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K.Orłowska

Starosta Powiatu Toruńskiego
Wójt Gminy Chełmża

i Koło Kobiet Aktywnych ,,OD-NOVA”
w Bielczynach zapraszają na

II ŚWIĘTO TRUSKAWKI

Sobota 02.07.2016 r. o godz.16:00
Teren rekreacji przy świetlicy wiejskiej 

w Bielczynach

W programie mnóstwo atrakcji 
i truskawkowe szaleństwo !

Z okazji zakończenia roku 

szkolnego życzymy 

Nauczycielom i wszystkim 

Pracownikom placówek 

oświatowych 

w naszej Gminie 

wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów 

i satysfakcji z wykonywanej pracy, 

a także wypoczynku oraz regeneracji sił, 

by w przyszłym roku szkolnym 

mogli Państwo dalej podejmować 

trud wychowania młodego pokolenia.

     Słowa podziękowania i życzenia kierujemy 

również do Rodziców, 

którzy zawsze wspierają działania szkół, 

służą swoją radą i pomocą.

     Wam Drodzy Uczniowie, 

życzymy wesołych, słonecznych 

i przede wszystkim bezpiecznych wakacji 

oraz powrotu do szkoły 

z radością i zapałem do dalszej pracy.

Wójt Gminy Chełmża 
Jacek Czarnecki 

Przewodniczący RG Chełmża
Janusz Iwański 

Goście festynu bawili się przy muzyce zespołu indiańskiego 
LOS COMPANIEROS i pierwszego w Polsce duetu polsko-kubań-

skiego DJ SARIN&JUNIOR. Taneczna muzyka latynoamerykańska 
zagrzewała wszystkich do tańca.

Podczas imprezy nie zabrakło wielu festynowych atrakcji – 
były stoiska z lokalnymi przekąskami przygotowanymi przez KGW, 
stoisko indiańskie i już po raz trzeci odbył się wyścig pojazdów 
wodnych. Z wielkim zainteresowaniem publiczność zgromadzona 
pod sceną podziwiała prezentacje artystyczne nie tylko miesz-
kańców gminy. Wystąpili także wokaliści z okolicznych gmin. 

Letnim festynem POWITANIE LATA w Zalesiu 
w ostatnią niedzielę czerwca mieszkańcy gminy 
powitali wakacje. Tradycyjnie wstęgę inaugu-
rującą kolejny sezon wakacyjny w ośrodku 
rekreacyjno – wypoczynkowym przeciął gospodarz 
gminy Wójt Jacek Czarnecki wspólnie z przybyłymi 
gośćmi.

ZALESIE –  POWIT OAL LIŚMY AT !

ŻYCZENIA
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Podczas majowej sesji radni gminni jednogłośnie udzielili Wój-
towi Jackowi Czarneckiemu absolutorium za wykonanie bu-
dżetu za 2015 rok (na 13 obecnych radnych 13 głosów na tak).

SPRAWY SAMORZĄDOWECZERWIEC’ 2016

WÓJT Z ABSOLUTORIUM
Samorząd Gminy

To wspólny sukces. Na wykonanie budżetu mieli wpływ radni, 
sołtysi, pracownicy UG i jednostek organizacyjnych. „To wy jesteście 
motorami w naszej gminie i oczywiście sołtysi. Przynosicie do Urzędu 
oczekiwania mieszkańców, bo ułożyć budżet to wcale nie sztuka. 
Należy wybrać do realizacji to, co najważniejsze”– powiedział Jacek 
Czarnecki odbierając gratulacje i kwiaty.

Wcześniej Radni Gminy wysłuchali sprawozdania Wójta z wyko-
nania budżetu Gminy za 2015 rok i sprawozdania finansowego z wy-
konania budżetu za 2015 rok przedstawionego przez Martę Rygielską 
– Skarbnika Gminy, a także zapoznali się z opinią i stanowiskiem w tej 
kwes�i Komisji Rewizyjnej. Pozytywną ocenę wydałaRegionalna Izba 
Obrachunkowa, nie wnosząc zastrzeżeń do sprawozdania. Radni 
jednogłośnie zagłosowali za absolutorium.

W 2015 roku dochody gminy wyniosły 33 846 470, 28 zł, wydatki 
– 34 746 047,00 zł, samorząd gminy zakończył rok z deficytem 
w kwocie – 899 616,72 zł. Taki wynik świadczy o  zachowanej ciągłości 
w działalności finansowej samorządu Gminy Chełmża w roku 2015. 
Miniony rok, to rok kontroli z wyjątkowo bardzo dobrą oceną. 
Z końcówek środków unijnych udało się gminie wybudować nową 
świetlicę wiejską w Witkowie. Przy prowadzonej polityce finansowej i 
wprowadzonych oszczędnościach udało się uniknąć zaciągnięcia kre-
dytu na wydatki bieżące, co wiele samorządów musiało zrobić. 

Przed gminą i mieszkańcami kolejne pieniądze unijne. Gmina z tej 
puli zamierza skorzystać. Na pewno największym partnerem z pie-
niędzmi dla gminy w źródłach finansowania poza RPO i ZIT będzie 
Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku.
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W kategorii konkursu, w której brała udział Natalia było aż 41 
uczestników z różnych stron Polski m.in. Konina, Warszawy czy 
Krakowa. Natalia drugie miejsce wyśpiewała piosenką „Maybe this 
�me” z musicalu „Kabaret”.Uczestników fes�walu oceniali: Aneta 
Figiel – wokalistka z programu „Jaka to melodia”, Jacek Beszczyński – 
znany konferansjer i Katarzyna Olszta – wokalistka jazzowa. 

KOLEJNY SUKCES NATALII
Nasi mieszkańcy

Natalia Majewska z Bogusławek – znana nam z gminnych 
uroczystości i spotkań wokalistka zdobyła tym razem 
II miejsce na V Ogólnopolskim Fes�walu Piosenki Euro-
pejskiej w Radziejowie. Gratulujemy kolejnego sukcesu !

KO

OGŁOSZENIE 
WODKAN-u

Warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej 
jest udzielenie pisemnej zgody na ich przesyłanie. W tym celu 
należy wypełnić i podpisać Formularz zgody (do pobrania na 
stronie internetowej) i złożyć go w Biurze Obsługi Klienta lub 
przesłać listem na adres: 

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. Biuro 
Obsługi Klienta, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża. 

Stan wodomierza 
i faktura elektroniczna

ZUK WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży udostępnił 
mieszkańcom gminy możliwość podawania stanu wo-
domierza poprzez stronę internetową i usługę pole-
gającą na przesyłaniu w formie elektronicznej faktur.

Adres strony internetowej: wodkan.gminachelmza.pl. 

Stowarzyszenie Homo homini znalazło się w gronie tego-
rocznych laureatów 11 edycji konkursu o nagrodę Mar-
szałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Rodzynki 
z pozarządówki”. 

