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WIOSNA	W	INWESTYCJACH
Pierwsze	 tygodnie	wiosny	 przyniosły	 ożywienie	w	 inwestycjach	 gminnych.	 Roboty	 budowlane	 nabierają	 tempa.	

Kontynuowane	są	prace	budowlane	i	remontowe.	 	Największe	z	inwestycji	to	budowa	tras	rowerowych,	budowa	
sieci	 kanalizacyjnej	 w	 Zalesiu,	 kontynuacja	 budowy	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Strużalu	 i	 modernizacja	 świetlicy	

wiejskiej	w	Kończewicach.			Patrz	str.	6-9

NOWE	PUNKTY	SZCZEPIEŃ
Na	terenie	Powiatu	Toruńskiego	w	maju	br.	ruszą	dwa	Punkty	Szczepień	Masowych.	Będą	one	zlokalizowane	w	halach	
sportowych	w	Chełmży	i	w	Lubiczu.	Punkt	Szczepień	masowych	w	Chełmży	obsługiwać	będzie	mieszkańców	miasta	
Chełmża	oraz	Gmin	Chełmża,	Łubianka,	Łysomice	i	Zławieś	Wielka.

 K. Orłowska

BĄDŹMY	ZDROWI		
Słoneczna	wiosenna	pogoda	 sprzyja	 aktywności	 na	 świeżym	powietrzu.	Warto	 skorzystać	 z	 uroków	 tej	 pory	 roku,	
przesiadając	się	z	samochodu	na	rower	i	pospacerować.	Umożliwia	nam	to	gminna	infrastruktura	–	bezpieczne	drogi	
rowerowe,	ścieżki	spacerowo	–	edukacyjne,	miejsca	rekreacji	i	wypoczynku.	Aktywność	ruchowa	to	najlepsza	forma	
spędzania	wolnego	czasu.	A	Wy	jesteście	aktywni	na	wiosnę?	Jaką	aktywność	lubicie	najbardziej?

BIAŁO	–	CZERWONE	ŚWIĘTA	
Przed	 nami	 czas	 trzech	 świąt	 majowych:	 1	 maja	 –	 Międzynarodowy	 Dzień	 Pracy,	 2	 maja	 –	 Dzień	 Flagi	
Państwowej	oraz	Dzień	Polonii	i	Polaków	za	granicą	i	3	maja	–	230	rocznica	uchwalenia	Konstytucji	z	1791	r.	
S�więta	te	są	szczególnie	ważne	w	historii	Polski.	 Aby	dołączyć	do	akcji,	Wywieś	�lagę	i	włącz	się	#AKCJAFLAGA	!	

wystarczy	zawiesić	Polską	�lagę	na	domu,	balkonie,	tarasie,	a	następnie	zrobić	zdjęcie	i	dołączyć	do	wydarzenia	na	gminnym	FB.	
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	Przedmiotem	rozmów	były	możliwości	jakie	otwierają	się	
przed	 inwestorami	 dzięki	 dołączeniu	 do	 PSSE.	 Omawiano	
także	problematykę	utworzenia	Centralnego	Parku	Inwesty-
cyjnego	w	Dźwierznie.	O	objęcie	tutaj	zlokalizowanego	prawie	
500	ha	obszaru	strefą	gospodarczą,	władze	gminy	zabiegają	
od	wielu	lat.	Mimo,	że	obszar	ma	swój	potencjał	do	zainwe-
stowania,	to	jednym	z	warunków	dostępności	dla	potencjal-
nych	 inwestorów	 jest	 konieczność	 budowy	węzła	 na	 auto-
stradzie	A1.	

Polska	Strefa	Inwestycji	to	ustawowy	instrument	wspar-
cia	dla	przedsiębiorców	planujących	nowe	inwestycje.	Jednym	
z	 jej	 kluczowych	 zadań	 jest	 przyznawanie	 ulgi	 podatkowej	
na	okres	od	10	do	15	lat.	Pomoc	udzielana	jest	�irmom	z	sek-
tora	przemysłu	oraz	nowoczesnych	usług,	niezależnie	od	wiel-
kości	�irmy	oraz	jej	lokalizacji.	

Decyzję	o	wsparciu	w	województwie	kujawsko-pomor-
skim	oraz	we	wschodniej	części	województwa	pomorskie-
go	wydaje	Pomorska	Specjalna	Strefa	Ekonomiczna	sp.	z	o.o.

Nowe	obowiązujące	zasady	eliminują	konieczność	stosowa-
nia	długiej	i	obciążającej	przedsiębiorcę	procedury	rozszerze-
nia	granic	specjalnej	strefy	ekonomicznej,	jeżeli	teren	inwesty-
cyjny	znajdował	się	poza	jej	granicami.	Warunkiem	korzystania	
z	pomocy	publicznej	(dla	wszystkich	przedsiębiorstw)	jest	uzy-
skanie	 decyzji	 o	wsparciu	 na	 podstawie	 kryteriów	 jakościo-
wych	(zrównoważonego	rozwoju	społecznego	i	zrównoważo-
nego	rozwoju	gospodarczego)	oraz	ilościowych	(minimalnych	
kosztów	nowej	inwestycji).	

Z	 początkiem	 maja	 br.	 swoją	 pracę	 rozpoczną	 rachmistrze	
spisowi,	którzy	zaczną	od	zbierania	wywiadów	drogą	telefoniczną.

W	ostateczności	możliwe	jest	spisanie	również	podczas	wizyty	
bezpośredniej.

Na	wszelkie	pytania	i	wątpliwości	związane	z	trwającym	Spi-
sem	Ludności	odpowiada	Gminny	Koordynator	Ewa	Skonieczna	
–	kontakt	pod	numerem	tel.	730	721	785.	U	Koordynatora	można	
również	 zwery�ikować	 tożsamość	 rachmistrza	 lub	wyrazić	wolę	
spisania	 się	 z	 pomocą	 rachmistrza	 gdy	 tylko	 taka	 możliwość	
zostanie	uruchomiona.

Każdy	mieszkaniec	ma	obowiązek	spisania	się	–	niezależnie	
od	posiadanego	meldunku.	Pamiętać	należy,	że	spisu	dokonujemy	
według	stanu	na	dzień	31	marca	2021	r.

Obowiązującą	 podstawową	 metodą	 jest	 samospis	 inter-
netowy.	 Dokonać	 tego	 można	 na	 stronie	 	 lub	www.spis.gov.pl
telefonując	pod	nr	22	279	99	99.	 Chcąc	umożliwić	 dokonanie	
samospisu	Urząd	Gminy	 przygotował	 również	 dwa	 stanowiska	
spisowe.	Znajdują	się	one	w	gminnych	bibliotekach	–	w	Zelgnie	i	w	
Grzywnie.

W Starostwie Powiatowym w Toruniu miało miejsce spot-
kanie z udziałem kierownictwa Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Gminę Chełmża reprezentował Wójt
 Jacek Czarnecki.

Rada Gminy Chełmża przyjęła projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Chełmża, a pozo-
stałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar 
Funkcjonalny Torunia. 

1 kwietnia br. rozpoczął się Spis Powszechny Ludności 
i  Mieszkań 2021'.

