminy Chełmża jesienią bieżącego roku.

RADA NADZORCZA OBRADOWAŁA
Spółka gminna 

Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej 
oraz Zgromadzenia Wspólników Zakładu 
Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.  
podsumowało działalność Spółki w 2014 r. 

Na przełomie czerwca i lipca przez system powiadamiania SMS z Urzędu 
Gminy wysłano do mieszkańców pierwsze sms'y. Uruchomiony w czerwcu 
system umożliwia wysyłanie ważnych wiadomości do grup użytkowników 
zapisanych w danych kategoriach. 

K .Bober

P. Rutkowski

Z informacją do mieszkańców

PIERWSZE SMS'Y 
JUŻ WYSŁANO

Nazwa grupy

Komunikaty niesklasyfikowane, 
które mogą mieć ważne znaczenie 
dla mieszkańców Gminy

Utrudnienia i awarie

Ostrzeżenia 
i zagrożenia

Środowisko 
(dofinansowanie, 
akcje środowiskowe)

Podatki i opłaty

Inne komunikaty 
i ogłoszenia

Imprezy kulturalne 
i sportowe

Opis planowanych treści, 
które będą przesyłane 

w ramach grupy

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

Zapowiedzi imprez kulturalnych 
i sportowych o zasięgu gminnym

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

Przypomnienie o płatnościach

Zaplanowane przerwy w działaniu 
sieci wodno-kanalizacyjnej, objazdy 
i remonty dróg itp.

Kod 
rejestrujący

Kod 
wyrejestrujący

tak.ctr016 nie.ctr016

tak.ctr011 nie.ctr011

tak.ctr012 nie.ctr012

tak.ctr013 nie.ctr013

tak.ctr014 nie.ctr014

tak.ctr015 nie.ctr015

SMS

W celu dokonania rejestracji przez 
Internet należy:
1. wejść na stronę internetową

2. wybrać „Rejestracja przez formularz”,
3. wpisać nasz numer telefonu, który chcemy dopisać do bazy 
powiadomień. Zaznaczyć grupy, do których chcemy się 
zapisać, potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych oraz zapoznanie się z Regulaminem i kliknąć „Akceptuj”,
4. SMS'em otrzymamy kod rejestrujący, który należy przepisać 
na stronę internetową.

h�p://www.sisms.pl/rejestracja/wybor/1102

http://www.gminachelmza.pl/
http://www.sisms.pl/rejestracja/wybor/1102


Miejscowość i świetlica 
wpisane są na Szlak Kre-
densów Przeszłości. Kre-
dens mieszkańcy w świet-
licy już ustawili i zebrali 
pamiątki, które stanowią 
wcale niemałą wystawkę 
historyczną. 

Świetlicę w ramach pro-
jektu „Szlakiem Kredensów 
Przeszłości” odwiedziła nie-
dawno grupa rowerzystów 
z gminy.
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DZIEJE SIĘ W GMINIE

LGD Ziemia Gotyku 2016-2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Ziemia Gotyku (LGD) 
od lipca rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju 
obszaru gmin wiejskich Chełmża, Łubianka, Łysomice 
i Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża. 

W ramach planowanej strategii na lata 2016-2023 LGD będzie 
dysponowała środkami na rozwój społeczny i gospodarczy 
obszaru m.in. premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
dofinansowanie do rozwoju mikro i małych firm oraz przetwór-
stwa, rewitalizację przestrzeni publicznej, podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych mieszkańców. Zainteresowani mieszkańcy Gminy 
Chełmża mogą włączać się w przygotowanie strategii. Swoją 
opinię można przekazać poprzez wypełnienie ankiet dostępnych 
na stronie:

CZAS NA STRATEGIĘ

SIERPIEŃ’ 2015

W skład  Rady weszli: Przewodniczący Jacek Czarnecki (Wójt do 
RS wchodzi z mocy ustawy) i Członkowie: Andrzej Kłopotek – przed-
stawiciel Wojewody, Marianna Rolbiecka, Roman Branicki, Ryszard 
Pietras – przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy. „Rada Społecz-
na jest organem, którego zadania i obowiązki kształtuje ustawa z dnia 
15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej. Pełni ona funkcję inicju-
jącą i opiniodawczą Rady Gminy, która utworzyła placówkę leczniczą 
w gminie. Organ ten pełni również funkcję doradczą względem kie-
rownika Ośrodka Zdrowia” – wyjaśnia Anna Feeser – Bering insp. 
z UG Chełmża. 

Na posiedzeniu nowi członkowie zapoznali się z obowiązującym 
regulaminem Rady Społecznej, który określa zasady jej pracy i z do-
kumentami regulującymi zasady funkcjonowania Ośrodka Zdrowia 
m.in.  ze statutem, regulaminem organizacyjnym. Ponadto Kierownik 
Ośrodka Jarosław Pikus przedstawił finanse jednostki, zatrudnienie 
oraz zakres świadczonych usług medycznych.  

