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W tym czasie pałac stał się kompletną ruiną. Jednak 9 grudnia 
2020 r. w jego dziejach ma miejsce historyczny moment – przed-
stawiciele samorządu województwa oraz reprezentant spadkobier-
ców podpisują akt notarialny. Pałac wraz z parkiem zmienia właś-
ciciela. W historii Nawry zaczyna się nowy rozdział. Samorząd woje-
wództwa, teraz jako właściciel obiektu może przystąpić bez żadnych 
przeszkód do ratowania zabytku i do realizacji opracowanych wiele lat 
temu planów utworzenia w wyremontowanym pałacu Muzeum 
Ziemiaństwa.

Odrestaurowana architektura i wystrój pałacu w Nawrze znowu 
oddadzą nam jego ciekawą i intrygującą historię, bo wydarzenia 
z przeszłości nadają temu miejscu mocy i niepowtarzalnego 
charakteru.

Pałac w Nawrze został zbudowany w latach 1798 - 1805 według 
projektu Hilarego Szpilowskiego. Pałac służył najpierw Kruszyńskim, 
a później Sczanieckim. Obecnie wygląda tak jak widać na załączonej 
sesji fotograficznej.  

Za 10 lat obchodzić będziemy 200 rocznicę wybuchu pow-
stania listopadowego – to stąd Józef Kruszyński wyruszył na 
powstanie. Zasiadał w powstańczym rządzie, walczył w szere-
gach legendarnego 4 pułku piechoty, odznaczony został Virtu� 
Militari. 

Za czasów Sczanieckich doskonale zarządzany majątek 
przynosił ogromne zyski, zaś jego właściciele znaczną ich część 
przeznaczali na cele charytatywne. Sczanieccy mieli w Nawrze 
sporą kolekcję dzieł sztuki, a także jedną z największych w przed-
wojennej Polsce prywatnych bibliotek. 

Teraz samorząd województwa, jako właściciel, w obiekcie 
zamierza zabezpieczyć wszystko, co da się uratować i przygoto-
wywany jest program funkcjonalno-użytkowy. Plany co do pała-
cu pozostają bez zmian: Muzeum Ziemiaństwa z izbą Sczaniec-
kich, jako rodu szczególnie zasłużonego dla regionu.

Pieniądze na odrestaurowanie i urządzenie pałacu z parkiem,  
samorząd województwa ma zamiar zdobyć z funduszy unijnych. 

Historia i lata świetności nawrzańskiego majątku dokładnie 
opisane i pięknie zobrazowane zostały w albumie „Nawra z tam-
tych lat” aut. Feliksa Stolkowskiego, wydanego w 2014 r. Wspom-
nianą publikację można zakupić w Muzeum Etnograficznym 
w Toruniu.
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NAWRA	–	PAŁAC	Z	SZANSĄPatrząc dzisiaj na zabytkowy pałac w Nawrze, widzimy, 
że losy tego obiektu w ostatnich minionych latach nie były 
szczęśliwe i dostojne ...

Na podst.  Nowości Dziennik Toruński, 11.12.2020 r.

- Tekst i fot. K.Orłowska 
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W styczniu na pierwszym w tym roku posiedzeniu  zebrał się Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego, aby przedyskutować i podsumować pod-
jęte w 2020 r. działania przeciwepidemiologiczne, które chroniły mieszkań-
ców gminy przed zakażeniem koronawirusem. 

Wydatki na zabezpieczenie związane z COVID-19 poniesione przez 
gminę i jednostki organizacyjne, w tym szkoły, instytucje kultury, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły łącznie 78 tys. zł. Wydatki objęły 
zakupy płynów dezynfekujących, maseczki, kombinezony, okulary 
przyłbice, rękawice.

 W czasie przestoju szkół, bibliotek z inicjatywy społecznej sołtyski Dzie-
mion Doroty Kasper, pracownicy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża, gminnych bibliotek, szkół oraz osoby prywatne przyłączyły się do 
akcji SZYCIE MASECZEK – RATUJE ŻYCIE. Uszyto 8 tys. maseczek dla miesz-
kańców Gminy Chełmża, które rozdawano wiosną i jesienią. 

Podczas ubiegłorocznego lockdownu starano się utrzymać ciągłość 
pracy i funkcjonowania urzędu gminy i jednostek organizacyjnych zgodnie 
z wszelkimi rządowymi wytycznymi i zarządzeniami. Chcąc zachować jak 
najniższy poziom zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego wydał w tym celu osiem komunikatów 
informujących na bieżąco o wprowadzanych obostrzeniach. Poziom zabez-
pieczenia gminy kształtował się na poziomie dobrym. Obieg informacji 
w gminie był dobry i szybko trafiający do mieszkańców. Sytuacja epide-
miczna w gminie jest monitorowana. 

Na rok 2021 zaplanowano w gminnym budżecie rezerwę finansową na 
działania związane z pandemią. Informacje na temat szczepień na bieżąco 
przekazywane są mieszkańcom za pośrednictwem mediów społecznoś-
ciowych, przy pomocy sołtysów, radnych, a nawet lokalnych parafii. 

Z uwagi na utrzymującą się liczbę zakażeń w całej Polsce, 
apelujemy do wszystkich mieszkańców naszej gminy, o zachowanie 
wzmożonej ostrożności i stosowanie się do wszystkich wytycznych 
sanitarno-epidemiologicznych. 

Nad sytuacją kryzysową wywołaną pandemią koro-
nawirusa w gminie czuwa specjalnie powołany 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, którym kieruje Wójt 
Gminy. Zespół spotyka się systematycznie, aby sytuacja epide-
miologiczna nie wymknęła się spod kontroli.