CAŁA	POLSKA	STREFĄ

SPIS	LUDNOŚCI	–	SPISZ	SIĘ	SAM!

K. Orłowska K. Orłowska

Region

GUS informuje

 fot.: Starostwo Powiatowe w Toruniu

E. Skonieczna

Miejski	 Obszar	 Funkcjonalny	 Torunia	 (MOF)	 tworzy	36	 jed-
nostek	samorządu	terytorialnego	–	obok	miasta	rdzeniowego	–	
Torunia,	powiaty	toruński,	chełmiński,	golubsko-dobrzyński,	alek-
sandrowski	i	31	gmin	położonych	na	terenie	tych	powiatów.

Współpraca	stanowi	podstawę	dla	realizacji	instrumentu	jakim	
są	 Zintegrowane	 Inwestycje	 Terytorialne	w	nowej	 perspektywie	
�inansowej	UE	2021-2027.	Zasady	współpracy	Stron	przy	realiza-
cji	Zintegrowanych	 Inwestycji	Terytorialnych	 (ZIT)	 zostaną	ujęte	
w	odrębnym	Porozumieniu.	Charakter	współpracy	w	ramach	part-
nerstwa	 oraz	 kierunki	 interwencji	 zostaną	 sprecyzowane	 przez	
Partnerów	w	dokumencie	programowym,	tj.	plan	działań/strate-
gia,	którego	szczegółowy	zakres	określi	dokument	„Polityka	tery-
torialna	województwa	kujawsko-pomorskiego”	opracowany	przez	
Samorząd	Województwa.	

Współpraca	 w	 ramach	 Miejskiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego	
Torunia	 ma	 na	 celu	 zwiększenie	 efektywności	 podejmowanych	
działań	 oraz	 realizację	 zintegrowanych	 projektów,	 odpowiadają-
cych	w	sposób	kompleksowy	na	potrzeby	oraz	problemy	rozwojo-
we	ośrodka	stołecznego	i	obszarów	powiązanych	z	nim	funkcjonal-
nie.	 Istotą	wdrażania	 instrumentów	polityki	 terytorialnej	w	per-
spektywie	 2021-2027	 będzie	 realizacja	 partnerskich	 projektów	
przyczyniająca	się	do	lepszego	wykorzystania	możliwości	zrzeszo-
nych	JST.	Tak	wyznaczona	przestrzeń	stanowi	istotną	podstawę	do	
prowadzenia	 zintegrowanego	 zarządzania	 terytorialnego,	 jak	
również	 umożliwia	 wzmocnienie	 potencjału	 i	 konkurencyjności	
obszaru	na	mapie	województwa	i	Polski.

Samorząd gminny

GMINA	W	MOF	TORUNIA

	POBYT	W	DPS	KOSZTUJE
Od kwietnia br. wzrosły koszty związane z pobytem  
mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. 

Koszty	 pobytu	 w	 domach	 pomocy	 społecznej	 obecnie	
kształtują	się	następująco:

DPS	Browina	–	4.850,00	 zł	 za	miesiąc	 (w	 stosunku	do	
kosztów	ubiegłorocznych,	koszt	pobytu	wzrósł	o	627,73	zł);

DPS	 Pigża	 –	 5.030,00	 zł	 za	 miesiąc	 (w	 stosunku	 do	
kosztów	ubiegłorocznych,	koszt	pobytu	wzrósł	o		632,79	zł);

DPS	Mgoszcz	–	4.448,44	zł	za	miesiąc	(w	stosunku	do	
kosztów	ubiegłorocznych,	koszt	pobytu	wzrósł	o	317,03	zł).

Gmina	obecnie	pokrywa	koszty	pobytu	pięciu	mieszkań-
ców	w	DPS	 Browina	 –	 2	 osoby,	 DPS	 Pigża	 –	 1	 osoba,	 DPS	
Mgoszcz	–	1	osoba. K.Orłowska

GOPS informuje



Przesądzają	o	tym	przede	wszystkim	warunki	pogodowe,	
decydujące	o	odpowiedniej	 temperaturze	 i	wilgotności	gleby.	
W	bieżącym	roku,	wskutek	stosunkowo	chłodnej	aury,	prace	
agrotechniczne	nieco	się	opóźniły	i	dopiero	pod	koniec	marca	–	
ruszyły	intensywniej.	Tylko	nawozy	wysiano	wcześniej.	Zboża	
ozime	i	rzepak	przezimowały	bardzo	dobrze,	zostały	zasilone	
azotem	i	bardzo	szybko	się	zregenerowały	po	zimie.	

Głęboki	de�icyt	wody	w	okresie	wegetacji	 i	wysokie	 tem-
peratury	wiosną	i	latem	są	i	będą	coraz	częstsze.	De�icyt	wody	w	
glebach	 w	 kilku	 poprzednich	 latach	 był	 silnie	 odczuwalny.	
Z	tego	powodu,	wiosną	należy	tak	prowadzić	zabiegi	agrotech-
niczne,	aby	zminimalizować	straty	zapasów	wody	glebowej	na-
gromadzonej	po	zimie	w	glebie.	Należy	dążyć	do	przygotowania	
pola	 do	 siewu	 przy	 możliwie	 najmniejszej	 liczbie	 zabiegów	
uprawowych	(każdy	zabieg	to	utrata	wilgoci).	Duże	znaczenie	
mają	tu	nowoczesne	zestawy,	łączące	cechy	kilku	maszyn	i	na-
rzędzi,	pozwalające	przy	jednym	przejeździe	wykonać	 jedno-
cześnie	kilka	zabiegów.	Dla	wysokiego	plonu	ważne	też	są	inne	
czynniki	jak:	termin	siewu	(im	wcześniejszy,	tym	lepszy)	oraz	
głębokość	siewu	i	obsada	roślin	–	optymalne	dla	gatunku	i	od-
miany.	Bardzo	ważny,	niezależnie	od	gatunku,	jest	także	dobór	
właściwej	odmiany	–	uwzględniający	przeznaczenie	przyszłego	
zbioru,	ale	i	konieczność	dostosowania	do	istniejących	warun-
ków	 glebowo-klimatycznych,	 w	 jakich	 rolnik	 funkcjonuje.	
Odmiany	różnie	reagują	na	miejsce	wysiewu	(gleba,	uwilgot-
nienie,	rozkład	temperatur)	i	stosowaną	technologię.	Odmiany	
cechuje	zróżnicowana	odporność	na	choroby	i	wrażliwość	na	
szkodniki,	dlatego	wcześniej	warto	zapoznać	się	z	nimi	korzy-
stając	 ze	 stron	 internetowych	 hodowców	 odmian,	 ośrodków	
doradztwa	rolniczego	oraz	z	danych	Porejestrowego	Doświad-
czalnictwa	Odmianowego.	