Jest to konkurs na najlepsze inicjatywy spo-
łeczne realizowane przez kujawsko – pomorskie 
organizacje pozarządowe. Za taką właśnie 
uznano ubiegłoroczny projekt Homo homini „Szlak Kredensów 
Przeszłości”. Przypomnijmy – na terenie siedmiu miejscowości: 
Bielczyn, Skąpego, Kiełbasina, Strużala, Sławkowa, Kończewic i Wit-
kowa powstały ekspozycje historyczne. Odnowione szafy – kreden-
sy z pamiątkami zgromadzonymi przez mieszkańców stanęły 
w miejscowych świetlicach. W celu promocji szlaku wydana została 
mapa promocyjna. 

Nagrody 12 organizacjom wybranym przez zarząd wojewódz-
twa wręczono w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. 

Homo homini NAGRODZONE!
Organizacje w regionie

Na zdj.: Gratulacje Starosty Powiatu Toruńskiego na ręce Prezes 
Stowarzyszenia Patrycji Pleskot przekazał Naczelnik Wydz. Edukacji 
i Spraw Społ. w Starostwie Powiatowym w Toruniu Jan Krajewski.

Na zdj.: Natalia Majewska podczas występu w Radziejowie

GRATULUJEMY!

KO
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7 czerwca br. w Grzywnie odbyło się coroczne 
spotkanie w gronie Partnerów i Współ-
pracowników Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD. 

10-te URODZINY ZIEMI GOTYKU
Lokalna Grupa Dzialania

Tym razem Forum miało uroczystą oprawę 
artystyczną i stało się okazją do podsumowania 
dziesięciolecia działalności Fundacji oraz wskazania 
kierunków rozwoju i działań na kolejne lata. Forum otworzył i po-
prowadził jego Przewodniczący Jacek Czarnecki. Swoimi koncer-
tami spotkanie uświetniły zespoły – POLSKIE KWIATY z Gminy 
Chełmża i ŁUBIANIOKI z Gminy Łubianka. 

W podsumowaniu dziesięciolecia działań Fundacji Partnerzy 
Forum przyznali, że dzięki dotychczasowej współpracy są sobie 
dzisiaj bliżsi. Ten integracyjny element mieszkańców terenu Ziemi 
Gotyku ma wielką wartość. A wspólnota terenu może dalej budo-
wać kolejne dobre wartości. Przewodniczący Forum i wójtowie 
gmin skierowali podziękowania do tych wszystkich, którzy wnieśli 
swój udział we współdziałanie i tworzenie obszaru LGD Ziemia 
Gotyku przez ostatnie minione 10 lat. Zarząd Fundacji za współ-
pracę podziękował również Wójtom gmin, które utworzyły obszar 
Ziemi Gotyku i uczestniczyły w całym procesie wdrażania strategii.

10 lat minęło… 
Fundację do życia powołało czterech fundatorów: Jacek Czar-

necki, Jerzy Zająkała, Jarosław Bukowski i Andrzej Zieliński (za-
rejestrowana została 11 kwietnia 2006 r.). Pierwszym Prezesem 
Fundacji był dr Piotr Birecki. Zarząd w składzie: Piotr Birecki – 
Prezes, później Paweł Puczkarski, Mariola Epa – Pikuła, Aleksandra 
Chudzik, Ewa Czarnecka i Katarzyna Błądek pracując odpowiedzial-
nie przyniósł Fundacji i naszemu obszarowi wiele dobrego i sławy.  

Z kolei członkowie Rady Fundacji przez dziesięć lat wybierali 
i decydowali o przydziale dotacji, które trafiały do beneficjentów 
z obszaru Ziemi Gotyku. Gminę Chełmża w Radzie niezmiennie 
przez 10 lat reprezentowały osoby: Kazimierz Bober, Ewa Pudo, 
Katarzyna Orłowska i Stanisława Stasieczek. Nad prawidłowością 
wszelkich operacji finansowych w Fundacji czuwa Komisja Rewi-
zyjna. Fundacja to również partnerzy z sektorów: publicznego,  
samorządowego i społecznego. Zrealizowana strategia objęła lata 
2009 – 2015.

Sukcesy Fundacji … 
W dziesięcioletnim okresie działalności Fundacja zrealizowała  

20 projektów na kwotę ponad 15 mln zł. Największe z nich, to 
projekty przedszkolne (39 ośrodków na terenie 9 gmin, koszt pro-
jektów –  9,5 mln zł; dzieci przez 7 lat codziennie, nawet w wakacje 
mogły korzystać z zajęć w przedszkolu). Jednym z ciekawszych 
przedsięwzięć był projekt „Szlak Tradycji i Smaku” zrealizowany 
w partnerstwie z LGD „Zakole Dolnej Wisły” za prawie 150 tys. zł. 
Projekt ten promuje dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze, pro-
dukty lokalne, atrakcje turystyczne i imprezy lokalne z obszaru ZG.

Plany na kolejne lata 
Tegoroczne Forum ZG była okazją, aby zainaugurować projekt 

Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku „Wspólne dziedzictwo łączy 
pokolenia Ziemi Gotyku”. Nowa strategia jaką przyjęło stowarzy-
szenie obejmie lata 2016-2023. Dotychczasowy obszar ZG: Gmina 
Chełmża, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice i Gmina Papowo Bis-
kupie powiększony został o obszar Miasta Chełmża. Stowarzyszenie 
w tym okresie będzie miało do rozdysponowania na swoim obszarze 
16 mln zł. Środki, którymi w wymienionym okresie dysponować 
będzie LGD Ziemia Gotyku pochodzić będą z trzech programów: 
PROW, EFRR i EFS. 

Wykłady dr Piotra Bireckiego i Dariusza Mellera wielu z nas po-
mogły dać odpowiedź na podstawowe pytania: co to jest dziedzi-
ctwo i czy my chcemy tworzyć Małą Ojczyznę. „Dziedzictwo jest nam 
bardzo potrzebne i musimy je wykorzystać do budowy kapitału  
społecznego – hermetycznego obszaru: bezpiecznego, pewnego zau-
fania” – przekonywał słuchaczy konferencji dr Piotr Birecki. Z kolei 
kultura ludowa i gwara Ziemi Chełmińskiej to bogactwo naszego 
regionu, które jest równie ważne i wyróżnia nas z innych środowisk. 
Wiele ciekawostek związanych z lokalną kulturą przedstawił w swo-
im wykładzie Dariusz Meller. Według chełmżyńskiego historyka gwa-
rę należy pielęgnować, bo gwara to nasz wyróżnik regionalny.

W trakcie spotkania miały miejsce liczne prezentacje produktów 
na stoiskach przygotowanych przez KGW i lokalne Stowarzyszenia 
oraz prezentacje stoisk lokalnych twórców ludowych i rękodzielników.

W prezentacjach uczestniczyli: Stowarzyszenie z Chełmży JAK NI 
JAK JO, Pracownia rękodzieła ludowego MALWA z Zelgna, KGW 
Łubianka, KGW Papowo Biskupie, KKA OD-NOVA z Bielczyn, 
Stanisława Kardas (malarka), Lidia Lankauf (malarka), Adam Koz-
łowski – kustosz łysomickiej izby historycznej. K.Orłowska

Na zdj.: od lewej – Wiceprezes LGD ZG Mariola Epa-Pikuła, Przewodniczący Forum 
i Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Prezes LGD ZG Paweł Puczkarski



31 maja 2016 r. w Runowie Krajeńskim odbyło się III posie-
dzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego. Samorząd Gminy Chełmża podczas obrad reprezen-
tował Zastępca Wójta Kazimierz Bober.