K. Orłowska

K. Orłowska

GMINNY	ZESPÓŁ	CZUWA
Zarządzanie kryzysowe

Selektywna zbiórka

UWAGA!	KONTROLE!
Rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez miesz-
kańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.
Warto dbać o otoczenie w którym żyjemy. Z tego względu powinniśmy 

przestrzegać zasad segregacji śmieci, aby odpady mogły być przetwarzane 
powtórnie lub bezpiecznie utylizowane. Selektywna zbiórka odpadów to 
pierwszy krok w rozwijaniu proekologicznej postawy. 

Dlatego pracownicy firmy wywozowej sprawdzają, czy w pojemnikach 
na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektyw-
nej zbiórce tj. papier, plas�k, szkło, metal, przeterminowane leki, chemi-
kalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroni-
czny, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, tekstylia odzież, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane są 
również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia 
w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowe jej prowadzenie 
powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego w celu naliczenia 
wyższej opłaty za nieprawidłową segregację. Podwyższona stawka wynosi 
55,50 zł osoba/miesiąc. Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie 
obowiązkowa.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa interesan-
tów i pracowników przygotowane zostało Biuro Obsługi Intere-
santa (BOI) z czterema stanowiskami. 

Stanowisko – Ewidencja ludności i dowodów osobistych
 zameldowania/ wymeldowania/ wydanie zaświadczeń 

o zameldowaniu,
   dowody osobiste (wydanie/ unieważnienie),
   potwierdzenie profilu zaufanego.

Stanowisko – Informacja 
  składanie wniosków/pism/deklaracji z potwierdzeniem ich 

przyjęcia,
   sprawy dot. dodatków mieszkaniowych,
   działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

Tu można otrzymać podstawowe informacje dotyczące 
możliwości rozwiązania problemu, z którym przyszedłeś do UG. 
Można także poprosić o rozmowę z pracownikiem prowadzą-
cym sprawę. Rozmowa odbędzie się na stanowisku z napisem 
„Obsługa interesanta”.

Stanowisko – Obsługa interesanta
To stanowisko rotacyjne – miejsce spotkania interesantów 

z wybranym pracownikiem UG w celu wyjaśnienia sprawy. 
Najczęściej załatwiane sprawy na tym stanowisku:

   naliczenie podatków,
  wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu,
   informacje w sprawie zagospodarowania przestrzennego,
   zapoznanie się z aktami sprawy przez uczestników postępo-

wania administracyjnego.
Jeśli mają Państwo problem i widzą konieczność osobistej 

rozmowy z pracownikiem prowadzącym sprawę należy: 
   przedstawić problem na stanowisku „Informacja” lub 
  zadzwonić do właściwego pracownika celem umówienia 

wizyty w dogodnym dla Państwa terminie.
Stanowisko – Kasa

  przyjmowanie wpłat podatków, czynszu najmu, dzierżawy, 
opłat za odpady komunalne i innych na rzecz Gminy Chełmża.

Urząd Gminy informuje

ZASADY	OBSŁUGI	
INTERESANTÓW	

Sytuacja epidemiologiczna wymusiła zmiany w działal-
ności Urzędu Gminy, w tym obsługi interesantów. 

Ewa Pudo  Sekretarz Gminy

K. Orłowska

PRACA	ZGODNIE	Z	PLANEM
Rada Gminy Chełmża w 2021 r. będzie pracować we-
dług przyjętego Planu Pracy. Pracą Rady pokieruje jej 
Przewodniczący Janusz Iwański.

 Takie plany uchwalane są co roku. 
Tegoroczny plan pracy przewiduje dziesięć sesji RG. Jego forma 
realizacji i tematów, uzależniona będzie od sytuacji epidemio-
logicznej. Plan ten może być modyfikowany i uzupełniany w za-
leżności od bieżących potrzeb i sytuacji w trakcie roku. 

Podobnym planem pracy kierować się będą Komisje Rady. 
Jednymi z ważnych punktów posiedzeń Rady Gminy będą 
sprawozdania rzeczowe i finansowe gminnych jednostek orga-
nizacyjnych zajmujących obszary edukacji, zdrowia, kultury, 
pomocy społecznej i bezpieczeństwa. 

Plan pracy RG Chełmża na 2021 r. dostępny jest na 
www.gminachelmza.pl w Biuletynie Informacji Publicznej – 
zakładka Rada Gminy Chełmża.

Rada Gminy

http://www.gminachelmza.pl
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W służbie Mirosław Trzpil przeszedł przez wiele stopni awansu 
zawodowego. W ostatnim czasie był dowódcą zastępu. Z Państwo-
wą Strażą Pożarną związany był od roku 1992. 

Na co dzień p. Mirosław Trzpil to mieszkaniec naszej Gminy, 
dokładnie Grzywny, ceniony lokalny samorządowiec. Obecnie 
pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chełmża.

Życzymy p. Mirkowi wiele zadowolenia płynącego z poczucia 
dobrze wypełnionej służby oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym, realizacji swoich pasji i zainteresowań, dalszych pla-
nów i zamierzeń, wspieranych oczywiście dobrym zdrowiem. 

SŁUŻBA	ZAKOŃCZONA
Ostatnią służbę zapisał na swoim koncie starszy ognio-
mistrz Mirosław Trzpil. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej PSP w Chełmży 29 stycznia br. pożegnali od-
chodzącego na emeryturę kolegę. 

K. Orłowska Informacje

Parafia pw. NMP w Kiełbasinie 
od 16.12.2020 roku ma nowego 
proboszcza ks. Marcina Nowic-
kiego, który zastąpił zmarłego w 
ubiegłym roku śp. ks. kan. Kazi-
mierza Zacharkiewicza. 