„Przed nową Radą Społeczną cztery lata społecznej pracy na rzecz 
lokalnej służby zdrowia w Gminie Chełmża” – dodaje insp. Anna Feeser 
– Bering.

Świetlica wiejska to w każdej wsi symbol  lokalnej tożsamości. 
To miejsce, które pełni funkcję centrum 
kulturalno – rozrywkowego wsi. Tak 
właśnie od niedawna jest też i w Wit-
kowie. W krajobraz tej niewielkiej miej-
scowości w gminie w roku bieżącym 
wkomponowany został taki właśnie 
obiekt. 

Budowa świetlicy trwała bardzo krót-
ko. Rozpoczęła się pod koniec ubiegłego 
roku, a zakończona została w czerwcu 
roku bieżącego. Budowa utrwalona zo-
stała nie tylko na fotografiach. Jej co-
dzienny przebieg śledziła także zainsta-
lowana w tym celu kamera, co widoczne 
jest w filmie jaki został przygotowany. 

Są to badania:
1. Badania USG brzucha dla mężczyzn urodzonych w latach 

1941-1950, prowadzone w Szpitalu Powiatowym 
Sp. z o.o. w Chełmży,  rejestracja – Izba Przyjęć lub 
telefonicznie – 56 63 92 216 

2. Badania krwi w kierunku ag HBs i anty-HCV. Badaniem 
objęte będą osoby, u których:

- nigdy nie stwierdzono ag HBs i anty-HCV 
- nie stwierdzono wcześniej WZW B i C 
- nie byli leczeni z powodu wzw B i C

Badania wykonane zostaną  w SPOZ w Zelgnie 01.10. br 
od godz. 15.00 po wcześniejszej rejestracji 
w SPOZ Zelgno – tel. 56 5675 98 84 
oraz Urząd Gminy –tel. 56 675 60 76 do 78 wew. 48

Można również skorzystać z  indywidualnych  konsultacji 
w biurze LGD (pałac w Brąchnówku gm. Chełmża), w każdy 
poniedziałek i środę w godzinach 10.00-14.00. 

Kontakt do biura: tel. (56) 610 80 17, kom. 607 745 091, 
e-mail:  biuro@ziemiagotyku.com
Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem 

mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność, dlatego liczyć się będzie opinia jak najszer-
szego grona mieszkańców obszaru LGD. MIESZKAŃCU, 

SKORZYSTAJ Z OKAZJI!

Dbamy o zdrowie 

PIERWSZE OBRADY NOWEJ RADY

Przedstawiamy oferty bezpłatnych badań profilak-
tycznych, do skorzystania których bardzo zachęcamy. 

W tym roku w Witkowie oprócz tradycyjnego wieńca 
i chleba dożynkowego podsumowujących doroczne 
zbiory w sołectwie będzie też i okolicznościowa 
wstęga, której przecięcie zainauguruje otwarcie nowej 
świetlicy. Uroczyste świętowanie Sołtys wspólnie 
z mieszkańcami zaplanowali na 26 września br.  

Na kolejną  4 –letnią kadencję Rada Gminy Chełmża 
powołała Radę Społeczną  działającą przy 
Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Zelgnie

KO

KO

KO

CZAS NA ŚWIĘTOWANIE
Witkowo

Na zdj. Od lewej realizatorki projektu „Szlakiem Kredensów Przeszłości” 
Iwona Markiewicz i Kamila Kachniarz z Sołtysem Witkowa Romanem Branickim.
Kołowrotek – jeden z eksponatów

PODZIĘKOWANIE

Sołtys Sołectwa Nawra
Marek Śmietana

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Sołectwa Nawra za włącze-
nie się w akcję pomocy poszkodowanym przez nawałnicę 
w Gminie Obrowo. Łącznie zebrano 912 zł od 38 rodzin, 
w tym:
* Nawra – Izabelin 670 zł
* Nawra – wieś 242 zł.

www.lgd.ziemiagotyku.com 

mailto:biuro@ziemiagotyku.com
http://www.lgd.ziemiagotyku.com
http://www.lgd.ziemiagotyku.com
http://www.lgd.ziemiagotyku.com
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SPRAWY SAMORZĄDOWE

Samorząd lokalny

SIERPIEŃ’ 2015

GMINNE BECIKOWE 
DLA  WIELODZIETNYCH

O gminne becikowe mogą występować rodziny wielodzietne, mające 
na utrzymaniu czworo i więcej dzieci, a uzyskane 
w ten sposób świadczenie ma stanowić dla nich dodatkową pomoc.  

Tradycyjnie już w okresie wakacji część naszej młodzieży 
odpoczywała i  szkoliła się na obozie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych w Pile-Młyn .

