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WYJAZDY KSZTAŁCĄ

Na zdj.: Sołtys Kuczwał Karina Stokłosa otrzymała od Wójta Jacka
Czarneckiego koszulkę z logo gminnego programu „GMINA CHEŁMŻA –
Zdrowa Gmina”.

Sołtysi Gminy Chełmża z Wójtem Jackiem Czarneckim, Wójtem Gminy Golub
– Dobrzyń Markiem Ryłowiczem, paniami z Koła Gospodyń Wiejskich
w Węgiersku na tle miejscowej świetlicy wiejskiej. Sołtysom w wyjeździe
towarzyszyli także niektórzy Radni Gminni.

O tym, że podróże kształcą wie każdy z nas. Tegoroczna wyprawa sołtysów z naszej gminy powiodła do gminy Golub –
Dobrzyń. Więcej na temat narady i wyjazdu sołtysów na str. 4

Gmina z nagrodą

NASZA GMINA
W CZOŁÓWCE NAJLEPSZYCH

Fot.: serwis Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kuj.-Pom.

Gmina Chełmża została laureatem XVI edycji Nagród
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

To pres żowe wyróżnienie przyznane zostało naszemu samorządowi za skuteczne inwestowanie funduszy unijnych w odnawialne źródła energii. Nagrodę podczas uroczystej gali w CKK
Jordanki w Toruniu odebrał Wójt Jacek Czarnecki. Nagroda przyznana została w kategorii: Fundusze Unijne.
Gmina skorzystała w poprzedniej perspektywie unijnej ze
środków unijnych na montaż solarnych kolektorów – przyjaznego
środowisku, niedrogiego w eksploatacji rozwiązania do podgrzewania wody. Na terenie gminy zamontowano w sumie 563 instalacje – zarówno na dachach prywatnych domów (549 inst.) jak
i na budynkach użyteczności publicznej (14 inst.).
KO

Powiatowy budżet obywatelski
II Święto Truskawki to pierwszy projekt,
który został zrealizowany w naszej gminie
z wykorzystaniem doﬁnansowania z budżetu
obywatelskiego powiatu toruńskiego. Festyn zorganizowano w Bielczynach 2 lipca br.
Pozytywnie Powiat zweryﬁkował siedem projektów z naszej
gminy. Do realizacji wybrano te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla zadań w gminie. Następnie
liderzy projektów zostali przeszkoleni w zakresie: kiedy rozpocząć
realizację zadania, jak promować i jak rozliczyć projekt ﬁnansowany z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

PROJEKTY W REALIZACJI
W naszej gminie doﬁnansowanie uzyskały projekty:
1. II Święto Truskawki – festyn integracyjny w truskawką w roli
głównej w Bielczynach – 3.000 zł
2. Akademia zdrowego odżywiania – organizacja sześciu
ośmiogodzinnych warsztatów kulinarnych w miejscowościach: Bielczyny, Zelgno, Nawra, Kuczwały, Kończewice, Sławkowo. Całość zadania zwieńczy konferencja podsumowująca – 5.000 zł
3. Wakacje w Grzywnie – sześciodniowy wypoczynek wakacyjny
dla dzieci i młodzieży ze sołectwa Grzywna i okolic – 2.700 zł
4. Rośliny poznamy – rzeźbę wykonamy – warsztaty przyrodnicze zakończone wykonaniem rzeźby kwiatowej w Sławkowie –
1.000 zł.
KO
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Komunikat ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża
tel. 56 675 22 06, fax 56 675 60 89
Gmina Chełmża
wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2016 r.
(lipiec – grudzień)
1) Odbioru zmieszanych odpadów komunalnych – odbiór raz w miesiącu:
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE UMIESZCZANE W WORKACH OSOBNO LUB OBOK POJEMNIKÓW NIE
BĘDĄ ZABIERANE.
Terminy odbioru

Trasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

VII
5
7
6
8
4
20
18
19
22
21

VIII
2
4
3
5
1
18
16
17
30
29

IX
9
13
12
14
8
26
15
16
28
27

X
11
13
12
14
10
26
24
25
28
27

XI
8
17
9
18
7
23
21
22
25
24

XII
6
8
7
9
5
21
19
20
23
22

2) Odbioru odpadów segregowanych: szkło, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale:
SEGREGOWANE ODPADY NALEŻY UDOSTĘPNIĆ W TERMINACH ODBIORU DO GODZINY 7:30 PRZEDSIĘBIORCY ODBIERAJĄCEGO
ODPADY. ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY UMIESZCZANE SĄ W WORKACH LUB POJEMNIKACH UDOSTĘPNIONYCH
PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄCE OZNACZENIE OKREŚLAJĄCE RODZAJ GROMADZONEGO ODPADU.

Trasa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

3) Odbioru bioodpadów:

2

Trasa

VII
5
7
6
8
4
20
18
19
22
21

Terminy odbioru
VIII IX XI
9
8
2
13 17
4
3
12 9
5
14 18
8
7
1
18
26 23
16
15 21
16
17
22
30
28 25
29
27 24

XII
6
8
7
9
5
21
19
20
23
22

Terminy odbioru
VII VIII IX XI XII

1

Kuchnia, Pluskowęsy, Zalesie, Grodno, Kiełbasin,
Kuczwały, Sławkowo, Morczyny, Mirakowo, Skąpe, Lipowa,
Grzywna, Mała Grzywna

11
25

8
22

5

2

12

2

Browina (Krótka, Boczna, Witosa), Nawra, Brąchnówko, Bogusławki,
Kończewice, Kończewice Ogrodniki,
Bielczyny, Parowa Falęcka, Głuchowo, Windak

12
26

9
23

6

3

13

3

Górna, Nowa Chełmża, Grzegorz, Liznowo, Dziemiony, Strużal,
Zelgno, Zelgno Bezdół, Dźwierzno, Januszewo,
Witkowo, Zajączkowo, Bocień, Szerokopas, Drzonówko, Świętosław

13
27

10
14

7

4
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Granty dla NGO-sów
W Nawrze odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacji z grantobiorcami programu Działaj Lokalnie IX przeprowadzonego przez ODL Stowarzyszenie Kuźnia
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie.