NOWY	PROBOSZCZ

Nowy proboszcz zdążył już złożyć 
wizytę Wójtowi Gminy Jackowi Czarne-
ckiemu. Ksiądz Marcin Nowicki wielu 
nam znany jest z wcześniejszej posługi 
wikariusza: w latach 2005 – 2010 w 
Grucie Parafia pw. WNMP, 2010 – 2018 
w Chełmży Parafia pw. Św. Mikołaja, 2018 – 2020 w Lidzbarku 
Welskim Parafia pw. WNMP.

Przed proboszczem nowe wyzwania 
w nowej parafii. Dobry grunt na rozwój 
parafii budują między innymi dobre 
relacje z lokalnymi partnerami. I o takie 
właśnie ks. Proboszcz stara się zabiegać.

Życzmy ks. Proboszczowi wytrwałości 
i odwagi w realizowaniu wyznaczonych 
celów. Niech nie zabraknie ludzkiej życzli-
wości i solidarnego wsparcia we wszys-
tkich troskach i poczynaniach dla dobra 
wspólnoty parafialnej w Kiełbasinie. 

Najwyższy czas, aby odpocząć na emeryturze. Pani Ela w Ośrodku 
pracowała od 1992 roku. Na stanowisku pracownika socjalnego prze-
pracowała 28 lat. W terenie jako pracownik socjalny bliska była pod-
opiecznym z miejscowości Grzywna, Browina, Brąchnówko, Kuczwały 
i Sławkowo. W pożegnaniu uczestniczyli Wójt Gminy Jacek Czarnecki, 
kadra i pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownik i pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Oprócz życzeń, p. Ela otrzymała od współpracowników symbo-
liczne podarunki i okolicznościowy list gratulacyjny.

Jeszcze raz życzymy Pani Eli pięknego i spokojnego życia na eme-
ryturze, niech przynosi ono Pani wiele radości, słońca, a najmniej 
tych trudnych chwil. 

Pani Elżbieta Szramowska – pracownik socjalny z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej zakończyła pracę zawodową. 

CZAS	POŻEGNANIA

K. Orłowska

OCHOTNICZA	STRAŻ	POŻARNA	
DOPOSAŻONA

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy za prawie 303 tys. zł  pod koniec 
roku 2020 został zakupiony dla jednostki OSP w Kończewicach.

Kluczyki do nowego auta przekazał strażakom kończewickiej jednostki,  podczas 
uroczystej odprawy w styczniu br. Poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny. Udział 
w odprawie wzięli również Wójt Gminy Jacek Czarnecki i lokalni samorządowcy – 
Radny Kończewic Rafał Grupa, miejscowy Sołtys Marcin Kannenberg i Radny Ską-
pego Adam Galus. Środki na zakup samochodu zapewnił Fundusz Sprawiedliwości.

Z końcem minionego roku 2020' swoje marzenia o nowych samochodach 
spełniły także jednostki OSP Grzegorz i OSP Skąpe. 

 Strażacy OSP Grzegorz dysponują dzisiaj nowym średnim wozem ratowniczo – 
gaśniczym, a nowym lekkim bojowym – OSP Skąpe. Gminna flota OSP wzbogaciła 
się o sprzęt warty prawie 1,5 mln zł!

Organizacje

Ks. Proboszczu, witamy w GMINIE CHEŁMŻA ! 
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Blisko ludzkich spraw
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POMÓŻMY	TOMKOWI!

Pan Tomasz pięć lat temu zachorował ciężko na grypę, która 
w konsekwencji zniszczyła jego serce. Nowe przeszczepiono mu 
w grudniu 2020 roku. Zaczął się nowy etap w życiu pana Tomasza – 
walka o to, aby przeszczep nie został odrzucony. Szansą na życie jest 
systematyczne branie leków, których miesięczna kwota wynosi 
600 zł.  Długa choroba i brak pracy sprawiły, że Tomek obecnie nie ma 
środków na życie. Wystąpił o rentę, ale niestety zabrakło mu 3 mie-
sięcy stażu zatrudnienia, by taką otrzymać. Świadczenia dodatkowe 
też go nie objęły. Rodzina stara się pomagać w miarę możliwości, 
ale na leki wciąż brakuje środków. 

Bardzo potrzebna jest pomoc życzliwych ludzi. Nawet naj-
drobniejsze kwoty pozwolą zebrać potrzebne środki. Tomek to bar-
dzo skromny, przyjazny młody człowiek i jest mu bardzo trudno pro-
sić o pomoc dla siebie. 

Dlatego ja, świadek Jego codziennych zmagań z wykupieniem 
leków, pozwalam sobie prosić o pomoc dla Tomka. Każdy może 
otworzyć swoje serce i ratować serce innego człowieka. 

Pomoc dla Tomka należy kierować na konto: 
30 9484 1017 3600 0231 3795 0001 z dopiskiem „Dla Tomka”. 

Bogusława Demska – Apteka Zelgno

Bardzo często wielu nam brakuje miejsca na ich gromadzenie. 
Dlatego teraz worki czy kartony z nakrętkami już nie muszą nam 
zalegać. Plas�kowe nakrętki można wrzucić do tego wyjątkowego 
pojemnika. Pomagamy potrzebującym i jednocześnie naszemu 
środowisku.

Nakrętki sprzedawane są w punktach skupu surowców wtór-
nych, a zebrane w ten sposób pieniądze przekazywane są na 
szczytne cele. Zebrane nakrętki w „gminnym sercu” przekazane 
zostaną tym razem na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” dla małej Zuzi Możdżeń z Chełmży na protezę rączki 
i rehabilitację. 

Zachęcamy mieszkańców do zbierania nakrętek. W kolejce 
po pomoc czekają kolejne osoby. 

Przyjazne ludziom i środowisku

SERCE	POMOCY

Przed Urzędem Gminy w Chełmży stanęło metalowe serce 
na nakrętki. 

K. Orłowska

W ramach programu można skorzystać z bezpłatnych badań diag-
nostycznych, bezpłatnych wykładów/prezentacji na temat profilaktyki 
i leczenia wzw  i szczepień na WZW.