  Program skierowany jest tylko do rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i 
przyznawana jest jednorazowo w wysokości 500 zł na jedno 
urodzone dziecko. Wypłata zapomogi następuje na podstawie 
złożonego wniosku, do którego wymagane jest dołączenie 
skróconego aktu urodzenia dziecka. Wypłatę gminnego beci-
kowego prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Realizacja Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w gmi-
nie, ma w realny sposób wspomóc rodziców nowonarodzonych 
dzieci i jest ważnym instrumentem gminnej polityki prorodzin-
nej. Do tej pory gminne becikowe wypłacone zostało trzem ro-
dzinom. Środki niezbędne na realizację Programu pochodzą 
z budżetu gminy.

To jeden ze sposobów, 
w jaki samorząd gminy 
stara się pomagać finanso-
wo mieszkańcom. Na pew-
no to jednorazowe świad-
czenie pieniężne z tytułu 
urodzenia dziecka jest du-
żym i potrzebnym wspar-
ciem dla rodzin wielodziet-
nych. Zielone światło na 
wypłatę gminnego beci-
kowego daje uchwała  Rady 
Gminy Chełmża. Wypłata 
gminnego becikowego ma wyłącznie zasięg lokalny. 

Na zdj.: Gminne becikowe trafiło między innymi 
do rodziny małej Gabrysi z Mirakowa

Piękne koncerty gminnego zespołu wokalnego POLSKIE 
KWIATY to nic innego jak wynik systematycznej pracy  
członków zespołu i jego opiekunów. Przed zespołem 
w nadchodzących miesiącach ważne występy.

29 sierpnia w Kiełbasinie zaśpiewają dla mieszkańców gminy  
przybyłych gości podczas gminnego Święta Plonów. Już następ-
nego dnia 30 sierpnia sceną koncertową dla Polskich Kwiatów 
będzie scena w Gminie Grudziądz podczas tutejszych dożynek 
gminnych. Z kolei 6 września POLSKIE KWIATY wystąpią dla miesz-
kańców regionu na Dożynkach Wojewódzkich w Kowalewie 
Pomorskim. 

Zespół wokalny POLSKIE KWIATY działa od lutego 2014 r. 
przy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Po raz 
pierwszy zespół wystąpił 17 października 2014 r. podczas 
gminnej gali STYPENDIA 2014'.

Mimo dokuczających ostatnio uciążliwych upałów członko-
wie spotykają się co tydzień i konsekwentnie ćwiczą nowy re-
pertuar, aby w trasę koncertową ruszyć przygotowanym. 

A co dokładnie przed POLSKIMI KWIATAMI, gdzie na scenach  
będziemy mogli je usłyszeć i zobaczyć ? Zespół zobaczymy i usły-
szymy podczas najbliższych uroczystości dożynkowych i to nie 
tylko w naszej gminie, ale i w regionie. 

W Pile Młyn, w gminie Cekcyn jest przepięknie położone 
obozowisko Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Tam, każdego roku uczy się i odpoczywa młodzież. W tym roku była 
tam z terenu naszej gminy grupa 24 osób. Bawiły się, odpoczywały, 
uczyły się obozowego życia, śpiewania patriotycznych piosenek 
obozowych i wielu sprawności strażackich. Niektórzy zdobyli karty 
pływackie. Czas obozu szybko minął, ale pozostały wspomnienia 
i oczekiwanie na kolejny obóz w 2016 roku .

8.08 br. na sygnał – pożar, pękają stropy w Bugusławkach u pań-
stwa Ziółkowskich. Państwowa Straż Pożarna z Chełmży jedzie z po-
mocą rodzinie. Wspiera swoje działania ochotnikami z Kończewic 
i Zelgna. Następuje ewakuacja zwierząt. Równocześnie przyjeżdżają 
specjaliści od katastrof budowlanych. Stawiają wiele stępli, aby ura-
tować budynek i dobytek mieszkańców. Cztery zastępy strażaków 
usunęło zboże (około 20 przyczep) i strop został uwolniony od cię-
żaru. Praca była bardzo ciężka, ponieważ temperatura powietrza było 
wysoka ponad 30 stopni .

POLSKIE KWIATY
RUSZAJĄ W TRASĘ

Kultura w gminie

KO

KO

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej
 śp. Kazimierza Tatarewicza

Rodzinie, Mieszkańcom wsi Witkowo, 
Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, 

za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty 
serdeczne „Bóg zapłać” 

składa rodzina

ODPOCZYNEK 
W BORACH TUCHOLSKICH

POMOC 
DLA POSZKODOWANYCH 

W BOGUSŁAWKACH

W. Żółtowski

Z życia OSP

Żniwa to ogrom pracy dla rolników. Jest to także ogromny 
wysiłek dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. 
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To dobra informacja dla uczniów i ich 
rodziców: rozpoczął się nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach „Wyprawki 
szkolnej” na nowy rok szkolny. Termin składania wniosków 
upływa 4 września 2015 r.