SPRAWY SAMORZĄDOWECZERWIEC’ 2016

POSIEDZENIE KOMITETU
Z regionu

Komitet Sterujący jest głównym organem statutowym Porozumienia ZIT 
złożonym z włodarzy 25 samorządów – prezydentów Torunia i Bydgoszczy, Starosty 
Toruńskiego i Bydgoskiego oraz burmistrzów i wójtów gmin z terenu objętego ZIT. 
Podczas obrad jednogłośnie przyjęto uchwały obejmujące:                                                                                                              

aneks do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT BTOF,                                                                               
tekst jednolity Porozumienia w sprawie realizacji ZIT BTOF,                                                                                            
aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej 

w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,                                                             

zatwierdzenie Strategii ZIT BTOF,                                                                                                                                 
zatwierdzenie kryteriów dla konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu. 
Pozytywne zaopiniowanie Strategii ZIT podczas III posiedzenia Komitetu Sterują-

cego ZIT BTOF zakończyło prace związane z dostosowaniem jej zapisów do wymogów 
Ministerstwa Rozwoju oraz Instytucji Zarządzającej IZ RPO WK-P 2014-2020. Strategia 
ZIT została przyjęta przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz przekazana do Minister-
stwa Rozwoju i Urzędu Marszałkowskiego (Zarząd Województwa) do ostatecznej akce-
ptacji. Uzyskanie pozytywnych opinii ze strony tych instytucji umożliwi Miastu Byd-
goszcz pełniącemu rolę Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P 2014-2020 ogłoszenie kon-
kursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu, co planowane jest na III kwartał 2016 r. 

Gmina Chełmża będzie się ubiegała w pierwszej kolejności o dotacje na 
modernizację obiektów przedszkoli oraz termomodernizację budynków użyteczności 
publicznej. Podczas posiedzenie dyskutowano także o podziale dostępnych środków 
oraz możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w zakresie Europejskiego Fun-
duszu Społecznego (żłobki, usługi opiekuńcze, wsparcie bezrobotnych, wsparcie edu-
kacji). Na zakończenie posiedzenia Członkowie Komitetu Sterującego ZIT BTOF pod-
pisali aneks i tekst jednolity do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla Bydgosko – 
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
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Do uzyskania tej pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży wy-
typował 20 rodzin, dla których darczyńca PCK przygotował wyprawki dla maluchów 
w wieku 1-3 lat. Dzieci otrzymały pościel, kocyk i piżamkę. Na pewno te rzeczy codzien-
nego użytku będą wykorzystane przez rodziny. Przedstawiciele PCK, GOPS-u i Z-ca Wój-
ta Kazimierz Bober wręczyli paczki przybyłym rodzinom z dziećmi podczas spotkania, 
które odbyło się w siedzibie UG Chełmża. Szefowa chełmżyńskiego Oddz. PCK Alicja 
Jabłońska nie kryła zadowolenia, że jej organizacja już po raz kolejny może pomóc 
mieszkańcom Gminy Chełmża. W ubiegłym roku grupa osób niepełnosprawnych z gmi-
ny otrzymała rowery ufundowane ze zbiórek PCK. „Wyprawka  dla malucha” to rodzaj 
pomocy doraźnej prowadzonej przez PCK.

PCK NASZYM MIESZKAŃCOM
Pomoc społeczna

Rejonowy Oddział PCK w Chełmży po raz kolejny wsparł 
rzeczowo naszych mieszkańców.

KO
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2 czerwca 2016 odbyły się posiedzenia Rady 
Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Za-
kładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z oo.

PODSUMOWANO DZIAŁALNOŚĆ
ZUK WODKAN w 2015 roku

Czytelnictwo w Gminie

W trakcie obrad przedstawiono sprawozdania 
Zarządu z działalności i gospodarowania środkami 
finansowymi Spółki w 2015 roku. 

Główne kierunki działań ZUK WODKAN Sp. z o.o. to dostarczanie 
wody, odprowadzanie ścieków, dowóz dzieci do szkół, zbieranie od-
padów oraz usługi na rzecz Gminy Chełmża i innych podmiotów (od-
śnieżanie i remonty dróg, utrzymanie terenów zielonych, naprawa 
i budowa instalacji wod.-kan. oraz inne). 

3 W 2015 r. sprzedaż wody wyniosła 380 tys m . Oczyszczalnia ście-
3 3ków w Dźwierznie przerobiła13,9 tys. m  ścieków, a 60 tys. m  odpro-

wadzono do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów. W 2015 r. wybu-
dowano 220 m nowej sieci wodociągowej, 18 przyłączy wody i 5 ka-
nalizacyjnych. W ramach dowozów do szkół 6 autobusów przejecha-
ło łącznie ponad 212 tys. km. Wykonano niezbędne remonty na Sta-
cjach Uzdatniania Wody.

Średnie zatrudnienie wyniosło 16,6 etatu, przy czym domi-
nują pracownicy z długoletnim stażem pracy i doświadczeniem. 
Przedstawione sprawozdanie finansowe wykazało przychody na 
poziomie 2,6 mln zł. 

Rok 2015 zakończono zyskiem w wysokości 22.752 zł. 
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i dyskusji przyjęte zo-

stały uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań i o udzieleniu absolu-
torium Zarządowi Spółki w wykonaniu obowiązków w 2015 roku. 
Tym samym pozytywnie oceniono i podsumowano działalność 
Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp z o.o. w 2015 roku. 
Podjęto także uchwałę o podziale zysku przeznaczając go na kapi-
tał zapasowy. W dalszej części obrad dyskutowano o działalności 
firmy, która wciąż się rozwija, czego dowodem jest wzrost po-zio-
mu obrotów. W celu ułatwienia kontaktu i przekazywania infor-
macji została utworzona strona internetowa dostępna pod 
adresem:   wodkan.gminachelmza.pl. K. Bober

Głównym celem Tygodnia jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości 
życia, edukacji oraz zwiększenie pres�żu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką 
szerokich kręgów społeczeństwa. Hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek było „Biblio-
teka inspiruje”. Biblioteka Samorządowa w Zelgnie wraz z Filiami w Grzywnie, Skąpem 
oraz Głuchowie przygotowała atrakcyjny program na Tydzień Bibliotek.

W każdej z bibliotek odbyło się spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Trybul-
skim, autorem książki pt. „Wzgórze nad jeziorem”. W bibliotece w Zelgnie odbyło się 
również spotkanie z panem Marcinem Pałaszem – pisarzem książek dla dzieci.

Filia Biblioteki w Grzywnie zaproponowała swoim najmłodszym czytelnikom kon-
kurs czytelniczy pt. „Księgarnia”, przeprowadzono warsztaty plastyczne. Nie zabrakło 
również głośnego czytania utworów H. Sienkiewicza.

