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       Młodsi i starsi mieszkańcy, nieograniczeni czasem, nie mogą narzekać na wakacyjną nudę. Gminne	 jednostki	

i	 niektóre	 organizacje	 społeczne	 przygotowały	 dla	 nich	 ciekawą	 ofertę	 spędzania	 wolnego	 czasu.	 Jak	 widać	 i	 słychać,	
uczestnicy	wszelkich	wakacyjnych	inicjatyw,	spędzają	je	bardzo	aktywnie.	Wiele	spotkań	odbywa	się	w	sportowym	stylu	
na	terenie	otwartych	stref	rekreacji	jak	place	zabaw,	boiska	wielofunkcyjne,	wiejskie	ośrodki	i	miejsca	wypoczynku	u	brzegu	
jezior.	Wakacyjne	spotkania	blisko	domu	urozmaicają	także	wycieczki	w	dalsze	regiony.	W	większości	oferty	wakacyjnej	
uczestnicy	mają	zorganizowany	czas	przez	wykwali�ikowaną	kadrę	animatorów	i	trenerów.

	MEGA	WAKACJE	Z	CIK-iem	

POLSKIE	KWIATY	–	sesja	plenerowa

PLENER	RZEŹBIARSKI	–	Zelgno

Jak	LATO	to	w	ZALESIU!	

WA UKAC DJE O		BLISK 		 OM
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Miejskie	obszary	funkcjonalne	wyznaczone	zostały	w	Strategii	roz-
woju	województwa	kujawsko-pomorskiego	do	2030	 roku	–	Strategia	
Przyspieszenia	2030+,	przyjętej	uchwałą	Sejmiku	Województwa	Ku-
jawsko-Pomorskiego	21	grudnia	2020	r.	Powstało	5	takich	obszarów	
wokół	Bydgoszczy,	Torunia,	Włocławka,	Grudziądza	i	Inowrocławia.

W	 skład	 Miejskiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego	
Torunia	 wchodzi	 35	 powiatów	 i	 gmin	 –	 powiaty:	
Aleksandrowski,	 Chełmiński,	 Golubsko-Dobrzyński,	 To-
ruński;	 gminy:	 Miejska	 Aleksandrów	 Kujawski,	 Alek-
sandrów	Kujawski,	Bądkowo,	Miasta	Chełmno,	Chełmno,	
Miasta	 Chełmża,	 Chełmża,	 Ciechocin,	 Miejska	 Ciecho-
cinek,	 Czernikowo,	 Miasta	 Golub-Dobrzyń,	 Golub-Dob-
rzyń,	 Kijewo	Królewskie,	 Koneck,	 Kowalewo	 Pomorskie,	
Lisewo,	 Lubicz,	 Łubianka,	 Łysomice,	 Miasta	 Nieszawa,	
Obrowo,	 Papowo	 Biskupie,	 Raciążek,	 Radomin,	 Stolno,	
Unisław,	Waganiec,	Wielka	Nieszawka,	Zakrzewo,	Zbójno,	
Zławieś	Wielka.

Obszar	naszego	MOF-u	zamieszkuje	460.000	osób.
Dzięki	 MOF	 możliwa	 będzie	 realizacja	 instrumentu,	

jakim	są	Zintegrowane	Inwestycje	Terytorialne	w	nowej	
perspektywie	 �inansowej	 Unii	 Europejskiej.	 Pierwszym	
etapem	do	utworzenia	ZIT-u	będzie	zawiązanie	zinstytu-
cjonalizowanej	formy	partnerstwa.	

W	ramach	MOF	Torunia	podejmowane	będą	działania	
na	rzecz	kompleksowego	rozwoju	obszaru	oraz	pogłębia-
nia	jego	spójności	w	takich	obszarach	jak:	transport,	inte-
gracja	komunikacyjna,	rozwój	usług	społecznych,	eduka-
cja	i	ochrona	zdrowia,	przeciwdziałanie	zmianom	klimatu,	
ochrona	środowiska	oraz	wiele	innych.	

RAZEM	Z	TORUNIEM
Region

18 czerwca br. w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki 
w Toruniu reprezentanci właściwych gmin i powiatów podpisali 
porozumienie dotyczące współpracy na rzecz integracji społeczno 
-gospodarczej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Torunia. To kolejny krok w stronę utworzenia Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych.

K. Orłowska na podst. serwisu www.torun.pl

K. Orłowska 

Raport	o	stanie	gminy	przygotowany	został	jako	podsumowanie	
działań	Wójta	w	 roku	 2020.	 Zgodnie	 z	wprowadzoną	w	 styczniu	
2018	roku	nowelizacją	ustawy	o	samorządzie	gminnym,	Raport	ma	
stanowić	 dokument,	 który	 obejmuje	 podsumowanie	 działalności	
Wójta	w	minionym	 roku	 budżetowym,	w	 szczególności	 realizację	
polityk,	programów	i	strategii,	uchwał	rady	gminy.	Raport	stanowi	
uzupełnienie	 corocznego	 sprawozdania	 �inansowego,	 które	 jest	
obligatoryjnym	 dokumentem	 prezentującym	 stan	 budżetu	 gminy	
w	minionym	roku.	

Raport	 i	 jego	 treści	 wynikają	 z	 właściwego	 kierunku	 rozwoju	
naszej	 gminy.	 Jest	 realizowana	 strategia.	 Myślę,	 że	 strategia	
realizowana	 jest	 zgodnie	 z	 założeniami.	 Mimo	 pandemii,	 nie	 zau-
ważamy	 zahamowania	 rozwoju	 naszej	 gminy.	 Wpływy	 �inansowe	
obserwujemy	 na	 dobrym	 poziomie.	 Gmina	 rozwija	 się	 w	 sposób	
zrównoważony,	 dużo	 inwestujemy	 w	 ekologię	 i	 działania	 pro-
ekologiczne.	Myślę,	że	te	wszystkie	dane	liczbowe	zawarte	w	raporcie	
są	to	 	dobre	 i	budujące	dane	o	kierunkach	rozwoju	naszej	gminy	–	
podsumował	 przedstawiony	 raport	 Przewodniczący	 RG	 Janusz	
Iwański.

Po	 głosowaniu	 nad	 wotum	 zaufania,	 Skarbnik	 Gminy	 Marta	
Rygielska	omówiła	Sprawozdanie	z	wykonania	budżetu	w	roku	2020	
oraz	odczytane	zostało	stanowisko	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	
i	stanowisko	Komisji	Rewizyjnej	RG	Chełmża.		Następnie	Rada	Gminy	
głosowała	nad	udzieleniem	absolutorium	dla	Wójta	Gminy	Chełmża.

Ubiegłoroczna	 praca	Wójta	 została	 oceniona	 pozytywnie,	 choć	
głosowanie	nie	było	jednogłośne.	Na	piętnastu	radnych,	za	udziele-
niem	absolutorium		zagłosowało	trzynastu.

To	 był	wyjątkowy	 rok.	 Na	 przełomie	marca/kwietnia	
z	 panią	 Skarbnik	 wstrzymaliśmy	 wiele	 zaplanowanych	
realizacji.	 To	 były	 trudne	 decyzje.	 Ponownie	 te	 wydatki	
uruchomiliśmy	w	lipcu.	Wywołało	to,	z	kolei	wiele	zmian	
w	 budżecie,	 stąd	 też	 dziękuję	 radnym	 za	wyrozumiałość	
i	zrozumienia	w	tym	trudnym	czasie.	A	dobrze	zrealizowa-
ny	budżet	to	wspólny	wysiłek	organizacyjny	–	powiedział	
podczas	-	na	sesji	RG	Wójt	Jacek	Czarnecki.

Następnie	Wójt	podziękował	pracownikom	urzędu	oraz	
jednostek	organizacyjnych	za	pracę	włożoną	w	realizację	
ubiegłorocznego	budżetu.

W	2020	r.	dochody	gminy	wyniosły	59.646.141,25	zł,	
na	wydatki	przeznaczono	51.127.442,23	zł.	

Na	 inwestycje	 w	 minionym	 roku	 Gmina	 Chełmża	
wydała	10.036.009,98	zł.	

WÓJT	Z	WOTUM	ZAUFANIA	I	ABSOLUTORIUM	
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki  podczas sesji Rady Gminy 
w dniu 26 czerwca br. otrzymał wotum zaufania. Głosowanie 
poprzedziło omówienie przez panią Sekretarz Gminy Ewę Pudo 
Raportu o stanie Gminy Chełmża w roku 2020 oraz debata nad 
dokumentem. Rada Gminy Chełmża udzieliła również panu 
Wójtowi  absolutorium.

Samorząd w 2020'

fot.: UM Toruń

Gminę Chełmża reprezentował i podpisał porozumienie Wójt Jacek Czarnecki. 
Na zdjęciu z Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim.

http://www.torun.pl
http://www.torun.pl


Gminna Spółka Wodna

CZERWIEC / LIPIEC’ 2021SPRAWY SAMORZĄDOWE

GAZETA GMINY CHEŁMŻA   3

W świetlicy wiejskiej w Bielczynach odbyła się narada Wójta 
Gminy Jacka Czarneckiego z sołtysami z terenu gminy.

SPOTKANIE	SOŁTYSÓW
SamorządK.Orłowska

W	spotkaniu	uczestniczył	 również	 Przewodniczący	Rady	Gminy	
Janusz	Iwański,	Wiceprzewodnicząca	Stanisława	Stasieczek,	Skarbnik	
Gminy	Marta	Rygielska,	Sekretarz	Gminy	Ewa	Pudo	i	pracownicy	me-
rytoryczni	 Urzędu	 Gminy.	 Na	 wstępie	 spotkania	 Wójt	 Czarnecki	
przedstawił	 aktualną	 sytuację	 gospodarczo	–	 ekonomiczno	–	 �inan-
sową	naszej	 gminy.	 Jak	 się	 okazuje,	 kondycja	 �inansowa	 gminy	 jest	
dobra	i	nie	zależy	wcale	od	wysokości	dochodów,	a	od	odpowiedniego	i	
rozważnego	nimi	 zarządzania,	 czego	 już	nie	pierwszy	 raz	dowodzą	
nasze	władze	samorządowe.	Tym	bardziej,	że	sytuacja	kraju	i	miesz-
kańców	przez	ostatnie	1,5	roku	od	wybuchu	pandemii	nie	była	łatwa.	
Sołtysi	 zostali	 poinformowani	 również	 o	 trwających	 inwestycjach	
gminnych	i	o	bieżących	programach	pomocowych,	z	których	gmina	już	
skorzystała	 i	 jeszcze	skorzysta.	Rządowy	Fundusz	 Inwestycji	Lokal-
nych	do	gminnego	budżetu	wniósł	4	mln	zł	dodatkowych	 środków.	
Dzięki	 tym	 dodatkowym	 środkom	 gmina	 wzmocni	 realizowane	
programy	 bezpieczeństwa	 drogowego	 takie	 jak	 modernizacja	 dróg	
gminnych,	budowa	chodników	i	oświetlenia	drogowego.	

Z	kolei	Sekretarz	Ewa	Pudo	omówiła	sprawy	związane	z	procedurą	
i	harmonogramem	przygotowania	zebrań	wiejskich	dotyczących	rozli-
czenia	Funduszu	Sołeckiego	przez	Radę	Sołecką	w	okresie	stanu	zagro-
żenia	epidemiologicznego.	Zebrania	planowane	są	na	sierpień	i	jak	po-
goda	pozwoli	zalecane	jest	ich	przeprowadzanie	na	świeżym	powietrzu.

W	 dalszej	 części	 spotkania	 omówione	 zostały	 plany,	 co	 do	wy-
datkowania	FS	w	roku	2021.	Na	pewno	część	środków	sołectwa	po-
winny	przeznaczyć	w	przyszłorocznych	swoich	budżetach	na	tablice	
turystyczne	i	informacyjne	oraz	na	konserwację	wybudowanej	małej	
architektury.	Sołectwa	powinny	również	ująć	w	budżetach	wydatki	na		
system	koszeń,	którego	gmina	nie	będzie	w	całości	�inansowała.	

Projekt	ma	zasięg	powiatowy.	Uczestniczą	w	nim	Wody	
Polskie,	Starostwo	Powiatowe	w	Toruniu,	ODR	Minikowo,	
PZW	Toruń,	 związek	GSW,	przedstawiciele	 gmin	 i	 spółek	
wodnych.	

Naszą	 gminę	 reprezentują	 Zastępca	 Wójta	 Kazimierz	
Bober	i	z	ramienia	Gminnej	Spółki	Wodnej	Jakub	Skoniecz-
ny.	1	czerwca	br.	odbyło	się	pierwsze	stacjonarne	spotka-
nie,	na	którym	zaczęto	wypracowywać	plan	postępowania.	
Wcześniej	odbyły	się	dwie	telekonferencje	podczas	których	
omówiono	założenia	projektu	i	zdiagnozowano	problemy.	

ZARZĄDZANIE	DESZCZÓWKĄ
Ruszył projekt pod nazwą Lokalne 

Partnerstwo Wodne mający na celu 

wypracowanie rozwiązań dla lepszego 

zarządzania wodą opadową. 

Gościem spotkania był p. Krzysztof Oleksiak, który opracowuje gminną 
mapę atrakcji turystycznych. Sołtysi mieli okazję nanieść do mapy poprawki, 
uzupełnienia i uwagi. Zainteresowanie mapą było ogromne.

Dziękujemy	 Radnej	 Gminy	 Chełmża	 p.	 Katarzynie	
Lewandowskiej	 z	 Bielczyn,	 miejscowemu	 Kołu	 Kobiet	
Aktywnych	OD-NOVA	oraz	Sołtysowi	Bielczyn	p.	Patrykowi	
Główczewskiemu	za	przygotowanie	sali	świetlicy	i	obsługę	
poczęstunku	na	spotkanie	Sołtysów	Gminy	Chełmża.

Cieszymy	się,	że	mogliśmy	gościć	w	Waszej	odnowionej	
świetlicy	wiejskiej,	która	w	ostatnim	czasie	po	nowemu,	
stała	się	wyjątkowo	funkcjonalnym	obiektem.

Ze	spraw	bieżących,	które	zostały	poruszone,	to	trwają-
cy	Spis	Powszechny	Ludności	i	Mieszkań,	najbliższe	wyda-
rzenia	i	 imprezy	gminne,	w	tym	tegoroczne	dożynki,	któ-
rych	gospodarzem	będzie	Sołectwo	Dziemiony	i	związane	
z	nimi	konkursy	dożynkowe.	Pan	Wójt	zwrócił	także	uwagę	
sołtysów	na	nową	formę	informowania	naszych	mieszkań-
ców	za	pośrednictwem	�ilmowych	relacji,	czym	w	ostatnim	
czasie	 stały	 są	 udostępniane	na	 portalach	 społecznościo-
wych	Gminne	Wieści	N@	Ekranie	i	Gotowanie	Na	Ekranie.

W	 końcowej	 części	 narady	 sołtysi	 zgłaszali	 wnioski	
dotyczące	spraw	bieżących	w	swoich	sołectwach.	Zgłoszone	
sprawy	zostały	przekazane	do	odpowiednich	referatów	UG.

Jakub Skonieczny
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Biblioteka w Zelgnie

Po 85 latach ponownie zostanie wyreżyserowany i wy-
stawiony w Zelgnie spektakl „Kominiarz i młynarz”.  

PRZYPOMNĄ	SPEKTAKL

A	to	dzięki	grantowi	z	programu	dotacyjnego	„Kultura	–	
Interwencje	2021”	�inansowanego	ze	środków	MKDNiS.	Pro-
jekt	pt.	„Zapominany	spektakl	–	85	lat	po	premierze”	znalazł	
się	na	42	miejscu,	a	kwota	przyznanej	dotacji	to	11	tys.	zł.	

Projekt	 „Zapomniany	 spektakl	 –	85	 lat	po	premierze”	
zakłada	powtórne	wyreżyserowanie	sztuki	pt.	„Kominiarz	
i	 młynarz”	 napisanej	 w	 1826	 r.	 przez	 Jana	 Nepomucena	
Kamieńskiego.	 Fakt	 wystawionego	 przed	 laty	 spektaklu	
w	 Zelgnie	 odnotowany	 został	w	 kronice	miejscowej	OSP.	
W	zapiskach	i	kronice	OSP	Zelgno	jest	zanotowane,	że	spek-
takl	został	przygotowany	w	1936	r.	przez	mieszkańców	Zelg-
na	po	 to,	aby	wspomóc	 �inansowo	rodzimą	 jednostkę	 stra-
żacką.	Wydarzenie	zostało	także	upamiętnione	na	fotogra�ii	
z	 1936	 roku,	 która	 obecnie	 dekoruje	 ścianę	 w	 miejscowej	
Bibliotece	 Samorządowej	 –	mówi	 koordynatorka	projektu	
Jola	Pawełczyk	z	biblioteki	w	Zelgnie.

Projekt	przewiduje	m.in.	warsztaty	teatralne,	scenogra-
�iczne,	 które	 będą	wstępem	do	 przygotowania	 spektaklu.	
Zostanie	wykonana	scenogra�ia	i	uszyte	kostiumy	dla	akto-
rów.	W	przedstawieniu	zagra	siedmiu	mieszkańców	Zelgna.	
Zostanie	zaangażowana	także	grupa	do	spraw	scenogra�ii	–	
kolejne	siedem	osób.	Spektakl	zostanie	nagrany	i	wzboga-
cony	o	 tłumaczenie	w	 języku	migowym.	Finał	projektu	 to	
oczywiście	 premiera	 sztuki	 „Kominiarz	 i	 młynarz”,	 która	
odbędzie	 się	 jesienią	 tego	 roku	 –	 dodaje	 koordynatorka	
projektu.

Edukacja

ABSOLWENT	Z	SUKCESAMI
Rok szkolny podsumowany. Dzieci, młodzież i nauczyciele cieszą 
się dwumiesięcznym wakacyjnym odpoczynkiem. 

Stypendium	 może	 być	 przyznane	 uczniowi	 szkoły	 ponad-
podstawowej,	który	spełnia	łącznie	następujące	warunki:

uczy	się	w	szkole	ponadpodstawowej	(liceum,	technikum);
jest	mieszkańcem	Gminy	Chełmża;
uzyskał	 z	 wszystkich	 obowiązkowych	 zajęć	 edukacyjnych	

wymienionych	 na	 świadectwie	 szkolnym	 średnią	 ocen	 co	 naj-
mniej	4,00	oraz	co	najmniej	bardzo	dobrą	ocenę	z	zachowania.

O	stypendium	może	ubiegać	się	uczeń	po	ukończeniu	pierwszego	
roku	nauki.	Wniosek	składa	w	imieniu	niepełnoletniego	ucznia	–	rodzic	
(opiekun	prawny),	a	uczeń	który	ukończył	18	lat	–	osobiście.	Składając	
wniosek	należy	okazać	oryginał	świadectwa	szkolnego	za	ostatni	rok	
nauki.	S�wiadectwo	zostanie	skopiowane	i	dołączone	do	wniosku	przez	
pracownika	ZEAS-u.	Stypendium	przyznawane	jest	na	rok	szkolny	
od	1	września	do	30	czerwca	i	wynosi	150	zł	miesięcznie.

Stypendia	przyznawane	są	na	podstawie	listy	rankingowej	sporzą-
dzanej	na	podstawie	średnich	ocen	uzyskanych	na	świadectwie	szkol-
nym.	Ilość	przyznanych	stypendiów	jest	ograniczona	limitem	środków	
w	budżecie	Gminy	Chełmża	przeznaczonych	na	stypendia.	

Stypendysta,	 który	 wykazał	 się	 najwyższą	 średnią	 na	 liście	
rankingowej	 otrzymuje	 dodatkowe	 jednorazowe	 wyróżnienie	
w	wysokości	odpowiadającej	kwocie	miesięcznego	stypendium.

Druki	wniosków	wydawane	są	w	Zespole	Ekonomiczno-Admini-
stracyjnym	Szkół	Gminy	Chełmża	lub	do	pobrania	na:

	 	–	aktualności	lub	BIP	–	druki	do	pobrania.www.gminachelmza.pl
UWAGA:	Do	wniosku	należy	dołączyć	wypełnione	i	podpisa-

ne	oświadczenie	PIT-2A.

STYPENDIA	DLA	NAJLEPSZYCH
Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium 

z gminnego funduszu stypendialnego Jacka Lunt-

kowskiego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski 

można składać do 30.07.br.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 

Pani	Agnieszka	Hońdo-Brudz,	nauczycielka	Łukasza,	za-
uważając	i	doceniając	potencjał	ucznia	postanowiła	o	przy-
gotowaniach	 do	 ogólnopolskich	 konkursów	 przedmioto-
wych.	Nie	było	łatwo,	jednak	dzięki	chęci	Łukasza	do	nauki	
osiągnięto	wspólny	sukces.	 I	 tak	powstała	 lista	osiągnięć:	
*Centrum	Edukacji	Szkolnej	Galileo	2021	-	konkurs	ogólno-
polski:	laureat	z	chemii;	*Ogólnopolskie	Konkursy	Przed-
miotowe	EDI:	wyróżnienie	–	chemia;	*Centrum	Edukacji	
Szkolnej	 Albus	 2021	 -	 konkurs	 ogólnopolski:	 laureat	 –	
chemia,	laureat	–	biologia,	wyróżnienie	–	�izyka,	wyróż-
nienie	 –	 geogra�ia;	 *Ogólnopolski	 Konkurs	 Chemiczny	
Alchemik:	wyróżnienie	 –	 chemia;	 *laureat	 Ogólnopol-
skiej	Olimpiady	Chemicznej	organizowanej	przez	Uni-
wersytet	Jagielloński	z	Krakowa.	

Ogromnym	wsparciem	dla	Łukasza	byli	rodzice,	którzy	
zapewnili	mu	dostęp	do	naukowych	wydawnictw.	Wakacje	
Łukasz	zamierza	spędzić	z	rodziną	nad	polskim	morzem.

Gratulujemy Łukaszowi wspaniałych osiągnięć w nauce 
i życzymy dalszych sukcesów

K. Orłowska

K. Orłowska

Jak	się	okazuje,	dla	niektórych	uczniów	rok	szkolny	2020/2021	
był	szczególnie	pracowity.	

Łukasz	Hybner	–	tegoroczny	wzorowy	absolwent	SP	Zelgno	–	
laureat	ogólnopolskich	konkursów	przedmiotowych	z	chemii	 i	bio-
logii,	swój	sukces	świętował	ze	swoim	opiekunem	nauczycielem	p.	
Agnieszką	Hońdo	 -	 Brudz.	 Uczniowi	 i	 jego	 opiekunce,	wybitnych	
osiągnięć	w	mijającym	roku	szkolnym	osobiście	pogratulował	Wójt	
Gminy	Chełmża	Jacek	Czarnecki.	

Jan Nepomucen Kamiński (1777-1855) – reżyser, aktor, dramatopisarz, 
dyrektor teatru we Lwowie, nazywany Ojcem galicyjskiej sceny polskiej. 

http://www.gminachelmza.pl


CZERWIEC / LIPIEC’ 2021SPRAWY SAMORZĄDOWE

GAZETA GMINY CHEŁMŻA   5

Druhowie z Zelgna w uroczystej oprawie świętowali jubileusz 135-lecia swojej jednostki. Wydarzenie miało 
miejsce 12 czerwca. Uroczystości rocznicowe połączone były z Powiatowym i Gminnym Świętem Strażaka. 
A w prezencie dla jubilatów – przekazanie kluczy do nowej remizy OSP.

Następnie	uczestnicy	uroczystości	przeszli	pod	nowy	obiekt	re-
mizy,	gdzie	o�icjalnie	przecięto	wstęgę	symbolizującą	jego	otwarcie.	
Budowa	s�inansowana	została	z	budżetu	Gminy	Chełmża.

Inwestycja,	 która	 pochłonęła	 prawie	 1	 mln	 350	 tys.	 zł	
realizowana	była	w	kilku	etapach	począwszy	od	2014	roku.	Teraz	
przyszedł	czas	na	urządzanie	wnętrz	obiektu.

OKAZJA	DO	ŚWIĘTOWANIA
OSP ZelgnoK.Orłowska

W uroczystościach wzięli udział strażacy gminnych jednostek OSP 
z  powiatu toruńskiego.

Tradycyjnie, jak przy każdym nowym obiekcie – przecięcie wstęgi 
z udziałem gości i gospodarzy. 

Odznaczenia państwowe strażakom wręczył Wicewojewoda 
Józef Ramlau. 

Wójtowi Gminy Chełmża Jackowi Czarneckiemu wręczony został Złoty 
Krzyż nadany przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej 
Odznaki Św. Floriana Mazovia.

135 lat OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZELGNIE

O�icjalne	 uroczystości	 przeprowadzone	 zostały	 zgodnie	
z	odpowiednim	ceremoniałem	w	sali	sportowo	–	widowisko-
wej	Szkoły	Podstawowej	w	Zelgnie.	

Do	 Zelgna	 licznie	 przybyli	 strażacy	 gminnych	 jednostek	
OSP	z	powiatu	toruńskiego	i	zaproszeni	goście,	by	wspólnie	
z	druhami	z	Zelgna	świętować	dostojny	jubileusz	135	-	lecia	
jednostki.	W	uroczystości	udział	wzięli:	Poseł	na	Sejm	RP	Jan	
Krzysztof	Ardanowski 	,	Wicewojewoda	Kujawsko-Pomorski
Józef	Ramlau,	Wicemarszałek	Województwa	a	jednocześnie	
Wiceprezes	Oddz.	Wojewódzkiego	ZOSP	Zbigniew	Sosnow-
ski Paweł	,	 Przewodniczący	 Rady	 Powiatu	 Toruńskiego	
Polikowski,	 Dyrektor	 Biura	 Poselskiego	 Posła	 Mariusza	
Kałużnego	 ,	 przedstawiciele	 władz	 munduro-Adam	 Galus
wych	PSP	i	OSP	z	powiatu	i	województwa,	Prezes	Kujawsko-
Pomorskiego	 Samorządowego	 Stowarzyszenia	 Salutaris	
Andrzej	Potoczek	oraz	 lokalni	 samorządowcy:	Wójt	Gminy	
Chełmża	 Zastępca	Wójta	 ,	Jacek	Czarnecki	 Kazimierz	Bober
Przewodniczący	RG	Chełmża	 	i	Wiceprzewod-Janusz	Iwański
nicząca	RG	Chełmża	i	Sołtys	Zelgna	 .	Stanisława	Stasieczek

Podczas	uroczystości	zasłużonym	strażakom	oraz	osobom	
wspierającym	OSP	zostały	wręczone	odznaczenia	państwowe	
i	resortowe.	Było	wiele	gratulacji,		podziękowań	dla	strażaków,	
w	 tym	 dla	 Jubilatów	 z	 Zelgna	 oraz	 osób	 zaangażowanych	
w	działalność	ruchu	strażackiego	na	wsi.

Bogu	 na	 chwałę,	 ludziom	 na	 ratunek...	 To	 strażacy	 dają		
dowód	swojej	odwagi	i	zaangażowania	na	rzecz	niesienia	bezin-
teresownej	pomocy	w	ratowaniu	zdrowia,	życia	ludzkiego	i	mie-
nia,	a	także	dbałości	o	ochronę	środowiska.	Dziękowano	straża-
kom	za	ich	gotowość	i	poświęcenie.

Tak prezentuje się nowy obiekt remizy OSP Zelgno. 
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OSP Zelgno

Jak urodziny, to obo-
wiązkowo z tortem. 

DEKORUJE	I	PROMUJE
Druhowie z OSP Zelgno uratowali… Żuka. Nie skończył on na 
złomowisku. Dzisiaj jako zabytek OSP Zelgno jest ciekawą 
atrakcją dla mieszkańców Gminy Chełmża oraz przejezdnych. 

50-letni	czerwony	żuk	straży	pożarnej	to	atrakcja,	która	stanęła	
przy	nowo	wybudowanej	remizie	OSP	w	centrum	wsi	Zelgno.	Auto	
umieszczono	w	specjalnej	podświetlanej	witrynie	i	widoczne	jest	
nawet	nocą.	Samochód	posiada	kompletne	wyposażenie	bojowo-
ratownicze	 z	 lat	 70-tych	ubiegłego	 stulecia.	 Po	 remoncie	 i	 kon-
serwacji	auto	dostało	nowe	życie.	Strażacki	żuk	może	nawet	ubie-
gać	się	o	wpis	do	rejestru	zabytków,	bo	do	pożarów	już	nie	będzie	
jeździć.	Ma	„robić”	w	promocji.	

Także	w	prezencie	z	okazji	135	–	lecia	jednostka	OSP	Zelgno	
otrzymała	od	lokalnego	przedsiębiorcy	p.	Tomasza	Palkowskiego	–	
Firma	CELSTAL	z	Zelgna	zabytkową	syrenę	strażacką.

Ważniejsze	 fakty	 z	 życia	 i	 działalności	 OSP	 Zelgno	 na	
przestrzeni	 135	 lat	 zawarto	 w	 okolicznościowym	 folderze	
wydanym	 z	 okazji	 jubileuszu	 i	 udostępnionym	 uczestnikom	
uroczystości.	Folder	dostępny	jest	także	w	miejscowej	Biblio-
tece	Samorządowej.	Wszystkie	wydarzenia	jednostka	OSP	ma	
zapisane	 w	 swoich	 kronikach,	 kilkakrotnie	 nawet	 nagra-
dzanych.	OSP	Zelgno	idąc	z	duchem	czasu,	oprócz	kronik,	ma	też	
swojego	 fanpaga	na	 facebooku	–	 strażacy	zapraszają	do	 jego	
polubienia	–www.facebook.com/zelgnoOSP1 

K.Orłowska

Są	 to	 sponsorzy	 –	 	 p.	 Joanna	 i	 Rafał	 Bober	
z	 Zelgna,	 Joanna	 Bielińska	 LEWIATAN	 i	 Maciej		
Demel	z	Zelgna,	PHU	Frank	z	Chełmży	Krutelewicz	
Michał,	 Nadleśnictwo	 Golub-Dobrzyń,	 Nadleś-
nictwo	 Czersk,	 Nadleśnictwo	 Brodnica,	 Gospo-
darstwo	 Rolne	 Barbara	 Siwek	 Zalesie,	 Kółko	
Rolnicze	Zelgno,	Firma	CELSTAL	Tomasz	Palkowski	
z	 Zelgna,	 Firma	 Diagnotest	 Kazimierz	 i	 Łukasz	
Lewandowscy	z	Zelgna.

Panie z KGW Zelgno 
wsparły organizatorów 
Jubileuszu. 

Dalsze	 obchody	 kontynuowano	 w	 szkole	 podstawowej	
podczas	 poczęstunku,	 o	 który	 zadbali	 organizatorzy:	 OSP	
Zelgno KGW	Zelgno	przy	pomocy	pań	z	 .	A	urodzinowy	tort	
ufundowała	miejscowa	Radna	i	Sołtys	 .Stanisława	Stasieczek

PODZIĘKOWANIE

OSP	ZELGNO
dziękuje	 wszystkim,	 którzy	 zaangażowali	 się	

i	 przyczynili	 do	 zorganizowania	 12	 czerwca	 br.	
uroczystości	 związanej	 z	 Powiatowo	 –	 Gminnym	
Świętem	Strażaka	i	otwarciem	nowej	remizy.				

OKAZJA	DO	ŚWIĘTOWANIA		cd

Dziękujemy	 mieszkańcom,	 którzy	 ufundowali	
ciasto	na	poczęstunek	i	KGW	Zelgno,	które	włączyło	się	
w	organizację	i	obsługę	wydarzenia.

K.Orłowska

Na	uroczystość	podsumowującą	pracę	p.	Emilii	przybyło	całe	
lokalne	 grono	 bibliotekarskie	 oraz	 Wójt	 Gminy	 Chełmża	 Jacek	
Czarnecki.	Pani	Emilii	wręczono	okolicznościowe	listy	gratulacyj-
ne,	życzenia	i	upominki.	W	części	towarzyskiej	królowały	–	kawa,	
ciasto	i	serdeczne	rozmowy.

Pani	Emilia	pracę	bibliotekarza	rozpoczęła	w	1980	r.	w	biblio-
tece	publiczlnej	w	Chełmży,	w	latach	1990-1991	kontynuowała	ją	
w	bibliotekach	Gminy	Chełmża:	w	Głuchowie	i	w	Grzywnie,	a	od	
1992	r.	w	Filii	Biblioteki	Samorządowej	w	Grzywnie.	 Jest	Człon-
kiem	Stowarzyszenia	Bibliotekarzy	Polskich.	

Obdarzona	niezwykle	estetycznym	charakterem	pisma,	latami	
opisywała	grzbiety	książek,	tworzyła	wpisy	do	ksiąg	inwentarzo-
wych	i	kart	katalogowych.	S�rodowisku	lokalnemu	szczególnie	za-
padły	w	pamięć	cieszące	się	wielkim	powodzeniem	przedstawie-
nia	okolicznościowe	przygotowywane	przez	p.	Emilię	z	udziałem	
najmłodszych	czytelników	biblioteki	–	uczniów	SP	Grzywna.

	

Biblioteka w Grzywnie

Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie stała się miejscem 
sympatycznej uroczystości. Po 40 latach zawodowej pracy 
bibliotekarza na emeryturę przeszła p. Emilia Chojnacka.	

ŻEGNAJ	PRACO

Z radością włączamy się w nowy etap życia naszej emerytki 
mając nadzieję, że znajdzie czas na spotkania z nami w ramach 
różnych działań kulturalnych gminnych bibliotek.

http://www.krus.gov.pl
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W	TROSCE	O	DZIEDZICTWO
Region

Dzisiaj	zabytkowy	zespół	pałacowo	–	parkowy	jest	we	włada-
niu	samorządu	województwa	kujawsko	–	pomorskiego.	Akt	włas-
ności	podpisany	został	w	grudniu	2020	roku	i	najpóźniej	za	pięć	lat	
powinniśmy	cieszyć	się	i	funkcjonującym	już	obiektem.	

O	zmianach	i	korzyściach,	jakie	może	wnieść	w	życie	miejsco-
wej	ludności	odrestaurowany	już	kompleks	pałacowo	–	parkowy,	
mówił	 podczas	 spotkania	 z	 grupą	 mieszkańców	 Nawry,	
Dyrektor	 K-PCD	 dr	 Marek	 Rubnikowicz.	 Obecnie	 zespół	
pałacowo	–	parkowy	wchodzi	w	etap	prac	przygotowawczych	do	
inwestycji.	 Jako	 pierwsza	 przeprowadzona	 zostanie	 inwenta-
ryzacja	 tego	obszaru	z	wszelkimi	zabudowaniami	 i	pomnikami	
przyrody.	Zmiany,	które	mają	zajść	w	Nawrze	są	szansą	nie	tylko	
dla	Nawry,	najbliższej	okolicy,	Gminy	Chełmża,	ale	całego	woje-
wództwa.	Ten	pałac	za	długo	już	czekał	na	ratunek	od	całkowitej	
ruiny.	 Stąd	współpraca	mieszkańców	Nawry	 i	 przyjazne	nasta-
wienie	 do	postępu	prac	 związanych	 z	 zaplanowanymi	pracami	
remontowo	–	konserwatorskimi	są	konieczne.	Na	takie	wsparcie	
tutejszych	liczy	właśnie	dr	Marek	Rubnikowicz.

Odrestaurowany	zespół	pałacowo	–	parkowy	w	Nawrze	,	jak	za	
dawnych	czasów	znowu	połączy	aleja	parkowa	z	sąsiadującym,	
odrestaurowanym	 już	 kościołem	 i	 razem	 stworzą	 piękny	 kom-
pleks	zabytkowy.

Z dniem 1 czerwca br. działalność rozpoczęło Kujawsko-
Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

Jednym	 z	 ważniejszych	 zadań	 Kujawsko	 –	 Pomorskiego	
Centrum	Dziedzictwa	jest	przygotowanie	i	koordynowanie	pro-
cesu	 remontowo	 –	 konserwatorskiego	 zabytkowego	 zespołu	
pałacowo	–	parkowego	w	Nawrze	w	naszej	gminie.	Ten	wyjąt-
kowy,	przekazany	przez	spadkobierców	rodziny	Sczanieckich	
kompleks,	po	wyremontowaniu	 stanie	 się	 siedzibą	Muzeum	
Ziemiaństwa	i	Kultury	Rolnej	im.	Rodziny	Sczanieckich,	w	
której	będzie	ukazana	nie	tylko	historia	ziemiaństwa	na	Ziemi	
Chełmińskiej,	ale	również		będzie	miejscem	pokazującym	życie	
codzienne	i	obyczaje	mieszkańców	pałacu.

K. Orłowska  fot.: K. Orłowska

Ks . 	 Tadeusz 	 Kozłowski	
pochodzi	 z	 Tomaszewa	 (woj	 war-
mińsko-mazurskie)	 z	 para�ii	 św.	
Antoniego	Padewskiego	w	Teresze-
wie.	 Święcenia	 kapłańskie	 przyjął	
15	 czerwca	 1996	 r.	 Swoją	 posługę	
kapłańską	rozpoczął	w	Bazylice	św.	
Mikołaja	 Biskupa	 w	 Grudziądzu,	
następnie	 była	 Fara	 w	 Chełmnie,	
a	od	roku	1996	Para�ia	w	Nawrze,	
która	w	okresie	posługi	Proboszcza	
zmieniła	się	nie	do	poznania.	Zabyt-
kowy	kościół	nabrał	dawnego	blas-
ku	–	zewnątrz	jak	i	wewnątrz	prze-
szedł	 gruntowne	 prace	 konser-
watorskie.	 Nowego	 ładu	 nabrało	
otoczenie	kościoła	i	plebanii	–	upo-
rządkowano	cmentarze,	odnowiono	
cmentarną	 kaplicę,	 rozbudowano	
kościółek	w	Kończewicach.	

Dotychczasowe	 osiągnięcia	 Ks.	
T.	Kozłowskiego	zostały	dostrzeżone	
i	docenione	przez	władze	samorzą-
dowe	 województwa	 (Medal	 Here-
ditas	Saeculorum	w	2013	r.)	i	gmi-
ny	(Szlachetna	Podkowa,	2012	r.).	

Ks.	Proboszcz	dał	się	także	poz-
nać	jako	organizator	życia	społecz-
nego	 i	 duchowego	 swojej	 para�ii.	
Chętnie	 przystępuje	 do	 lokalnych	
przedsięwzięć	 podejmowanych	
przez	mieszkańców.	

Wokół	kościoła	w	Nawrze	i	Koń-
czewicach	skupiają	się	grupy	para-
�ialne,	które	pomagają	Księdzu	Ta-
deuszowi	 Kozłowskiemu	 w	 organi-

zowaniu	 życia	para�ialnego.

Taki	 jubileusz	 to	 szczególna	
okazja	 do	 świętowania.	 Proboszcz	
z	 Nawry	 świętował	 srebrny	 jubile-
usz	święceń	kapłańskich	ze	swoimi	
para�ianami	 i	 gośćmi,	 których	 po	
mszy	 św.	 zaprosił	 na	 spotkanie	
w	para�ialnym	ogrodzie.	

Udział	 w	 uroczystości	 wzięli	
Członek	Zarządu	Powiatu	Toruń-
skiego	 Łukasz	 Kowalski,	 Wójt	
Gminy	 Jacek	 Czarnecki,	 Prze-
wodniczący	 Rady	 Gminy	 Janusz	
Iwański	z	radnymi	oraz	Dyrektor	
Kujawsko-Pomorskiego	 Cen-
trum	 Dziedzictwa	 dr	 Marek	
Rubnikowicz.	

Para�ianie	 licznie	 przybyli	 na	
święto	 swojego	 duchownego.	 Była	
modlitwa,	 życzenia,	 mnóstwo	 po-
dziękowań,	 kwiatów	 oraz	 upomin-
ków.	Eucharystię	ubogaciła	muzycz-
nie	 Powiatowa	 i	Miejska	 Orkiestra	
Dęta	z	Chełmży,	a	ze	specjalną	wią-
zanką	 utworów	 dedykowaną	 Jubi-
latowi	wystąpiły	POLSKIE	KWIATY	
z	naszej	gminy.	

MINĘŁO	
25	LAT!4 lipca w parafii pw. św. Katarzy-

ny Aleksandryjskiej i NMP Wspo-
możycielki Wiernych w Nawrze 
miała miejsce podniosła uroczy-
stość. Proboszcz ks. kanonik Ta-
deusz Kozłowski obchodził jubi-
leusz 25 lat święceń kapłańskich.

Parafie w Gminie

Czcigodny Księże Proboszczu!
Niech dobry Bóg obdarza Księdza obfitością swoich łask, 

zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania 
kłopotów dnia codziennego. K.Orłowska

Upominek – rower 
od parafian bardzo 
ucieszył Proboszcza. 
Na pewno przyda się, 
ścieżek rowerowych 
w gminie coraz wię-
cej. 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Przewodniczący RG Janusz Iwański 
byli gośćmi uroczystości.
. 

POLSKIE KWIATY wystąpiły z muzyczną dedykacją – niespodzianką 
dla ks. Proboszcza Jubilata.

Udział w spotkaniu z dr Markiem Rubnikowiczem wzięli Wójt Gminy 
Chełmża Jacek Czarnecki, Proboszcz miejscowej Parafii ks. kan. Tadeusz 
Kozłowski, Radna Gminy Chełmża Dorota Kurdynowska, Sołtys Nawry 
Marianna Rolbiecka  z członkami Rady Sołeckiej.

25	
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INWESTYCJE W GMINIE

Środki FOGR

Czek	 na	 do�inansowanie	 modernizacji	 drogi	 gminnej	
w	ramach	modernizacji	dojazdów	do	gruntów	rolnych	wrę-
czono	w	Muzeum	Etnogra�icznym	w	Toruniu	22	 czerwca	
Wójtowi	Gminy	Chełmża	Jackowi	Czarneckiemu	i	Skarbnik	
Gminy	Marcie	Rygielskiej.	

Otrzymane	przez	gminę	 środki	pochodzą	z	należności	
oraz	opłat	 rocznych	z	 tytułu	wyłączenia	gruntów	rolnych	
oraz	leśnych	z	produkcji	i	przeznaczenia	ich	na	cele	nierol-
nicze.	Finansowane	w	ten	sposób	przedsięwzięcia	moder-
nizacyjne	polegają	na	położeniu	 twardej	 lub	utwardzonej	
nawierzchni	w	wybranej	przez	lokalne	władze	technologii,	
budowie	zjazdów	i	systemu	odwadniania.	

Przebudowana	droga	w	S�więtosławiu	o	długości	581	mb	
zyska	nawierzchnię	asfaltową,	na	przebudowywanym	od-
cinku	wykonane	zostaną	również	zjazdy	i	pobocza.

Wykonawcą	prac	jest	�irma	TRANSBRUK	BARCZYN� SCY	
Sp.	z	o.o.	z	Pigży.	Droga	powinna	być	gotowa	we	wrześniu	br.	

Całkowity	koszt	inwestycji	to	prawie	378	tys.	zł.	

PIENIĄDZE	NA	DROGĘ
Samorząd Województwa na drogę w Świętosławiu 
przekazał środki w wysokości 104 580  zł.

Na zdjęciu od lewej: Wicemarszałek Województwa Zbigniew 
Ostrowski, Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Skarbnik Marta Rygielska 
i Przewodnicząca Sejmiku Województwa Elżbieta Piniewska.

K. Orłowska,  fot.: UM WK-P

ZELGNO
„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”.  
Roboty	prowadzi	 �irma	LOGBUD	Sp.	 z	o.o.	 z	Torunia.	Wykonano	

wzmocnienie	fundamentów	istniejącego	budynku.	Trwają	prace	przy	
budowie	nowego	fundamentu	–	zbrojenie	płyty	i	 ścian	fundamento-
wych.	Termin	ukończenia	robót	–	sierpień	br.	

Wartość	inwestycji	to	560.000	zł.

SKĄPE
W Urzędzie Marszałkowskim 15 lipca br. podpisano umowę na dofi-
nansowanie projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w m. Skąpe poprzez stworzenie czytelni na świeżym powietrzu i ogro-
dów zapachowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kultu-
ralne” działanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. 
Celem	projektu	 jest	 ożywienie	 ogólnodostępnej	 przestrzeni	 pu-

blicznej	 w	 miejcowości	 Skąpe.	 Kwota	 do�inansowania	 wyniesie	
334.604,00	zł.	Całkowita	wartość	projektu	to	525.859,20	zł.		

Tak będzie wyglądał gminny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie po zakończonym 
I etapie inwestycji

SPRAWY SAMORZĄDOWECZERWIEC / LIPIEC’ 2021

Planowanie – Inwestycje – Rozwój

BUDOWY	W	REALIZACJI

W	tym	czasie	wzrasta	liczba	wypadków	zarówno	wśród	rolników	
jak	i	członków	ich	rodzin.	Wielu	rolników	nie	zauważa	lub	lekceważy	
niebezpieczeństwo.	Używane	do	prac	maszyny	i	narzędzia	nie	zawsze	
są	w	pełni	sprawne	technicznie	i	właściwie	wyposażone.	Najczęściej	
występującymi	nieprawidłowościami	oraz	uchybieniami	w	czasie	
prac	żniwnych	to:

brak	osłon	elementów	roboczych	kombajnów	żniwnych,	głównie	
osłon	bocznych	(hederów);	

dokonywanie	regulacji	przy	włączonym	napędzie;	
zły	stan	techniczny	ciągników	 i	przyczep	ciągnikowych	(głównie	

niesprawne	oświetlenie);

brak	 osłon	 lub	 uszkodzone	 (niekompletne)	 osłony	 na	
wałkach	 przegubowo-teleskopowych	 pras	 do	 słomy;	 usu-
wanie	zapchań	przy	włączonym	napędzie;

niewłaściwe	sprzęganie	ciągników	z	przyczepami	i	z	in-
nymi	maszynami	rolniczymi;

nieprawidłowości	w	transporcie	rolniczym	–	transport	
maszyn	rolniczych	w	pozycji	roboczej	(z	elementami	wysta-
jącymi	i	ostrymi	oraz	przekraczającymi	gabaryty);	bez	syg-
nalizacji	świetlnej	i	bez	homologacji;	

niebezpieczny	przewóz	ludzi,	np.	na	przyczepach,	zacze-
pach,	 pomostach,	 błotnikach	 maszyn	 lub	 w	 nieprzysto-
sowanej	kabinie;

brak	podręcznego	sprzętu	ppoż.	lub	sprzęt	ppoż.	w	złym	
stanie	technicznym,	brak	apteczek	do	udzielania	pierwszej	
pomocy.

Żniwa 2021'

PAMIĘTAJMY	O	BHP
Żniwa to okres szczególnego ryzyka wystąpienia 
wypadków w gospodarstwach rolnych.

Dionizy Machalski
/Referat OSO/

Oprac. K. Orłowska

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta 
Siemiątkowska, Skarbnik Gminy Chełmża Marta Rygielska i Wicemarszałek 
Województwa Zbigniew Sosnowski.
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INWESTYCJE W GMINIE CZERWIEC / LIPIEC’ 2021

BUDOWY	W	TRAKCIE	
REALIZACJI

cd

Planowanie – Inwestycje – Rozwój

Oprac. i fot.: K. Orłowska

KOŃCZEWICE 
Trwają prace przy realizacji inwestycji „Przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Kończewicach”. 
Wykonawcą	 jest	 Firma	 Usługowa	 BUDMAR	 z	 Biskupic.	

Obecnie	 prowadzona	 jest	 kosmetyka	 obiektu:	 malowanie	
su�itów	 i	 ścian,	 okładziny	 oraz	 biały	 montaż.	 Roboty	 zew-
nętrzne	obejmują	taras	i	zagospodarowanie	terenu.	

Wartość	inwestycji	to	859.000	zł,	a	planowany	termin	za-
kończenia	realizacji	to	już	10	sierpień	br.

ZALESIE
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodo-
ciągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie – osiedle 
domków jednorodzinnych i letniskowych”. 
Roboty	 wykonuje	 �irma	 Handlowo-Usługowo-Produkcyjna	

ARIS	z	Grzegorza. Na	ten	rok	wykonawca	już	zakończył	zapla-
nowane	prace.	Wykonawca	uporządkował	teren	budowy	–	drogi	
w	miejscach	realizacji	sieci	kanalizacji.

Wartość	inwestycji	to	959.400	zł.	

GŁUCHOWO
Ku końcowi zmierzają prace przy realizacji inwestycji „Termo-
modernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie 
(obecnie szkoła podstawowa)” dofinansowanej w ramach 
RPO ZIT.  
Wykonawcą	 robót	 jest	 �irma	ABC	Nieruchomości	 Sp.	 z	 o.o.	

z	Brodnicy.	Zgodnie	z	harmonogramem	na	ukończeniu	pozostaje	
jeszcze	docieplenie	ścian	budynku	i	dokończenie	jego	elewacji.	
Zamontowano	 instalację	 fotowoltaiczną.	 Planowany	 termin	
zakończenia	robót	przy	obiekcie	to	15	sierpień	br.

Wartość	robót	wynosi	około	1.732.604	zł.

Zmiany przy obiekcie są już widoczne. Nowa elewacja i nowe witryny 
okienne na pewno wyróżnią obiekt w najbliższym otoczeniu.  

Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022 społeczność 
SP Kończewice otrzyma budynek szkolny zupełnie w nowej odsłonie.

STRUŻAL
Trwają roboty budowlane przy realizacji zadania pn. 
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejsowości Strużal". Pow-
staje atrakcyjna baza rekreacyjno – kulturalna. 
Roboty	prowadzi	�irma	BUDMAR	Biskupice.	Budynek	jest	

na	ukończeniu.	Obecnie	trwają	prace	przy	wykonaniu	gładzi	
i	su�itów	podwieszanych.	Pozostają	do	wykonania	prace	wy-
kończeniowe	i	zagospodarowanie	terenu	przy	 świetlicy.	Za-
kończenie	inwestycji	z	końcem	sierpnia	br.	

Wartość	inwestycji	to	899.990	zł.	
Inwestycja współfinansowana jest w ramach programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Świetlica w Strużalu z witryną na Jezioro Chełmżyńskie. 

Budynek szkolny w Głuchowie się zmienia. Świadczy o tym ostatnio 
wykonywana elewacja zewnętrzna ścian. 

CHEŁMŻA
„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża”. 
Wykonawcą	 inwestycji	 jest	 PH-U	 BUD-POL	Mariusz	 Sulecki	

z	Torunia.	Wykonawcy	przekazano	plac	budowy.	Obecnie	trwają	
prace	 rozbiórkowe	 i	 wyburzenia.	 Rozpoczęto	 realizację	 rozbu-
dowy	budynku.	Termin	wykonania	do	28	lutego	2022	r.	

Wartość	umowy	to	1.590.000	zł.	
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Sportowe wydarzenia

DZIEJE SIĘ W GMINIECZERWIEC / LIPIEC’ 2021

Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin 
sportu.  Wiedzieliście, że nawet najgorszy kolarz 
jest wybitnym sportowcem?

KOLARSKIE	ZMAGANIA

W	 Kuczwałach	 kibicowaliśmy	 kolarskim	 zmaganiom.	 Hono-
rowy	patronat	nad	imprezą	objął	Wójt	Gminy	Chełmża	Jacek	Czar-
necki.	Relacja	�ilmowa	z	wyścigu	dostępna	jest	na	FB	UKS	Gminy	
Chełmża	ORKAN.

W	 Kuczwałach	 młodzi	 adepci	 kolarstwa	 rywalizowali	 już	
w	III	edycji	Wyścigu	o	Puchar	Wójta	Gminy	Chełmża.

Wyścig	 zorganizowany	 został	 w	 ramach	 Ligi	 Uczniowskich	
Klubów	 Sportowych.	 Zawodnicy	 Ligi	 tym	 razem	 rywalizowali	
na	lokalnych	drogach	w	Gminie	Chełmża.	Startowało	około	130	
zawodników	i	zawodniczek.

Dziękujemy Panu Wójtowi 
Jackowi Czarneckiemu za nie-
ocenione wsparcie i możliwość 
rozwoju młodych talentów kolar-
stwa w UKS GMINY CHEŁMŻA 
ORKAN.

Podziękowania kierujemy rów-
nież w stronę rodziców naszych 
zawodników, którzy wykonali 
tytaniczną pracę i bardzo nam 
pomogli przy tym wydarzeniu.

Drodzy Rodzice, Dziękujemy!
Dziękujemy wszystkim za obec-

ność i udział podczas tego wyda-
rzenia!

K.Orłowska
fot.: UKS ORKAN 

Wyścig	 zorganizowany	 został	 przez	 UKS	 Gminy	 Chełmża	
ORKAN	 przy	 współpracy	 z	 Urzędem	 Gminy	 Chełmża,	 który	
zapewnił	 nagrody	 dla	 wszystkich	 uczestników	 zawodów	 wraz	
z	pamiątkowymi	medalami.	

W Kończewicach na boiskach plażowych 
rozegrany został II Turniej Piłki Plażowej.  

Turniej	 skupił	 gminnych	 amatorów	 plażówki.	 Jak	 widać	
pogoda	oraz	uczestnicy	dopisali.	Nagrody	ufundowała	Gmina	
Chełmża.	

SIATKÓWKA	PLAŻOWA	

„BIEGAMY	RAZEM	
Z	BIELCZYNAMI”

Biegi	odbywały	się	na	czterech	dystansach	–	200	m,	
400	m,	700	m	i	1500	m.	To	nie	pierwsza	taka	impreza	
biegowa	 w	 Bielczynach.	 Impreza	 ma	 zachęcić	 całe	
rodziny	do	aktywnego	spędzania	wolnego	czasu.

Chcemy,	aby	dzieci	i	młodzi	ludzie	odeszli	od	kompu-
terów,	wyszli	z	domów	i	zaczęli	aktywnie	działać	w	ja-
kimś	sportowym	temacie.	A	bielczyńskie	biegi	to	akurat	
nasza	propozycja,	z	której	jak	widać	wielu	od	malucha	
po	starszaka	korzysta	biorąc	udział	w	naszym	biegu	–	
mówi	organizatorka	biegu	i	miejscowa	Radna	Gminna	
Katarzyna	Lewandowska.		

W wakacyjnym biegu na starcie stanęły 
cztery roczniki młodych uczestników. 

K. Orłowska

Impreza	była	współ�inanso-wana	w	ramach	
gminnego	 programu	 „GMINA	 CHEŁMŻA	 –	
Zdrowa	Gmina”.	

Przygotowanie	 wydarzenia	 wspierali	
organizacyjnie:	
KKA	 OD-NOVA	 z	 Bielczyn,	 pp.	 Barbara	 i	 Wiesław	 Budziak,	
p.	 Dariusz	 Gałązka,	 miejscowy	 Sołtys	 z	 Radą	 Sołecką	 oraz	
sponsorzy:	Powiat	Toruński,	Gmina	Chełmża,	NETTO,	Justynex	
–	Bogdan	Malczewski	i	osoby	prywatne.	

Powtórka	 biegu	 „BIEGAMY	 razem	
z	BIELCZYNAMI”	już	jesienią.	
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Na pluskowęskim ORLIKU rozegrany został Tur-
niej Nocny w Piłce Nożnej. Do rywalizacji przy-
stąpiło sześć drużyn, które rozgrywały swoje 
mecze w formule „każdy z każdym”.

Za nami piłkarskie emocje na kompleksie sportowym w Kończe-

wicach. A to za sprawą zorganizowanych 3 lipca br. XIII Strefo-
wych Mistrzostwach Piłki Nożnej dla inwestorów Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej woj. kujawsko-pomorskiego.

PIŁKA	NOŻNA
Sportowe wydarzenia

K.Orłowska

Klasy�ikacja	drużynowa:	
I	miejsce	FC	Lisewo;	II	m.	FC	Warszewice;	III	m.	Forever	Young;	

IV	m.	FC	Legioniści;	V	m.	FC	Rynek;	VI	m.	FC	Chełmża.	
Klasy�ikacja	indywidualna:	Najlepszy	zawodnik:	Jakub	Górski	

(FC	 Lisewo);	 Najlepszy	 strzelec:	 Filip	 Wiśniewski	 (FC	 Rynek);	
Najlepszy	 bramkarz:	 Łukasz	 Lewandowski	 (FC	 Warszewice);	
Nagroda	specjalna:	Szymon	Tuszyński	(FC	Legioniści).

W	Mistrzostwach	udział	wzięło	13	drużyn.	A	tak	przedstawia	
się	końcowa	klasy�ikacja:

Gmina	Chełmża	po	raz	pierwszy	gościła	organizatorów	i	ucze-
stników	tak	prestiżowej	wojewódzkiej	imprezy.	W	dekoracji	dru-
żyn	 wziął	 udział	 Wójt	 Gminy	 Chełmża	 Jacek	 Czarnecki,	 który	
ufundował	puchar	Fair	Play	dla	drużyny	Bella	Woman.

Marek Wiśniewski Gminny Org. Sportu

 Marek Zając - Animator  

STREFOWE	MISTRZOSTWA

Gratulacje	dla	wszystkich	za	sportową	rywalizację	!	

Podziękowania	za	wsparcie	dla:	
Gminy	 Chełmża,	 Katarzyny	Orłowskiej	 –	 inspektor	 do	 spraw	
promocji	 sportu	 i	 kultury	 UG	 Chełmża	 oraz	 Rady	 Sołeckiej	
Pluskowęsy-	Zalesie.

Podziękowanie	za	pomoc	dla:	
sędziego	 zawodów	 Piotra	 Gdańca,	 Marka	 Wiśniewskiego	
(pomoc	 w	 organizacji),	 Kacpra	 Gajtkowskiego	 (fotogra�ia),	
Nikodema	Wierzbowskiego	(grillowanie).	

I	m.		Schumacher	Packaging
II	m.	Plastica

III.m.	Metalbark
V	m.		Bella		Woman

Turniej	rozegrany	zostanie	w	Grzywnie	–	08.08.br.	Rozpo-
częcie	 godz.	 10.00.	 Zapisy	 u	 Gminnego	Organizatora	 Sportu
	tel.	665	805	006	lub		animatora	ORLIKA	–	tel.	609	947	034.

Kategoria	wiekowa	turnieju	–	18	plus.	Cel	turnieju:	popu-
laryzacja	 aktywnego	 spędzania	 wolnego	 czasu	 wśród	 mło-
dzieży	i	dorosłych.	Regulamin	dostępny	u	Gminnego	Organi-
zatora	Sportu.	Nagrody	–	puchary	i	medale	oraz	poczęstunek	
�inansuje	UG	Chełmża.	

WAKACYJNE	WIEJSKIE	GRANIE

Zapraszamy gminne zespoły do udziału w turnieju Wakacyjne 
Wiejskie Granie.

„Piłkarski Olimp” to cykl turniejów piłkar-
skich dla dzieci i młodzieży.  

Młodzi	cykloniści	z	KSGCH	CYKLON	gościli	w	Gdańsku	na	
prestiżowym	 turnieju.	 Zespół	 prowadzony	 przez	 trenera	
Marka	 Wiśniewskiego	 miał	 okazję	 rywalizować	 z	 naj-
lepszymi	zespołami	z	Województwa	Pomorskiego.

CYKLON	NA	BOISKU

„EURO	NOC"	ZA	NAMI!

DZIEJE SIĘ W GMINIE CZERWIEC / LIPIEC’ 2021



Mieszkańcy Gminy Chełmża 
tradycyjnie w Zalesiu nad Jezio-
rem Chełmżyńskim powitali te-
goroczne lato. 

DZIEJE SIĘ W GMINIECZERWIEC / LIPIEC’ 2021

K. Orłowska

Dowodzi	 tego	 czwarta	 już	 jego	 edycja	 i	 liczba	 uczestników,	
których	na	zlot	ciągnie	miejsce	tego	wydarzenia	–	o	wyjątkowym	
znaczeniu	rekreacyjno-wypoczynkowym	nie	 tylko	dla	mieszkań-
ców	Gminy	Chełmża,	ale	także	dla	goszczących	tutaj	o	każdej	porze	
turystów	z	bliska	i	daleka.	

Tegorocznym	miejscem	 rejestra-
cji	 grup	 był	 w	 Zalesiu	 tzw	 CYPEL.	
W	zlocie	swoją	obecność	odnotowało	
sześć	 grup	 rekreacyjnych	 o	 łącznej	
liczbie	90	uczestników.	Były	to	grupy	
nordic	walking,	rowerowe	i	żeglarze.	
Wśród	 zgłoszonych	 grup	 były:	Chełmżyńskie	 Łozanki,	 Babski	
TEAM	 z	 Głuchowa,	 Grupa	 Kuczwały,	 Grupa	 rekreacyjna	
POGODA,	 Klub	 Turystyki	 Kolarskiej	 PTTK	 „Przygoda”	
z	Torunia	i	Białe	Żagle	Chełmża.	Najwięcej,	bo	aż	32	uczestni-
ków	 liczyła	 sołecka	 grupa	 z	Kuczwał	 pod	przewodnictwem	
sołtyski	Kariny	Stokłosa.	

Dla	każdego	z	uczestników	organizatorzy	przewidzieli	zestaw	
gadżetów	i	poczęstunek.	Dodatkowo	wśród	obecnych	grup	rozlo-
sowano	 bon	 upominkowy	 wartości	 300	 zł	 ufundowany	 przez	
Wójta	Gminy	Chełmża	i	trzy	zestawy	piknikowe	zasponsorowane	
przez	 Prezydenta	 Miasta	 Torunia.	 Bon	 upominkowy	 tra�ił	 do	
Chełmżyńskich	Łozanek,	które	były	przeszczęśliwe	z	otrzymanej	
nagrody.	Z	kolei	zestawy	piknikowe	tra�iły	do	grup	Babski	TEAM,	
Pogoda	i	Białe	Z� agle.

IV	Zlot	Grup	Rekreacyjnych	był	bardzo	udany,	co	uwieczniły	
pamiątkowe	fotogra�ie	w	wyjątkowej	wakacyjnej	oprawie.

Zalesie

KOLEJNY	TAKI	ZLOT
Zlot Grup Rekreacyjnych na stałe wpisał się w coroczny 
festyn z okazji Powitania Lata w Zalesiu. 

DZIEŃ	DOBRY	LATO!

Uczestnicy	i	goście	dopisali,	pla-
że	u	brzegu	jeziora	wypełniły	się	po	brzegi	plażowiczami,	a	w	
jezioro	wypłynęły	 liczne	 pojazdy	wodne.	 Sezon	wakacyjny	
2021"	uznajemy	za	otwarty	–	błękitna	wstęga	została	prze-
cięta	symbolicznie	przez	Wójta	Gminy	Chełmża	Jacka	Czar-
neckiego,	w	obecności	gości	i	najmłodszych	mieszkańców	
naszej	gminy	–	Blanki	i	Frania	z	Zajączkowa.		

Wyjątkowo	tegorocznym	miejscem	festynu	był	tzw.	CYPEL.	
Do	 tego	miejsca	 w	 Zalesiu	 z	 ośrodka	 rekreacyjnego	 od	 nie-
dawna	 można	 śmiało	 dojść	 lub	 dojechać	 rowerem	 ścieżką	
edukacyjną,	 która	 w	 dniu	 festynu	 przyprowadziła	 również	
wielu	 uczestników	 IV	 Zlotu	Grup	Rekreacyjnych.	Wszystkich	
przybyłych	muzycznie	uraczył	 zespół	 szantowy	Własny	Port	
podczas	prawie	godzinnego	swojego	koncertu,	a	kulinarnie	–	
lokalne	Koła	Gospodyń	Wiejskich	z	Zelgna	i	Zajączkowa.	Panie	
gospodynie	kusiły	potrawami	z	grilla	oraz	domowymi	ciastami.	

Dobra	muzyka	nad	jeziorem,	słoneczna	i	gorąca	aura	oraz	
smaczne	 kulinaria,	 stworzyły	 wyjątkowo	 piknikowo-waka-
cyjną	atmosferę.	To	już	naprawdę	lato	i	wakacje	!	

Współorganizatorem	 tego	 gminnego	 wydarzenia	 było	
Centrum	Inicjatyw	Kulturalnych	Gminy	Chełmża.

Dziękujemy p. Marii Kucharzewskiej z Głuchowa 
za sernik głuchowski dostarczony dla organizatorów 
wydarzenia. Jak zawsze – bardzo smaczny !

Wśród gości, którzy zawitali na festyn, byli lokalni samorządowcy, w tym 
Członek Zarządu Łukasz Kowalski i Prezes PZW Okręg Toruń Mirosław Purzycki.ZALESIE –  POWIT OAL LIŚMY AT !
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BROWINA

GŁUCHOWO KOŃCZEWICE

DLA	DZIECI	I	RODZIN
Z okazji Dnia Dziecka Centrum Inicjatyw Kultu-
ralnych Gminy Chełmża nie próżnowało i z atrakcja-
mi dla najmłodszych mieszkańców gminy wystarto-
wało jeszcze w maju. Zamiast Dnia Dziecka tym 
razem w gminie obchodzony był Tydzień	Dziecka. 
A kilka dni po nim został zorganizowany Piknik	
Rodzinny, który był nie mniej ciekawy.

MORCZYNY

ZELGNO

Moc	atrakcji	dla	najmłodszych	przy-
gotował	CIK	Gminy	Chełmża	wspólnie	
z	gminnymi	bibliotekami.	W	Skąpem,	
Głuchowie,	 Morczynach,	 Zelgnie,	
Browinie,	Kończewicach	i	Grzywnie	
odbyły	się	pikniki	dla	najmłodszych.	

Do	miasteczek	 rowerowych	w	 Głuchowie	 i	 Kończewicach	 każde	
dziecko	przybyło	rowerem,	rolkami	lub	hulajnogą	i	pokonywało	trasę	
całego	miasteczka	rowerowego,	oczywiście	zgodnie	z	zasadami	ruchu	
drogowego.	Dzieci	uczestniczyły	w	zajęciach	plastycznych,	sportowych,	
tanecznych.	 Nie	 zabrakło	 uwielbianych	 piniat,	 balonów	 i	 słodyczy.	
Każde	dziecko	otrzymało	upominek	–	promocyjnego	misia	CIK-u.

W	organizację	spotkań	dla	dzieci	chętnie	włączyli	się:	
w	Kończewicach	–	panowie	Sołtys	Marcin	Kannenberg	oraz	Radny	

Gminny	Rafał	Grupa	zadbali	o	słodycze	i	ognisko,		
w	Browinie	–	Sołtys	Jolanta	Sadowska	oraz	Radny	Gminny	Janusz	

Iwański	 podobnie	 dzieciom	 osłodzili	wspólne	 spotkanie	 słodyczami	
i	napojami,	

w	Zelgnie	–	pani	Anna	Dąbal	z	własnej	inicjatywy	kręciła	dla	milu-
sińskich	watę	cukrową,	

	 a	w	Głuchowie	Radna	Gminna	Z� aneta	Talarek	obdarowała	dzieci		
słodyczami.

SKĄPE
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W	czasie	Pikniku	Rodzinnego	w	Brąch-
nówku	 odbywały	 się	 gry	 i	 zabawy,	 spacer	
edukacyjny	a	 także	występy	 teatralne	 i	cyr-
kowe	oraz	koncert.	Na	miejscu	można	było	
też	 liczyć	 na	 coś	 do	 zjedzenia.	 Na	 pikniku	
podsumowana	została	również	gminna	akcja	
„Zdrowo	–	pieszo	i	rowerowo”.	

Miejscem	 spotkania	 był	 zabytkowy	
zespół	 pałacowo	 –	 parkowy.	 Dodatkowo		
zamierzeniem	 pikniku	 było	 pokazanie	
mieszkańcom	 i	 przyjezdnym	 tego	 wyjąt-
kowego	miejsca	 z	 pałacem	włącznie.	 Stąd	
też	z	parkiem	związane	były	różne	konkursy	
i	lekcje.	Miała	też	miejsce	prezentacja	przed-
stawiająca	pałac	dzisiaj	i		jak	może	wyglądać	
w	przyszłości.

Pałac	w	 Brąchnówku	ma	 przejść	 reno-
wację	 wnętrz,	 więc	 spotkanie	 było	 jedno-
cześnie	dobrą	okazją	 do	pokazania	miesz-
kańcom	planów	wobec	tego	miejsca.	

Imprezy CIK-u
K. Orłowska fot.: K.Orłowska, A. Denderz
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