Wnioski na stypendium szkolne o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie 
Gminy Chełmża można składać w terminie od 
01.09.2014 r. do 15.09.2015 r. 

Specjalną ofertę dla seniorów ma Samorząd 
Gminy Chełmża, który zamierza uruchomić filię 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystko zależy od 
tego czy będą osoby, chcące skorzystać z zajęć 
proponowanych przez Uniwersytet. Jest to doskonała 
propozycja dla wielu seniorów z naszej gminy, nadal 
sprawnych, nie znoszących bezczynnego siedzenia 
w czterech ścianach, ale potrzebujących pretekstu 
do wyjścia z domu. Jak mieszkańcy naszej gminy 

zdążyli zauważyć, podczas wielu 
ostatnich wydarzeń i imprez 
towarzyszy nam kamera lokalnej 
Telewizji PO Sąsiedzku.

Pomoc dla uczniów

Uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są:
E uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III 
szkoły podstawowej,
E uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyz-
mem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 
ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do 
szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), gimnazjów (z wyjąt-
kiem klasy I).

Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole, do której uczeń 
będzie uczęszczał. Druki wniosków dostępne są w szkołach oraz 
w ZEAS Gminy Chełmża (Urząd Gminy pok.18).

Celem działalności takiej „lokalnej uczelni” jest aktywizacja 
ludzi starszych, a także wykorzystanie ich potencjału – wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia życiowego. W programie Uniwer-
sytetu zaplanowano liczne pogadanki, prelekcje, których tema-
tyka obejmować będzie między innymi kulinaria, turystykę, re-
ligię, zdrowie, aktywność fizyczną i rekreację. Uniwersytet Trze-
ciego Wieku to także idealne miejsce do rozwijania swoich pasji 
poprzez udział w zajęciach dodatkowych. 

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na spotka-
niu informacyjnym we wrześniu br., o którym to zainteresowani 
bezpośrednio zostaną poinformowani.

Seniorzy w Gminie

AKTYWNI SENIORZY
MARSZ NA UNIWERSYTET

Na zdj.: Seniorzy z gminy uwielbiają tańce, co niejednokrotnie już potwierdzili 
na Majówkach Seniora. W programie zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
będą mogli doskonalić swoje umiejętności taneczne.

Miesięczna wysokość dochodu ne�o na osobę w rodzinie 
uprawniająca do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 
456 zł. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdza-
jące wysokość dochodu ne�o za miesiąc sierpień 2015 r.

Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom, które realizują 
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówki”.

Druki wniosków wydawane są w szkołach na terenie Gminy,  
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża 
(Urząd Gminy pok. nr18 ) oraz są dostępne na  stronie  interneto-
wej Urzędu Gminy (BIP – Druki do pobrania ).

STYPENDIA DO WZIĘCIA 

Zainteresowane osoby, które ukończyły 35 rok 
życia zapraszamy do zgłaszania się w sekretariacie 
Urzędu Gminy Chełmża, pokój nr 19 lub telefonicznie 
pod nr 56 675 60 77 
w terminie do 31 sierpnia br. 
(termin został wydłużony).

Odpłatność  za udział  w zajęciach UTW wynosi 
tylko  50 zł za semestr!

A.Kielak

Szanowni Seniorzy! Dzięki udziale we wspomnianych 
zajęciach zintegrujecie się ze środowiskiem lokalnym, krea-
tywnie i aktywnie spędzicie swój wolny czas. KO

DOFINANSOWANIE DO
PODRĘCZNIKÓW 

TV Z NAMI I O NAS 
Otoczenie z kamerą

To co zostaje udokumentowane w postaci filmów możemy 
później oglądać w internecie. 

Za pośrednictwem tej lokalnej telewizji, z którą udało nam się na-
wiązać współpracę opowiadamy o życiu naszego lokalnego oto-
czenia. Mieszkańcy, którzy z wielu powodów nie mogą być bez-
pośrednimi uczestnikami wydarzeń lokalnych, swoją ciekawość mo-
gą zaspokoić nie tylko gminnymi galeriami zdjęć, ale mogą korzystać 
z telewizji internetowej jaką jest Telewizja PO Sąsiedzku.

Zapraszam do zapoznania się już z istniejącym archiwum filmów 
jak i z kolejnymi, które niebawem powstaną.