Filia Biblioteki w Skąpem przygotowała warsztaty dla dorosłych z wykonywania 
kwiatków z krepiny. Odbył się również przegląd wierszy dla dzieci z twórczości Juliana 
Tuwima oraz Wandy Chotomskiej pt. „Wierszomania”. 

Dla najmłodszych czytelników w bibliotekach w Grzywnie,  Głuchowie i Skąpem 
zostały przeprowadzone warsztaty plastyczne pt. „Lepimy z plasteliny”, które popro-
wadziła Agnieszka Denderz – instruktor z CIK - u. 

Każdy czytelnik odwiedzający bibliotekę podczas Tygodnia Bibliotek otrzymał 
zakładkę do książki i promocyjną torbę z napisem „ Biblioteka inspiruje Gmina Chełmża”.

Dzień Matki to szczególny dzień w roku. Z tej okazji biblioteki przygotowały prezent 
dla Mam – występy artystyczne dzieci wraz z  życzeniami.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W dniach 8-15 maja odbyła się XIII edycja programu Tygodnia Bibliotek. 

opr. Iwona Majewska 
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Komunikat ZGK

1) Zmieszane odpadykomunalne – odbiór raz w miesiącu:
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE NALEŻY ZBIERAĆ W POJEMNIKACH I W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW 

UDOSTĘPNIĆ PRZEDSIĘBIORCY ODBIERAJĄCEMU ODPADY KOMUNALNE. KAŻDA NIERUCHOMOŚĆ MUSI BYĆ WYPOSAŻONA W CO 
NAJMNIEJ JEDEN POJEMNIK NA  NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE. NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE UMIESZCZANE W WORKACH OSOBNO LUB OBOK POJEMNIKÓW NIE BĘDĄ ZABIERANE.

2)  Odpady segregowane: szkło, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale:
SEGREGOWANE ODPADY NALEŻY UDOSTĘPNIĆ W TERMINACH ODBIORU  PRZEDSIĘBIORCY ODBIERAJĄCEGO DO GODZINY 7:30

ODPADY. ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY UMIESZCZANE SĄ W WORKACH LUB POJEMNIKACH POSIADAJĄCYCH 
OZNACZENIE OKREŚLAJĄCE RODZAJ GROMADZONEGO ODPADU UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI . 

Gmina Chełmża

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża
tel. 56 675 22 06,    fax 56 675 60 89

wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2016r. 
(lipiec – grudzień)

PAPIER I TEKTURA

GAZETY, 
CZASOPISMA, KOLOROWE 

MAGAZYNY, KATALOGI, PROSPEKTY, 
ULOTKI, KSIĄŻKI, ZESZYTY, CZYSTY 

NIEZATŁUSZCZONY PAPIER, KARTONY 
(WCZEŚNIEJ ZGNIECIONE), TORBY 
PAPIEROWE, PUDŁA PAPIEROWE, 

TEKTURĘ, TEKTURĘ FALISTĄ, 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

PO MLEKU, NAPOJACH ITP.

zabrudzonego i tłustego papieru 
(ZMIESZANE ODPADY), torebek foliowych, 

plas�kowych, folii (TWORZYWA SZTUCZNE), 
jednorazowych pieluch i podpasek 
(ZMIESZANE ODPADY), artykułów 

higienicznych typu papierowe ręczniki, 
chusteczki higieniczne itp. (ZMIESZANE 

ODPADY), tapet (PSZOK), worków po 
cemencie, kleju i innych materiałach 

budowlanych (PSZOK), zatłuszczonych 
jednorazowych opakowań z papieru 
i naczyń jednorazowych (ZMIESZANE 

ODPADY), ubrań (PSZOK). 

ceramiki, porcelany, naczyń typu arco, talerzy, 
doniczek, szkła żaroodpadrnego (PSZOK), szkła 

budowlanego, okiennego, zbrojonego 
(PSZOK), szyb samochodowych (stacje 

demontażu), luster (PSZOK / ZMIESZANE 
ODPADY), zakrętek, kapsli (tworzywa 

sztuczne), zużytych żarówek, lamp neonowych 
i halogenowych (PSZOK), termometrów 
(PSZOK), szklanych opakowań po lekach 
i produktach chemicznych z zawartością 

(PSZOK), ekranów, monitrów i lamp 
telewizyjnych (PSZOK), zniczy 

z zawartością wosku (ZMIESZANE ODPADY).

tekstyliów (PSZOK), jednorazowych opakowań piankowych 
(styropianowych) po żywności (ZMIESZANE ODPADY), 

styropianu budowlanego (PSZOK), zabrudzonych toreb, 
foliowych opakowań i reklamówek foliowych (ZMIESZANE 
ODPADY), jednorazowych pieluch (ZMIESZANE ODPADY), 
butelek i opakowań z zawartością , opakowań po lekach 

z zawartością i zużytych artykułów medycznych (PSZOK lub 
POJEMNIKI NA PRZETERMINOWANE LEKARSTWA 

UMIESZCZONE W APTEKACH), części samochodowych 
(STACJE DEMONTAŻU), puszek i pojemników po farbach 
i lakierach (PSZOK), zużytego sprzętu elektronicznego i 

elektrycznego (PSZOK), pojemników po tuszu do drukarek 
(PSZOK), plas�kowych rynien (PSZOK).

NIE WRZUCAMY (W NAWIASACH PODANO WŁAŚCIWE MIEJSCE SKŁADOWANIA)

UWAGA !!! OPRÓŻNIONE 
OPAKOWANIA NALEŻY, JEŚLI RODZAJ 

MATERIAŁU NA TO POZWALA, 
TRWALE ZGNIEŚĆ PRZED WŁOŻENIEM 

DO POJEMNIKA LUB WORKA.

UMIESZCZAMY  WYŁĄCZNIE

BUTELKI PO NAPOJACH, 
BUTELKI PO PŁYNACH DO MYCIA I PRANIA, PLASTIKOWE ZAKRĘTKI, 

PLASTIKOWE TOREBKI, WORKI I REKLAMÓWKI, FOLIĘ STRETCH 
(OPAKOWANIOWA), PLASTIKOWE OPAKOWANIA PO PRODUKTACH 

SPOŻYWCZYCH I SYPKICH, PUSZKI PO KONSERWACH, PUSZKI 
ALUMINIOWE PO NAPOJACH, DROBNE ART. DOMOWE (GARNKI, 

PATELNIE ITP.), METALE KOLOROWE, KAPSLE I ZAKRĘTKI OD 
SŁOIKÓW, PLASTIKOWE ZABAWKI POZBAWIONE URZĄDZEŃ 
ELEKTRONICZNYCH, PLASTIKOWE KUBKI PO PRODUKTACH 

MLECZNYCH, OPAKOWANIA PO OWOCACH.

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

UWAGA !!! PRZED UMIESZCZENIEM PLASTIKOWEJ BUTELKI 
W WORKU LUB POJEMNIKU NAJPIERW ODKRĘĆ JEJ NAKRĘTKE. 

OPRÓŻNIONE, CZYSTE OPAKOWANIA NALEŻY, JEŚLI RODZAJ 
MATERIAŁU NA TO POZWALA, TRWALE ZGNIEŚĆ PRZED 

WŁOŻENIEM DO POJEMNIKA.