Ośrodek przyznał łącznie 12 dotacji na kwotę 32.400 zł. Wśród
grantobiorców są organizacje społeczne z Gminy Chełmża, które
zrealizują za pozyskane środki inicjatywy w swoich lokalnych środowiskach. Gmina Chełmża w roku bieżącym kwotą 6.000 zł w ramach tzw. regran ngu zasiliła fundusz dotacyjny Ośrodka Działaj
Lokalnie w Lisewie. Do wspomnianego programu przystąpiły cztery
gminy: Chełmża, Grudziądz, Lisewo i Płużnica. Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi i jest dysponentem środków na mikrodotacje dla
organizacji z obszaru w/w gmin – Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie.
Z naszej gminy dotacje otrzymały cztery organizacje, w tym
dwie grupy nieformalne na łączną kwotę 8.540 zł. Są to: Stowarzyszenie Homo homini – realizator grupa nieformalna Działamy
Razem, Stow. Budowy Kopca Ziemia Polaków – realizator KKA

ZADZIAŁAJĄ
LOKALNIE

KKA SZPILKI w Kończewicach, OSP Grzegorz i Stow. HORYZONT przy
Gimnazjum w Pluskowęsach.
Grupa nieformalna KKA SZPILKI z Kończewic za pozyskane środki
będzie szkoliła kobietyw zakresie samoobrony. Projekt nosi nazwę
(Nie)bezpieczna kobieta. Małolaty z Nawry i Kończewic wspólnie z rodzicami będą zwiedzać gminę. Wycieczki będą miały charakter
rekreacyjno – sportowy, a ich wspólne wyjazdy na koniec projektu
udokumentuje wystawa fotograﬁczna. Coś dla siebie będą próbowali
zrobić mieszkańcy Grzegorza – zamierzają zrealizować kulinarne
warsztaty międzypokoleniowe. Realizatorem projektu będzie miejscowa OSP. Doﬁnansowanie uzyskał także projekt „Święto latawca” –
impreza cykliczna odbywająca się co roku w gminie. Wnioskodawcą
było Stowarzyszenie HORYZONT przy Gimnazjum w Pluskowęsach.
K.Orłowska

Bezpieczny sezon 2016'
Wkrótce rozpocznie się okres wzmożonych sezonowych
prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Latem osoby
pracujące w rolnictwie są narażone na zwiększone ryzyko
wypadków, z powodu dużego natężenia prac, związanych
z nim pośpiechem i wysiłkiem ﬁzycznym, warunkami pogodowymi.
Do sezonowych zagrożeń dla życia i zdrowia rolników należą
porażenia piorunem i nagłe zachorowania, spowodowane długotrwałą wyczerpującą pracą w wysokich temperaturach. Wielu
wypadkom w okresie żniw można zapobiec poprzez właściwą
organizację pracy i przestrzeganie następujących zasad:
1. Dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa.
2. Użytkowanie sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych
w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną.
3. Wykonywanie napraw, usuwanie awarii, zanieczyszczeń i zapchnięć po wyłączeniu silnika i wałka teleskopowo-przegubowego.
4. Przebywanie w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn
oraz urządzeń.
5. Prawidłowe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas pracy
i postoju.
6. Używanie maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na

PAMIĘTAJ O BHP
PODCZAS ŻNIW
pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny.
7. Nie przewożenie ludzi na przyczepach, w nieprzystosowanych do
tego celu kabinach ciągników, na błotnikach ciągników, zaczepach, pomostach i ładunkach.
8. Zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed
upadkiem i osunięciem ze środka transportu.
9. Stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała i obuwia
przylegającego do kostki na protektorowanej podeszwie.
10. Zapewnienie właściwej opieki dzieciom, oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania
pracy w gospodarstwie.
11. Stosowanie przerw w pracy na odpoczynek i regenerację sił,
ograniczenie ekspozycji ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.
UWAGA! Zły stan techniczny użytkowanych maszyn i urządzeń,
wykonywanie wielu różnorodnych i wyczerpujących czynności
jednocześnie, spiętrzenie pracy i pośpiech, który towarzyszy zmiennym warunkom pogodowym, są najczęstszymi przyczynami tragicznych w skutkach wypadków.
Machalski Dionizy
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Organizacje w regionie

PSZCZELARZE MAJĄ SZTANDAR
Sukces pszczelarza zależy od tego, czy w najbliższej okolicy
pasieki rosną kwiaty pełne pyłku i nektaru.
Jeżeli ich brak, nie pomogą ani jego umiejętności, najlepszy system ula, czy pracowita rasa pszczół. Gdy nie ma roślin miododajnych
- nie ma miodu. Dlatego nawet podczas tak ważnej uroczystości jaką
było poświęcenie sztandaru Koła Pszczelarzy im. Edmunda Daronia
w Chełmży organizatorzy zadbali o ten ważny dla nich symbol.
Uroczystość uświetnił koncert gminnego zespołu POLSKIE KWIATY.
Zarząd Koła Pszczelarzy im. Edmunda Daronia w Chełmży od
niedawna może chwalić się sztandarem swojego Koła. Uroczyste
poświęcenie sztandaru miało miejsce w dniu 19 czerwca br. podczas
mszy św. w bazylice Konkatedralnej w Chełmży.
Do ufundowania sztandaru dołożyły samorządy: województwa,
powiatu, Miasta Chełmży i Gminy Chełmża. W uroczystości wziął
udział Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.
KO

Na zdj.: Prezes Zarządu Koła Pszczelarzy im. Edmunda Daronia w Chełmży
Henryk Sulencki ze sztandarem Koła poświęconym w dniu 19 czerwca br

Pszczelarzom z Koła im. Edmunda Daronia w Chełmży
życzmy zdrowych i szczęśliwych rodzin pszczelich,
słodkiego i smakowitego wyniku pracy
czyniącej z kolei nasze życie zdrowym i szczęśliwym.

Samorząd lokalny

SOŁTYSI OBRADOWALI
Sołtysi z naszej gminy odbyli cykliczne spotkanie, by
dyskutować na temat aktualnych spraw dotyczących
działalności samorządu gminnego i sołectw. Poza tym
jeszcze w tym samym dniu udali się z wizytą do gminy Golub
– Dobrzyń.
Pośród poruszanych tematów znalazły się bieżące sprawy, takie
jak: inwestycje gminne, fundusz sołecki, zaległości w płaceniu podatków, czystość w sołectwach, zbiórka odpadów czy bezpieczeństwo podczas sołeckich imprez i nachodzących wakacji.
Wójt Jacek Czarnecki informując o realizowanych aktualnie na
terenie gminy inwestycjach apelował do sołtysów, aby zwracali uwagę na jakość wykonywanych inwestycji i informowali Urząd o ewentualnych uchybieniach czy niezgodnościach w ich realizacji.
Sołtysi jak co roku, tak i tym razem przypomnieli sobie zasady
Funduszu Sołeckiego. Cele funduszu sołeckiego i zasadność wydatkowania sołeckich środków omówiła Skarbnik Gminy Marta Rygielska. Do końca lipca sołtysi otrzymają informację o wysokości środków
przyznanych dla sołectwa na rok 2017 i w terminie do 30 września
w sołectwach zebrania wiejskie będą musiały uchwalić na co
wspomniane środki dokładnie zostaną wydatkowane w roku
przyszłym. Wydatkowanie środków sołeckich ukierunkowują strategie rozwoju wsi. Formułę takiego zebrania i terminy z nim związane
przypomniała obecnym sołtysom Sekretarz Gminy Ewa Pudo.
Zgodnie ze statutem sołectwa mieszkańcy o zebraniu wiejskim
powiadomieni powinni zostać co najmniej na 3 dni przed jego
zwołaniem.

Światowe Dni Młodzieży tuż, tuż

Na zakończenie narady Wójt Jacek Czarnecki podziękował za
aktywność sołtysom i mieszkańcom za ciekawe pomysły jakie
wnoszą do swoich społeczności. Wielu z sołtysów wspólnie
z mieszkańcami stara się reprezentować Gminę Chełmża w wielu
miejscach regionu i kraju. Przykładem tego jest udział pań z KGW
Strużal wspólnie z Sołtys Katarzyną Machalewską w obchodach
150-lecia KGW w Przysieku. Z kolei Sołtys Karina Stokłosa wzięła
udział w zawodach z cyklu Runmageddon, które odbyły się aż w
Małopolsce.
Drugą część spotkania sołtysi wspólnie z Wójtem Jackiem
Czarneckim kontynuowali na wizycie w gminie Golub – Dobrzyń.
Tutaj odwiedzili wiele interesujących miejsc, po których przewodnikiem był tutejszy Wójt Marek Ryłowicz. Sołtysi spotkali
się z przedstawicielami lokalnych organizacji społecznych, a dokładnie z KGW w Węgiersku. Na trasie wyjazdy znalazły się miejscowości: Węgiersk (nowa świetlica wiejska), Białkowo (zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych), Wrocki (Park
Przemysłowo-Technologiczny) i Grodno (ośrodek wypoczynKO
kowy nad jeziorem Grodno).

Ogłoszenie

SPRZEDAM ZIEMIĘ
Chełmża

Zelgno

Dźwierzno

1

55

Pluskowęsy
Sprzedam 10 ha ziemi we wsi Pluskowęsy przy drodze
wojewódzkiej do Zelgna. Kontakt – tel. 790 401 839

GOŚCIE Z AFRYKI
Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie potrwają od 26
do 31 lipca 2016 roku.
Przed spotkaniem z papieżem Franciszkiem grupa młodych pielgrzymów z Gabonu
i Zambii spędzi kilka dni na terenie paraﬁi w Chełmży.
Goście do Chełmży przybędą 20 lipca około południa. Zakwaterowani zostaną u wcześniej zgłoszonych rodzin. W sumie przyjedzie grupa około 50 osób.
4
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Podczas pobytu w Chełmży od 20 do 25 lipca goście mają
zagwarantowany program pobytu. Nudzić się nie powinni, gdyż
przebywać będą w obecności grupy młodzieży działającej w paraﬁi w ramach wolontariatu ŚDM.
W Chełmży goście zwiedzą Bazylikę, skorzystają z miejscowej
plaży, wezmą udział w spotkaniu o charakterze misyjnym.
21 lipca przybędą w Biegu Miłosierdzia do Sanktuarium Bł. Juty
do Bielczyn na wspólną modlitwę w kaplicy.
Ich pobyt zakończy festyn rodzinny i koncert ewangelizacyjny
KO
na Bulwarze Chełmżyńskim.
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SUKCES PIŁKARZY

MŁODY CYKLON MISTRZEM

Klub Sportowy Gminy Chełmża Cyklon niedługo
będzie świętował 25-lecie swojego istnienia.
W niedzielę 3 lipca odbyła się w Kończewicach
impreza – Piknik z CYKLONEM inaugurująca ten
jubileusz. Do tego Klub doczekał się mistrzostwa
drużyny młodzieżowej w kategorii Młodzika.
Młodzicy razem z trenerem Markiem Zającem i swoimi rodzicami byli gośćmi podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Chełmża.
Prezentacji zawodników dokonał sam Przewodniczący RG Janusz
Iwański. Każdy z obecnych mistrzów i trener odebrali listy gratulacyjne oraz drobne upominki. Rada Gminy ufundowała drużynie
bon upominkowy o wartości 1 tys. zł na zakup koszulek sportowych. Spotkanie podsumowała wspólna pamiątkowa fotograﬁa.

Ogromnym wsparciem dla CYKLONU są rodzice
młodych zawodników. „Rodzice w działalności Klubu są bardzo ważni. Dowożą dzieci na treningi, których realizacja
w stałym składzie drużyn ma ważny wpływ na rozwój Klubu.
Bądźcie wzorem dla rodziców w całej gminie” – mówił Wójt Czarnecki
do obecnych na sesji rodziców.
Podobnie podziękowania Klub kieruje do sponsorów, dzięki to
którym młodzi zawodnicy mogą doskonalić swoje umiejętności na
obozach i urozmaicać cykl treningowy. Klub poza sponsorami prywatnymi wspiera także Samorząd Gminy Chełmża. Na pewno do
sukcesu drużyny przyczynili się wolontariusze pracujący przy drużynie: Paweł Węgrzyn, Jacek Kowalski, Dariusz Rozworski oraz
Krzysztof Cytarski.
Oto skład zwycięskiego zespołu: Błażejczyk Dominik, Błażejczyk
Jakub, Borowicz Bartosz, Borowicz Miłosz, Cytarski Maciej, Gąsiorowski Dawid, Gruszka Jakub, Jarzynka Adrian, Kowalski Kacper,
Kowalski Mirosław, Michalski Miłosz, Ostrowski Artur, Pawlak
Michał, Rozworski Michał, Stodulski Kacper, Stodulska Martyna,
Stramek Jakub, Śliwka Elżbieta, Węgrzyn Jakub.
K.Orłowska

Na zdj.: Ela Śliwka odbiera od Przewodniczącego RG Chełmża Janusza
Iwańskiego i Wójta Jacka Czarneckiego list gratulacyjny

Zespół tydzień przed zakończeniem sezonu 2015/2016 świętował zdobycie I miejsca w tabeli, pokonując zdecydowanie drużyny Elany Toruń, Chełminianki Chełmno, Szkółki Juwentusu,
Olimpii Grudziądz i innych. „Po raz pierwszy drużyna młodzików
z CYKLONU zdobyła pierwsze miejsce w rozgrywkach ligowych.
To super sukces, na który zapracowali wszyscy: zawodnicy, rodzice
i trener” – podsumował Prezes Klubu Marek Zając i jednocześnie
trener młodych mistrzów.
Obecnie w Klubie trenuje 120 młodych zawodników z różnych
miejscowości w gminie. „Mamy żaków, juniorów, młodzików i orlików. Klub gra swoimi zawodnikami i trenerami – to dzisiaj największy sukces Klubu” – nie kryje zadowolenia z gminnego Klubu
Wójt Jacek Czarnecki.

Na zdj.: W drużynie w rolę piłkarzy wcielają się też dziewczęta. I to wcale
nieźle im idzie. Też mają swój udział w ostatnim sukcesie drużyny.

Y!

GRATULUJEM

Wakacyjna oferta

Od 4 do 8 lipca biblioteki zorganizowały Tydzień Wakacyjny:
wycieczki, konkursy, nocki w bibliotece, ognisko integracyjne
oraz wiele wspólnych zabaw i konkurencji.
Placówki te proponują swoim czytelnikom wypożyczenie
książek na wakacje i na czas urlopowy. Może warto w czasie wolnym od pracy i pośpiechu sięgnąć po nowości wydawnicze w naszych bibliotekach i chociaż na chwilę przenieść się do świata literatury i poezji... To też może być alternatywą na spędzanie wolnego czasu lub urlopu.

Biblioteki
Gminne
zapraszają:

BIBLIOTEKI I ŚWIETLICE
– SPOSÓB NA WAKACJE !
W okresie wakacji biblioteki gminne oraz CIK zapraszają
do korzystania z proponowanych zajęć i spotkań.
Swoją wakacyjną ofertę przygotował również CIK Gminy
Chełmża. CIK odwiedzi świetlice w Zajączkowie
(04.07-08.07.br), Grzywnie (25.07-30.07.br),
Dźwierznie (01.08-05.08.br) oraz w Kiełbasinie
(08.08-12.08.br).

Zapraszamy do spędzania czasu razem z nami !

Poniedziałek

9.00-17.00
Zelgno
Grzywna 7.30-15.30
11.00-17.00
Skąpe
Głuchowo 11.00-17.00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Przerwa
urlopowa

9.00-17.00
9.00-17.00
11.00-17.00
11.00-17.00

9.00-17.00
7.30-15.30
8.00-14.00
8.00-14.00

9.00-17.00
7.30-15.30
8.00-14.00
8.00-14.00

10.00-18.00
10.00-18.00
12.00-18.00
12.00-18.00

25.07-05.08
11.07-12.08
11.07-05.08
08.07-05.08
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Sala w Zelgnie gotowa!

BOCIANÓW DZIŚ PRZYSZEDŁ CZAS

tekst i fot. K. Orłowska

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Zelgnie dla całej społeczności szkolnej i gminy było
wielkim wydarzeniem. Ziściło się
marzenie wielu osób.

Starym zwyczajem wstęgę przecinają gospodarze obiektu, honorowi goście uroczystości oraz osoby, które miały swój
ważny udział i wkład w realizację przedsięwzięcia.

Długo oczekiwany obiekt będzie teraz służył uczniom, ale także mieszkańcom. Stara sala
sportowa służyła uczniom przez 55 lat! Przed laty była to jedyna taka sala w Gminie Chełmża.
Działy się w niej różnorakie imprezy: począwszy od sportowych, poprzez akademie szkolne,
a kończąc na wiejskich zabawach sylwestrowych.
Uroczystość otworzyła XVI gala występów artystycznych uczniów ze szkół w gminie
„Bocianisko”. Ten przegląd ma już swoje tradycje. Wielu młodych artystów z gminy właśnie
tutaj w Zelgnie stawia dopiero swoje pierwsze kroki na scenie i wyzwalają swój potencjał
twórczy. Do tego dochodzi wspólnie odśpiewany „BOCIANI BLUES”.

Uczniowie SP w Sławkowie wystąpili jako zespół wokalny „Kropki”
w piosence „Babka na klapkach” (opiek.Anita Dundelska) i jako zespół
taneczny w prezentacji „Ruch, ruch, ruch” pod opiek. Iwony Szymańskiej

Gospodarze uroczystości – uczniowie SP Zelgno podczas specjalnego programu

Zespół taneczny „Iskiereczki” pod kier. Justyny Talarek zaprezentował się
w dwóch tańcach: SHIMMY SHAKE i WALENKI
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Duet wokalny z Gimnazjum w Głuchowie (opiek.
Adrianna Kaniecka, Małgorzata Syrocka – Fornalik).
Na BOCIANISKU gościła także grupa teatralno –
kabaretowa (opiek. Ilona Swinarska)

Ze SP Kończewice zaprezentował się zespół wokalno-instr. „Kucyk” (opiek. Katarzyna Ziółkowska)
i grupa cyrkowa (opiek. Małgorzata Krajewska)

W „Kabarecie na jednej nodze” wystąpili uczniowie SP Grzywna (opiek. Renata Grzęda)

Gościnnie wystąpiły ALIBABKI z SP nr 5
w Chełmży(opiek. Iwona Biernacka)

Uczniowie Gimnazjum w Pluskowęsach wystąpili
w mini liście przebojów (opiek. Daniel Ramowski)

SPRAWY SAMORZĄDOWE

LIPIEC’ 2016

Publiczność wypełniła całą widownię, miejsca starczyło tym razem dla wszystkich

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Arkadiusz Myrcha, Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pom. Sławomir Kopyść i Kujawsko – Pomorski
Kurator Oświaty Maria Mazurkiewicz. Powiat toruński reprezentowali Wicestarosta Andrzej Siemianowski i Członek Zarządu Mirosław Nawrotek. Nie zabrakło gratulacji, życzeń, pokazów sportowych i upominków.
Goście przekazali zestawy piłek oraz życzyli uczniom jak najbardziej efektywnego wykorzystania obiektu. Słowa uznania skierowane zostały również do władz
gminy – Wójta Jacka Czarneckiego oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do
powstania tej sali. Ten nowy obiekt ma motywować uczniów i mieszkańców do
codziennej aktywności ﬁzycznej, wpływać na rozwijanie nowych pasji i osiąganie
wysokich wyników sportowych.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi z udziałem gospodarzy obiektu zaproszeni
goście i mieszkańcy gminy ruszyli do zwiedzania nowego obiektu i miejscowej szkoły.
Uroczystość zakończył koncert gminnego zespołu POLSKIE KWIATY, którego
podczas takiego wydarzenia jak to w Zelgnie nie mogłoby zabraknąć.

Od lewej: Właściciel Firmy „BUDEX” z Lipna Robert Lutomirski,
Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Wicekurator Maria Mazurkiewicz

W uroczystości wziął udział Wicemarszałek Województwa
Sławomir Kopyść. Na zdjęciu z Dyrektor szkoły w Zelgnie Iwoną
Drożyńską. Samorząd Województwa współﬁnansował inwestycję

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgnie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy
wsparli nas w organizacji uroczystości otwarcia Sali Widowiskowo – Sportowej
i Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkół Gminy Chełmża.
W szczególności pragnę podziękować:
* Radzie Rodziców
* Kole Gospodyń Wiejskich z Zelgna
* Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelgnie
oraz naszym sponsorom:
* Firmie Produkcyjno-Handlowa SEPPA z Warszewic,
* Firmie Handlowo-Usługowa Rafał Bober z Zelgna,
* Państwu Barbarze i Janowi Siwkom,
* Firmie HAP Joanny Bielińskiej z Zelgna,
* Aptece „Nagietek” pani Bogusławie Demskiej z Zelgna,
* Bankowi PKO BP, oddział w Chełmży,
* Radom Sołeckim Witkowa, Skąpego i Zajączkowa,
* Państwu Katarzynie i Andrzejowi Szymborskim,
* Kole Gospodyń Wiejskich z Zelgna,
* Sołtysom Świętosławia i Nowej Chełmży.

Szkoła podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do budowy
sali i do przygotowania uroczystości w dniu 18 czerwca br.

Nowoczesna sala gimnastyczna o wymiarach,
które wynoszą 32,84 m x 23,74 m jest większa niż
wszystkie inne sale w gminie.
Obiekt posiada zaplecze sanitarno – szatniowe
wraz z wyposażeniem.

Cała społeczność szkoły dziękuje za udział w uroczystości i otrzymane prezenty.
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Inwestycje w realizacji

WIĘCEJ DOBRYCH DRÓG

Opr. K.Orłowska

PROJEKT DROGOWY

Sieć dróg gminnych z roku na rok ulega znaczącej poprawie.
Znów w gminie przybędzie nowych asfaltowych dywaników. Ich
budowa lub modernizacja zawsze stanowiła i stanowić będzie
piorytet w budżecie. Podobnie na rok bieżący przewidziano wydatki
związane z tego rodzajem inwestycji. Udało się też pozyskać zewnętrzne środki ﬁnansowe na niektóre zadania drogowe.
Dowodzą tego podpisane w ostatnim czasie przez Wójta Gminy
Jacka Czarneckiego i Skarbnika Gminy Martę Rygielską umowy na
realizację inwestycji drogowych w Browinie i Nawra – Skąpe.

Kolejnych 12 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych
o łącznej długości 7.131 mb na terenie Gminy Chełmża zostanie zmodernizowanych w ramach dwuletniego zadania
pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w latach 2016 – 2017''.
W projekcie zostały ujęte drogi na terenie miejscowości:
Grzywna, Kuczwały, Pluskowęsy, Kończewice, Dźwierzno – Januszewo, Drzonówko, Skąpe – Bielczyny, Zelgno – Pluskowęsy.
Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo –
Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu.
Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca sierpnia 2017 r.
Koszt to prawie 2 mln 184 tys. zł.

WIEMY DOKĄD JECHAĆ
Zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe na terenie kolejnych
miejscowości w gminie.

NAWRA – SKĄPE Chrapice
Rozpoczęto realizację przebudowy drogi gminnej nr 100519
C w miejscowości Nawra na odcinku długości 962 mb. Realizowana jest także przebudowa drogi gminnej nr 100502 C
Skąpe – Chrapice na odcinku długości 975 mb.
Inwestycję na obydwu odcinkach dróg wykonuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu. Koszt inwestycji wyniesie 597.422,27 zł bru o. Zadanie doﬁnansowane zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej
oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Toruńskiego.
Planowany termin zakończenia inwestycji 8 sierpień 2016 roku.
Bielczyny
Windak

Tym razem oznakowane
zostały: Parowa Falęcka,
Dziemiony, Drzonówko, Kiełbasin. Montażu tablic dokonała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża.
Nowo ustawione tablice
kierunkowe z nazwą miejscowości i numeracją budynków
ułatwiają poruszanie się po wymienionych miejscowościach.
Szczególnie są dużym ułatwieniem dla służb ratowniczych jak
pogotowie ratunkowe, straż czy policja, bo nie zawsze na
domach widnieją tablice z numerem budynku.

SOŁECTWA INWESTUJĄ
Trwa realizacja inwestycji i zakupów w sołectwach, które
ﬁnansowane są ze środków Funduszu Sołeckiego.
W ostatnim czasie ze wspomnianych środków:
1. Zamontowano wyposażenia placu
zabaw w centrum wsi Zalesie.
2. Dobiegają końca nasadzenia kwiatów jednorocznych na terenie gminy.
3. Zamontowane zostały rolety okienne w świetlicy w Witkowie.
4. Zakupiono wykaszarkę dla sołectwa
Mirakowo.
5. Zamontowano elementy siłowni zewnętrznej na terenie placów zabaw na
Windaku i w Bielczynach.

BROWINA
Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości
Browina.
Przebudowa wykonana została na odcinku długości 810 mb. Inwestycję wykonał
Zakład Handlowo – Budowlany AGA z siedzibą w Toruniu za kwotę 105.644,70 zł
bru o. Inwestycja została wykonana przy udziale ﬁnansowym środków budżetu
Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych
z produkcji rolnej (FOGR) oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu
Toruńskiego
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Zalesie z siatkówką

WYJĄTKOWY KONCERT

PIKUSIE NAJLEPSZE !

W Kończewicach miał miejsce wyjątkowy koncert – przed
publicznością wystąpił męski chór "Dzwon" ze Lwowa.

25.06.br rozegrany został XII Turniej Siatkówki
Rekreacyjno – Plażowej w Zalesiu.
Na piaszczystych boiskach w pocie czoła w systemie rozgrywek „każdy z każdym” rywalizowało 7 drużyn rozgrywając łącznie
21 meczy. Drużyny uczestniczące w turnieju reprezentowały
bardzo wyrównany poziom. Do samego końca aż trzy zespoły
„walczyły” o zajęcie pierwszego miejsca zdobywając taką samą
ilość punktów. O ostatecznej klasyﬁkacji końcowej w przypadku pierwszego miejsca zadecydował stosunek setów. Z kolei o zajęciu drugiego i trzeciego miejsca zdecydował bezpośredni
pojedynek. W przerwie wszystkie zespoły mogły zregenerować
siły przy obiedzie.

Koncert był dedykowany wszystkim chórom i zespołom wokalnym współpracującym z Gminą Chełmża. Organizatorami tego
kulturalnego wydarzenia byli Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
i Stowarzyszenie Homo homini.

Zwyciężyła drużyna – „Pikusie” w składzie: Kazimierz Bober,
Jarosław Pikus, Andrzej Kalisz, Mateusz Luntkowski.
Kolejne miejsca zajęli:
II m – „Leżaki”, III m – „MKS 3,5”, IV m – „Oldboy Toruń”
Pierwsze 4 drużyny otrzymały puchary i nagrody rzeczowe.
Sponsorami turnieju i fundatorami nagród byli: Gmina Chełmża,
Starostwo Powiatowe w Toruniu, Przedsiębiorstwo Usługowe
ADVENTUS.
D.Ramowski
ZAPRASZAMY ZA ROK!
Męski Chór „Dzwon” Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu
Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii imienia S.Z. Grzyckiego
powstał w 1983 roku i składa się z pracowników uczelni. Bogaty
repertuar Chóru obejmuje chóralną muzykę sakralną i duchową,
utwory należące do ukraińskiej i światowej klasyki oraz piosenki związane z kulturą ludową. Chór występuje w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, we Francji, a także w innych krajach europejskich. Był laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów i fes wali. KO

Sport szkolny

NASI SPORTOWCY
WYRÓŻNIENI

W Zespole Szkół w Gronowie 15 czerwca odbyła się gala, podczas której z rąk Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka
wyróżnienia za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie powiatu odebrały dwie uczennice Gimnazjum im. Bł. Juty
w Głuchowie: Magdalena Szulc i Natasza Miszkurka.
Wyróżnienie za pracę trenerską i wychowawczą otrzymał również Marcin Rosiński.
W 2015 roku dziewczęta i trener reprezentowali województwo
kujawsko-pomorskie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w koszykówce, zajmując w imprezie IV miejsce. Dobry wynik drużyny i bardzo dobra gra dziewcząt zaowocowały powołaniami na konsultacje
szkoleniowe do młodzieżowych kadr narodowych.
Warto podkreślić, że Magda Szulc jest czołową zawodniczką rozgrywek organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki, będąc medalistką w trzech kategoriach rozgrywkowych.
Jej bardzo dobra postawa w minionym roku nie uszła uwadze
trenerom kadry narodowej, więc przed Magdą pracowite wakacje.

Na zdj.: od lewej: Członek Zarządu Powiatu Toruńskiego Mirosław Nawrotek,
trener Marcin Rosiński z córką, uczennice gimnazjum: Natasza Miszkurka
i Magdalena Szulc, Starosta Toruński Mirosław Graczyk.

Zaraz na ich początku udaje się na zgrupowanie reprezentacji do
Centralnego Ośrodka Sportu we Władysławowie.
Życzymy dużo zdrowia i kolejnych powołań. Marcin W. Rosiński
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Z działalności CIK-u

CIKUSIE IDĄ NA WAKACJE
III Podwórkowy Bal MALUCHA w Skąpem podsumował
mijający rok szkolny w Klubie Malucha „CIKUSIE”. Teraz
czas na wakacje.

Klub Malucha prowadzi Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża, a jego ﬁnansującym jest Samorząd Gminy. Zajęcia, na które uczęszcza 26 maluchów
prowadzone są obecnie w dwóch grupach.
Codzienne spotkania maluchów w Klubie
CIKUSIE to wyjątkowa forma opieki i zajęć
artystyczno – edukacyjnych dla dzieci
w wieku 3-5 lat, która realizowana jest
w naszej gminie.
W realizację zajęć oprócz maluchów
angażują się ich rodzice. To właśnie dzięki
ich inicjatywie i pracy Podwórkowy Bal
Malucha w Skąpem mógł odbyć się już po
raz trzeci. To tylko jeden z wielu przykładów aktywności rodziców dzieci z Klubu
CIKUSIE. Niależy też wspomnieć o ostatniej nagrodzie CIKUSIÓW w III wyścigu
pojazdów wodnych zorganizowanym
podczas otwarcia lata w Zalesiu. Maluchy
razem z rodzicami i swoją panią przedszkolanką za skonstruowany pojazd wodny zajęły w wyścigu pierwsze miejsce
pokonując pięć innych pojazdów. Zapewne nagrodę ﬁnansową, którą otrzymał
zespół przeznaczą na przedsięwzięcie,
które porwie do działania nie tylko maluchy, ale znowu i ich rodziców.

CIKUSIE będą odpoczywać. W tym
wyjątkowym i plenerowym balu udział
wzięli licznie przybyłe maluchy ze swoimi
rodzicami, Zastępca Wójta Kazimierz Bober, Dyrektor CIK Justyna Błaszczyk i Prezes miejscowej OSP Henryk Śmiałek. Dzieci otrzymały w nagrodę piórniki z wyposażeniem i dyplomy. Były też dyplomy dla rodziców i podziękowania dla tych wszystkich, którzy wspierają w różny sposób
działalność Klubu CIKUSIE. Spotkanie poprowadziła przedszkolanka z Klubu Malucha Agata Jeziorska–Duchna. Program
spotkania przewidywał popis artystyczny
maluchów w barwnych, bajkowych strojach, zabawy z wielkimi bańkami mydlanymi, balonowe czary mary, zabawy na
świeżym powietrzu na skakańcu – dmuchańcu. Dzieci uczestniczyły też w pokazie
strażackim przygotowanym przez miejscową OSP. No i oczywiście dla wszystkich
było coś smacznego: okolicznościowy tort
i wspólny poczęstunek przy grillu.
Organizatorami spotkania byli rodzice
CIKUSIÓW.

KO

III Wyścig pojazdów wodnych

POPŁYNĘLI DO CELU
Wystarczy odrobina kreatywności i nutka
szaleństwa, by wystartować w wyścigu pojazdów wodnych, który w Gminie Chełmża
odbył się już po raz trzeci.
Wyścig był jedną z atrakcji tegorocznego festynu Powitanie lata
Zalesie 2016' i jak zwykle zgromadził szerokie grono widzów, którzy
z wielkim zainteresowaniem śledzili pojazdy i uczestników biorących
w nim udział. Własnoręcznie wykonany wodny pojazd zaprezentowało tym razem pięciu uczestników.
Zwyciężył pojazd CIKUSIE Skąpe 2016'. Komisja wyścigu oceniła
ten pojazd najwyżej co do jego oryginalności, pomysłowości, wykonania i przepłynięcia obowiązkowego dystansu. Jego wykonawcą były
maluchy z Klubu CIKUSIE ze Skąpego wspólnie ze swoją wychowawczynią Agatą Jeziorską–Duchna i swoimi rodzicami.
Drugie miejsce w wyścigu przyznano tratwie średniowiecznej
pochodzącej z produkcji ﬁlmu fabularnego powstającego na podstawie książki „Wzgórze nad jeziorem” K. Trybulskiego. Na tratwie
popłynęła Bł. Juta i dwóch wioślarzy. Trzecie miejsce zdobyła płynąca
kobieta pająk, w rolę której wcieliła się Aleksandra Lewna.
Ze specjalnymi efektami pirotechnicznymi w wyścigu wystartował Okręt Rzeczpospolita Polska z Kuczwał. Uczestnikiem wyścigu był
także pojazd wykonany przez młodzież Wspólnoty Wolontariatu
Światowych Dni Młodzieży w Chełmży.
Zwycięzcy III Wyścigu pojazdów wodnych odebrali pamiątkowe
puchary i nagrody ﬁnansowe ufundowane przez Wójta Gminy
KO
Chełmża.
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Jubileusze w paraﬁach

WYBRALI KAPŁAŃSTWO
Tak się złożyło, że w miesiącu czerwcu dwie paraﬁe w naszej gminie świętowały jubileusze święceń
kapłańskich swoich proboszczy. W obydwu uroczystościach udział wziął Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

NAWRA
15 czerwca br. w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze odprawiono uroczystą mszę św. dziękczynną z okazji 20 - lecia kapłaństwa Proboszcza Ks.
Kanonika Tadeusza Kozłowskiego.
Dokładnie w tym dniu przed dwudziestoma laty ks. Proboszcz
przyjął święcenia kapłańskie. W tym szczególnym dniu wspólnota paraﬁalna podziękowała Ks. Kanonikowi za pracę w paraﬁi,
za każdą Eucharys ę, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty i za wszystkie łaski,
które dzięki posłudze Proboszcza są im dane.

Trudno wyobrazić sobie brak współpracy samorządu i paraﬁi.
Dotyczy to nie tylko wspólnych uroczystości – zarówno kościelnych,
państwowych, gminnych czy tych związanych z lokalnymi świę-tami.
Lokalny Kościół to ważny partner władz samorządowych. Istotną
pomocą samorządu dla paraﬁi są dotacje konserwatorskie na remonty
świątyń, które wsparte źródłem funduszy unijnych powodują, że
świątynie w gminie odzyskują dawny blask i piękno.

KIEŁBASIN
Paraﬁa Kiełbasin 5 czerwca świętowała 25-lecie kapłaństwa
ks. kanonika Piotra Igielskiego – proboszcza miejscowej paraﬁi i kapelana wędkarzy.
Ks. kanonika sprzed lat pamiętamy jako wikariusza paraﬁi
chełmżyńskiej. W uroczystości udział wzięli zaprzyjaźnieni księża,
paraﬁanie i przybyli goście: Marszałek Województwa Piotr Całbecki,
Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski, Wójt Gminy
Chełmża Jacek Czarnecki, przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego. Ks. Proboszcz Igielski pełni funkcję kapelana wędkarzy.
Po uroczystej mszy św. odbyło się spotkanie paraﬁalne przy
hubertówce.

Na fot.: Ks.Kanonik T. Kozłowski – wśród swoich paraﬁan,
którzy podziękowali mu za posługę kapłańską.

Ochrona zdrowia

RUSZA PROGRAM
WYKRYWANIA
ZAKAŻEŃ WZW B I C
Mieszkańcy Gminy Chełmża skorzystać mogą z bezpłatnego
badania krwi w kierunku HBsAg i anty-HCV,
które wykonać można w Punkcie Pobrań
w Przychodni Chełmżyńskiej przy ul. Kościuszki 4 w Chełmży
w terminie od 01.07. – 05.12. 2016 r.
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 10.30
Badaniem objęte będą osoby, u których:
- nigdy nie stwierdzono HBsAG i anty-HCV
- nie stwierdzono wcześniej WZW B i C
- nie byli leczeni z powodu WZW B i C
Należy posiadać skierowanie na badanie,
które otrzymać można w Urzędzie Gminy Chełmża
p. Anna Feeser – Bering (pok.7),
przewidywana liczba osób do przebadania – 50,
decyduje kolejność zgłoszenia.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Program jest współﬁnansowany przez Samorząd
Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i Samorząd Gminy Chełmża.
Organizator: Urząd Gminy Chełmża

Na fot.: Okazały tort z okazji srebrnego jubileuszu ks. kan. Piotrowi
Igielskiemu ufundowali miejscowi paraﬁanie. To był wyjątkowy upominek.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
i Komitet Rodzicielski
Małej Szkoły w Brąchnówku
serdecznie dziękują wszystkim sponsorom,
którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia imprez,
uroczystości i wycieczek uczniom
naszej Szkoły
w roku szkolnym 2015/16.
Są to: Ksiądz Proboszcz Wiesław Roczniak,
Państwo Sylwia i Przemysław Dawiec,
Państwo Katarzyna i Tomasz Augustynowicz,
Państwo Alina Kruk–Wałachowska i Mariusz Wałachowski,
Pan Janusz Iwański,
Pani Bożena Insadowska,
Pani Bogumiła Talarek,
CIK Gminy Chełmża,
Ziemia Gotyku,
Ewelina i Paweł Buller,
Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
Firma OLKOP, Bank Spółdzielczy w Łubiance,
Firma „Wrzos” w Łubiance,
Firma „Frank” w Chełmży oraz
darczyńcy anonimowi.
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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SERWIS INFORMACYJNY
Opr. K.Orłowska

GMINA CHEŁMŻA
Dołącz do nas na

SOŁTYS Z TYTUŁEM
Kolejni sołtysi z Powiatu Toruńskiego dołączyli do grona
najlepszych.
W tym szacownym gronie znalazł się także sołtys z naszej
gminy – p. Dariusz Pawlak – Sołtys Sławkowa, który w konkursie
o Tytuł „Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego 2015” otrzymał wyróżnienie. Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpiło 5 lipca br.
podczas IX Zjazdu Sołtysów Powiatu Toruńskiego. Gratulacje !

KULINARNE WĘDRÓWKI
Gazeta Pomorska bardzo ceni lokalne aktywności, także te kulinarne. Dlatego przygotowuje
się do wydania książki „Kulinarne wędrówki po
Kujawach i Pomorzu”.
Drogie Panie, pochwalcie się swoimi dokonaniami. Będzie to podróż śladami dawnych smaków i regionalnych potraw, charakterystycznych dla wsi i miasteczek naszego regionu.
Gazeta czeka na zgłoszenia Kół Gospodyń Wiejskich, które są
zainteresowane przekazaniem czytelnikom receptur własnych,
swoich mam oraz babć. Poza przepisami w książce znajdzie się też
miejsce na prezentację dokonań Koła.
Kontakt: Krzysztof Smoliński, tel. 519 503 705,
e-mail: krzysztof.smolinski@pomorska.pl

KONKURS NA DYREKTORA
Wszystko wskazuje na to, że 1 września br. uczniowie SP
w Zelgnie powitają nowy rok szkolny i nowego dyrektora
swojej szkoły.
Ogłoszony został konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie. Oferty
kandydatów na stanowisko należało składać w terminie do 8 lipca
2016 r. Konkurs przeprowadzi i wyboru kandydata na dyrektora dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chełmża.

LEGENDY POWIATU
W publikacji „Bajki i legendy powiatu toruńskiego”,
którą niebawem planuje wydać Starostwo Powiatowe
w Toruniu ukażą się dwie legendy z naszej gminy.
Jedna z legend mówiąca o nazwie jeziora Grodno została napisana przez Martynę Szymańską, absolwentkę Gimnazjum w
Pluskowęsach. Druga z legend dotyczy browińskiego herbu,
jej autorką jest Dominika Murawska z Browiny.
Obydwie autorki przed laty brały udział w konkursie Gazety
Gminy Chełmża KURENDA, dzięki któremu legendy te po raz
pierwszy zostały spisane. Cieszy fakt, że teraz przeczytają je
mieszkańcy naszego powiatu.

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!

MASZ POMYSŁ
- SZUKAJ DOFINANSOWANIA
Jeśli masz pomysł na ciekawy projekt i szukasz
źródła doﬁnansowania zajrzyj do LSR Ziemi Gotyku
dla obszaru Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie
oraz Miasta Chełmża.
W rozdziale V. Cele i wskaźniki opisane są zakresy projektów planowanych do realizacji w ramach LSR. Jeśli uważasz, że Twój pomysł
mógłby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w LSR dla
obszaru LGD Ziemia Gotyku, skontaktuj się z pracownikami Biura LGD
w Brąchnówku: tel. 56 610 80 17, tel. kom. 607 745 091,
e-mail: biuro@ziemiagotyku.com i umów się na spotkanie doradcze. Możesz także skorzystać ze szkoleń organizowanych przez LGD.
Szkolenia i doradztwo są bezpłatne.

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
oraz Gimnazjum i Liceum Akademickiego
w Toruniu mogą ubiegać się o stypendium
gminne im. Jacka Luntkowskiego na rok
szkolny 2016/2017.
O przyznaniu stypendium decyduje średnia ocen. Stypendium w
kwocie 100 zł miesięcznie przyznawane jest na okres 10 miesięcy (rok
szkolny 2016/2017). Uczniowie ubiegający się o stypendium im. Jacka
Luntkowskiego muszą być mieszkańcami Gminy Chełmża. Do wniosku
należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziców i ksero świadectwa szkolnego. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 11
lub na www.gminachelmza.pl/aktualności. Termin składania
wniosków w siedzibie GOPS upływa z dniem 31 lipca.

STRATY PO WYMARZNIĘCIACH
Wojewoda Kujawsko – Pomorski zatwierdził protokoły
wymarznięć.
Komisja gminna oszacowała w terenie straty w około 400 gospodarstwach, z czego protokoły dla 173 producentów zostały zatwierdzone przez Wojewodę. Ci producenci mają możliwość skorzystania z pomocy przewidzianej w związku z wystąpieniem szkód
w uprawach po wymarznięciach.

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