Wyniki	 corocznych	 doświadczeń	 PDO	 stanowią	 porówna-
nie	wybranych	odmian	w	naturalnych	warunkach	i	to	na	naj-
bliższym	nam	obszarze	(województwie).	Z	tego	powodu	anali-
za	danych	o	odmianach	ma	bardzo	duże	znaczenie	nie	tylko	ze	
względu	na	mrozoodporność,	wyleganie,	tolerancję	na	suszę	czy	
inne	cechy	odmian.	Wybierając	odpowiednio	dobraną	odmianę	
rolnik	może	minimalizować	ujemne	wpływy	innych,	niezależ-
nych	czynników	decydujących	o	końcowym	efekcie	produkcji.
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ROLNICZA	WIOSNA
W marcu w rolnictwie, rozpoczynają się prace na polach. 
Trudno wskazać konkretny termin, bo rzadko odbywa się 
to z nastaniem wiosny kalendarzowej. 

 GSW informuje

Był	to	także	test	dla	naszej	strony	interneto-
wej	 (www.gswchelmza.pl),	 która	 okazała	 się	 strzałem	w	 dzie-
siątkę.	Wiele	osób	z	niej	korzystało	podczas	zgłaszania	awarii.	

Z	 końcem	marca	minął	 termin	 płatności	 składek	 członkow-
skich.	Nasi	 członkowie	nie	 zawiedli	 i	większość	 z	nich	uregulo-
wała	należność	na	czas,	dzięki	czemu	możemy	pracować	na	rzecz	
wspólnego	dobra.	

Największy	 problem	 pojawił	 się	 na	 terenie	 zalewowym	
w	Zelgnie	Bezdół.	Stąd	też	pojawiła	się	konieczność	w	roku	bie-
żącym	wyczyszczenia	rowu	mleczarskiego	na	odcinku	od	prze-
jazdu	koło	starej	mleczarni	do	jeziora	starego.	

Z	kolei	w	Bielczynach	obniżony	zostanie	przepust	pod	torami,	
ponieważ	i	tutaj	woda	występuje	z	koryta	rowu.	

Mamy	nadzieję,	 że	podjęte	działania	zapobiegną	podobnym	
sytuacją	w	przyszłości.	

Oczyszczone	 na	 jesieni	 dzięki	 dotacji	 z	 UG	 Chełmża	 stawy	
melioracyjne	wypełniły	się	po	brzegi	wodą.	Będą	one	wspaniałym	
zasobnikiem	w	czasie	ewentualnej	suszy	zarówno	dla	rolników	jak	
i	dla	dzikich	zwierząt.

Tegoroczna wiosna odsłoniła szereg awarii sieci meliora-
cyjnej. Zgłoszenia zostały przekazane do pilnego usunięcia. 

AWARIE	ZGŁOSZONE

Jakub Skonieczny
Główny specjalista ds. administracyjno-technicznych, księgowy

                               tel. 537-977-467

K. Bober

K. Orłowska

W	obecnej		sytuacji	każde	wsparcie	�inansowe	mające	na	celu	
zachowanie	ciągłości	działalności	gospodarczej	oraz	utrzymania	
stosunków	pracy	jest	bezcenne.	Na	terenie	Gminy	Chełmża	jest	
pięciu	przedsiębiorców,	którzy	posiadają	zezwolenia	na	sprzedaż	
napojów	 alkoholowych	przeznaczonych	do	 spożycia	w	miejscu	
sprzedaży.	Wpłacili	 oni	do	31	 stycznia	br.	pierwszą	 ratę	 za	ko-
rzystanie	 ze	 zezwolenia	 na	 sprzedaż	 napojów	 alkoholowych.	
Kwota	 wymagalna	 w	 2021r.	 z	 tytułu	 opłaty	 za	 zezwolenia	 na	
sprzedaż	napojów	alkoholowych	przeznaczonych	do	spożycia	w	
miejscu	sprzedaży	wynosi	5.839,85	zł.	Kwota	wpłacona	do	31.01.		
br.	(pierwsza	rata)	to	1.923,85zł.	Kwota,	która	nie	wpłynie	do	
budżetu	wskutek	zwolnienia	to	3.916	zł	(druga	i	trzecia	rata).	
Rada	Gminy	została	upoważniona	do	podjęcia	powyższej	decyzji	
na	mocy	ustawy	z	dnia	2	marca	2020	r.	w	sprawie	szczególnych	
rozwiązań	 związanych	 z	 zapobieganiem,	 przeciwdziałaniem	
i	zwalczaniem	COVID-19.

W	 związku	 z	 trudną	 sytuacją	w	 jakiej	 znaleźli	 się	 przedsię-
biorcy	spowodowaną	ograniczeniami	w	prowadzeniu	działalności	
gospodarczej	podjęcie	uchwały	uznano	za	jak	najbardziej	zasadne.

ZWOLNIENI	Z	KONCESJI
Opłaty lokalne

Radni Gminy podjęli decyzję w sprawie zwolnienia i zwrotu 
drugiej i trzeciej raty części opłaty pobieranej od przedsiębior-
ców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zwol-
nienie to wpisuje się w oczekiwania lokalnych przedsiębiorców.

 Rolnictwo

Cieszymy się, że z naszej strony za pośrednictwem gminnej 
prasy i tradycyjnej poczty, również mogliśmy podzielić się 
życzeniami świątecznymi z mieszkańcami, z wieloma osobami 
prywatnymi, parlamentarzystami, samorządowcami, firmami, 
organizacjami, parafiami i szkołami.

DZIĘKUJEMY	ZA	ŻYCZENIA	!

Wójt	Gminy	Chełmża	z	Kadrą	i	Pracownikami	
Urzędu		Gminy	Chełmża,	

Przewodniczący	Rady	Gminy	Chełmża	
z	Radnymi	

składają	serdeczne	podziękowania	
za	przekazane	życzenia	wielkanocne.	

Jesteśmy	wdzięczni	za	każde	dobre	słowo	
oraz	okazywane	gesty	pełne	wsparcia,	

życzliwości	i	sympatii.
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Apel

DBAJMY	
O	SENIORÓW

Opieka społeczna

GOPS	INFORMUJE
Do 25 marca br. złożone zostały w GOPS-ie 672 wnioski 
o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ .
Mieszkańcy	mieli	możliwość	składania	wniosków	drogą	

elektroniczną	 za	 pośrednictwem	 portalu	 Empatia,	 przez	
bankowość	elektroniczną	lub	przez	portal	PUE	ZUS.	

Od	1	kwietnia	wnioski	przyjmowane	są	drogą	trady-
cyjną	(papierową).

Ośrodek od kwietnia rozpoczął realizację Programu 
,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 
Program	�inansowany	jest	z	Funduszu	Solidarnościowe-

go.	Kwota	dotacji	to	24.384	zł.	W	ramach	otrzymanych	środ-
ków	zostanie	zatrudniony	asystent,	który	będzie	skierowa-
ny	do	dwóch	mieszkańców	gminy	z	niepełnosprawnością	
sprzężoną.	 Pomoc	 polegać	 będzie	 na	 udzieleniu	wsparcia	
w	wykonywaniu	codziennych	czynności	dostosowanych	do	
potrzeb	tych	osób.	Gmina	nie	ponosi	żadnych	kosztów.

Nie	możemy	 zatem	 straszyć	 seniorów!	 Nie	możemy	
bombardować	ich	negatywnymi	wiadomościami.	Musimy	
dodawać	sobie	otuchy	i	wzajemnie	się	wspierać.	Musimy	
aktywizować	seniorów	kontaktem	bezpośrednim,	ponie-
waż	jak	wskazują	liczne	badania	tylko	20%	polskich	se-
niorów	korzysta	z	Internetu.	