Relacje na żywo dotyczące ciekawych wydarzeń, festynów, akcji 
czy koncertów dostępne są na: 
na gminnym facebooku lub bezpośrednio pod adresem:

 

 www.gminachelmza.pl,

h�p://wizja-ps.pl/o-nas-tv-po-sasiedzku/ 
KO

http://www.gminachelmza.pl
http://www.gminachelmza.pl
http://www.gminachelmza.pl
http://wizja-ps.pl/o-nas-tv-po-sasiedzku/
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W czasie festynu w Grzywnie, który odbył się  27 czerwca  
na Orliku rozgrywany był turniej w siatkówkę plażową.

W tym roku podczas III Turnieju Piłkarskiego o Puchar 
Radnego Pluskowęs – Zalesie stanęło do rywalizacji  
8 drużyn: Grzywna, Zalesie, Parowa Falęcka, Zelgno, 
Rychnowo, Kuczwały, Mlewo, Pluskowęsy.

25 lipca  na boiskach Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Pluskowęsach odbył się Turniej Siatkówki Rekreacyjno – 
Plażowej o Mistrzostwo Gminy Chełmża.

Na Orliku w Grzywnie miał miejsce  finał 
Ogólnopol-skiego Turnieju Ogrodników.

SIATKÓWKA PLAŻOWA

9
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W tym hucznym wydarzeniu udział wzięły trzy drużyny, z któ-
rych najlepszą  okazała się drużyna z Ostaszewa. Nagrodą dla 
zwycięzców turnieju jest wyjazd na mecz Polska – Irlandia, który 
rozgrywany będzie w Warszawie na Stadionie Narodowym. 
Turniej Ogrodników poprowadził pan Sylwester Rasmus – sędzia 
szczebla centralnego.

Mecze rozgrywano w dwóch grupach, a dwie najlepsze ekipy 
zagrały półfinały. Najlepszą drużyna okazała się ekipa z Grzyw-

ny, która w finale po rzutach karnych pokonała Zalesie. 
Trzecie miejsce zajęła ekipa z Rychnowa pokonując 
Mlewo. Królem strzelców został zawodnik z Grzywny 
Maciej Andrzejewski. 

Puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczyli  Wójt 
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Radny Gminny Henryk 
Fałkowski  i miejscowy Sołtys Piotr Zając.

 W turnieju udział wzięło 8 par. W finale faworyzowana para 
Chudzik i Szepke po zaciętej walce uległa zwycięskiej parze- 
Kamiński i Czester. Fundatorem nagród dla zwycięskich par był 
Dariusz Ren�lejsz. 

Warunki pogodowe oraz stan odnowionego boiska zachęcały do 
kibicowania, a także brania czynnego udziału w turnieju.

TURNIEJ OGRODNIKÓW 
Sport w Gminie

ZAGRALI O PUCHAR RADNEGO 

Dziękujemy Radnemu Gminnemu H. Fałkowskiemu 
za współorganizację  turnieju, Paniom z KGW 
w Pluskowęsach za pomoc w wydawaniu napojów, 
słodkości i we wspólnym grillowaniu.

Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco: 
Zwycięzcami turnieju została para B. Kamiński i B. Dudek, 

II miejsce zajęła para A. Zieliński i D. Ramowski, a III miejsce 
reprezentanci Liznowa R. Ośmiałowski i D. Pawłowski. 

Fundatorem pucharów i nagród rzeczowych dla pierwszych 
czterech drużyn była Gmina Chełmża. 

Serdeczne podziękowania przy organizacji turnieju składamy 
p. Dyrektor Hannie Antkowiak za udostępnienie obiektu oraz p. 
Radnemu Gminnemu Henrykowi Fałkowskiemu.

Jednocześnie informujemy, że w celu popularyzacji tej 
dyscypliny sportowej planujemy organizować turniej co roku w 
innej miejscowości, w której znajdują się boiska plażowe. 

W turnieju udział wzięło 9 par, w tym jedna kobieca w składzie 
N. Baczewska i K. Mieszczańska. Uczestnicy rywalizowali w dwóch 
grupach, z których dwie najlepsze pary awansowały do półfinałów. 
Dodatkowym utrudnieniem w tej fazie zawodów był ulewny deszcz   
i błyskawice, ale nawet to nie przeszkodziło zawodnikom w dobrej 
zabawie. Powiedzenie, że po każdej burzy wychodzi słońce spraw-
dziło się i tym razem, umożliwiając rozegranie meczów półfinało-
wych i finałowych już w promieniach słonecznych. 

MISTRZOSTWA GMINY 
W PLAŻÓWCE

Na zdjęciu uczestnicy zmagań siatkarskich na piasku o Mistrzostwo Gminy Chełmża 
wspólnie z organizatorami

D. Ramowski 

M. Zając

Ł. Kontowicz

Mistrzowie Gminy Chełmża w siatkówce plażowej 2-osobowej. 
Od lewej: B. Kamiński i B. Dudek.