Aby zgłosić chęć udziału w programie i jednocześnie skorzystać 
z bezpłatnego wykładu dotyczącego objawów, powikłań i profilaktyki 
WZW należy wejść na stronę internetową 

i wypełnić formularz kontaktowy.
Zachęcamy do udziału w programie – wczesne wykrycie choroby 

prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia. Około 90 % 
pacjentów wcześnie zdiagnozowanych udaje się wyleczyć. 

Więcej informacji:  

ZADBAJ	O	SIEBIE	
Profilaktyka

Na terenie naszego województwa realizowany jest od stycznia 
bieżącego roku program „Profilaktyka WZW B i C (wirusowe 

zapalenie wątroby typu A potocznie nazywane „żółtaczką” lub 
„żółtaczką pokarmową” i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby 
typu C, które trwa dłużej niż 6 miesięcy). 

h�p://stopwzw.pl/dzialania-edukacyjne

i pod numerem tel. 533 334 851www.stopwzw.pl 
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pełni 

funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach dotyczących środowis-
ka osób niepełnosprawnych z obszaru całego powiatu toruńskiego 
w skład, którego wchodzą miasto Chełmża oraz gminy: Chełmża, 
Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszaw-
ka, Zławieś Wielka. 

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych należy opiniowanie powiatowych programów działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena ich realizacji, a także opi-
niowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez 
radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych skła-
da się z pięciu członków, powoływanych przez Starostę Toruńskiego 
spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego działających na 
terenie całego powiatu toruńskiego. Kadencja Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwa cztery lata.      

W	INTERESIE		
OSÓB	NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiat

Po raz kolejny przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chełmży zasiadać będzie w Powiatowej Spo-
łecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych działającej 
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

A. Bykowska

Pan Tomasz Leszczyński z Dźwierzna (36 lat) w grudniu mi-
nionego roku dostał kolejną szansę na życie. Jednak, aby 
z niej korzystać, potrzebna mu jest dalsza pomoc.

http://www.stopwzw.pl


Program „Wspieraj Seniora” ponownie w Gminie Chełmża. 
W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kierując się 
troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodzi-
ny i Polityki Społecznej przedłużyło na I kwartał 2021 r. z ewen-
tualną możliwością dalszego wydłużenia jego realizacji o kolej-
ne miesiące, realizację programu „Wspieraj Seniora”. 

Sprawy społeczne
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Usługa wsparcia polega na dostarczeniu zakupów obejmujących 
artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki i środki 
higieny osobistej. KOSZT ZAKUPÓW POKRYWA WYŁĄCZNIE SENIOR. 
Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które po-
zostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a w 
szczególnych przypadkach takżeż do osób poniżej 70 roku życia. Senior, 
który chciałby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską 
infolinię pod numer tel.  Istnieje również możliwość 22 505 11 11.
zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Seniorowi do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży pod numer tel.  56 675 60 19
lub  675 29 28.

WAŻNE! Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od 
kryterium dochodowego.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do oś-
rodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kon-
taktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usłu-
gę wsparcia, która polegać ma na dostarczeniu Seniorowi bezpośred-
nio do jego miejsca zamieszkania zakupów obejmujących artykuły pod-
stawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki oraz środki higieny 
osobistej. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. 
dystansem  sanitarnym.

SENIORZE  PAMIĘTAJ ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. 

WSPIERAJ	SENIORA

Mikołajkowe paczki trafiły także 
do dzieci z Głuchowa

Anna  Bykowska   Kierownik GOPS Chełmża

ŚWIADECTWO	AMAZONKI
 „Bądź wdzięczny za trudne chwile. One pozwalają ci się rozwijać.
Bądź wdzięczny za swoje ograniczenia, ponieważ one dają ci szansę na poprawę.
Bądź wdzięczny za każde nowe wyzwanie, ponieważ ono buduje twoją siłę i charakter.
Bądź wdzięczny za swoje błędy. Przekazują ci cenne lekcje” 
                                                                                                      

 „Bądź wdzięczny za trudne chwile. One pozwalają ci się rozwijać.
Bądź wdzięczny za swoje ograniczenia, ponieważ one dają ci szansę na poprawę.
Bądź wdzięczny za każde nowe wyzwanie, ponieważ ono buduje twoją siłę i charakter.
Bądź wdzięczny za swoje błędy. Przekazują ci cenne lekcje” 
                                                                                                      

Historie z życia wzięte

Gdy ukończyłam 50 lat po raz pierwszy poszłam na mam-
mografię. Bez specjalnego lęku, ponieważ wiedziałam, że to 
rutynowe badanie i trzeba je po prostu zrobić. Jednak po 
tygodniu dostałam wiadomość, że mam się zgłosić do onkolo-
ga. Jadąc na wizytę, myślałam sobie: czy padł na mnie wyrok? 
Na szczęście okazało się, że to tylko zrosty i muszę się kontro-
lować. Zgodnie z zaleceniem lekarza jeździłam na kontrole 
najpierw raz w roku, a później co dwa lata. Trwało to 15 lat.

Podczas kolejnej wizyty kontrolnej wynik był inny niż 
zwykle. Otrzymałam sugestie skonsultowania się z Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy. Udało się umówić wizytę  w krótkim 
czasie. Znowu mammografia i USG, cztery tygodnie nerwowe-
go oczekiwania na rezultat badania. Wynik: ziarniak złośliwy 
nieinwazyjny i skierowanie na biopsję gruboigłową, podczas 
której usunięto mi dwanaście zwapnień. I znowu cztery tygod-
nie niepokoju i myśli: Czy to już koniec?  A jeżeli już, to byle nie 
cierpieć... .