Komunikat

Można	to	zrobić	za	pomocą	strony	internetowej	pacjent.gov.pl	
lub	wysłać	SMS	o	treści	"Szczepimysie"	na	numer:	664	908	556	
lub	880	333	333	 lub	dzwoniąc	na	bezpłatną	 infolinię	NFZ	pod	
numer	989.	 Zapisy	przez	 internet	 ruszają	każdego	dnia	o	północy,	
a	 poprzez	 infolinię	 –	 o	 godz.	 6.00.	 Można	 także	 zadzwonić	 bezpo-
średnio	do	wybranego	punktu	szczepień	i	zapisać	się	na	szczepienie.

NARODOWY	PROGRAM	SZCZEPIEŃ

A. Bykowska

TELEFONY	PLACÓWEK	SŁUŻBY	ZDROWIA	
DO	REJESTRACJI	NA	SZCZEPIENIA	COVID-
19	dla	mieszkańców	Gminy	Chełmża
1.	 Szpital	 Powiatowy	 w	 Chełmży	 –	

w	godz.	od	7.00	do	14.00,	tel.	787	910	368
2.	Przychodnia	,,NEUCA	MED.”	Chełmża,	ul.	Szewska10/1	–		

w	godz.	11.00	do	18.00,	tel.	56	675	65	20
3.	 NZOZ	 „Przychodnia	 Chełmżyńska”,	 ul.	 Kościuszki	 4	 –	

w	godz.	8.00	–	18.00,	tel.	56	675	33	00.

Od końca grudnia 2020 roku wykonywane są szcze-
pienia przeciwko COVID-19. Trwają szczepienia kolej-
nych roczników. Jak zapisać się na szczepienie? 

„Lęk, panika, izolacja, bezruch psychicz-
ny i fizyczny jest i będzie dla senirów o wiele groźniejszy 
niż sam wirus” – apelują eksperci Głosu Seniora. 
Rozpoczyna się nowa epidemia chorób psychicznych 
i tych wynikających z zaniedbań spowodowanych pan-
demią. W związku z tym rośnie ilość nerwic, depresji, 
przechodzonych udarów czy zawałów. 

Nie	straszmy	Seniorów,	bombardując	 ich	negatyw-
nymi	informacjami.

COVID-19	to	nie	jedyna	choroba	–	apelujmy	do	Senio-
rów,	 aby	 nie	 bagatelizowali	 żadnych	 problemów	 zdro-
wotnych	i	konsultowali	je	z	lekarzami.

Wspierajmy	Seniorów,	odrywajmy	od	tematyki	wirusa,	
dodając	otuchy,	nadziei,	pozytywnie	nastawiając	do	życia.

Cyfryzujmy	 Seniorów	 –	 szczególnie	 teraz!	 W	 czasie	
pandemicznej	 izolacji	 Internet	 to	 okno	 na	 świat.	 Uczmy	
Seniorów,	jak	umiejętnie	i	bezpiecznie	z	niego	korzystać.	

Stop	manipulacji,	 nie	 daj	 się	 oszukać!	 Ostrzegajmy	
Seniorów	 przed	 oszustwami,	 szczególnie	 nasilonymi	
w	okresie	pandemii.	Więcej	informacji	dot.	bezpieczeństwa	
na	www.glosseniora.pl

Aktywizujmy	Seniorów	psychicznie	i	�izycznie	
rozmawiajmy	przez	telefon,	skype,	zoom	i	inne	komu-

nikatory;
zachęcajmy	do	spacerów	z	psem,	prac	działkowych	czy	

też	do	udziału	w	wielu	aktywizacyjno-edukacyjnych	inicja-
tywach	i	konkursach	np.	Głosu	Seniora	tj.	Stylowi	Seniorzy,	
Zwierzak	Lekiem	na	Samotność,	Przekaż	nam	swój	przepis,	
Senior	 Moto-Retro,	 Senior	 Działkowiec,	 Miłość	 po	 60-tce,	
Patriotyczny	Głos	Seniora	oraz	Stop	Manipulacji,	nie	daj	się	
oszukać.																																						 Na podst. Głos Seniora

APELUJEMY:

TYLKO	SOLIDARNI	
Z	SENIORAMI	DAMY	RADĘ

Z	NAJLEPSZYMI	ŻYCZENIAMI	!

 Z okazji Święta Św. Floriana – patrona strażaków, 
Druhom i Druhnom wszystkich jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Chełmża 
składamy najserdeczniejsze życzenia. 

Życzymy Wam opieki patrona strażaków – 
św. Floriana, bezpiecznych powrotów z akcji, 

wytrwałości i satysfakcji z pełnienia strażackiej służby.
Niech dopisuje Wam zdrowie, nie opuszcza szczęście, 

a życie osobiste i zawodowe dostarcza powody 
do dumy i zadowolenia.

Dziękujemy za Wasz trud i poświęcenie 
w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, 

za Waszą nieustanną gotowość do niesienia pomocy 
i zaangażowanie w funkcjonowaniu gminnych 

jednostek oraz życiu lokalnej społeczności. 

Edward Kaniecki
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WIOSNA	W	INWESTYCJACH

GŁUCHOWO 
Od ubiegłego roku trwają prace modernizacyjne przy miejsco-
wym budynku szkolnym pn. „Termomodernizacja budynku głów-
nego Gimnazjum w Głuchowie (obecnie szkoła podstawowa)”. 
Roboty	wykonuje	�irma	ABC	Nieruchomości	Sp.	z	o.o.	z	Brodnicy.	

Tegoroczny	 etap	prac	obejmuje	docieplenie	 ścian	budynku,	 stropo-
dachów	 oraz	 montaż	 instalacji	 fotowoltaicznej.	 Do	 wykonania	 jest	
jeszcze	wymiana	ok.	20	%	okien	i	wykonanie	elewacji	oraz	montaż	
instalacji	fotowoltaicznej.

Całkowity	 koszt	 inwestycji	 wyniesie	 1.732.604	 zł.	 Planowany	
termin	zakończenia	robót	to	sierpień	br.  

STRUŻAL
Trwają roboty budowlane przy realizacji zadania „Budowa świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości Strużal".
Roboty	wykonuje	�irma	BUDMAR	Biskupice.	Budynek	jest	w	stanie	

surowym	zamkniętym.	Wykonano	wszystkie	 instalacje	wewnętrzne	
oprócz	 CO.	 Obecnie	 trwają	 prace	 przy	 tynkowaniu	 ścian	 wewnę-
trznych	 i	 elewacji	 budynku.	 Pozostają	 do	 wykonania	 prace	 wew-
nętrzne	wykończeniowe	i	zagospodarowanie	terenu.

Wartość	prac	–	899.990	zł.	Termin	zakończenia	realizacji	inwes-
tycji	to	31.08.	br.	

DZIEMIONY
Tutaj remontowana jest świetlica wiejska.
W	budynku	wymieniono	stolarkę	okienną,	a	obecnie	trwają	roboty	

wewnątrz	budynku	–	obniżenie	su�itów,	wyłożenie	nowych	posadzek,	
wymiana	 drzwi	 wejściowych.	 Teren	 przy	 świetlicy	 też	 zostanie	
urządzony	po	nowemu.	

Na	wydatki	związane	z	remontem	obiektu	i	zagospodarowaniem	
terenu	zaplanowano	60	tys.	zł.	

KOŃCZEWICE 
Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach. Obiekt 
z dnia na dzień nabiera całkowicie nowego układu i wyglądu.
Wykonawcą	 robót	 jest	 Firma	 Usługowa	 BUDMAR	 z	 Biskupic.	

Realizowane	roboty	ogólnobudowlane	obejmują	przede	wszystkim	
przebudowę	 układu	 funkcjonalnego	 całego	 budynku,	 wymianę	
stolarki	 okiennej	 i	 drzwiowej	 i	 docieplenie	dachu	 i	 ścian	budynku	
oraz	wykonanie	wewnętrznej	instalacji	wodno	–	kanalizacyjnej	i	elek-
trycznej.	 Nową	 kotłownię	 zasili	 pompa	 ciepła	 powietrze	 –	 woda.	
Obiekt	wyposażony	zostanie	także	w	wentylację	mechaniczną	i	kli-
matyzację.	Roboty	zewnętrzne	obejmą	w	dalszej	kolejności	 	 zabu-
dowę	wnęk,	taras	i	zagospodarowanie	terenu.

Wartość	 inwestycji	 to	niecałe	860.000	zł.	Termin	oddania	goto-
wego	obiektu	zgodnie	z	umową	to	10	sierpień	br.

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 
2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 
7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

Inwestycja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 . 

Obiekt świetlicy zmienia się zupełnie – nie tylko wizualnie, 
ale przede wszystkim funkcjonalnie. 

W budynku zamontowano okna, przez  które już niedługo będzie 
można popatrzeć każdą porą roku na piękne Jezioro Chełmżyńskie. 

Odnowiona sala spotkań na długo posłuży mieszkańcom wsi. 

Inwestycja współfinansowana jest  w ramach ZIT RPO.  

Termomodernizacja budynku szkolnego pozwoli na oszczędne 
gospodarowanie ciepłem w jego wnętrzu. 

KOŃCZEWICE 

STRUŻAL

DZIEMIONY

GŁUCHOWO

	GRZYWNA
Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. wykonał przebu-
dowę sieci wodociągowej w Grzywnie na dz. nr 132/6 i 133/4. 
Pozostały	do	wykonania	przebudowy	sieci	wodociągowej	w	miej-

scowości	Grzywna	na	dz.	nr	65/3,	65/4	i	62/5	i	w	Sławkowie	na	dz.	
nr	114/30.

Oprac. K. Orłowska, fot. K. Orłowska

KWIECIEŃ’ 2021
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	SKĄPE
W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie ocze-
kuje złożony wniosek dla projektu „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w miejscowości Skąpe poprzez stworzenie czytelni 
na świeżym powietrzu i ogrodów zapachowych”.
Wartość	wniosku:	525.859,20	zł,	a	wysokość	wnioskowanego	do-

�inansowania:	334.604	zł.	

ZELGNO
Rozpoczęty został pierwszy etap rozbudowy budynku Samodziel-
nego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie.
Obejmie	 on	 dobudowę	 klatki	 schodowej	 z	 budową	 szybu	win-

dowego	i	montażem	dźwigu	osobowego.	Plac	budowy	przejęła	�irma	
LOGBUD	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 Torunia.	 Wykonawca	 przystąpił	 do	 robót	
ziemnych.	

Wartość	 inwestycji	wyniesie	 560.000	 zł.	 Planowany	 termin	 za-
kończenia	robót		to		sierpień	br.

	ZALESIE
Na osiedlu domków jednorodzinnych i letniskowych jest budowa-
na kanalizacja sanitarna z przyłączami i siecią wodociągową z przy-
łączami.
Roboty	wykonuje	 �irma	Handlowo-Usługowo-Produkcyjna	ARIS	

z	Grzegorza.		Wykonano	ok.	70	%	przedsięwzięcia	.	
Wartość	inwestycji	to	959.400	zł.	

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, 
w ramach działania „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. 

W sąsiedztwie zmodernizowanego budynku szkolnego z gminną 
biblioteką mają  być urządzone ogrody zapachowe i czytelnia na 
świeżym powietrzu. Wymarzone miejsce na wypoczynek i relaks. 

Do Ośrodka Zdrowia w Zelgnie z parkingu i poziomu ulicy 
prowadziły do tej pory kilkustopniowe schody, które 
niebawem zastąpi winda. Pacjenci będą mogli z niej 
skorzystać jeszcze w tym roku. BOGUSŁAWKI

Grunt pod świetlicę wiejską dla mieszkańców sołectwa Bogu-
sławki doczekał się decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej. 
Przygotowano	wniosek	o	pozwolenie	na	budowę.

ZELGNO

SKĄPE

Tym	razem	przyznany	został	 jeden	milion	złotych	na	budowę	
remizy	dla	OSP	w	Kończewicach	.	

Z	każdym	rokiem	OSP	Kończewice	wzbogaca	się	o	nowy	specja-
listyczny	sprzęt	ratowniczo-gaśniczy	niezbędny	do	ratowania	 życia	
i	mienia.	W	2020	roku	przy	pomocy	Posła	RP	Mariusza	Kałużnego	
udało	się	zakupić	dla	Jednostki	średni	samochód	ratowniczo-gaśniczy	
GBA	za	302.950	zł.	Zakup	samochodu	był	współ�inansowany	ze	środ-
ków	Funduszu	Sprawiedliwości,	którego	dysponentem	jest	Minister	
Sprawiedliwości.

Jednak	niewielki	garaż	nie	 rozwiązuje	 	problemu	przechowania	
sprzętu.	 Nowy	 samochód	 obecnie	 garażowany	 jest	 na	 terenie	 ZHR	
Strzelce	oddz.	Kończewice.	Mała	remiza	również	ze	względu	na	cias-
notę	nie	pozwala	przygotować	się	strażakom	do	wyjazdu	alarmowego.	
Strażacy	w	miejscu	przygotowywania	się	do	akcji	nie	mają	dostępu	do	
węzła	sanitarnego.	Powoduje	to	duży	dyskomfort	szczególnie	po	po-
wrocie	z	akcji	ratowniczo-gaśniczych.	Trzeba	zaznaczyć,	że	w	szere-
gach	miejscowej	 OSP	 jest	 także	 Młodzieżowa	 Drużyna	 Pożarnicza,	
która	dobrze	rokuje	na	przyszłość.	Na	pewno	budowa	nowej	remizy	
rozwiąże	obecne	problemy	 lokalowe	 i	 organizacyjne	 Jednostki	 i	 da	
szansę	dalszego	rozwoju	i		doskonalenia	miejscowym	strażakom.

KASA	DLA	GMINY
Fundusze

RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ra-
mach którego kolejne rządowe środki trafiają do Gminy Chełmża.  

Oprac. K. Orłowska, 
fot. K. Orłowska

 K. Orłowska

mailto:cik@gminachelmza.pl
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W trakcie jest budowa 
„Drogi rowerowej Browina 
– Grzywna – Kuczwały – 
Sławkowo ekologicznie i 
bezpiecznie”. 
Inwestycja	 jest	 realizowa-

na	 w	 partnerstwie	 Powiat	
Toruński	 i	 Gmina	 Chełmża.	
W	ramach	inwestycji	wybudo-
wana	zostanie	droga	 rowero-
wa	o	nawierzchni	bitumicznej	
o	 dł.	 4,22	 km	 i	 szer.	 2	 m.	
Całkowita	wartość	zadania	to	
3.574.616,68	 zł.	 Wykonawcą	
robót	jest	�irma	BIOS	Sp.	z	o.	o.	
sp.	 k.	 Planowany	 termin	 za-
kończenia	prac	listopad	br.	

DROGI	W	BUDOWIE
Trwa realizacja zadania polegającego na wykonaniu przebudo-
wy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża.
Inwestycja	obejmie	podbudowy	i	budowę	nawierzchni	asfal-

towej	wraz	z	poboczami	i	zjazdami	do	posesji	na	drogach:	
droga	 wewnętrzna	 stanowiąca	 działkę	 nr	 93/6	 w	 miej-

scowości	Dziemiony	na	odcinku	o	długości	222	mb	za	kwotę	
80.271,12	zł;

droga	 wewnętrzna	 stanowiąca	 działki	 nr	 156/2,	 182/2	
w	miejscowości	Grzywna	 na	 odcinku	 o	 długości	667	mb	 za	
kwotę	260.732,95	zł;

droga	 wewnętrzna	 działki	 nr	 225	 i	 200	 w	 miejscowości	
Grzywna	na	odcinku	o	długości	322	mb	za	kwotę	117.775	zł;

droga	 gminna	 nr	 100519	 C	 w	 miejscowości	 Nawra	 na	
odcinku	o	długości	231	mb	za	kwotę	82.182,33	zł;

droga	 gminna	 nr	 100538	 C	w	miejscowości	Kiełbasin	 na	
odcinku	o	długości	403	mb	za	kwotę	145.538,66	zł;

W	ramach	zadania	zostanie	również	wykonana	przebudowa	
drogi	gminnej	nr	100535	C	Zelgno	–	Zalesie	na	odcinku	900	mb	
polegająca	na	wykonaniu	poszerzenia	oraz	nakładki	na	istnieją-
cej	nawierzchni	asfaltowej	za	kwotę	273.920,53	zł	oraz	przebu-
dowa	drogi	gminnej	nr	100581	C,	ul.	Krakowska	w	miejscowości	
Browina	na	odcinku	839	mb	polegająca	na	wykonaniu	nakładki	
asfaltowej	 na	 istniejącej	drodze	 o	 nawierzchni	bitumicznej	 za	
kwotę	137.876,58	zł.	

Inwestycje	 realizuje	 Przedsiębiorstwo	 Robót	 Drogowo	 –	
Budowlanych	 DROBUD	 z	 Chełmży	 oraz	 częściowo	 Zakład	
Drogowo	 Budowlany	 Rogowo	 Sp.	 z	 o.	 o.	 sp.	 k.	 z	 Rogowa.	
Planowany	termin	zakończenia	robót	to	maj	br.	

Zakończono budowę chodnika przy drodze gminnej nr 
100551 C w  Kończewicach na odcinku o długości 374 mb.
W	ramach	inwestycji	został	wybudowany	chodnik	z	kostki	

betonowej	o	szerokości	2	mb,	zjazdy	 i	przepusty.	 Inwestycję	
wykonało	PBD	Sp.	z	o.	o.	z	Torunia	za	kwotę	109.105,20	zł.

Wiosna to optymalny czas na remonty dróg 
gminnych oraz wewnętrznych. W ramach bieżą-
cego utrzymania usunięte zostaną uszczerbki nawierzchni 
w miejscach, gdzie zagrażają one bezpiecznej komunikacji. 

Trwa realizacja zadania „Rozbudowa DW 551 Strzyżawa – 
Unisław – Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na 
odcinku Zelgno – Pluskowęsy”.
Zadanie	polega	na	budowie	drogi	rowerowej	o	dł.	3,425	km	

i	szer.	2	m.	Wykonawcą	inwestycji	 	 jest	Przedsiębiorstwo	Robót	
Drogowo	 –	 Budowlanych	 DROBUD	 s.j.	 z	 Chełmży	 za	 kwotę	
1.529.657,56	zł.	Planowany	termin	zakończenia	prac		to		lipiec	br.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

 Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

GRZYWNA	–	KUCZWAŁY

ZELGNO	–	PLUSKOWĘSY

KOŃCZEWICE

KIEŁBASIN

Oprac. i fot. Ł. Kowalski
fot. K. Orłowska

Planowanie – Inwestycje – Rozwój

GRZYWNA	–	KUCZWAŁY

Wiele	też	nawierzchni	dróg	po	zimie	będzie	równane	i	za-
gęszczane.	Miejsca	 interwencyjnych	remontów	wybrane	zos-
tały	na	podstawie	rutynowych	objazdów	i	monitoringu.	Wiele	
napraw	 zrealizowanych	 zostanie	 również	 na	 bazie	 zgłoszeń	
przez	mieszkańców.	
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Rozpoczęto realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin po-
przez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w kon-
cepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko – Toruńskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego część I Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie 
– Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu 
dróg wojewódzkich nr: 551, 649 i 554”. 
Inwestycja	polega	na	budowie	drogi	rowerowej	w	miejscowości	

Kończewice	oraz	od	Mirakowa	do		Sierakowa	na	odcinku	o	długości	ok.	
13	km	i	szerokości	2	m.	Wykonawcą	inwestycji	jest	Zakład	Drogowo	
Budowlany	 Rogowo	 Sp.	 z	 o.	 o.	 sp.	 k.	 z	 Rogowa.	 Całkowita	wartość	
inwestycji	szacowana	jest	na	kwotę	12.939.802,15	zł.

Zadanie	jest	realizowane	w	partnerstwie:	Województwa	Kujawsko	
–	Pomorskiego,	Powiat	Toruński,	Gmina	Chełmża,	Gmina	Kowalewo	
Pomorskie.	Planowany	termin	zakończenia	zadania	to	grudzień	br.	

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  

DROGI	W	BUDOWIE

ZALESIE
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Beczki	 znajdowały	 się	 w	 pomieszczeniu	 opuszczonej	 obory.	
Nie	stwierdzono	wycieków	ani	śladów	skażenia	gruntu.	

Zgłoszenie	dotyczące	nieznanej	substancji	zeskładowanej	w	becz-
kach	na	terenie	S�więtosławia,	do	Wojewódzkiego	Inspektoratu	Ochro-
ny	S�rodowiska	w	Bydgoszczy	Delegatura	w	Toruniu	przekazał	pra-
cownik	Referatu	Gospodarki	Komunalnej	i	Ochrony	S�rodowiska	Urzę-
du	Gminy	Chełmża.	

Beczki	z	substancją	chemiczną	zostały	zabezpieczone	w	pomiesz-
czeniu	obory.	Obecnie	postępowanie	mające	doprowadzić	do	wyjaś-
nienia	pochodzenia	nielegalnego	składowiska	prowadzą	Wojewódzki	
Inspektorat	Ochrony	S�rodowiska	we	współpracy	z	policją.

Ochrona środowiska

NIEBEZPIECZNE	SKŁADOWISKO

Na terenie Świętosławia w ostatnich dniach kwietnia, 
doszło do odkrycia nielegalnego składowiska beczek 
wypełnionych nieokreśloną substancją chemiczną.

K. Orłowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zachę-
ca mieszkańców naszego regionu do skorzystania 
z bezpłatnych Poradni Studenckich. 

BEZPŁATNE	PORADY

Studenci	odpowiadają	na	pytania	pod	okiem	naukowców.	Obecnie	
działa	 siedem	 Poradni.	 Można	 w	 nich	 uzyskać	 poradę	 prawną	
(pomocą	mogą	być	objęci	mieszkańcy,	których	sytuacja	�inansowa	nie	
pozwala	 na	 skorzystanie	 z	 komercyjnych	 usług	 prawniczych),	
w	 zakresie	 zdrowia,	 nowych	 technologii	 w	 dydaktyce	 i	 metodyce,	
gospodarowania	 wodą,	 projektowania	 i	 wykonywania	 murali	 oraz	
zarządzania	dokumentacją.	Rodzice,	dzieci	i	wychowawcy	mogą	rów-
nież	 otrzymać	 wsparcie	 w	 rozwiązywaniu	 problemów	 rodzinnych,	
wychowawczych	i	socjalnych.	

W	 obecnej	 chwili	 ze	 względu	 na	 pandemię	 Poradnie	 mają	
charakter	 wirtualny.	 Dokładny	 zakres	 tematyczny	 i	 tryb	 pracy,	
a	także	zasady	korzystania	z	oferty	znajdują	się	na	stronie:	

UMK proponuje

K. Orłowska

				Sieć	Poradni	Studenckich	UMK	tworzą:
				Uniwersytecka	Poradnia	Prawna						Studencka	Poradnia	Zdrowia
				Poradnia	Gospodarowania	Wodą						Poradnia	Projektowania	Murali
				Uniwersytecka	Poradnia	Pro�ilaktyki	i	Pomocy	SYNERGIA
				Pogotowie	Archiwalne						Wirtualna	Poradnia	Dydaktyki	
i	Metodyki	Nauczania	Wspomaganego	Nowymi	Technologiami.

h�ps://poradnie.umk.pl/pages/main_page/

h�ps://poradnie.umk.pl/pages/formularz/
Pytanie	można	zadać	za	pomocą	formularza:



KWIECIEŃ’ 2021SPRAWY SAMORZĄDOWE

Biblioteka Zelgno

GROMADZONA	TRADYCJA

Bibliotekarze	 w	 2012	 roku	 przeszli	 specjalistyczne	
szkolenia	 prowadzone	 przez	 Fundację	Ośrodka	 KARTA.	
W	ramach	tej	 inicjatywy	biblioteka	do	tej	pory	zgroma-
dziła	materiały	na	temat	Zelgna	i	okolic.	Są	to	pocztówki,	
fotogra�ie	 i	 dokumenty,	 kroniki	 dotyczące	 Ochotniczej	
Straży	 Pożarnej,	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich,	 Biblioteki	
Samorządowej	w	Zelgnie	oraz	fotogra�ie	z	życia	codzien-
nego	mieszkańców.

Do	czego	służy	Otwarty	System	Archiwizacji	(	OSA	)	?
OSA	to	darmowe	narzędzie,	przeznaczone	do	opisywa-

nia,	udostępniania	i	wyszukiwania	zbiorów	archiwalnych,	
stworzone	z	myślą	o	archiwach	społecznych.

Kto	może	wprowadzać	dane	do	OSA?
Z	OSA	mogą	korzystać	archiwa	społeczne:	organizacje	

pozarzą-dowe,	biblioteki,	muzea,	grupy	nieformalne,	osoby	
prywatne	–	wszyscy,	którzy	posiadają	ciekawe,	unikatowe	
zbiory	i	chcieliby	je	opisać,	a	wybrane	z	nich	udostępnić	na	
portalu:	https://osa.archiwa.org/czym-jest-osa

Biblioteka	Samorządowa	w	Zelgnie	przystępuje	do	pro-
jektu	we	wrześniu	2020	roku	i	rozpoczyna	przygotowania	
do	 wprowadzania	 zdygitalizowanych	 dokumentów	 do	
Otwartego	Systemu	Archiwizacji.

W 2012 roku Biblioteka Samorządowa przystąpiła do 
udziału w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej 
(archiwa.org/catl) zamieszczając tam pierwsze doku-
menty, stare fotografie. Materiały zebrane wśród 
społeczności lokalnej zostały opublikowane na stronie 
zelgno.archiwa.org.

Zapraszamy	 mieszkańców	 do	 udziału	 w	 programie	
i	wsparcia	Biblioteki	Samorządowej	w	ogólnopolskiej	inicja-
tywie.	Stare	fotogra�ie,	dokumenty	leżące	gdzieś	na	strychu	
lub	na	dnie	szu�lady	mogą	być	lekcją	dla	przyszłych	poko-
leń,	 przybliżają	 nas	 do	 naszych	 przodków.	 Z	 pewnością	
zainteresuje	każdego	historia	bliska,	sąsiedzka	zatrzymana	
na	pożółkłych	fotogra�iach.	Jakże	to	może	być	ważne,	aby	
chociaż	pojedyncze	zdjęcia	wzbogaciły	nasze	zbiory.	

Wystarczy	przynieść	wybrany	przez	siebie	dokument	
(zdjęcie,	 świadectwo	szkolne,	 itp.)	zeskanować	w	biblio-
tece	oraz	opisać	–	kto	na	nim	jest,	kiedy	zostało	zrobione,	
wszystkie	 informacje	 dotyczące	 dokumentu	 i	 podpisać	
zgodę	o	publikacji	wydrukowaną	w	bibliotece.	Następnie	
już	można	oglądać	swój	dokument	w	zbiorach	Biblioteki	
Samorządowej	w	Zelgnie,	która	ma	swoje	konto	w	OSA.

J. Pawełczyk(źródło: www.h�ps://archiwa.org/osa  

Szkoła w Zelgnie, rok 1932
ze zbiorów M. Burchardt

PIESZO	I	ROWEREM
Rekreacja

K. Orłowska 

OSTATNIE	POŻEGNANIE
Z wielkim smutkiem i bólem pożegnaliśmy w mijającym miesiącu 
kwietniu osoby, które jeszcze mogły być z nami…

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana 

Andrzeja Miemczyka
przez dekady związanego ze Szkołą Podstawową w Zelgnie 
nauczyciela wychowania fizycznego. Był wielkim 
entuzjastą kultury fizycznej, pomysłodawcą oraz 
inicjatorem wielu imprez sportowych, wychował wiele 
pokoleń młodych sportowców. 

To	 wieloletni	 działacz,	 trener	 i	 wychowawca	 Klubu	
Sportowego	 Gminy	 Chełmża	 CYKLON,	 przed	 laty	 Radny	
Gminy	Chełmża	 (2002-2006)	 lokalny	 animator	 i	 pasjonat	
sportowy,	 działacz	 Regionalnej	 Ligi	 Oldboj	 w	 siatkówce,	
realizator	 sportowych	 inicjatyw	 w	 swojej	 wsi	 Głuchowo.	
Chciałoby	 się	 powiedzieć	 bardzo	 wiele,	 jednak	 brakuje	
słów	 –	 żadne	 z	 nich	 nie	wyrażą	 uznania	 dla	 Jego	 zasług,	
wrażliwości,	ciepła,	poczucia	humoru…

Na	zawsze	pozostanie	w	naszych	sercach	i	pamięci.	
Uroczystości	 pogrzebowe	 odbyły	 się	 6	 kwietnia	 br.		

w	Chełmży.		

Śp.	Zenon	Sadowski	
zmarł	28	marca	br.	w	wieku	66	lat.	

Uczestnicy	realizują	w	kwietniu	dwie	trasy	do	wy-
boru:	piesza	–	30	km	lub	rowerowa	–	60	km.	To	taka	
wiosenna	 edycja	 rekreacji	 realizowana	 w	 ramach	
gminnego	programu	„GMINA	CHEŁMZ�A	-	Zdrowa	Gmina”.

Wszyscy	 zdążyliśmy	 już	 doświadczyć,	 że	 lockdown	 i	 spowo-
dowany	tym	mało	aktywny	tryb	życia	negatywnie	odbijają	się	nie	
tylko	na	kondycji	�izycznej,	ale	też	psychicznej.	Rozwiązaniem	może	
być	właśnie	ruch	i	aktywne	spędzanie	czasu.	Może	to	podnieść	na	
duchu,	 a	 także	 być	 dobrym	 sposobem	 na	 wyładowanie	 napięcia	
i	odstresowanie.	Dobrze	zdajemy	sobie	z	tego	sprawę	i	tym	bardziej	
proponujemy	mieszkańcom	udział	w	takich	akcjach	jak	„ZDROWO	–	
PIESZO	I	ROWEROWO”.	Choć	 łatwo	nie	 jest,	bo	wciąż	obowiązują	
liczne	pandemiczne	ograniczenia.

Do ogłoszonej akcji sportowej „ZDROWO – PIESZO I ROWEROWO” 
zgłosiło się aż ponad 40 uczestników!

Z	wielkim	żalem	i	smutkiem	
przyjęliśmy	wiadomość	o	śmierci	

Pana	Marka	Ciołka,	
mieszkańca	Mirakowa.	

Zmarł	w	dniu	13.04.br.,	w	wieku	49	lat.	
W	latach	2011	–	2019	pełnił	funkcję	

Sołtysa	Sołectwa	Mirakowo.	

Współorganizator „Dożynek Gminnych – Mirakowo 2017” jako Starosta Dożynek. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 kwietnia br. 
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Aktywni mieszkańcy

ŚWIĘTA,	ŚWIĘTA	I	PO	ŚWIĘTACH	
Zebrała K. Orłowska
Fot.: KO, nadesłane, FB

KGW	GŁUCHOWO	–	Sernik	głuchowski	proponowany	przez	gospodynie	
z	Głuchowa	to	klasyczny	sernik	na	stół	wielkanocny.

KGW	ZAJĄCZKOWO	–	Przepis	na	pasztet	z	Zajączkowa	idealnie	wpisuje	się	
w	menu	Święta	Wielkiej	Nocy.

GŁUCHOWO	 –	W	centrum	wsi	 stanęły	dwa	symbole	Wielkanocy:	 zając	
i	jajko.	Pomysłodawczynią	i	realizatorką	dekoracji	przy	pomocy	chętnych	
mieszkańców	była	Radna	Gminna	Żaneta	Talarek.	Dekoracja	jajko	nagro-
dzone	zostało	w	gminnym	konkursie	ALE	JAJO!	Gratulujemy!

BIELCZYNY	–	Tym	razem	centrum	wsi	na	Święta	Wiel-
kanocne	dekorowała	elegancka	Zajęczyca.	Nad	przygo-
towaniem	 dekoracji	 pracowały	 Radna	 Gminna	 Kata-
rzyna	Lewandowska	wspólnie	z	paniami	z	Koła	Kobiet	
Aktywnych	,,OD-NOVA"	oraz	miejscowi	pomocnicy.

ZELGNO	–	Centrum	wsi	było	udekorowane	świątecznie.	Bociana	–	
symbol	wsi	zastąpiono	na	czas	świąt	zającem.	O	dekorację	zadbali	
wspólnie	pani	Sołtys	Stanisława	Stasieczek	z	Radą	Sołecką	z	pomocą	
miejscowej	Biblioteki	Samorządowej.	

Zamiast wspólnych spotkań z wielkanocnymi tradycjami, udekorowali centra 
swoich wsi. Mieszkańcy nie dają się pandemii. Świątecznego charakteru 
nabrały centra niektórych wsi w gminie. Ozdoby przygotowane przez 
mieszkańców wprowadziły świąteczną atmosferę i odmieniły wsie po zimie. 
Podobnie piękne dekoracje objęły parafialne kościoły. Z kolei na ekranie 
podczas wspólnego Gotowania na Ekranie pojawiły się również wielkanocne 
przepisy prezentowane przez nasze KGW.
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Zebrała K. Orłowska
Fot.: KO, nadesłane, FB

GRZYWNA	 –	 Tutaj	 zajęcza	 rodzinka	 w	 komplecie.	 Bardzo	 urodziwa	
i	sympatyczna.	Dowodem	tego	niech	będzie	aż	155	polubień	na	gminnym	FB	!

KIEŁBASIN	–	Wielkanocna	dekoracja	ołtarza	i	kościoła	przygotowane	
tym	razem	przez	panią	Sołtys	Ewę	Kasprzak	i	mieszkańców	Sołectwa	
Kiełbasin.

GRZEGORZ	–	Ołtarz	główny	w	kościele	para�ialnym	udekorowali	
mieszkańcy	Grzegorza.

KOŃCZEWICE	–	2	kwietnia	minęła	już	16	rocznica	
śmierci	 Jana	 Pawła	 II.	 O	 tym	 Świętym	 Kościoła	
katolickiego	 pamiętamy	 co	 roku	w	Miejscu	Pamięci	
Kopiec	„Ziemia	Polaków”	w	Kończewicach.	I	tego	roku	
zapłonęły	 tutaj	 pod	 tablicą	 upamiętniającą	 symbo-
liczne	 znicze	 i	 złożone	 zostały	 kwiaty	w	 papieskich	
barwach.

WINDAK	 –	W	 świąteczne	 dekoracje	 mieszkańcy	 przy-
brali	swoją	świetlicę	wiejską.	
Dekoracyjne	i	okazałe	jajka	wielkanocne,	wykonane	przez	
najmłodszych	 mieszkańców	 wsi,	 to	 prace	 zgłoszone	 do	
konkursu	ALE		JAJO!
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