„Eko – potyczki” to cykl warsztatów ekologiczno – 
przyrodniczych zorganizowanych przez WSKO „Edukacja 
i Przyszłość” oraz Małą Szkołę w Brąchnówku dla dzieci 
z obszarów wiejskich. 
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Piłkarskie przedszkole
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Od 29 czerwca do 3 lipca dzieci z pobliskich wsi poznawały 
otaczająca ich przyrodę, sprawdzały swoją wiedzę z zakresu ekologii 
oraz aktywnie spędzały czas pod opieką nauczycieli i pracowników             
z Małej Szkoły w Brąchnówku. Półkolonie odbyły się dzięki wsparciu 
finansowemu, które udzielili: Wójt Gminy Chełmża, Powiat Toruński 
oraz WFOŚiGW w Toruniu. 

Warsztaty odbywały się na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowe-
go w Brąchnówku, a także nad gminnym jeziorem w Zalesiu. 

Pierwszego dnia „Eko – potyczek” dzieci w plenerze malowały 
pomniki przyrody znajdujące na terenie Zespołu Pałacowo – Parko-
wego w Brąchnówku. Kolejny dzień, to wyczekana wycieczka nad 
jezioro w Zalesiu. Środa upłynęła uczestnikom warsztatów pod 

hasłem „Podchody”. Dzieci wraz z opiekunami, podczas zabawy 
nie tylko szukały przeciwnej drużyny, ale także poznawały gatunki 
drzew, roślin znajdujących się w malowniczym parku w Brąch-
nówku. Czwartego dnia półkolonii uczestnicy sprawdzili swoją 
wiedzę biorąc udział w konkursie ekologiczno – przyrodniczym 
„Żyj z przyrodą w zgodzie”.  Przeprowadzony konkurs nie tylko 
tylko sprawdzał teoretyczną wiedzę, ale także umiejętność pracy 

w terenie. Dzieci uczestniczące w konkursie zostały doce-
nione – otrzymały nagrody rzeczowe oraz słodkie upominki. 
Piąty i zarazem ostatni dzień „Eko – potyczek” poświęcony 
został rozgrywkom sportowym. Uczestnicy stworzyli kilku-
osobowe zespoły, w których cały dzień rywalizowali o miej-
sca na podium. Także w tych rozgrywkach nie mogło zabrak-
nąć nagród, dyplomów i, co najważniejsze, medali. Pogoda 
również spisała się na medal i gorące słońce towarzyszyło 
uczestnikom „Eko – potyczek” w każdym dniu. 

Zainteresowanie zajęciami przerosło oczekiwania organizato-
rów i nie wszyscy chętni mogli wziąć w nich udział. Ostatecznie 
w zajęciach uczestniczyło 28 dzieci z Gminy Chełmża.

Treningi piłkarskie urozmaicone były wyjściami nad jezioro, 
kąpielą w jeziorze Chełmżyńskim oraz zabawami ruchowymi 
i artystycznymi. Młodzi adepci piłki nożnej mieli możliwość poz-
nania i zrozumienia zasad gry w piłkę nożną, jak i nabycia swoich 
pierwszych umiejętności praktycznych. Dzięki uprzejmości Dyrek-
cji pobliskiego gimnazjum, w deszczowe dni zajęcia organizowane 
były na sali gimnastycznej.

Wszyscy uczestnicy wykazali się wielkim zaangażowaniem. 
Poznali swoje jeszcze nie odkryte zdolności i umocnili wiarę we 
własne możliwości. Zdobyli nowe doświadczenia i pewność siebie. 

Dzięki życzliwości sponsorów: Wójtowi Gminy Chełmża 
Jackowi Czarneckiemu i Radnemu Gminnemu Adamowi Galusowi 
dzieci miały zapewniony codziennie posiłek i napoje. Spotkania 
zakończono wspólnym ogniskiem, przy którym upieczono kieł-
baski i zjedzono pyszne ciasta przygotowane przez mamy młodych 
piłkarzy. Na zakończenie aktywnie spędzonego tygodnia rodzice 
wraz z dziećmi wzięli udział w konkurencjach sportowych, a każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i sportowy upominek. 

Mamy nadzieję, że dzieci wraz ze swymi rodzicami będą 
systematycznie odwiedzać nasz Orlik, a za rok wezmą udział w ko-
lejnym Piłkarskim Przedszkolu.                                                  Animator

W dniach 6 – 11 lipca odbyła się III edycja Piłkarskiego 
Przedszkola zorganizowana przez trenera – animatora 
Marka Zająca. 

„EKO – POTYCZKI” W MAŁEJ 
SZKOLE W BRĄCHNÓWKU

„Dzieci świetnie się bawiły 
i z chęcią na „Eko – potyczki” przychodziły.”

 J. Iwański, Prezes WSKO „Edukacja i Przyszłość”

NA ORLIKU W PLUSKOWĘSACH

Serdecznie dziękujemy D. Narloch i B. Zając za wsparcie i pomoc. 