                                                                                                                     Terminy odbioru

VII      VIII      IX      X      XI      XII

Kuchnia, Pluskowęsy, Zalesie , Grodno, Kiełbasin 5

Browina (Krótka, Boczna, Witosa), Nawra, Brąchnówko, Bogusławki 7        

Kończewice, Kończewice Ogrodniki 6

Bielczyny, Parowa Falęcka, Głuchowo, Windak  8
Górna, Nowa Chełmża, Grzegorz, Liznowo, Dziemiony, Strużal   4

Zelgno, Zelgno Bezdół, Dźwierzno, Januszewo 20

Witkowo, Zajączkowo, Bocień, Szerokopas, Drzonówko, Świętosław 18

Kuczwały, Sławkowo, Morczyny 19

Grzywna, Mała Grzywna  22
21Mirakowo, Skąpe, Lipowa

  4    13 13 17 8

2 9      11     8         6

3 12 12 9 7

5 14 14 18 9
1 8 10 7 5

18 26 26 23 21

16 15 24 21 19
17 16 25 22 20

30 28 28 25 23
29 27 27 24 22

      Trasa

BUTELKI, 
SŁOIKI PO NAPOJACH I ŻYWNOŚCI, 

BUTELKI OPAKOWANIOWE,
SZKLANE OPAKOWANIA PO 

KOSMETYKACH 
ORAZ INNE OPAKOWANIA SZKLANE 

POTŁUCZONE LUB W CAŁOŚCI.

SZKŁO

UWAGA !!! UMIESZCZAMY WYŁĄCZNIE 
CZYSTE OPAKOWANIA, WOLNE OD 
ZANIECZYSZCZEŃ I ZAWARTOŚCI. 
PRZED UMIESZCZENIEM ODPADU 

OPRÓŻNIJ GO Z ZAWATROŚCI 
I ZDEJMIJ ZAKRĘTKĘ 

LUB KAPSEL. 

PLASTIC
METAL

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY !!!

PAPIER



Tego uroczystego aktu dokonał biskup 
Andrzej Suski. Nowy kościół jest kościołem 
filialnym kościoła parafialnego w Nawrze. 
Parafianie rozbudowali istniejący budynek 
dotychczasowej kaplicy. Wszyscy podkre-
ślali zasługi proboszcza ks. kan. Tadeusza 
Kozłowskiego i miejscowego społecznego 
komitetu rozbudowy kaplicy, któremu 
przewodniczył Mirosław Bytniewski. To 
oni zintegrowali wiernych wokół inwestycji. 
Nie obyło się także bez pomocy samorządu 
gminnego, Wójta Jacka Czarneckiego oraz 
hojnych darczyńców. W uroczystości ucze-
stniczyli wierni z Kończewic jak i z okolicy 
oraz wicewojewoda kujawsko-pomorski 
Józef Ramlau. Udział wzięli także kapłani 
z okolicznych dekanatów.

Biskup toruński Andrzej Suski podczas 
uroczystej mszy św. powiedział, że jest to 
szczególna uroczystość ponieważ święcona 
jest świątynia. O historii budowy najpierw 
istniejącej kaplicy, a obecnie już kościoła 
przypomniał przewodniczący społecznego 
komitetu rozbudowy Mirosław Bytniewski. 
Wspomniał, że fundamenty kościoła wzno-
szą się na dawnych fundamentach budynku 
mieszkalnego. Kaplica, która najpierw przez 
długie lata pełniła rolę miejscowej świątyni 
wzniesiona została przez śp. ks. kan. Infuła-
ta Alfonsa Groszkowskiego, którego nieje-
dnokrotnie tego dnia wspominano. Na do-
wód pamięci o promotorze kaplic w deka-
nacie chełmżyńskim odsłonięto i poświęco-
no ufundowaną przez darczyńcę Ryszarda 
Urbańskiego pamiątkową tablicę, która zdobi ściany wyświęconego kościółka.

Ksiądz biskup podczas wygłoszonej homilii ukazał znaczenie świątyni 
w życiu człowieka, która jest domem, miejscem spotkania Chrystusa z człowie-
kiem w sakramentach i Słowie Bożym. Pasterz diecezji toruńskiej dokonał po-
kropienia, namaszczenia i okadzenia ołtarza i ścian oraz przewodniczył mo-
dlitwie poświęcenia. Odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych i zapalono 
świece w miejscach namaszczenia ścian oraz na poświęconym ołtarzu. W tej 
wyjątkowej oprawie mszy św. swój udział zaznaczyli miejscowi parafianie, 
Chór Młodych przy parafii w Chełmży, kapela góralska OCHODZITA, zespół 
dziecięco – młodzieżowy Anioły Jana Pawła II oraz asysta OSP. Proboszcz i pa-
rafianie w swoich przemówieniach wskazali zaangażowane lokalne władze, 
fundatorów i reprezentantów parafian, podkreślali ich odpowiedzialność 
materialną za świątynię i ich troskę o atmosferę życzliwości w parafii. 

Uroczystość w kościele poprze-
dziło poświęcenie dzwonu, który  nie-
bawem zawiśnie we wzniesionej 
dzwonnicy. 

Po uroczystości kościelnej, pa-
rafianie mogli dalej na terenie tu-
tejszej szkoły wspólnie świętować to 
historyczne dla Parafii w Nawrze 
wydarzenie już w bardziej pikniko-
wej atmosferze, w promieniach let-
niego słońca przy poczęstunku i wy-
stępach kapeli góralskiej OCHODZITA 
i lokalnych artystów – zespołu dzie-
cięco-młodzieżowego ANIOŁY JP II 
oraz wokalistki Natalii Majewskiej. 
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4 czerwca br. kościół pw. Świętego Jana Pawła II 
w Kończewicach został wyświęcony.

DUMNI ZE SWOJEJ ŚWIĄTYNI
Kończewice

Ksiądz Kanonik Tadeusz Kozłowski oraz 
Społeczny Komitet Rozbudowy Kaplicy 

w Kończewicach składa serdeczne 
podziękowania sponsorom, 

organizacjom społecznym i wszystkim 
mieszkańcom Kończewic, Nawry 
i Bogusławek zaangażowanym 

w organizację poświęcenia Kościoła 
w Kończewicach.

K.Orłowska

PODZIĘKOWANIE

Lista sponsorów:

Hodowla Roślin Strzelce Sp.z.o.o.                 , 
Gran-Fol Krzysztof Fałkowski, 

Stefan Kowalski Firma Ziarno Cichoradz, 
Masarnia Kalinowscy Kończewice, 

Tomasz Miłosz Kończewice,
Barbara i Józef Majewicz Kończewice, 

Henryk Fałkowski Pluskowęsy
KAK Szpilki i KGW Kończewice,

Ksiądz Proboszcz Tadeusz Kozłowski, 
Jolanta Łuczak, 

Michał Wesołowski, 
Mariola i Mirosław Sadowscy

Grupa IHAR
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Dzień Dziecka w Giminie Chełmża

W tym roku był to JUBILEUSZOWY, bo V Dzień Dziecka zorga-
nizowany przez miejscowy Społeczny Komitet Organizacyjny 
i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Udział we 
wspólnym świętowaniu z dziećmi z gminy wziął Wójt Jacek 
Czarnecki. Było wesoło i bardzo … piegowato. Na dzieci i ich rodzi-
ców czekało wiele atrakcji: przejażdżki wozem konnym, malo-
wanie twarzy, gry i zabawy z Panem KLEKSEM, dmuchańce, dobra 
muzyka, dobre jedzonko, duża doza zabawy i do tego mnóstwo 
słońca. A na finał spotkania – TORT URODZINOWY dla wszystkich. 