Nadszedł czas kolejnej wizyty u onkologa i skierowanie na 
operację, która odbyła się 22 września 2017 roku w Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy. Potem od 8 października, zaczęłam 
jeździć tam codziennie na radioterapię. Wyjazdy te zawsze wy-
pełnione były spotkaniami z siostrami w chorobie i wymianą 
doświadczeń. Po ukończonej radioterapii pojawiły się nieprzy-
jemne skutki uboczne, czyli poparzenia i konieczność ponow-
nych dojazdów do Bydgoszczy na opatrunki. 

Na szczęście wszystko jest już dobrze, czas choroby jest już 
trochę jak nieprzyjemny sen. Żyję i chcę żyć.

Dzięki temu doświadczeniu i licznym spotkaniom z kobie-
tami, które również dotknęła ta choroba, założyłyśmy Stowa-
rzyszenie Amazonek, gdzie spotykamy się cyklicznie i cieszymy 
się, że jesteśmy, że żyjemy. Naszym celem jest też pokazanie 
wszystkim, że rak to nie wyrok, a dzięki samokontroli i regu-
larnej mammografii można uratować zdrowie i życie. Hanna

Chcę się podzielić 
historią mojej choroby

 - Troy Amdahl

Wiadomość	o	śmierci	p.	Danuty	przyjęliśmy	z	wielkim	żalem.	Pani	
Danuta	była	lokalną	animatorką	życia	społecznego,	autorką	wielu	
pomysłów	w	swoim	środowisku,	Członek	Rady	Sołeckiej	Sołectwa	
Szerokopas.	
Wszystko	co	 robiła	dla	 społeczności	 lokalnej	 i	przyjaciół	wypły-
wało	z	serca,	bez	oczekiwania	na	pochwały	i	wyrazy	wdzięczności.	

OSTATNIE	POŻEGNANIE

Niech	spoczywa	w	pokoju!

17.02.2021	r.	miał	miejsce	pogrzeb	

mieszkanki	Szerokopasu
śp.	Danuty	Syryczeńskiej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci naszej wspaniałej koleżanki 

Danuty Syryczeńskiej. 
Wyrazy żalu i współczucia rodzinie i bliskim 

składają mieszkańcy wsi Szerokopas.Jacek Czarnecki

Wszystkim osobom, 

które uczestniczyły w ostatniej drodze 

 

oraz tym, którzy kierowali do mnie kondolencje 

pragnę złożyć serdeczne podziękowanie 

za okazane współczucie.                      

mojej Mamy

PODZIĘKOWANIE

KONDOLENCJE

Najszczersze kondolencje 
dla Wójta naszej Gminy oraz jego rodziny 

z powodu śmierci Mamy 
składa Sołtys i Rada Sołecka 

oraz mieszkańcy wsi Szerokopas. 



LUTY’ 2021

Samorząd gminny
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PLANOWANIE,	INWESTYCJE	I	ROZWÓJ

INWESTYCJE W GMINIE

„Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim 
w miejscowości Zalesie” – zakończono prace przy realizacji za-

dania dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego ZIT. 
Wykonawcą inwestycji była firma PBD Sp. z o.o. z siedzibą w Toru-

niu, która wykonała zadanie za kwotę 699.704 zł bru�o. Termin wyko-
nania realizacji zadania upłynął 31 stycznia br. 

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą 
w Nowej Chełmży przebuduje trzy odcinki sieci wodocią-
gowej: w Grzywnie 132/6 i 133/4, Grzywna 65/3, 65/4 
i 62/5 i w Sławkowie 114/30.
Łączny koszt przebudowy wyniesie 18.800 zł. Termin bez-

usterkowego wykonania to 30 wrzesień br. 

Mieszkańcy Sołectwa Bogusławki zdecydowali jakiś czas 
temu o budowie świetlicy wiejskiej. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski, przygo-

towało dokumentację projektowo-kosztorysową przyszłej świe-
tlicy wiejskiej.  

Gmina za kwotę 8.525 zł zakupiła działkę o pow. 0,0341 ha  
we wsi Kończewice Ogrodniki. 
Na działce powstanie plac zabaw dla maluchów zamieszku-

jących na tym obszarze Gminy. 

W styczniu br. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu wniosek o dofinansowanie projektu „Zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skąpe 
poprzez stworzenie czytelni na świeżym powietrzu i ogro-
dów zapachowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wartość projektu to 525.859,20 zł, a wysokość wnioskowanego 

dofinansowania – 334.604 zł. 

Sieć drogowa w gminie
W styczniu br. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zos-

tały złożone dwa wnioski o dofinansowanie zadań:
1. „Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyj-

nego transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polega-
jącą na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 
nr 2016 C Kończewice – Warszewice” – w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja 
będzie również współfinansowana przez Powiat Toruński i przez 
Gminę Łubianka. W ramach zadania zostanie wybudowana dro-
ga rowerowa o długości 910 mb. Budowa drogi zaplanowana jest 
na rok bieżący 2021. Koszt inwestycji wyniesie ok 1.260.000 zł.  

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowości 
Świętosław” w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Zadanie polegać będzie na wykonaniu przebudowy drogi gmin-
nej na odcinku o długości 581 mb. Inwestycja planowana jest 
do realizacji w roku bieżącym za kwotę 377.000 zł.   

Trwają prace przy realizacji inwestycji „Przebudowa świe-
tlicy wiejskiej w Kończewicach”. 
Wykonawcą jest Firma Usługowa BUDMAR z Biskupic. Zakończo-

no roboty rozbiórkowe i wykonawca przystępuje do wykonania no-
wych warstw posadzek oraz ścian działowych. Wartość inwestycji 
wyniesie 859.000  zł, a termin jej zakończenia upływa  10 sierpnia br.

Kładka dla pieszych w formie tarasu położonego u brzegu Jeziora 
Chełmżyńskiego wieńczy ścieżkę edukacyjną w Zalesiu.