Impreza zorganizowana została przez Sołtysa Sołectwa Brąchnówko Bożenę 
Insadowską, Radnego Janusza Iwańskiego i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. 

Na naszych milusińskich czekali animatorzy, którzy zabawiali dzieci konkursami, 
i grami. Atrakcją była prze-
jażdżka UAZ-ami, ognisko, wa-
ta cukrowa i pinata. 

Festyn sponsorowali: Rad-
ny Janusz Iwański, pp. Kata-
rzyna i Tomasz Augustyniak, 
pp. Bożena i Zbigniew Insa-
dowscy. Smaczne wypieki zo-
stały przygotowane przez KGW 
i mieszkańców Brąchnówka.
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11 lipca poszliśmy obejrzeć wodospad Kamieńczyka w Szklar-
skiej Porębie. Po zakupach pamiątek oraz oscypków pełni wspa-
niałych wrażeń ruszyliśmy w drogę powrotną. 

Dziękujemy pani Radnej Gminnej Stanisławie Stasieczek za 
wsparcie finansowe naszego wyjazdu.

Oto krótka relacja z wyjazdu: 
7 lipca zwiedzaliśmy w 30⁰ upale zabytki Wrocła-

wia. Spotkaliśmy kilka krasnoludków na swojej drodze. 
Punktem kulminacyjnym było wejście na wieżę mate-
matyczną, z której podziwialiśmy panoramę miasta. 

8 lipca wdrapaliśmy się na Śnieżkę (1602m.n.p.m.) 
najwyższy szczyt Karkonoszy. Na szczycie zaskoczył nas 
ulewny deszcz, który musieliśmyprzeczekać. W drodze 
powrotnej zjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym. 
Zwiedziliśmy także świątynię Wang. 

9 lipca pojechaliśmy do Skalnego Miasta w Cze-
chach. Urzekły nas skały przypominające różne kształty 
i osoby. Na jeziorku znajdującym się wysoko między 
skałami pływaliśmy łódkami, którymi sterował zabaw-
ny flisak. Ciekawostką jest to, że w Skalnym Mieście 
nakręcono kilka scen do filmu „Opowieści z Narnii”. 

10 lipca odwiedziliśmy stolicę Czech – Pragę. Będąc na Hradcza-
nach zwiedziliśmy muzeum miniatur, siedzibę czeskiego rządu i ka-
tedrę. Szczególnie urzekła nas panorama Pragi. Następnie powędro-
waliśmy mostem Karola na starówkę. Ostatnią atrakcją był przejazd 
praskim metrem. 

Codziennie dostępny jest kącik prasowy i kącik MALUCHA. 
Dorośli mogą poczytać czy poprzeglądać kolorową prasę, wypić kawę 
i spotkać się ze znajomymi. Z kolei dzieci wspólnie uczestniczą w za-
bawach integracyjnych: mogą pobawić się, rysować czy pośpiewać. 
W planie są gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

Program spotkań przewidział 
również spotkania seniorów z ra-
townikiem medycznym. Poza tym 
klubowicze mają okazję uczestni-
czyć w organizowanych kulinar-
nych… wariacjach. 

Cykl dwumiesięcznych spot-
kań podsumuje wspólna wy-
cieczka aktywnych klubowiczów.

A co w tym Klubie? Pakiet atrakcji jest dość ciekawy. 
Organizatorzy: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 
i Radna Magda Kopik zadbali, by uczestnicy się tutaj nie nudzili. 

Już po raz piąty mieszkańcy ołectw  Liznowo wybra  się s a li
na wycieczkę. 

W Brąchnówku 1 sierpnia odbył się 
Festyn Wakacyjny dla najmłodszych dzieci 
z sołectwa.

Mieszkańcy Mirakowa i okolicy podczas lata mogą 
udać się do miejscowej świetlicy i wziąć udział w 
spotkaniach organizowanych przez Wakacyjny Klub. 

Z LIZNOWA W GÓRY
 Wakacyjne atrakcje cd

WAKACYJNY KLUB W MIRAKOWIE 

Świetlica – Wakacyjny Klub jest 
dostępna w poniedziałki, środy 
i piątki w godz. 13.00 – 17.00.

BRĄCHNÓWKO DLA DZIECI 

Dziękujemy sponsorom!

B. Insadowska

B. Jęziorska - Pawella 

KO
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W  kujawsko – pomorskim regionie przeprowadzony został  
plebiscyt  na „Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich na 
Kujawach i Pomorzu”.  Do udziału w plebiscycie z naszej gminy 
wystartowały Koła z Bielczyn (OD – NOVA), Brąchnówka, Głu-
chowa, Kiełbasina, Nawry. Najpopularniejszym KGW w powie-
cie toruńskim okazało się Koło z Kiełbasina. Głosowanie zakoń-
czono 17 sierpnia. 

Wielki finał plebiscytu, wręczenie nagród i wyróżnień odbę-
dzie się podczas Kujawsko-Pomorskich Dożynek Wojewódzko  – 
Diecezjalnych’ 2015  w Kowalewie Pomorskim  6 września.

Dołącz do nas na

GMINA CHEŁMŻA GMINA CHEŁMŻA 

Dołączcie do grona znajomych i fanów GMINY CHEŁMŻA 
na portalu społecznościowym Facebook! 
Jest nas już ponad 2000 osób, ale chcemy, 
by było jeszcze więcej, dlatego nie zwlekajcie. 

                                           Czekamy na Was!

Opr. K.Orłowska

SERWIS INFORMACYJNY 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kujawsko-
Pomorskie Centrum Kultury ogłosiło konkurs fotograficzny 
„Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”. Zdjęcia na 
konkurs można przesyłać do 30 sierpnia. Szczegóły konkursu na 
stronie KPCK. Prace konkursowe można przesyłać 
drogą pocztową na adres Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Kultury, Pl. Kościeleckich 6, 85-033 
Bydgoszcz, z dopiskiem: Konkurs: Portret z zabyt-
kiem kujawsko/pomorskim w tle lub drogą 
elektroniczną na adres:

                     

PORTRET Z ZABYTKIEM –

zabytki@kpck.pl
z dopiskiem w tytule: Konkurs: Portret z zabytkiem 
kujawsko/pomorskim w tle.                                                                               

KONKURS

NAJPOPULARNIEJSZE KGW

19 lipca 2015 r. przez cały kraj przeszła ogromna nawałnica, 
która spustoszyła ludzki dorobek, szczególnie ucierpiały miej-
scowości: Zawały, Łążynek, Łążyn II z terenu Gminy Obrowo. 
Władze samorządowe i poszkodowani mieszkańcy proszą o po-
moc, która pozwoli im jak najszybciej odbudować ich domostwa 
i wrócić do normalnego życia. Numer konta, na które można 
wpłacać środki pieniężne:

Bank Spółdzielczy w Grębocinie 43 94910003 0020 0006 
0091 0036 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych z terenu 
Gminy Obrowo”

OBROWO CZEKA NA POMOC

Nasza gmina przystąpiła do IV Ogólnopolskiego  
Konkursu GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM 
Edycja 2015'. Ogłoszenie wyników 5 września br. 
Gmina w ostatnich latach podejmuje działania, które 
promują turystykę rowerową na jej obszarze. Służą temu in-
westycje drogowe, w tym budowa dróg rowerowych, odnawia-
nie szlaków rowerowych, imprezy rekreacyjne i projekty gminne 
w zakresie rekreacji z udziałem naszych rowerzystów.

WWW.NAROWERZE.PTTK.PL

Kujawsko-Pomorskie Dożynki Wojewódzkie’ 2015 odbędą się 
6 września w Kowalewie Pomorskim, tuż za granicą Gminy Chełm-
ża. Uroczystości zainaugurowane zostaną o godzinie 10:15 mszą św. 
pod przewodnictwem biskupa diecezji toruńskiej. Po jej zakończeniu 
odbędzie się rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie wyróżnień za-
służonym rolnikom. 

Od godz.15:00 rozpoczną się występy zespołów folklorystycznych 
(w tym występ POLSKICH KWIATÓW). Około 19:00 wystąpi gwiazda 
wieczoru – zespół disco polo Bayer Full. 

Wieczór upłynie na zabawie tanecznej. Dożynkom będą towa-
rzyszyły m.in. targi AGRO-FARMA, pokazy chorągwi husarskiej, lekcje 
ginących zawodów, stoiska lokalnych wytwórców.

DOŻYNKOWO U SĄSIADÓW

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie, oddział w Przysieku 

zaprasza w dniu 12 września br. w godz. 10-15 
do Przysieka na doroczny festyn „Barwy Lata, 
Dary Jesieni”. 

W ramach festynu odbędzie się Święto Ziem-
niaka. Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursie „Ziemniak w 
tradycji kuchni Pomorza i Kujaw” i do prezentacji stoisk przez 
potencjalnych wystawców, jak KGW, rękodzielnicy. Szczegółowe 
informacje na temat imprezy i konkursu na:

BARWY LATA, DARY JESIENI – FESTYN

www.kpodr.pl

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU

W związku z realizacją programu zapraszamy Mieszkańców 
Gminy Chełmża na spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 września br. o godzinie 11.00 
w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie (Pastorówka), a poprowadzi je 
przedstawiciel realizatora programu z Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Program współfinansowany przez 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Samorząd Gminy 
Chełmża. Organizator: Urząd Gminy Chełmża.

Program Wykrywania Zakażeń  WZW B i CE

2000

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU
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