Do ufundowania dzieciom tak wielu atrakcji dołączyli się 
prywatni sponsorzy. Dzięki temu V Dzień Dziecka w Nawrze mógł 
stać się dla wszystkich uczestniczących w nim dzieci kolejną 
niezapomnianą i wspaniałą  przygodą.   

Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom za okazaną  pomoc 
i otwartość serca na szczery uśmiech dziecka.              

DZIECI ŚWIĘTOWAŁY

TORT NA PIĄTE URODZINY
„Wszystkie dzieci nasze są” – te słowa jak najbardziej 
pasują do organizowanego corocznie GMINNEGO DNIA 
DZIECKA w Nawrze.

Mieszkańcy Dziemion zebrali się, aby uczcić dwa święta – 
Dzień Matki oraz Dzień Dziecka. Rada Sołecka wsi we współ-
pracy z Centrum Inicjatyw Kulturalnych ugościła mamy i ich 
pociechy przy świetlicy wiejskiej.

Na każdego gościa czekała kiełbaska z grilla. Włodarze wsi zadbali 
również o słodki poczęstunek, napoje i kawę. Chętni mieszkańcy mieli 
możliwość wzięcia udziału w konkursach. Na każdego czekały drobne 
fanty i słodkości sponsorowane z Funduszu Sołeckiego i przez Sołtysa. 
Po raz kolejny imprezę wsparła firma Lody Bonano w Chełmży. 

Imprezę poprowadzili instruktorzy z CIK-u, za co im serdecznie 
dziękujemy. Specjalne podziękowania kierujemy do pani Agaty Duch-
na za grę na klarnecie, dziękujemy naszej młodzieży za przygotowany 
występ dla mam oraz wokalistkom Magdalenie D. i Wiktorii B. za wy-
stęp muzyczny.                                                                     

Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie,
 ale cieszą się chwilą obecną, jak mało kto potrafi.

Jean de La Bruyère

Rada Sołecka

  KO
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zorganizowana przez CIK Gminy Chełmża. 
Na wystawie można było obejrzeć su-
kienki ślubne z  ostatnich pięćdziesięciu 
lat i dawne fotografie ślubne. W galerii 
dostępna była również wystawa Stowa-
rzyszenia Homo homini „Szlakiem kre-
densów przeszłości”. Rozstrzygnięte 
zostały dwa konkursy zorganizowane 
przez CIK Gminy Chełmża: kulinarny na 
„Zakąski zimne weselne” i „Karta – za-
proszenie na wesele”. Laureaci wspom-
nianych konkursów odebrali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. (patrz str. 10)

Cała impreza mimo deszczu upłynęła 
w znakomitej atmosferze, którą zapewnili 
zarówno przybyłe do Grzywny zespoły, 
organizatorzy oraz sami uczestnicy. Prze-
gląd stał się okazją do wspaniałej zabawy, 
zarówno w czasie występów zespołów, jak 
i poza nimi.

Organizatorami przeglądu byli: Wójt 
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, miej-
scowi radni gminni – Mirosław Trzpil 
i Grzegorz Garwoliński oraz CIK Gminy 
Chełmża Dyr. Justyna Błaszczyk.

Organizację imprezy wsparło finan-
sowo grono sponsorów: Starostwo Po-
wiatowe w Toruniu, „LILKRIS” – Krzysz-
tof Wyczółkowski z Grzywny, Diagno-
styka Pojazdów – Henryk Olejniczak 
z Grzywny, FHU „Josef” – Mariusz 
Omiotek z Grzywny, Plan-Pol-Plast Bis – 
Anna i Krzysztof Patyna z Małej Grzyw-
ny, „Auto-Mar” – Mariusz Piotrowicz 
z Chełmży, „SEPPA” – Jerzy Gil, Paweł 
Węgrzyn z Warszewic, „VOICE” – Izabela 
i Radosław Majewski z Chełmży, Re-
stauracja Hotel IMPERIUM Dawid Bro-
dzki w Chełmży i Dom weselny „U Bo-
ryny” w Grzywnie. 

Impreza na żywo była relacjonowana 
mieszkańcom Gminy przez TV PO Sąsie-
dzku, która towarzyszyła nam od samego 
początku do końca przeglądu. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy

Najwyżej w przeglądzie oceniony 
został zespół KRYSTEK BAND z Grudzią-
dza, który z Grzywny wyjechał z Nagrodą 
Główną. Natomiast publiczność zdecydo-
wanie postawiła na zespół DUET z Chełm-
ży przyznając mu Nagrodę Publiczności.

Wszyscy, którzy zdecydowali się spę-
dzić sobotni wieczór 28 maja na przeglą-
dzie kapel weselnych w Grzywnie z pew-
nością nie żałowali. Publiczność bawiły 
zarówno zespoły weselne jak i inni goście 
występujący na scenie. Domeną przyby-
wających do Grzywny zespołów i kapel 
weselnych jest muzyka biesiadna. Jeśli 
jednak ktoś spodziewał się wysłuchać 
nudnych kawałków wykonanych w spo-
sób niestaranny bardzo się pomylił !

Sześć odważnych zespołów – tyle wy-
starczyło, by zgotować wspaniałą imprezę 
dla wszystkich zgromadzonych. W prze-
glądzie zagrali: AK MUSIC – Bydgoszcz, 
BLACK&WHITE – Chełmża, ELDORADO – 
Łobdowo, DUET – Chełmża, INTEGRA – 
Lipno i KRYSTEK BAND – Grudziądz. 
Zasady rywalizacji były bardzo proste: 
każdy z uczestników prezentował dowol-
nie dobrane utwory muzyczne podczas 30 
minutowego występu. Prezentacje zes-
połów oceniało trzyosobowe jury. W oce-
nie jury brało pod uwagę: wygląd zespołu, 
dobór repertuaru, technikę gry, wyko-
nanie, kontakt z publicznością. 

Tę prawdziwą defiladą grup muzycz-
nych uzupełnili swoimi występami: ka-
baret RANCZO z udziałem znanych seria-
lowych aktorów telewizyjnych i scenka 
kabaretowa KGW Głuchowo pt. „Wesele 
na wsi”. Jednak, żeby uczestnicy mogli 
poczuć się zupełnie jak na prawdziwym 
weselu, na plac zabawy wjechał tort we-
selny, który został podzielony wśród ba-
wiących się na „grzywnieńskim weselu”. 
Z ogromnym zainteresowaniem spotkała 
się również okolicznościowa wystawa 
zaprezentowana w miejscowej galerii 
STARA SZOPA „Na ślubnym kobiercu” 

III Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych w Grzywnie 
mimo deszczu porwał do świetnej zabawy publiczność 
zgromadzoną licznie na terenie rekreacyjnym.