K. Orłowska

Z firmą TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o., 
zostały zawarte umowy na wykonanie:

przebudowy drogi gminnej nr 100556 C 
w miejscowości Grzywna na kwotę bru�o 
426.550,47 zł, termin zakończenia 04.07.2021 r.

przebudowy drogi gminnej nr 100511 C 
w miejscowości Świętosław na kwotę bru�o 
377. 485, 36 zł, termin zakończenia 02.09 2021 r.

przebudowy drogi wewnętrznej w miejsco-
wości Dziemiony na kwotę bru�o 150 658,10 zł 
termin zakończenia 04.07.2021 r.

Sieć dróg w gminie obecnie pozostaje w zarządzaniu  no-
wego referatu w UG Chełmża – REFERAT ZARZĄDZANIA 
SIECIĄ DROGOWĄ, TRANSPORTU, FARM FOTOWOL-
TAICZNYCH I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI. 
Kierownik referatu – Łukasz Kowalski.

INWESTYCJE	DO	REALIZACJI
Zamówienia publiczne

Podstawowym celem inwestycji jest przystosowanie 
budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku 
z czym zaprojektowano nową klatkę schodową wraz 
z dźwigiem osobowym przystosowanym do trans-

portu osób niepełnosprawnych.

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia 
w Zelgnie – Gmina Chełmża. Etap I – Dobudowa klatki schodowej wraz z budową 
szybu windowego i montażem dźwigu osobowego” .
Na realizację zadania została zawarta umowa z firmą LOGBUD Sp. z o.o. z Torunia  

za kwotę bru�o 560.000 zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest do 5 
sierpnia br. 

Anna Feeser-Bering



To nie koniec w roku bieżącym budowy dróg rowerowych w Gminie 
Chełmża. Kolejne wybudowane zostaną na trasach Nawra – Kończewice – 
Chełmża –  Zalesie – Kowalewo Pomorskie i Kończewice – Warszewice. 
Wszystkie te inwestycje współfinansowane są ze środków RPO Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego i realizowane w partnerstwie samorządów 
gminnych, Powiatu Toruńskiego i Woj. Kuj. – Pom.

Dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek – 
szykuje się malownicza, ale przede wszystkim 
bezpieczna trasa rowerowa wokół Jezioro Chełm-
żyńskiego wiodącą z Grzywny w kierunku Kucz-
wał, Sławkowa, Mirakowa, Zalesia, Pluskowęs, 
Chełmży wracając do Grzywny. 
A to za sprawą budowy kolejnych kilometrów trasy 

na drodze rowerowej Browina – Grzywna – Kuczwały – 
Sławkowo. Umowa na realizację inwestycji już pod-
pisana i wykonawca wybrany.

Na drogę rowerową Browina – Grzywna – Kucz-
wały – Sławkowo składa się pięć odcinków: 

Dwa z nich – odcinek DK91 – Grzywna oraz 
Grzywna – Kuczwały  już istnieją.

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części 
budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na 
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża” –  
termin składania ofert został przesunięty do dnia 
17 lutego 2021 r.
Inwestycja realizowana będzie w istniejącym jedno-

kondygnacyjnym budynku gospodarczym oraz trzy-
kondygnacyjnym budynku biurowym.

Podpisana umowa obejmie budowę dwóch kolej-
nych odcinków: Browina – skrzyżowanie z drogą 
krajową nr 91 oraz Kuczwały – Sławkowo, które łącznie 
liczą 4,2 km. Droga rowerowa wybudowana zostanie 
z masy bitumicznej (asfaltu) o szerokości 2 m. 
Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na 
listopad 2021 r.
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WIĘCEJ	DRÓG	ROWEROWYCH	K. Orłowska

Partnerzy inwestycji spotkali się 29 stycznia br. i podpisali umowę. W obecności 
Wicestarosty Toruńskiego Michała Ramlau i Członka Zarządu Łukasza Kowalskiego 
podpisy na umowie złożyli: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Orłowski 
i Marcin Osiński Prezes Firmy Bios Sp. z o.o. z Chełmży, odpowiedzialnej za wykonanie 
robót budowlanych.

Zamówienia publiczne
cd

Nowe trasy

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020 oraz środków partnerskich samo-
rządów – Powiatu Toruńskiego i Gminy Chełmża. Całkowity 
koszt budowy drogi rowerowej to ponad 3,5 mln zł , z czego 
2,5 mln to dofinansowanie UE.

„Budowa oświetlenia drogowego na terenie 
Gminy Chełmża w miejscowości Nowa Chełmża”. 
Na wykonanie zadania została zawarta umowa 

z firmą INSTAL – ELEKTRO Sp. z o.o. z Kwidzyna. 
Wykonawca zadanie zrealizuje do końca maja br. 
za kwotę bru�o 76. 000 zł. 

„Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie nisko-
emisyjnego transportu drogowego poprzez roz-
budowę drogi polegającą na budowie ścieżki 
rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C 
Kończewice – Warszewice”. 
Termin składania ofert upłynął 23. 02. 2021 r.

     Browina – skrzyżowanie z Dk91; 
     skrzyżowanie z DK91 – kościół w Grzywnie; 
     kościół w Grzywnie – przejazd kolejowy w Grzywnie; 
     przejazd kolejowy w Grzywnie – Kuczwały; 
     Kuczwały – Sławkowo. 

Tak ma wyglądać przyszła sala konferencyjna

Anna Feeser-Bering

Droga rowerowa Grzywna – Kuczwały



SPRAWY SAMORZĄDOWELUTY’ 2021

Publikacja
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PRZEWODNIK	TURYSTYCZNY

W ramach Biblio(FIT)teki głuchowska biblioteka oferuje ciekawą 
literaturę na temat zdrowia. Na półkach biblioteki znaleźć można książki 
na takie tematy jak:  morsowanie, domowa apteka, menopauza, zdrowe 
diety, książki na temat chorób takich jak na przykład: miażdżyca, 
alzheimer, depresja, alergie, nadwaga i wiele innych. 

Wielkimi krokami zbliżamy się powoli do wiosny, wtedy zapewne 
ruszą w trasę rowery czy kijki nordic walking. Jednak o formę można 
dbać także w warunkach domowych, podczas gdy śnieg i mróz za oknem. 

Wystarczą dobre chęci i trochę wiedzy. 
Biblio(FIT)teka zimową porą i w obliczu izolacji 
oprócz książek oferuje do bezpłatnego wypo-
życzenia drobny sprzęt fitness jak: stepery, 
hantle, mini rowerki treningowe, gumy oporo-
we do ćwiczeń, stepy do aerobiku, pla�orma 
wibracyjna, uchwyty do pompek itp. Kto nie 
boi się zimowych spacerów to w ofercie są tak-
że do wypożyczenia kijki nordic walking, a już 
wiosenną porą będzie można wypożyczać 
hulajnogi. 

Do głuchowskiej biblioteki warto zaglądać, 
nie tylko ze względu na wypożyczalnię, ale 
dlatego, że jest to dobrze wyposażona i nowo-
czesna placówka. Można tutaj równie dobrze 
posłuchać płyt winylowych odtwarzanych na 
gramofonie z wyjątkowym analogowym zapi-
sem dźwięku, zasiadając w wygodnym fotelu.

Przewodnik będzie stanowił podręczny gadżet w pieszo – rowe-
rowych wyprawach po Gminie Chełmża. Podpowie i wskaże ciekawe 
miejsca do zwiedzania i odpoczynku. Autorem publikacji jest dr hab. 
Piotr Birecki. 

Przewodnik nieodpłatnie dostępny będzie w Urzędzie Gminy 
Chełmża i w gminnych bibliotekach. Trafi również do miejscowych szkół 
i do chełmżyńskiego Punktu Informacji Turystycznej. Wydany został 
w nakładzie 2000 egz. Dodatkiem do przewodnika jest mapa Gminy 
Chełmża. W realizacji zadania Stowarzyszenie wspierali samorząd 
Gminy Chełmża i Biblioteka Samorządowa w Zelgnie. Wartość projektu 
– 17 000,00 zł. 

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu grantowego 
„Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i histo-
rycznego obszaru Ziemi Gotyku” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

Grantodawcą środków jest Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku. 

Przewodnik turystyczny – GMINA CHEŁMŻA – to nie pierwsza 
publikacja w dorobku gminnego Stowarzyszenia Budowy 
Kopca „Ziemia Polaków”, ale za to bardzo potrzebna – promuje 
lokalne dziedzictwo Gminy Chełmża: zabytki, w tym sakralne, 
miejsca pamięci i martyrologii, przyrodę i atrakcje turystyczne.

K. Orłowska

BIBLIO(FIT)TEKA	Z	OFERTĄ
Zdrowie w czasach pandemii

Jedną z nowych form działalności biblioteki w Głuchowie 
jest promocja zdrowego stylu życia, która idealnie wpisuje się 
w gminny program „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina”.  
Zdrowy człowiek to nie tylko ciało, ale również umysł i świa-
domość swoich zachowań czy też błędów w drodze po zdrowie. 

Justyna Błaszczyk



Staropolskie przysłowie głosi „Powiedział Bartek, że dziś 
tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 
nasmażyła”.

Biblioteki gminne
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Pączki są symbolem tłustego czwartku. Biblioteka Samorządowa 
w Zelgnie wraz z Filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpem korzystając 
z tej tradycji, tego dnia oprócz ciekawych książek oferowała czytelni-
kom również pyszne pączki.

TŁUSTY	CZWARTEK

W Tłusty Czwartek w bibliotekach nie mogło zabraknąć tradycyjnych pącz-
ków. Pączki w papierowych torebkach z wstążeczką, ze wszystkimi obo-
strzeniami sanitarnymi, były wręczane czytelnikom razem z książką.

Biblioteki gminne swoim czytelnikom w karnawale 
zaoferowały kreatywne  zestawy. 

RANDKA	W	CIEMNO	Z	KSIĄŻKĄ
To tytuł akcji czytelniczej, którą prowadziły biblioteki gmin-
ne w dniach od 8 do 12 lutego.

Zebrała J.Pawełczyk

Akcja polega na ciekawym zapakowaniu wybranych książek oraz wyeks-
ponowaniu ich w widocznym miejscu w bibliotekach. Do każdej z książek 
dołączona jest niespodzianka.

Akcja polegała na tym, że każdy 
z odwiedzających w tych dniach 
bibliotekę oprócz wybranych przez 
siebie książek, mógł również wy-
pożyczyć książkę – niespodziankę. 
Jej zawartość poznawał dopiero 
w domu. 

Akcja prowadzona przez gminne 
biblioteki od trzech lat, co roku cie-
szy się coraz większym zaintereso-
waniem ze strony czytelników. 
Wzbudza wiele pozytywnych reakcji i 
uśmiechów. Wybór książki w ciem-
no ma wpływ na poszerzenie gustów 
czytelniczych, a nawet na ich zmianę.

KREATYWNIE	Z	BIBLIOTEKĄ	

Jeden z  zestawów zawierał materiały potrzebne do przygoto-
wania własnej kartki walentynkowej dla bliskiej osoby. Natomiast 
drugi zestaw zawierał materiały, dzięki którym powstały piękne 
karnawałowe maski. 

Jak widać, czytelnicy chętnie włączają się w kreatywne inicjatywy 
bibliotek. Tym razem powstały piękne, bogate w pióra i zdobione 
cekinami, brokatami maski karnawałowe oraz kartki Walentynkowe.

Przewidywane godziny otwarcia to od godz. 6.00 lub 6.30 
do godz.16.30 lub 17.00. Ostateczna decyzja w sprawie godzin, 
w których Punkt Przedszkolny w Skąpem będzie świadczył opiekę 
nad dziećmi, zostanie podjęta po zgłoszeniu przez rodziców dzieci. 
Rekrutacja do punktu zgodnie z harmonogramem odbędzie się 
w dniach od 1 do 26 marca  br. Gmina Chełmża Punkt Przedszkol-
ny w Skąpem utworzyła w sierpniu 2018 r. w którym dzienny wy-
miar zajęć na realizację podstawy programowej, w tym bezpłatne-
go nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin tj. od ponie-
działku do piątku od w godz. 8.00 - 13.00. 

Świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny są nieodpłat-
ne 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu w godzinach okre-
ślonych w Organizacji Punktu Przedszkolnego. Korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego w czasie przekraczającym w/w będzie 
odpłatne i wyniesi 1 zł za godzinę zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 
27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) + dzienna staw-
ka żywieniowa (zostanie uzależniona od liczby oferowanych posił-
ków). Na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego obowią-
zują kryteria naboru. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na 
stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Zelgnie i na

                                                    Dodatkowych informacji 
udziela Szkoła Podstawowa w Zelgnie – tel. 56 675 98 24. 

Edukacja wczesnoszkolna

MALUCHY	DŁUŻEJ	W	PUNKCIE
Od 1 września br. planuje się wydłużenie funkcjonowania 
Punktu Przedszkolnego w Skąpem do około 10 godzin. 

www.gminachelmza.pl/aktualności 

K. Orłowska 

http://www.gminachelmza.pl/aktualno�ci
http://www.gminachelmza.pl/aktualno�ci


DZIEJE SIĘ W GMINIE
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Bielczyny

„Smaczna” inicjatywa CIK Gminy Chełmża

INICJATYWA	O	WIELKIM	SERCU

Łącznie Panie z Koła Kobiet Aktywnych Od-Nova zebrały 1,8 tys. zł 
na rzecz Orkiestry. 

KKA OD-NOVA co roku brało udział w WOŚP. Zawsze podczas  
imprezy finałowej sprzedawałyśmy grochówkę, a cały dochód 
przekazywany był na rzecz Orkiestry. W tym roku jednak nic się nie 
działo, a my mimo to i tak podtrzymałyśmy swoją tradycję udziału – 
mówi Katarzyna Lewandowska, Radna Gminy Chełmża, przewod-
nicząca KKA  OD-NOVA.

W tym roku nie było sztabu, ale pomocne okazały się chęci. Przy 
pomocy centrali WOŚP z Warszawy, udało się uczestniczkom z Biel-
czyn dołączyć do licytacji. Panie na aukcję wystawiły własnoręcznie 
wykonane ciasta.

– Nawet nie sądziłam, że będzie taki oddźwięk. Udostępniłyśmy 
to na stronie naszego Koła i spotkaliśmy się z naprawdę dużym zainte-
resowaniem  – dodaje Katarzyna Lewandowska.

Na licytację trafiło siedem ciast – wypieków członkiń Koła. 
Kwoty, za jakie zostały wylicytowane, robią wrażenie. Rekordzista 
zapłacił 315 zł za sernik, którego cena wyjściowa wynosiła 30 zł. 
Kwotę 300 zł przekroczyła także marcepanka. Niewiele mniej, bo 
285 zł, zarobiła krówka. Z kolei szarlotka „poszła” za 270 zł.

Inicjatywę wsparło Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża, przekazując na aukcję grę „Bezpieczną drogą z ekologią”. 
Ponadto, Urząd Gminy przekazał dwa ręczniki fro�e z logo gminy. 

– Jak na tak małą akcję, jestem bardzo zadowolona - mówi 
Katarzyna Lewandowska. – Okazuje się, że ludzie chcą brać udział 
w WOŚP, chcą pomagać. To akcja, która otwiera serca i łączy ludzi. 

Koło Kobiet Aktywnych po raz kolejny już udowodniło więc, 
że aktywne jest nie tylko z nazwy. Nie mając sztabu, a jedynie chęć 
niesienia pomocy, zorganizowało akcję na miarę swoich możli-
wości, która znacznie przekroczyła ich oczekiwania.                                                  

Tegoroczny sztab WOŚP nie został zorganizowany przez 
dotychczasowych organizatorów z  Gminy Chełmża. Mimo 
to, Orkiestra Świątecznej Pomocy i tak zagrała! Mała, lo-
kalna i jako jedyna w gminie akcja WOŚP została zainicjo-
wana przez Koło Kobiet Aktywnych Od-Nova z Bielczyn. 
Choć było skromniej jak w latach poprzednich, to serca tutaj 
zabiły mocno. 

K. Orłowska

Panie z KKA OD-NOVA podczas imprez gminnych już niejednokrotnie 
udowodniły, że ich słodkie wypieki bywają bardzo popularne pośród wielu ich 
smakoszy. 

Wypieki przygotowane przez panie z KKA 
OD-NOVA bardzo szybko znalazły swoich 
smakoszy – darczyńców. 

Dla p. Michała Czarneckiego z Kończewic 
29. Finał WOŚP był z pewnością bardzo 
słodki.

Gotowanie na ekranie – przepis na pyszne pączki 
z CIK Gminy Chełmza i KGW Zelgno

Link do filmu: h�p://wizja-ps.pl/czytaj-wszystko/gotowanie-
na-ekranie-zelgno-paczki/

Wspólnie twórzmy historie kulinarne 
dla kolejnych pokoleń

Wspólnie twórzmy historie kulinarne 
dla kolejnych pokoleń
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