JAK WESELE, TO WESELE 

KO

III Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych
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Na konkurs plastyczny nadesłane zostały 32 prace, które oceniła 
komisja konkursowa biorąc pod uwagę między innymi zgodność z te-
matem (szata graficzna kartki), oryginalność pomysłu, dobór i wyko-
rzystanie materiałów, dekoracyjność, estetyka pracy, oraz walory plas-
tyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).  

Wyłoniono pięciu laureatów: Katarzynę Kaczorowską, Rafała 
Salamończyka, Wiktorię Sowa, Elizę Grzybowską i Emilię Starzyk. 

W konkursie kulinarnym wzięło udział 8 potraw przygotowanych 
przez KGW i osoby prywatne. Podczas degustacji zakąsek komisja 
konkursowa brała pod uwagę smak, zapach, konsystencję i wygląd 
potrawy. Liczyły się również elementy dekoracyjne i estetyczne oraz 
oryginalność i pomysłowość dania. Przyznano 3 nagrody główne dla: 
KGW Kiełbasin, KGW Sławkowo i KGW Pluskowęsy. 

Po podsumowaniu konkursu, dzięki życzliwości autorek dań, moż-
na je było skosztować podczas wystawy „Na ślubnym kobiercu” zor-
ganizowanej w Galerii Stara Szopa w Grzywnie.

NAJPIĘKNIEJSZE KARTY ŚLUBNE

IV JARMARKU PLUSKOWĘSKIEGO

Wesele w Grzywnie

KONKURSY –  PLASTYCZNY 
I KULINARNY 

Podczas III Przeglądu Kapel Weselnych w Grzywnie rozstrzyg-
nięto konkursy – plastyczny „Najpiękniejsze karty ślubne” 
i kulinarny „Zakąski Zimne”. 

Od 28 maja do 10 czerwca można było zobaczyć okolicznościową 
wystawę, na której zgromadzono kilkadziesiąt zdjęć ślubnych (najstar-
sze z 1917 r.) i sukni ślubnych, a weselny wystrój wzbogacił wnętrze 
gminnej galerii.  

WYSTAWA 
„NA ŚLUBNYM KOBIERCU” 

W ramach III Przeglądu Kapel i Zespołów Weselnych galeria 
„Stara Szopa” zamieniła się w miejsce ślubnych wspomnień.

foto: nadesłane

ZAKĄSKI ZIMNE NA WESELE

oprac. KO

Mieszkańcom Gminy, którzy zaangażowali się 
w organizację wystawy, poprzez udostępnienie 

prywatnych sukien i fotografii ślubnych serdecznie dziękujemy!

1. Senator RP Przemysław Termiński  – Senator niezrzeszony
2. Firma BAYER  CROP Science – dystrybutor środków ochrony roślin 
3. Majątek Rolny ZALESIE – Barbara i Jan Siwek
4. Firma P-H „SEPPA” S.C. Jerzy Gil, Paweł Węgrzyn
5. Firma handlowa AGRICOLA Zelgno – Piotr Zając
6. PHP FRANK w Chełmży – Franciszek Krutelewicz
5. Gospodarstwo Rolne z Mlewca – Jarosław Burczyński
6. MCB TAX BIURO RACHUNKOWE Chełmża – Magdalena Cywińska 
7. Firma Transportowa TRANS RACH Skąpe – Małgorzata i Mirosław Łagód 
8. Gospodarstwo Rolne Sławkowo – Andrzej i Romuald Wiśniewscy
9. Grupa Producentów Rolnych Cichoradz – Stefan Kowalski
10. SKLEP ODZIEŻOWY Chełmża – Aleksandra i Wiesław Chudzik
11.Gospodarstwo Rolne Pluskowęsy – Danuta Henryk Fałkowscy
12. Gospodarstwo Rolne Świętosław – Anna Zygmunt Łęgowscy
13. Firma P-H GRAN-FOL Kończewice – Krzysztof  Fałkowski
14. Firma Budowlana Pluskowęsy – Marek Szeląg
15. Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddz. Chełmża
16. Firma Handlowa PLON Kończewice – Barbara i Józef Majewicz 
17. STB AUTO BYTNIEWSKI STANISŁAW Browina
18. Radny Powiatu Toruńskiego – Łukasz Kowalski
19. Restauracja Dom Weselny „U Boryny” Grzywna – Andrzej Rumiński
20. Gospodarstwo Rolne Szerokopas – Halina i Bogusław Cybula
21. Gospodarstwo Rolne Witkowo – Danuta  i Marek Bas
22. Gospodarstwo Rolne Nowa Chełmża – Iwona i Cezary Majewicz
23. Firma ROL – Lidia i Dariusz Słowińscy 
24. FIRMA GIPS – BUD – SZWAGRZYK Toruń
25. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe IRLA Chełmża 
26. Masarnia Kończewice – Leszek i Zdzisław Kalinowcy
27. FIRMA PRO – CAM – dystrybutor środków ochrony roślin
28. FIRMA BIOS Chełmża – Andrzej i Marcin Osińscy
29.Firma Transportowa z Łysomic – Jacek Marcinkowski
30. Gospodarstwo Rolne Nowa Chełmża – Alina i Krzysztof Kozyra
31. Gospodarstwo Rolne Nowa Chełmża – Lucyna i Piotr Kryger
32. Gospodarstwo Rolne Kuczwały – Marlena i Bogdan Lis 
33. Gospodarstwo Rolne Pluskowęsy – Jolanta i Adam Talarek
34. Gospodarstwo Rolne Zajączkowo – Anna i Jerzy Wiercioch
35. Firma Handlowo – Usługowa Zelgno – Justyna i Rafał Bober
36. Zakład Remontowo – Budowlany Chełmża – Lech i Dominik  Duchna
37. Gospodarstwo Rolne Mirakowo – Małgorzata i Czesław Tyszkiewicz
38. Radny Gminy Chełmża – Tomasz Szczepański
39. Sklep Spożywczy Pluskowęsy – Zofia Kowalczyk
40. Sklep Ogrodniczy Nowa Chełmża – Paulina  Sikora 
41. Kopalnia Kruszywa – Rafał Chlewicki
42. F.H.U.R. – TEL – Danuta Huzarska 
43. Stacja paliw LEGUTKO Chełmża 
44. MYJNIA Bezdotykowa w Chełmży – Mirosław Siudowski
45. Stacja Diagnostyczna Grzywna
46. ABT MOTOR Chełmża 

 LISTA SPONSORÓW 
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DZIEJE SIĘ W GMINIE CZERWIEC’ 2016

Najdłuższa kolejka stała do parku za-
baw i rozrywki dla dzieci. Były także kon-
kursy dla publiczności: konkurs wiedzy 
o Gminie Chełmża i konkurs RODEO. 
Chętnych do sprawdzenia swojej wiedzy 
czy sprawności fizycznej nie brakowało, 

bo najlepsi jak zwykle z Pluskowęs odjechali nowymi rowerami. 
Na scenie w koktajlu muzycznym zaprezentowała się nasza 

lokalna wokalistka Joasia Majewska z Bogusławek i gościnnie ka-
pela SAMI SWOI z Rypina. Publiczność pod sceną zgromadził także 
występ pań z KGW Głuchowo w scence kabaretowej „Wesele na 
wsi”. 

A późnym wieczorem na niebie nad Pluskowę-
sami i Zalesiem wystrzeliły kolorowe rakiety – był 
to pokaz FIRE SHOW przygotowany przez organi-
zatorów. Jarmark zakończyła zabawa taneczna 
trwająca do późnych godzin nocnych przy muzyce 
zespołu AKCES i DJ RUMAK.

Organizatorami imprezy byli wspólnie: Wójt 
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Radny Gminy 
Chełmża Henryk Fałkowski i Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża. Ogromnym wspar-
ciem w organizacji imprezy, która od czterech lat 
w naszej gminie bije rekord popularności byli pry-
watni sponsorzy, do których kierujemy jedno waż-
ne słowo „DZIĘKUJEMY !”.

Wokalistka ze Śląska podbiła publiczność 
rytmicznymi, melodyjnymi piosenkami, po-
czuciem humoru i urodą. Cała publiczność 
śpiewała z wokalistką „Dałabym ci, dała”, czy 
„Miłość jest piękna”. Publiczność gorąco 
oklaskiwała występ wokalistki. Owacjom nie było końca, były też 
i bisy. Piosenkarke pożegnano wielkimi brawami. Bukiet artystce 
wręczył Wójt Gminy Jacek Czarnecki w towarzystwie gościa 
Senatora RP Przemysława Termińskiego.

Na jarmarku dopisali zarówno goście, mieszkańcy jak i wys-
tawcy. Nie zabrakło lokalnych produktów i rękodzieła. 

Wszystkich uczestników IV Jarmarku Pluskowęskiego 
do świetnej zabawy zachęciła swoimi 
piosenkami TERESA WERNER.

KRÓLOWA ŚLĄSKIEJ BIESIADY 
W PLUSKOWĘSACH 

IV Jarmark Pluskowęski za nami

K. Orłowska



Pod takim tytułem zorganizowany został 
wojewódzki konkurs plastyczny, a hasło 
edycji 2016' brzmiało: „112 W WAŻNEJ 
SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE”. 

Wśród 502 prac nadesłanych z 71 samo-
rządów znalazła się uczennica z naszej gminy.

Wyróżnienie w kategorii wiekowej: kl. 4-6 
otrzymała Agata Machowska – uczennica ze Szkoły Podstawo-
wej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie.           Gratulujemy!

UWAGA! Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja 
Wdrażająca Osi priorytetowej i Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki ogłasza konkurs na dofi-
nansowanie projektów dotyczących wspierania efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym

 Konkurs dotyczy głębokiej kompleksowej modernizacji energe-
tycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Wnioski o do-
finansowanie należy składać od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.
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SERWIS INFORMACYJNY 
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. 
                                           

2000

Targi AGRO-TECH – to największa, specjalistyczna wystawa 
rolnicza w Polsce Północnej organi-
zowana w Minikowie w dniach 2-3 
lipca br. 

W ramach targów zorganizowana 
zostanie IX Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego. Na pewno 
ciekawość hodowców bydła wzbudzi pokazowa, zautomatyzowana 
obora o powierzchni ok. 1000 m² dla 40 krów mlecznych z sesjami 
omawiającymi najważniej-sze aspekty zarządzania stadem bydła – 
jedyny taki pokaz w Polsce !

Czekamy na Was!

OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS

Wójt Gminy Chełmża w roku bieżącym w konkursie do 
tytułu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2015” rekomen-
dował Sołtysa Sołectwa Witkowo Romana Branickiego. Pan 
Branicki funkcję sołtysa wsi pełni od roku 2011 i dał się 
poznać jako jeden z aktywniejszych sołtysów w gminie.

Na pewno wizytówką wsi i centrum działalności i integracji 
tutejszych mieszkańców od roku 2015 stanowi nowa świetlica 
wiejska. Chęć posiadania obiektu świetlicy przez wieś wyzwoliła 
w mieszkańcach tej niewielkiej miejscowości ogromne pokłady 
siły i zaradności, aby konsekwentnie zmierzać do celu, jakim była 
budowa wspomnianego obiektu. Wyniki konkursu poznamy pod-
czas lipcowego powiatowego zjazdu sołtysów. Trzymamy kciuki 
za sołtysa z naszej gminy !

Jeśli chciałbyś zagrać w którejś z orga-
nizowanych drużyn podczas PIKNIKU 
WAKACYJNEGO Z CYKLONEM 3 lipca br. 
w Kończewicach, to zgłoś swój udział. 
Zapisy prowadzą:
1. Drużyny Orlików – trener Zenon Sadowski, tel. 603 983 309
2. Drużyny weteranów (byli piłkarze Cyklonu, rodzice) – trener 

Andrzej Karwowski, tel. 608 880 150
3. Drużyny Żaków (dzieci do lat 10) – trener Jerzy Jałocha, 

tel. 505 105 604
4. Drużyny Młodzików – trener Marek Zając, tel. 609 040 205

Mecze odbywać się będą na dwóch boiskach stadionu w Koń-
czewicach i boisku szkolnym. Dla dzieci najmłodszych prowadzone 
będą przez animatora  zabawy integracyjne. 

Rok 2016 jest rokiem bardzo ważnym dla tysięcy kobiet 
zrzeszonych w KGW, ponieważ organizacja ta obchodzi 150 - 
lecie swojego istnienia. 

Regionalny Związek Rolników i Organizacji Rolniczych w Toru-
niu wspólnie z Regionalną Radą KGW uczcili to wielkie wydarzenie 
4 czerwca w Przysieku. W tym ważnym wydarzeniu w regionie 
udział wzięły również KGW z naszej gminy. Panie z KGW ze Strużala 
przygotowały na tę okazję specjalne stoisko promocyjne ze swoimi 
produktami lokalnymi. 

KTO SOŁTYSEM POWIATU 2015'

ZAGRAJ Z CYKLONEM

WIELKIE ŚWIĘTO KGW

WSPARCIE DLA SEKTORA 
MIESZKANIOWEGO

CZERWIEC’ 2016

AGRO – TECH Minikowo 

112

Oddział Miejski PTTK i Klub Turystyki Ko-
larskiej „Przygoda” w Toruniu w dniach 24-
26 czerwiec byli organizatorami XXXVI Świę-
tojańskiego Rajdu Rowerowego.

Obozowisko uczestników rajdu zlokalizowa-
ne zostało na terenie ośrodka agroturystycznego GROT w Mira-
kowie. Na zaplanowanej trasie uczestników rajdu tym razem 
znalazły się miejscowości: Bielczyny, Papowo Biskupie, Lipienek i 
Grzegorz. Patronat honorowy nad tą turystyczną imprezą objął 
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. 

TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA


