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Fot. Powiat Toruński

DOŻYNKI	PREZYDENCKIE
Tegoroczny czas dożynek w Gminie Chełmża trochę się wydłużył.	
Za	podsumowane	można	uznać	 je	w	momencie,	kiedy	delegacja	

Powiatu	 Toruńskiego	 reprezentowała	 województwo	 kujawsko-
pomorskie	 w	 dożynkach	 prezydenckich,	 prezentując	 przepiękny	
wieniec	–	dzieło	mieszkńców	Sołectwa	Strużal.	A	do	tego	muzyczna	
oprawa	w	wykonaniu	członków	gminnego	Zespołu	Polskie	Kwiaty.	

Naszym	 reprezentantom	 udało	 się	 spotkać	 z	 Parą	 Prezydencką.	
Prezydent	Andrzej	Duda	i	Pierwsza	Dama	wręczyli	im	pamiątkowy	
dyplom	za	udział	w	konkursie	na	najpiękniejszy	wieniec.	

Możemy	 być	 dumni,	 że	 to	wyjątkowe	wydarzenie	w	Warszawie	
odbyło	się	z	udziałem	mieszkańców	Gminy	Chełmża.	

Gratulujemy	Wam	i	dziękujemy!

Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża w najbliższym czasie 
funduje mieszkańcom nowe wydarzenia 
kulturalne.
Warto	 przyjrzeć	 się	 im	 z	 bliska,	 biorąc	

w	 nich	 udział.	 Proponowane	 oferty	 to	m.in.	
spektakl	teatralny	„Kominiarz	i	Młynarz”.

PROPOZYCJE	
KULTURALNE

UPOMINEK
Ten oto kosz z darami lata z Gminy Chełmża 
został przekazany w prezencie Pierwszej 
Damie RP Agacie Kornhauser-Duda przez 
delegację Gminy Chełmża podczas doży-
nek prezydenckich.

Kosz wspólnie przygotowali: Promocja UG Chełmża, 
CIK Gminy Chełmża i KGW Dziemiony i Zajączkowo. 
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Te	 spotkania	 stały	 się	 już	 powiatową	 tradycją.	 Sołtysi	 spotkali	 się	
po	raz	13,	a	członkinie	KGW	po	raz	7.	Spotkanie	zorganizowano	w	Ośrod-
ku	Wypoczynkowym	GRODNO	usytuowanym	nad	jeziorem	Grodzieńskim.

Głównym	punktem	spotkania	było	rozstrzygnięcie	konkursu	„Sołtys	
Roku	Powiatu	Toruńskiego	2020”.	Gratulacje	Starosty	Toruńskiego	tra�iły	
również	do	zwycięzców	wojewódzkiego	konkursu	„Agricola	–	Syn	Ziemi”.	
List	 gratulacyjny	 z	 rąk	 Starosty	 i	 Przewodniczącego	 Rady	 Powiatu	
odebrał	mieszkaniec	naszej	gminy	Włodzimierz	Romanowski	z	Zelgna.	

Kolejnym	 punktem	 programu	 był	 cykl	 wykładów	 poświęconych	
między	innymi	takim	zagadnieniom	jak	rejestracja	KGW	w	KRS,	pomysł	
na	biznes	czy	łąka	kwietna,	jako	świetna	alternatywa	dla	trawnika.	

W	 części	 integracyjnej	 ze	 sceny	 popłynęła	 muzyka	 w	 wykonaniu	
Orkiestry	Dętej	z	Gminy	Zławieś	Wielka.	Czas	uczestnikom	umiliły	również	
ciekawe	 konkursy	 z	 nagrodami	 przygotowane	 przez	 organiza-torów	
spotkania.

SOŁTYSI	I	GOSPODYNIE	NA	ZJEŹDZIE
Powiat toruński

W tym roku nasza gmina była gospodarzem kolejnego Zjazdu 
Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich. 

W	sobotę,	4	września,	w	Sołectwie	Windak	została	uroczyście	
otwarta	nowa	świetlica	wiejska.	Pierwsze	prace	przy	budowie	roz-
poczęto	w	2015	roku.	Obiekt	powstawał	w	etapach	i	przy	udziale	
gminnej	brygady	budowlanej.	Kosztował	prawie	180	tys.	zł,	w	ca-
łości	 pochodzących	 ze	 środków	 budżetowych	 Gminy	 Chełmża,	
w	tym	z	Funduszu	Sołeckiego	Windaka	blisko	20,5	tys.	zł.	W	budyn-
ku	o	powierzchni	prawie	50	m²	mieści	się	sala	spotkań	z	aneksem	
kuchennym	i	zaplecze	socjalne.	Budynek	posiada	także	duży	taras.	
Teren	 wokół	 świetlicy	 został	 ładnie	 zagospodarowany	 i	 będzie	
nadal	udoskonalany.	Przy	 świetlicy	stanie	 jeszcze	pomieszczenie	
gospodarcze.	

W	 świetlicy,	 będą	 odbywały	 się	 różne	 imprezy,	 takie	 jak	 np.	
dzień	dziecka,	dzień	kobiet	czy	wiejskie	festyny.
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NOWY	ROK	SZKOLNY	
Tradycyjnie 1 września w szkołach Gminy Chełmża zabrzmiał 
pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2021/2022.  

Edukacja

Od	 tego	 roku	 sieć	 szkół	 Gminy	 Chełmża	 tworzą	 trzy	 szkoły	
podstawowe:	SP	Grzywna,	SP	Kończewice	 i	SP	Zelgno.	Największą	
szkół	 jest	 SP	 Zelgno.	 Wprowadzenie	 zmian	 w	 sieci	 szkół	 Gminy	
Chełmża	spowodowała	konieczność	jej	dostosowania	do	zachodzących	
zmian	 demogra�icznych	 oraz	 zoptymalizowanie	warunków	 nauczania	
w	oparciu	o	bazę	istniejących	obiektów	szkolnych	(UCHWAŁA	Nr	XLVII/291/21	RADY	GMINY	CHEŁMŻA	z	dnia	30.08.2021	r.).	

W	gminnych	szkołach	uczy	się	753	uczniów	(w	tym	kl.”0”).	W	gminie	funkcjonują	także	dwa	punkty	przedszkolne,	do	których	
uczęszcza	38	maluchów.

	JEST	ŚWIETLICA	WIEJSKA
Windak
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Takiego obiektu mogą pozazdrościć inne sołectwa w gminie. 
Może to niewielki budynek, niczym wielkim się nie wyróż-
niający, ale jakże przyjazny swoim mieszkańcom. 

Sołectwo	Windak,	to	najmłodsze	z	sołectw	w	Gminie	Chełmża.	
Administracyjnie	zostało	wydzielone	z	obszaru	Sołectwa	Głuchowo	
przed	prawie	30	laty.



Krzysztof Zegarski – Sala bankietowa w Chełmży
Apteka Nagietek Bogumiła Demska – Zelgno 
Piekarnia „JUSTYNEX” w Chełmży B. Malczewski 
Tomasz Forajta / Michał Forajta  M.T.F.RAPER s.c.
Małgorzata i Lech Polikowscy Piekarnia TRADYCJA – Chełmża 
Małgorzata i Mirosław Łagód  P.U.H. TRANS RACH – Skąpe 
Hurtownia motoryzacyjna „GORDON” Krzysztof Krawiec 
DIAGNOTEST Zelgno – Maria i Kazimierz Lewandowscy
Kamilla i Zbigniew Kwiatkowscy Firma PRESTIGE – Chełmża 
LODZIARNIA „LODY NA SKWERKU” – Chełmża
NO LIMIT FITNESS Chełmża
GABINET „PORA NA MASAŻ” – Chełmża 
ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH Ewa Rzymkowska – Chełmża
Piotr Guranowski PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG Bielczyny
Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych (TUW), Biuro regionalne w Toruniu 
Teresa i Stanisław Adamczyk ZAKŁAD USŁUG DROGOWO-TRANSPORTOWYCH Skąpe
Gospodarstwo rolne Romuald Wiśniewski – Sławkowo
Gospodarstwo rolne Stanisław Krzemień – Mirakowo 
Gospodarstwo rolne Janusz Klicman – Skąpe
Gospodarstwo rolne Bogusław Cybula – Szerokopas
Katarzyna Moś „AVON” – Chełmża
SKLEP „TYGRYSEK” – Chełmża
PSB  „MRÓWKA” – Chełmża 
EUROECO Beszczyński – Chełmża
LEWIATAN – Zelgno 
DARPLAST FPHU – Dariusz Gałązka 
Mariusz Dudek – Ratownik medyczny
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SPONSORZY	DOŻYNEK	GMINNYCH	–	DZIEMIONY	2021'

Ewa i Jakub Skonieczni – Dziemiony 
Małgorzata i Robert Gajewscy – Dziemiony, 
Regina i Wiesław Wójcik – Dziemiony  
Iwona i Jarosław Sierbińscy – Dziemiony 
Aleksandra i Grzegorz Szakiewicz – Dziemiony 
Krystyna i Marian Dudek – Dziemiony 
Dorota i Tomasz Kasper – Dziemiony
Agnieszka i Robert Krakowiak – Dziemiony
Lucyna i Krzysztof Olech – Dziemiony 
Agata i Mieczysław Komadowscy – Dziemiony 
Jolanta i Grzegorz Luntkowscy – Dziemiony
Krystyna i Marian Marcinik – Dziemiony
Izabela i Krzysztof Kaczorek – Dziemiony
Lucyna i Jarosław Wójcik – Dziemiony 
Mirosława i Marian Niedźwieccy – Dziemiony  
Tomasz Pepliński – Dziemiony
Barbara i Wojciech Kruk – Dziemiony 

Krystyna i Tadeusz Tokarz – Dziemiony 
Janina i Adam Więcławscy – Dziemiony 
Sylwia i Krzysztof Piaseccy – Dziemiony
Maria i Tadeusz Fusiara – Dziemiony 
Dorota i Zenon Braniccy – Dziemiony
Iwona i Mariusz Czarneccy – Dziemiony 
Marianna i Hanryk  Kłoda – Dziemiony 
Sławomira i Tomasz Śliwka – Dziemiony
Sylwia i Kazimierz Pacek – Dziemiony
Iwona i Jarosław Markiewicz – Dziemiony 
Elżbieta i Piotr Durda – Dziemiony 
Teresa i Krzysztof Orłowscy –  Dziemiony 
Irmina i Mariusz Klocek, Jan Harkot –  Dziemiony 
Wiesław Czarnecki – Dziemiony
Agata i Jacek Wolscy – Dziemiony
Joanna i Edmund Winogrodzcy – Dziemiony
Anna i Zbigniew Pokorscy – Dziemiony 
Bożena Grajkowska – Dziemiony 
Agnieszka i Jacek Grajkowscy – Dziemiony 
Aleksandra i Grzegorz Ostrowscy – Dziemiony 
Wanda i Daniel Jasińscy – Dziemiony
Aleksandra i Krzysztof Wiśniewscy – Dziemiony
Marlena i Sławomir Wójcik – Dziemiony
Lilla Stankowiak – Dziemiony
Anna Dymek i Przemysław Wojciechowski 
                                                             – Dziemiony

Święto Plonów – podsumowanie
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Starostwo Powiatowe w Toruniu 
Łukasz Kowalski Radny Powiatu Toruńskiego 
Katarzyna Lewandowska Radna Gminy Chełmża    
Koło Gospodyń Wiejskich Kiełbasin
Majątek rolny ZALESIE sp. z o. o. 
Poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny 
Adam Galus Radny Gminy Chełmża 
Franciszek Piróg Radny Gminy Chełmża
WODKAN Sp. z o. o.  Nowa Chełmża
Łukasz Piecyk – PZŁ Grodno w Mirakowie
Nadleśnictwo Golub – Dobrzyń
SEPPA Firma PH Jerzy Gil, Paweł Węgrzyn   
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Stanisław Klicman PHU EKOLAND – Skąpe
Krutelewicz Franciszek PHP FRANK 
Nadleśnictwo Czersk 
GASPOL S.A. 
Izabela i Michał Talarek – TALAR GRZYWNA 
Karol Lis – ECO SUN
VIRTUS SUN
Anna Dawiec – Sklep mięsny Chełmża
Kwiaciarnia Barbara Wicherska – Chełmża 
Firma Handlowa „ROL” Chełmża
Janusz Szczepański FIRMA PHU Chełmża
BANK NIKOLAUS TORUŃ
STAJNIA „WITKOWIA” Witkowo
NORDZUCKER S.A. Zakład Chełmża
Joanna i Rafał Bober – Zelgno
Lucyna i Piotr Krygier – Nowa Chełmża
Mariusz Domachowski – Pluskowęsy
Danuta i Henryk Fałkowscy – Pluskowęsy 
Paweł i Małgorzata Radzimscy – Pluskowęsy 
Ewa i Marek Wieczorkowscy – Kończewice 
Anna i Zygmunt Łęgowscy – Świętosław
Lucyna i Tomasz Gołaszewscy – Mirakowo 
Arkadiusz Domachowski – Witkowo  
Natalia Kasper i Bartłomiej Kuffel – Chełmża 
Paulina i Dariusz Kasper – Chełmża 
Dariusz Podsiedlik – Januszewo
Tomasz i Jakub Chojnacki
Rafał Zdziarski
Ewa Łukaszewska 
Anna Werner
Paweł Wojciechowski

DOŻYNKI	ROZLICZONE

Mieszkańcom Dziemion dziękujemy 
za zaangażowanie w przygotowanie 
dożynek, wielką gościnność, wspaniałą 
atmosferę oraz świetną zabawę.

Dziękujemy Centrum Inicjatyw Kultu-
ralnych Gminy Chełmża za przygoto-
wanie oprawy artystycznej. 

Sponsorom za finansowe wsparcie 
imprezy. Gościom za liczne przybycie 
oraz udział w gminnej uroczystości.

Od lewej: Wicestarosta dożynek – Jakub Skonieczny, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, 
Wicestarościna dożynek – Dorota Kasper, Starosta dożynek – Tadeusz Fusiara.

Dożynki Gminne w Dziemionach 2021' przeszły już do historii. Tutejsi 
mieszkańcy potwierdzili swoje duże zaangażowanie w lokalnej inicjatywie. Takie	wydarzenie	należy	podsumować	i	roz-

liczyć.	W	tym	celu	spotkali	się	główni	organiza-
torzy:	 Wójt	 Gminy	 Chełmża	 Jacek	 Czarnecki,	
Dyrektor	CIK	Gminy	Chełmża	Justyna	Błaszczyk	
i	Społeczny	Komitet	Dożynkowy	w	Dziemionach.	
Podsumowując:	 gminna	 impreza	 –	 udana,	
uczestnicy	 –	dopisali,	 zabawa	–	wyśmienita.	
Nawet	 pogoda	 dopisała,	 choć	 zapowiadano	
deszcz.	

Łączny	koszt	wydatków	związanych	z	impre-
zą	to	blisko	83	tys.	zł.	



SPRAWY SAMORZĄDOWE

Jedzenie,	które	teraz	uczniowie	mają	serwo-
wane	 z	 jedynej	 szkolnej	 kuchni	 w	 Zelgnie	 jest	
smaczne	 i	 zdrowe.	 Chodzi	 o	 to,	 żeby	 pokazać	
dzieciom,	że	i	w	szkolnej	stołówce	można	zjeść	
domowy	obiad.	

Na	 podnoszenie	 jakości	 gotowanych	 posił-
ków	i	na	usprawnienie	pracy	w	kuchni	wpływa	
jej	 systematyczne	 doposażanie	 w	 nowoczesny	
sprzęt.	 Dzięki	 temu	 może	 być	 skrócony	 czas	
przygotowania	posiłków	i	czas	ich	dostarczania	
do	pozostałych	szkół	w	gminie.	Dzięki	uzyskanej	
przez	gminę	dotacji	w	kwocie	prawie	80	tys.	zł	
kuchnia	w	szkole	w	Zelgnie	została	wyposażona	
w	nowoczesny	 sprzęt	 kuchenny	 jak	m.in.	 zmy-
warka	 gastronomiczna,	 6-palnikowa	 kuchnia	
gazowa,	 taboret	 gazowy,	 piec	 konwekcyjno-
parowy	czy	kocioł	warzelny.	Nowe	wyposażenie	
to	również	szafy,	mikser,	szatkownica	do	warzyw.	

Wsparcie	 �inansowe	 pochodzi	
ze	środków	budżetu	państwa	w	ra-

mach	 wieloletniego	 rządowego	 pro-
gramu	„Posiłek	w	szkole	i	w	domu”	
na	 lata	 2019-2023.	 Całkowity	 koszt	
zadania	 wynosi	 niecałe	 100	 tys.	 zł,	
w	tym	wkład	własny	samorządu	gmin-
nego	to	prawie	20	tys.	zł.	

Program	„Posiłek	w	szkole	i	w	do-
mu”	ma	na	celu	m.in.	doposażenie	oraz	
poprawę	 standardu	 funkcjonujących	
szkolnych	 stołówek,	 zwłaszcza	 włas-
nej	kuchni	i	jadalni.

Od	września	2020	roku	kuchnia	
szkoły	w	Zelgnie	gotuje	obiady	dla	
wszystkich	uczniów	z	gminy.	Przygo-
towuje	 i	 rozwozi	 także	 posiłki	 dla	
grupy	25	dzieci	w	Punkcie	Przedszkol-
nym	 w	 Skąpem,	 oraz	 oferuje	 pełne	
dzienne	 wyżywienie	 dla	 10	 dzieci	
w	Gminnym	Punkcie	Opieki	Dziennej.
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O	 przyznanie	 stypendium	 może	 ubiegać	 się	 student,	
który	na	stałe	mieszka	w	Gminie	
Chełmża,	 nie	 ukończył	 25	 lat	
oraz	 zaliczył	 kolejny	 rok	 stu-
diów	lub	studiuje	na	pierwszym	
roku	studiów	drugiego	stopnia,	
rozpoczętych	w	tym	samym	ro-
ku	 kalendarzowym,	 w	 którym	
ukończył	 studia	 pierwszego	
stopnia.

Dodatkowym	 kryterium	 poza	 wynikami	 w	 nauce	 są	
osiągnięcia	sportowe,	działalność	społeczna,	wolontariat	lub	
osiągnięcia	w	konkursach.	

Gminny	program	skierowany	jest	do	studentów	odbywa-
jących	studia	pierwszego	lub	drugiego	stopnia	albo	jednolite	
studia	magisterskie	w	rozumieniu	Prawa	o	szkolnictwie	wyż-
szym,	w	trybie	studiów	dziennych.	

Studenci,	którzy	osiągają	wybitne	wyniki	sportowe,	rangi	
mistrzowskiej	lub	międzynarodowej,	otrzymają	stypendium	
niezależnie	od	średniej	ocen.	

	Wysokość	przyznanego	stypendium	wynosi	miesięcznie	
250,00	zł	i	wypłacane	jest	przez	10	miesięcy	tj.	w	okresie	od	
października	2021	r.	do	lipca	2022	r.	

Student	 ubiegajacy	 się	 o	 stypendium	 powinien	 złożyć	
wniosek	na	obowiązującym	formularzu	razem	z	wymaganymi	
załącznikami:	 zaświadczeniem	 z	 uczelni	 potwierdzające	
osiągnięte	wyniki	w	nauce	oraz	dokumenty	potwierdzające	
inne	osiągnięcia	studenta.	Decyzję	o	przyznaniu	stypendium	
podejmie	komisja	powołana	przez	Wójta	Gminy	Chełmża.	

Wnioski	należy	 składać	do	11	października	br.	w	sie-
dzibie	 Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Chełmży,	
mieszczącego	się	przy	ul.	Paderewskiego	11.	

Więcej	informacji	można	uzyskać	pod	tel.	56	6756019.

W	 terminie	 wpłynęło	 65	 wniosków	
(jeden	 nie	 spełniał	 kryteriów	 formalnych).	
S� rednie	 ocen	 uzyskanych	 przez	 uczniów	
w	ubiegłym	roku	szkolnym	wynosiły	od	4,13	
do	5,69.	

W	roku	szkolnym	2021/2022	stypendium	
otrzyma	 pierwszych	 35	 uczniów	 z	 listy	

rankingowej,	 którzy	mogą	 pochwalić	 się	 średnią	 ocen	 od	 4,90	
do	 5,69.	 Na	wypłatę	 stypendiów	 Gmina	 Chełmża	przeznaczy	
52.650	zł.	Fundusz	Stypendialny	tworzą:	środki	własne	Gminy	
Chełmża,	 darowizny	 od	Wójta	 Gminy	 Chełmża	 Jacka	 Czarnec-
kiego	i	Radnych	Gminy	Chełmża.	Informacje	o	przyznaniu	bądź	
odmowie	 stypendium	 zostały	 do	 wnioskodawców	 wysłane	
pocztą	tradycyjną.

Fundusz	 Stypendialny	 im.	 Jacka	 Luntkowskiego	 w	 Gminie	
Chełmża	 istnieje	 już	 od	 2000	 roku.	 Zgodnie	 z	 uchwałą	 nr	
XII/85/19	Rady	Gminy	Chełmża	z	dnia	28	maja	2019	r.	w	sprawie	
Regulaminu	 przyznawania	 stypendiów	 dla	 uczniów	 szkół	
ponadpodstawowych	 –	 stypendium	 z	 funduszu	 stypendial-
nego	im.	Jacka	Luntkowskiego	może	być	przyznane	uczniowi	
szkoły	 ponadpodstawowej,	 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	
najmniej	4,00	oraz	co	najmniej	bardzo	dobrą	ocenę	z	zachowania.

O	 stypendium	może	 ubiegać	 się	 uczeń	 po	 ukończeniu	 pier-
wszego	roku	nauki.	Stypendium	jest	przyznawane	na	rok	szkolny	
od	 1	 września	 do	 30	 czerwca	 i	 wynosi	 150	 zł	 miesięcznie.	
Stypendysta,	 który	 wykazał	 się	 najwyższą	 średnią	 na	 liście	
rankingowej	 otrzymuje	 dodatkowe	 jednorazowe	 wyróżnienie	
w	wysokości	odpowiadającej	kwocie	miesięcznego	stypendium.	

OBIADY	ZE	SZKOLNEJ	KUCHNI
Szkoły w gminie

Stypendia gminne

Żywieniową rewolucję przeszły w minionym roku szkolnym  
szkoły w Gminie Chełmża. 

UWAGA!		NAJLEPSI		STUDENCI!
Do 11 października br. studenci z Gminy Chełmża mają 
czas, aby ubiegać się o stypendium. Stypendium zostanie 
przyznane pięciu najlepszym studentom z listy rankingo-
wej ustalonej na podstawie średniej ocen z egzaminów. 

STYPENDIA	PRZYZNANE
Fundusze na naukę

Wnioski o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Jacka 
Luntkowskiego na rok szkolny 2021/2022 zostały rozpatrzone. 

Uroczyste	 wręczenie	 stypendiów	 planowane	 jest	 na	
15	października	br.



3	września	podczas	uroczystej	gali	Wójt	Gminy	Jacek	Czarnecki	
wręczył	statuetkę	Szlachetnej	Podkowy	w	kategorii	Przedsiębiorczość	
Prezesowi	Zarządu	Krzysztofowi	Łęckiemu.

Taurus	 Ochrona	 to	 lider	 innowacji	 w	 zakresie	 zabezpieczeń	
technicznych	oraz	ochrony	osób	i	mienia.	

Firma	bazuje	 na	 innowacyjnych	 rozwiązaniach,	które	 zapewniają	
kompleksową	 ochronę	
24h/7	 oraz	 reprezentują	
najnowocześniejsze	 roz-
wiązania	 elektronicznej	
ochrony	 on-line.	 Firma	
oferuje	 również	 usługi	
projektowania	 i	montażu	
systemów	zabezpieczenia	
technicznego	 tj.	 alarmy,	
kamery,	kontrole	dostępu,	
inteligentne	domy.

Firma	oferuje	 również	
wynajem	 Przeciwinwigi-
lacyjnej	Sali	Rozmów	Nie-
jawnych	–	jedno	z	nielicz-
nych	rozwiązań	tego	typu	
w	Polsce.

WRZESIEŃ’ 2021SPRAWY SAMORZĄDOWE
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Budżet	gminy	 jest	rocznym	planem	jej	dochodów	
i	 wydatków	 oraz	 przychodów	 i	 rozchodów	 gminy,	
a	 także	 przychodów	 i	wydatków	 zakładów	 budżeto-
wych	 oraz	 funduszy	 celowych	 gminy.	 Budżet	 jest	
uchwalany	w	formie	uchwały	na	rok	budżetowy.

Uchwalenie	budżetu	należy	do	wyłącznej	kom-
petencji	rady	gminy,	a	opracowanie	projektu	bud-
żetu	–	do	wyłącznej	kompetencji	wójta.	

W	związku	z	tym	radni,	sołtysi,	mieszkańcy	gminy	
i	organizacje	pozarządowe	a	także	inne	podmioty	z	te-
renu	Gminy	mogły	składać	wnioski	i	propozycje	do	pro-
jektu	budżetu	gminy	Chełmża	do	30	września	2021r.	

Złożone	wnioski	stanowić	będą	 	materiały	pomoc-
nicze	do	opracowania	projektu	budżetu	i	nie	stanowią	
podstawy	 do	 ich	 obowiązkowego	 ujęcia	w	 projekcie	
budżetu.	 Sposób	 załatwienia	 wniosku	 budżetowego	
nie	wymaga	udzielenia	odpowiedzi	pisemnej.

Finanse Gminy

BUDŻET	NA	ROK	2022
W Gminie Chełmża przystąpiono do prac nad pro-
jektem budżetu na rok 2022. 

K. Orłowska 

CHRONIĄ	I	ZABEZPIECZAJĄ
Jubileusze w regionie

Rok 2021 to rok jubileuszu działalności firmy członkowskiej BCC 
Taurus Ochrona, która świętuje swoje 30-lecie. Firma współpracuje 
od lat z wieloma partnerami, w tym z Gminą Chełmża. 

K. Orłowska

Od miesiąca czerwca br. na terenie gminy realizowane są zajęcia 
w utworzonych czterech Klubach Seniora w miejscowościach: 
Bielczyny, Dziemiony, Dźwierzno, Kiełbasin. Łącznie w projekcie bierze 
udział 40 seniorów. 
W	każdym	Klubie	seniorzy	mogą	liczyć	na	wsparcie	ze	strony	wolon-

tariuszy.	 Ciekawa	oferta	 klubów,	możliwość	 spędzania	 czasu	w	miłym	
towarzystwie,	rozwijanie	swoich	zainteresowań	–	to	tylko	niektóre	z	zalet	
realizowanego	 projektu.	 Na	 klubowiczów	 czekają	 tematyczne	 zajęcia:	
�lorystyczno-rękodzielnicze,	 kulinarne,	 sportowe,	 taneczne,	 spotkania	
z	animatorem,	ze	specjalistami:	psychologiem,	pielęgniarką,	kosmetycz-
ką,	fryzjerką,	stylistką	mające	na	celu	edukację	seniorów	w	tematyce	pie-
lęgnacji	skóry,	a	także	jednodniowe	wycieczki.	Na	zakończenie	projektu	
zaplanowana	jest	wspólna	impreza	dla	wszystkich	uczestników	Klubów.	
Utworzone	Kluby	mają	na	 celu	przede	wszystkim	ukazanie	 seniorom,	
że	życie	na	emeryturze	nie	musi	być	wcale	nudne.

Kujawsko-Pomorska Teleopieka to projekt realizo-
wany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chełmży. W okresie maj – czerwiec prowadzona 
była rekrutacja. 
Do	 projektu	 zakwali�ikowano	 17	 osób.	 Opaski	

otrzyma	14	osób,	zaś	trzy	osoby	umieszczone	zostały	
na	 liście	 rezerwowej.	 Teleopieka	 jest	 usługą	 dającą	
możliwość	całodobowego	wezwania	pomocy	w	przy-
padku	zagrożenia	życia,	zdrowia	lub	bezpieczeństwa,	
np.	w	sytuacji	nagłego	zasłabnięcia	czy	upadku.	Dzięki	
posiadaniu	dostępu	do	„przycisku	życia”	w	formie	opa-
ski,	 zwiększy	 się	 poziom	 poczucia	 bezpieczeństwa.	
Wsparcie	w	formie	opaski	nasi	seniorzy	otrzymają	już	
w	najbliższym	czasie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kwietnia br. 
zachęcał mieszkańców gminy do wzięcia udziału 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej.	
Zgodnie	z	wytycznymi	–	uczestnikiem	warsztatów	

może	być	wyłącznie	osoba	niepełnosprawna	o	znacz-
nym	lub	umiarkowanym	stopniu	niepełnosprawności,	
w	wieku	od	16	do	45	lat.	Zajęcia	rozpoczną	się	z	począt-
kiem	2022	roku.	Na	zajęciach	oferowanych	będzie	wiele	
form	 terapii	 zajęciowej, 	 dzięki	 którym	 każdy	
z	uczestników	nauczy	się	czynności	życia	codziennego	
oraz	zaradności	osobistej,	a	także	uzyska	lepszą	spraw-
ność	psychospołeczną	i	podstawowe,	a	często	i	specja-
listyczne	umiejętności	zawodowe.	Zajęcia	odbywać	się	
będą	przez	pięć	dni	w	tygodniu.	Na	zajęcia	zapewniony	
będzie	dowóz.	Osoby	chcące	wziąć	udział	w	warszta-
tach	 mogą	 nadal	 zgłaszać	 się	 do	 Gminnego	 Ośrodka	
Pomocy	Społecznej	w	Chełmży.	

POMOC	SPOŁECZNA

Anna  Bykowska

GOPS informuje

KLUBY	SENIORA																											

	
Zakończył się kolejny etap projektu pn. ,,Pracujący, samodzielni, 
niezależni”. Każdy uczestnik został skierowany na indywidualne 
spotkanie z doradcą zawodowym. 
W	wyniku	przeprowadzonej	diagnozy	potrzeb	można	było	dokonać	

indywidualnej	 ścieżki	 wsparcia	 poprzez	 skierowanie	 uczestników	 na	
szkolenia	 zawodowe.	 Dokonano	 wyboru	 �irmy	 szkolącej,	 a	 następnie	
uczestnicy	od	22	lipca	do	18	sierpnia	brali	udział	w	szkoleniach.	Jedna	
grupa	została	skierowana	na	szkolenia	w	zakresie	opieki	nad	osobami	
starszymi	i	niepełnosprawnymi,	a	druga	z	grup	skorzystała	z	kursu	kom-
puterowego.	Uzupełnieniem	szkoleń	było	 skierowanie	 trzech	uczestni-
ków	na	kurs	prawa	jazdy.	Zajęcia	w	ramach	projektu	odbywały	się	w	świe-
tlicy	wiejskiej	w	miejscowości	Grzywna,	na	które	uczestnicy	byli	dowoże-
ni.	Na	zakończenie	projektu	uczestnicy	otrzymają	wsparcie	psychologa	
i	wezmą	udział	w	warsztatach	z	wizażu	z	udziałem	kosmetyczki,	stylisty	
oraz	fryzjera	i	odbędą	rozmowy	z	potencjalnym	pracodawcą.

PROJEKT	SZKOLENIOWY

WARSZTATY	TERAPII	ZAJĘCIOWEJ

TELEOPIEKA

Fot. nadesłane: Taurus Ochrona
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	 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości 
Skąpe poprzez stworzenie czytelni na świeżym powietrzu oraz 
ogrodów zapachowych”. 

Wykonawcą	 inwestycji	 jest	 Firma	 TESTA	 z	Warszawy.	 Koszt	
zadania	 wyniesie	 540.402,54	 zł,	 a	 zakończenie	 jego	 realizacji		
planowane	jest	do	10.	12.	br.	

Inwestycję	do�inansuje	samorząd	województwa	w	ramach	Pro-
gramu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	 lata	2014	-2020.	Kwota	
do�inansowania	wynosi	 334.604,00	 zł.	 Celem	projektu	 jest	 oży-
wienie	ogólnodostępnej	przestrzeni	publicznej	w	m.	Skąpe.	Pomysł	
ogrodu	zapachowego	i	czytelni	na	świeżym	powietrzu	przy	miej-
scowej	bibliotece	w	Skąpem	wymyślili	wspólnie	Pracownia	projek-
towa	Pasa	Desing	Magdalena	Balińska	i	Maria	Murawska	z	�irmy	
Dor�in	Grant	Thornton	Frąckowiak	Sp.	z	o.o.	z	Krystianem	Małkiem	
z	UG	Chełmża	Referat	PIR	prowadzącym	inwestycję.	Dyrektor	CIK	
Justyna	 Błaszczyk	 uzyskała	 dla	 projektu	 rekomendacje	 z	Woje-
wódzkiej	Biblioteki	Publicznej	Książnicy	Kopernikańskiej	w	Toru-
niu	potwierdzające	innowacyjny	pomysł	tego	przedsięwzięcia.		

Oprac. K. Orłowska, 
fot. K. Orłowska

SEZON	INWESTYCYJNY	W	PEŁNI

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strużal.
Roboty	budowlane	dobiegły	końca.	Wykonawcą	prac	była	

Firma	 Usługowa	 BUDMAR	 z	 Biskupic.	 Wartość	 zadania	 to	
899.990,00		zł.		

Inwestycja współfinansowana 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 . 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach zakończona. 
Wykonawcą	 inwestycji	 była	 Firma	 Usługowa	 BUDMAR	

z	Biskupic.	Wartość	inwestycji	to	859.000,	00		zł.		
Inwestycję zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014–2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społecz-
ność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

Termomodernizacja budynku głównego dawnego Gimnazjum 
w Głuchowie (obecnie Szkoły Podstawowej Kończewice).
Prace	 przy	 realizacji	 przedsięwzięcia	 do�inansowanego		

w	ramach	RPO	ZIT	dobiegły	końca.	Wykonawcą	robót	była	
�irma	ABC	Nieruchomości	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Brodnicy.		
Wartość	robót	to	kwota	ok.	1.732.604	zł.

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Grzywnie w tym remont 
dachu i wymiana ogrodzenia.
Inwestycja	jest	na	ukończeniu.	Roboty	realizuje	Przedsiębior-

stwo	Handlowo-Usługowe	BUD-POL	Toruń.	Roboty	objęły	przebu-
dowę	pomieszczeń	na	punkt	przedszkolny	wraz	z	szatnią.	

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	siedzibą	w	Toru-

niu.	Wykonano	instalacje,	a	obecnie	wykonywane	są	tynki	wew-
nętrzne	i	instalowana	jest	winda.		  

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy. 
Wykonawcą	 inwestycji	 jest	 Firma	 Usługowa	 BUDMAR	

z	Biskupic.	Wykonano	rozbiórkę	istniejących	garaży	oraz	po-
mieszczenia	gospodarczego.	Obecnie	trwają	prace	przy	fun-
damentach	pod	przyszły	budynek.		

W Kończewicach na terenie istniejącego Miejsca Pamięci trwa 
budowa  Kopca „Ziemia Polaków”. 
Planowane	ukończenie	prac	–	przed	obchodami	tegorocznego	

S�więta	 Niepodległości.	 Budowla	 stanowi	 główny	 punkt	 istnieją-
cego	tutaj	Miejsca	Pamięci.	Korpus	wzniesienia	ma	kształ	ściętego	
stożka	o	średnicy	25	m	u	podstawy	i	wysokości	8	m.	Atrakcją	na	
Kopcu	 będzie	 ścieżka	 rekreacyjna,	 która	 prowadzi	 na	 platformę	
widokową.	Kopiec	„Ziemia	Polaków”	będzie	upamiętniać	bohate-
rów,	miejsca	walki,	męczeństwa	i	chwały	Polaków.	

	Udostępnienie	Kopca	ma	być	wydarzeniem	na	skalę	kraju.	

Inwestycja zrealizowana została w ramach ZIT Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. Oś priorytetowa 3, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Inwestycja współfinansowana 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. 

STRUŻAL

KOŃCZEWICE

KOŃCZEWICE

GŁUCHOWO
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SIEĆ	DROGOWA
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Ruszyła „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 30/2 
w miejscowości Drzonówko”.
Inwestycję	 wykona	 Zakład	 Drogowo	 Budowlany	

Rogowo	 Sp.	 z	 o.o.	 Sp.	 komandytowa	 za	 kwotę	 brutto	
255.520,82	zł.	

Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego 
transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi pole-
gająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powia-
towej nr 2016 C Kończewice – Warszewice”.
Inwestycja	 kosztować	 będzie	 brutto	 1.212.600,86	 zł.	

Wykonawcą	zadania	jest	�irma	Bios	Sp.	z	o.o.s.k	z	Chełmży.	

Zrealizowano „Przebudowę drogi gminnej nr 100502 C 
w miejscowości Skąpe” na odcinku o długości 474 mb. 
Droga	zyskała	nawierzchnię	asfaltową	o	szerokości	5	

mb,		odcinek	chodnika	i	zatokę	autobusową.		

Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 100556 w miejsowości 
Grzywna. 
W	ramach	inwestycji	na	trzech	odcinkach	została	wykonana	na-

wierzchnia	bitumiczna	wraz	z	zjazdami	na	łącznej	długości	999	mb.	
W	 zakresie	 projektu	 wykonano	 także	 przebudowa	 skrzyżowania	
z	drogą	powiatową	nr	2026.	

Łączny	koszt	inwestycji	wyniósł		426	550,47	zł.		

W realizacji zadanie „Ograniczenie emisji spalin poprzez 
rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się 
w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko – 
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego część I Nawra – 
Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – 
Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg woje-
wódzkich nr: 551, 649 i 554”. 
Inwestycja	polega	na	budowie	drogi	rowerowej	w	miej-

scowości	 Kończewice	 oraz	 od	 miejscowości	 Mirakowo	
do	miejscowości	Sierakowo	na	odcinku	o	długości	około	
13	km	i	szerokości	2	m.	Wykonawcą	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.	Planowany	termin	zakończenia	zadania	
to	marzec	2022	roku.

Budowana jest „Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – 
Sławkowo ekologicznie i bezpiecznie”. 
Inwestycja	 realizowana	 w	 partnerstwie	 Powiatu	 Toruńskiego	

i	 Gminy	 Chełmża	 przez	 �irmę	 BIOS	 Sp.	 z	 o.	 o.	 Sp.	 komandytowa.	
Zadanie	 polega	 na	 budowie	 drogi	 rowerowej	 o	 nawierzchni	 bitu-
micznej	na	odcinku	o	długości	4,22	km	i	szerokości	2	m.	

Całkowita	wartość	zadania	to	3.574.616,68	zł.	 	Planowany	termin	
zakończenia	zadania	to	listopad	2021	r.

Zakończono realizację zadania „Rozbudowa DW 551 
Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno poprzez budowę drogi 
rowerowej na odcinku Zelgno – Pluskowęsy”. 
Wybudowana	droga	rowerowa	to	odcinek	o	długości	

3,425	km	i	szerokości	2	m.	
Wykonawcą	 inwestycji	 było	 Przedsiębiorstwo	 Robót	

Drogowo–Budowlanych	DROBUD	Spółka	Jawna	z	Chełmży.	
Koszt	inwestycji	wyniósł	1.529.657,56	zł.	

Przebudowa dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości 
Zalesie ( kierunek Cypel). 

17.	 09.	 br.	 upłynął	 termin	 składania	 ofert	 w	 postępo-
waniu.	Wpłynęły	dwie	oferty	i	obecnie	trwa	ocena	ofert.	

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy 
Chełmża w miejscowościach Grzywna i Bielczyny 
Obecnie	 jest	 ogłoszone	 postępowanie	 o	 udzielenie	

zamówienia	 publicznego	 na	 zadanie.	 Termin	 składania	
ofert	zaplanowano	na	dzień	17	października	br.	

Planowanie – Inwestycje – Rozwój

Zakończono realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwu-
warstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o mini-
malnej grubości warstw wynoszących po 6 cm, wykonanej od pod-
staw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej na długości 0,581 km, 
w obrębie geodezyjnym: Świętosław dz. nr 18”. 
Całkowity	koszt	budowy	drogi	wyniósł	377.485,36	zł,	z	czego	27%	

(104.580,00	zł)	współ�inansowano	z	środków	budżetu	Województwa	
Kujawsko	–	Pomorskiego.	

Wykonawcą	przebudowy	drogi	gminnej	100511	C	w	S�więtosławiu	
była	�irma	TRANSBRUK	BARCZYN� SCY	Sp.	z	o.	o.	z	siedzibą	w	Pigży.

Zadanie	 realizowane	w	partnerstwie	Województwa	Kujawsko	 –	
Pomorskiego,	 Powiatu	 Toruńskiego,	 Gminy	 Chełmża,	 Gminy	
Kowalewo	 Pomorskie	 współ�inansowane	 ze	 środków	 Europej-
skiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego.		

Zadanie	 było	 współ�inansowane	 ze	 środków	 Funduszu	 Dróg	
Samorządowych.	

Zadanie	współ�inansowane	ze	środków	Rządowego	Funduszu	Rozwoju	Dróg.

Zadanie	jest	współ�inansowane	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	
Regionalnego.

Zadanie	 jest	 współ�inansowane	 ze	 środków	 Europejskiego	
Funduszu	Rozwoju	Regionalnego.	

W budowie droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo 
od strony Browiny.

Świętosław

Przebudowana została droga wewnętrzna na działce 4/1 w miej-
scowości Dziemiony na długości 266 m. 
Koszt	inwestycji	to	150.658,10	zł.	

Oprac. K. Orłowska, 
fot. K. Orłowska, B. Siwek
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K .Orłowska

Szczegółowo	 została	 opisana	
w	monogra�ii	dr	Piotra	Bireckiego	
„Gmina	Chełmża.	Szkice	z	dziejów”.	
Dziemiony	to	wieś,	która	znana	jest	
ze	 słynnej	 alei	 lipowej,	 stanowią-
cej	 pomnik	 przyrody,	 co	 zostało	
podkreślone	 w	 tegorocznym	 logo	
dożynek.	 Dominującym	 elemen-
tem	gra�iki	było	drzewo	lipa.	

Z	 Dziemionami	 wiążę	 się	 też	
ciekawa	 legenda.	 Niemiecka	 naz-
wa	miejscowości	Dreilinden	odno-
towana	 została	 kilkanaście	 lat	 po	
wojnach	napoleońskich.	Odnosi	się	
do	trzech	lip	zasadzonych	niegdyś	
we	 wsi,	 które	 oznaczać	 miały	
miejsce	 pochówku	 trzech	 żołnie-
rzy	Armii	Napoleona,	cofającej	się	
w	nieładzie	w	1813	 roku	 z	Rosji.	
W	 każdej	 legendzie	 ukryte	 jest	
ziarno	prawdy.	

WIEŚ	Z	NAPOLEONEM
Wizytówka wsi

DZIEMIONY, to miejscowość 
z ciekawą metryką historyczną.

Ten legendarny fakt znają tutaj 
wszyscy miejscowi, a przypo-
minać ma o nim oto ta postać  
NAPOLEONA.

50-lecie	 małżeństwa	 święto-
wali	 24.10.2020	 r.	 Mają	 jedną	
córkę,	dwoje	wnucząt	oraz	dwo-
je	 prawnucząt.	 Pan	 Adam	 od	
urodzenia	 mieszka	 w	 Kończe-
wicach,	a	pani	Jolanta	jako	dzie-
cko	 z	 rodziną	 przeprowadziła	
się	z	gminy	Miastków	Kościelny.	
Hobby	pani	Joli	to	ogródek,	któ-
ry	 słynie	 z	 pięknych	 kwiatów	
i	dorodnych	warzyw	oraz	kuch-
nia	znana	z	cukierniczych	doko-
nań.	Z	kolei	pana	Adama	zawsze	
fascynowała	 hodowla	 gołębi	
pocztowych.	

Jubileusze mieszkańców

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co 
najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.	

Maria	i	Władysław	Piskrzyńscy	ze	Skąpego	50-lecie	
ślubu	 świętowali	 19.09.2020	 r.	 Wychowali	 wspólnie	
cztery	córki,	a	jesień	życia	umila	im	siedmioro	wnucząt	
oraz	czterech	prawnuków.	

Maria	 i	 Leonard	 Rasmus	 z	 Nawry	 50-lecie	 ślubu	
obchodzili	 16.01.2021	 r.	 W	 Nawrze	 zamieszkali	 krótko	
po	 ślubie	w	1972	roku.	Od	zawsze	bardzo	zaangażowani	
w	życie	społeczne	swojej	wsi	oraz	gminy.	Pan	Leonard	był	
dwie	 kadencje	 Radnym	 Gminy	 Chełmża.	 Wychowali	
czwórkę	 dzieci,	 mają	 sześcioro	 wnucząt.	 Pan	 Leonard	
pracował	w	 Zakładzie	Hodowli	 Roślin	w	Nawrze,	 a	 pani	
Maria	 w	 zakładowym	 przedszkolu.	 Obecnie	 obydwoje	
przebywają	na	emeryturze.

	 Józefa	 i	 Jan	 Stokłosa	 z	 Kuczwał	 50-lecie	 złożenia	
przysięgi	małżeńskiej	świętowali	27.06.2020	r.	Mają	troje	
dzieci	 i	 pięcioro	 wnucząt.	 W	 Kuczwałach	 zamieszkali	
po	ślubie	i	mieszkają		tutaj	do	tej	pory.

Jest	to	dowód	uznania	dla	trwałości	małżeństwa	i	rodziny.		
„Złote	Gody”	to	niezwykłe	wydarzenie	nie	tylko	dla	Jubilatów,	
ale	 również	 dla	 ich	 rodzin	 oraz	 przyjaciół.	 Ze	 względu	 na	
epidemię,	tradycyjne	uroczyste	wręczenie	medali	 	Jubilatom	
z	naszej	gminy	nie	mogło	odbyć	się	w	siedzibie	Urzędu	Stanu	
Cywilnego.	 Dlatego	 forma	 wręczania	 odznaczeń	 ustalana	
była	 indywidualnie	 z	 zainteresowanymi.	 Gazeta	 Gminy	
Chełmża	KURENDA	prezentuje	dostojnych	Jubilatów.

Zebrała E. Skonieczna; Oprac. K. Orłowska; 
Fot.: K. Orłowska i zbiory rodzinne Jubilatów

RAZEM	OD	PÓŁ	WIEKU

Jolanta	i	Adam	Łuczak	z	Kończewic

Szanownym Jubilatom życzymy
 kolejnych Jubileuszy 
w szczęściu i zdrowiu!

DZIEJE SIĘ W GMINIE
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MEMORIAŁ	ROZEGRANYWĘDKOWALI	O	PUCHAR	WÓJTA
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Ponad	20	zawodników	rozgrywało	swoje	mecze	w	świetnej	
atmosferze	 sportowej	 rywalizacji.	 Memoriał	 był	 okazją	 do	
wspólnych	 rozmów,	 biesiady,	 ale	 przede	wszystkim	wspom-
nień	osób,	których	już	nie	ma	wśród	nas.	Ich	pamięć	uczciliśmy	
symboliczną	 minutą	 ciszy.	 Miejmy	 nadzieję,	 że	 już	 za	 rok	
odbędzie	się	kolejna	edycja	tego	memoriału.	

DZIEJE SIĘ W GMINIE

Zawody	przeprowadzone	zostały	na	 Jeziorze	Chełmżyńskim,	
na	terenie	Zalesia	(tzw.	Cypel)	w	formie	drużynowej	spinningowej	
z	łodzi	na	żywej	rybie.

W	 zawodach	uczestniczyło	 26	drużyn.	 Zwycięzcy	 otrzymali	
pamiątkowe	 puchary	 oraz	 vouchery	 podarunkowe	 na	 sprzęt	
wędkarski.	Ponadto	wśród	wszystkich	uczestników	rozlosowano	
sprzęt	wędkarski.

Głównym	organizatorem	zawodów	był	Dariusz	Słowiński,	
a	współorganizatorami:	Koło	Miejskie	PZW	w	Chełmży	i	Gmi-
na	Chełmża.	 Sponsorami	nagród	byli:	 Germina,	 Sklep	węd-
karski	BigRiver,	Gmina	Chełmża	i	osoby	�izyczne.

      VII Memoriał Marka Grubeckiego w piłce siatkowej  
rozegrany! W niedzielę 29 sierpnia odbyła się cykliczna 
impreza przy Orliku w Pluskowęsach. 

Podziękowania	za	wsparcie	dla:		
Gmina	Chełmża;		Gras-Ogrody	S.	C.	P.	M.	Grubeccy;
Diagnotest	K.	Lewandowski;			Państwo	H.	S.	Antkowiak;
Państwo	I.	A.	Pietrowscy;	Państwo	B.	J.	Niedziałkowscy							

 Animator Marek Zając 

Zawody wędkarskie

W naszej gminie podczas jednej z wakacyjnych sobót odbyły 
się pierwsze ogólnopolskie zawody wędkarskie spinningo-
we o Puchar Wójta Gminy Chełmża.

K. Orłowska

Piłka plażowa

Bielczyny

Za nami II edycja Biegamy Razem z Bielczynami 
zrealizowana w ramach gminnego programu 
„Gmina Chełmża – Zdrowa Gmina”. Organizatorki 
wydarzenia to Koło Gospodyń Wiejskich Kobiety 
Aktywne OD-NOVA z Bielczyn.

TUTAJ	DOBRZE	SIĘ	BIEGA

W	 ramach	 imprezy	 odbył	 się	 RODZINNY	 BIEG	 PO	
ZDROWIE,	 w	 którym	 udział	 brały	 całe	 rodziny.	
Łącznie	 pobiegło	 85	 uczestników.	 Każdy	 z	 nich	
otrzymał	pamiątkowy	medal,	a	trzech	najlepszych	
zawodników	w	 poszczególnych	 kategoriach	wie-
kowych	otrzymało	w	nagrodę	puchary.	

Dla	 dzieci	 zorganizowano	 wiele	 atrakcji:	 zjeżdżalnie,	
malowanie	twarzy,	pokaz	pierwszej	pomocy,	pokazy	straża-
ckie,	przejażdżki	motocyklowe,	konkursy	z	nagrodami.	

A	wszelkie	utraty	kalorii	uczestnicy	biegu	rekompenso-
wali	sobie	pysznym	jedzonkiem	przygotowanym	przez	same	
Organizatorki.

Podczas	 tego	 sportowego	 dnia,	 można	 było	 również	
korzystać	z	punktu	#SzczepimySię	z	KGW.	

Impreza	 zrealizowana	 została	 przy	 wsparciu	 Powiatu	
Toruńskiego,	Gminy	Chełmża	oraz	prywatnych	sponsorów:	
Sklepu	Justynex	Bogdan	Malczewski,	Firmy	Handlowej	ROL,	
Firmy	CEZAR	Piotr	Preuss.	Partnerzy	imprezy:	Radna	Gminy	
Chełmża	Katarzyna	Lewandowska,	Sołtys	Sołectwa	Bielczy-
ny,	Rada	Sołecka	Sołectwa	Bielczyny.

Organizatorki	 	dziękują	za	pomoc	i	wsparcie	pp.	Barbarze	
i	Wiesławowi	Budziakom,	p.	Dariuszowi	Gałązce	oraz	wszyst-
kim,	którzy	w	jakikolwiek	sposób	przyczynili	się	do	organizacji	
imprezy.	

Składają	 podziękowania	 wszystkim,	 którzy	 podczas	 im-
prezy	dołożyli	swoją	cegiełkę	do	zbiórki	na	leczenie	Ani	Szy-
meckiej.	Razem	udało	się	zebrać	niebagatelną	kwotę	1.055	zł	!

Na	 kolejny	 bieg	 BIEGAMY	 RAZEM	 Z	 BIELCZYNAMI,	
z	 gwiazdką	 w	 tle	 KGW	 Kobiety	 Aktywne	 OD-NOVA	
zapraszają	12	grudnia	2021	r.

K. Orłowska          

Fot.: KGW KA OD-NOVA Bielczyny



GAZETA GMINY CHEŁMŻA   10

Kończewice

Projekty w realizacji

DZIEJE SIĘ W GMINIEWRZESIEŃ’ 2021

IMPREZA	Z	NA-PĘDEM

Podczas	zorganizowanego	 festynu	rodzinnego	QńPresja	pro-
ponującego	wiele	atrakcji,	bawiły	się	całe	rodziny.	Koń,	moc,	siła,	
wysiłek	–	 tak	można	tłumaczyć	nazwę	festynu.	Obrazu	 imprezy	
dopełniły	ciekawe	pokazy	oraz	muzyczny	występ	kapeli	Toruniacy.	
Uczestnicy	mogli	z	bliska	przyjrzeć	się	autentycznej	pracy	miej-
scowego	 kowala	Wojciecha	 Piaseckiego.	 Z	 kolei	 strażacy	 z	 koń-
czewickiej	OSP	zorganizowali	pokazy	samochodów	oraz	sprzętu	
strażackiego	 i	 jego	 zastosowanie.	 Skoro	 obecny	 był	 kowal,	 nie	
mogło	zabraknąć	prawdziwych	koni.	Ośrodek	Jeździecki	z	Gzina	
zapewnił	przejażdżki	konne.

Nie	zabrakło	także	koni	mechanicznych.	Po	terenie	rekreacyj-
nym	 odbywały	 się	 przejażdżki	 TIR-em,	 qadem	 i	 motocyklami.	
W	pęd	po	miasteczku	rowerowym	wprawione	zostały	przez	naj-
młodszych	 uczestników	 rowery,	 a	 przez	 nieco	 starszych	 opony	
samochodowe	podczas	zorganizowanych	konkursów.	

KOŃCZEWICE – przedostatnia wakacyjna sobota upłynęła 
tutaj pod znakiem symbolu wsi – galopującego konia.

	Niektórzy	z	uczestników	festynu	z	domów	
zabrali	z	sobą	koniki	na	biegunach	i	tym	sposo-
bem	powstała	ciekawa	plenerowa	ekspozycja.	
Chociaż	 na	 początek	 niewielka,	 to	 zaintereso-
wanie	najmłodszych	było	ogromne.	Można	było	

także	skorzystać	z	lokalnej	gastronomii,	o	którą	zadbały	panie	
z	KGW	w	Kończewicach	 i	miejscowi	 strażacy.	Dużym	powo-
dzeniem	cieszyło	się	stoisko	z	owocowymi	przekąskami,	o	któ-
re	zadbał	Radny	Gminy	Chełmża	Rafał	Grupa.	Wspólna	zabawa	
taneczna	pod	chmurką	przy	muzyce	DJ	zakończyła	festyn.	

Festyn	został	zrealizowanywe	współpracy	Gminy	Chełmża,	
Radnego	Gminnego	Rafała	Grupa,	Sołtysa	i	Sołectwa	Kończe-
wice,	OSP	Kończewice	 i	 KGW	Kończewice.	W	obsłudze	 kon-
kursów	 pomagały	 także	 miejscowe	 wolontariuszki	 Amelia,	
Weronika	i	Martyna.	

Impreza	współ�inansowana	była	z	budżetu	obywatelskiego	
Powiatu	Toruńskiego,	przez	Gminę	Chełmża,	Fundusz	Sołecki	
Kończewic	i	prywatnych	sponsorów:	Radnego	Gminy	Chełmża	
Rafała	Grupa	i	Firmę	TALAR	z	Grzywny.	

K. Orłowska

Od	 czerwca	 młodzież	 z	 Gminy	
Chełmża	brała	udział	w	niecodziennych	
warsztatach	 fotogra�icznych,	 zgłębia-
jących	 pojęcia	 solarigra�ii,	 luksogra�ii	
i	 camery	 obscura.	 Uczestnicy	 samo-
dzielnie	wykonali	aparaty,	które	przez	kilka	miesięcy,	przy-
mocowane	 do	 słupów,	 drzew	 czy	 domów,	 tworzą	 zdjęcia	
krajobrazów.	 Portrety	 zostały	 wykonane	 przez	 skrzynki	
narzędziowe.	W	połączeniu	z	ciemnią	i	chemią	fotogra�iczną	
młodzież	nauczyła	się	współpracy	z	światłem.	

Przygoda	 z	 rytmem	 wschodów	 i	 zachodów	 Słońca	 oraz	
prymitywnym	 aparatem	 uczy	 młodzieży	 cierpliwości	 oraz	
otwiera	nieograniczone	wyobraźnią	nowe	ujęcia	fotogra�iczne,	
z	których	będą	mogli	korzystać	przez	całe	życie.	

Efekty	 kilkumiesięcznej	 pracy	 zostały	 zaprezento-
wane	w	październiku	br.	w	galerii	Stara	Szopa	w	Grzywnie.	
Fotogra�ie	i	video	relacje	można	śledzić	na	TikToku	i	fanpage'u	
Tropiciele	S�wiatła.	

Projekt	 został	 do�inansowany	 ze	 środków	 Ministra	 Kultury,	 Dziedzictwa	
Narodowego	i	Sportu	w	ramach	programu	„Bardzo	Młoda	Kultura	2019-2021”.	

TROPICIELE	ŚWIATŁA	
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża przy 
współpracy z Szkołą Podstawową w Grzywnie zrealizo-
wało projekt pt. „Tropiciele światła”

Koordynator projektu Agnieszka Denderz, Instruktor CIK Gminy Chełmża

Dziękujemy!



Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie zorganizo-
wała „Wakacje z Biblioteką”.
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RELACJA	Z	WYPRAWY	

INTEGRACJA	Z	REKREACJĄ

WRZESIEŃ’ 2021

Były	konkursy	rodzinne,	loteria	fantowa,	słodki	poczę-
stunek	oraz	ognisko.	Swoją	obecnością	zaszczycili	uczestni-
ków	 pikniku	 ks.	 kan.	 Tadeusz	 Kozłowski	 i	 Radna	 Gminy	
Chełmża	Dorota	Kurdynowska.	

DZIEJE SIĘ W GMINIE

26	 sierpnia	 wczesnym	 rankiem	 wyjechaliśmy	
w	 stronę	Wałbrzycha,	 aby	 odwiedzić	 piękny	Zamek	
Książ	 oraz	 jego	podziemia,	 które	budowali	więźnio-
wie	obozu	koncentracyjnego	Gross-Rosen.	Po	wyczer-
pującym	zwiedzaniu	zamku	pojechaliśmy	do	Szczyt-
na,	która	była	naszą	bazą	wypadową.	27.08	wybraliś-
my	się	do	Skalnego	Miasta	w	Adrśpachu	(Republika	
Czeska)	 –	 rozciągający	 się	 na	 17	 ha	 skalny	 labirynt	
wywarł	na	nas	wielkie	wrażenie.	Skalne	miasto	zimą	
zagrało	w	hollywoodzkim	hicie	„Opowieści	z	Narni”.	
W	 drodze	 powrotnej	 zatrzymaliśmy	 się	w	 browarze	 Pri-
mator,	tam	czekała	nas	degustacja	różnych	gatunków	piw.		
28	 sierpnia	 pojechaliśmy	 do	 Zamku	 Grodno	 w	 Zagórzu.	
Kolejny	 raz	 pokonaliśmy	wejście	 pod	 górkę	 i	 niezliczoną	
ilość	schodów.	Tego	samego	dnia	zobaczyliśmy	także	zaporę	
w	 Lubiechowie	 (to	miniatura	 zapory	 na	 Solinie	w	 Biesz-
czadach).	Później	pojechaliśmy	do	Sztolni	kompleksu	Riese	
–	podziemnego	miasta.	Opowieści	o	powstaniu	 tych	pod-
ziemi	bardzo	nas	poruszyły.	Następnego	dnia	–	29.08	ruszy-
liśmy	do	naszych	południowych	sąsiadów.	Praga	–	stolica	
Czech	 urzekła	 nas	 pięknem	 i	 historią.	Hradczany	 –	 pałac	
cesarski,	ogrody	i	dziedzińce	zamkowe	i	panorama	miasta.	
30	 sierpnia	 zwiedzliśmy	 sanktuarium	 w	 Wambierzycach	
zwane	S� ląską	Jerozolimą	oraz	Twierdzę	Srebrna	Góra,	gdzie	
stacjonowało	niegdyś	wojsko	pruskie.	

Kolejnym	punktem	była	Kopalnia	Złota,	tam	wędrowaliśmy	podziem-
ną	trasą	turystyczną,	w	której	skład	wchodzi	„Sztolnia	Gertruda”	a	w	
„Sztolni	Czarnej”	zobaczyliśmy	jedyny	w	Polsce	podziemny	wodospad.

Najczęściej	 słyszanym	 zwrotem	 podczas	 wycieczki	 było	 „okno	
pogodowe”,	 gdyż	 po	 kolejnej	 dawce	deszczu	 zawsze	udało	 się	 nam	
zobaczyć,	to	co	zaplanowaliśmy.	Chociaż	w	ostatni	dzień	nie	weszliśmy	
na	Szczeliniec	Błędne	Skały	to	obejrzenie	Panoramy	Racławickiej	we	
Wrocławiu	zrekompensowało	wyjście	w	góry.	

Na terenie rekreacyjnym w Sołectwie Bogusławki odbył się Piknik 
Rodzinny dla mieszkańców.

Wakacyjne wyjazdy

Dziękuję Panu przewodnikowi Radosławowi za towarzystwo i przewod-
nictwo podczas wycieczki oraz wszystkim uczestnikom za udział w wyjeździe, 
bo bez Was nie byłoby tak wspaniałych wspomnień.

 Barbara Jęziorska-Pawella

Akcję	�inansowo	wpierało	Centrum	Inicja-
tyw	Kulturalnych	Gminy	Chełmża	oraz	Rada	
Sołecka	z	Grzywny.	Dzięki	CIK	dzieci	mogły	
spędzić	 czas	 wspólnie	 z	 animatorem	 na	
wspaniałej	 zabawie.	 Wzięły	 udział	 w	 war-
sztatach	 z	 robotyki	 pod	 okiem	 p.	 Przemy-
sława	 Modliborskiego,	 które	 spotkały	 się	
z	 wielkim	 zainteresowaniem.	 Uczestnicy	
„Wakacji	z	Biblioteką”	tworzyli	także	wykle-
janki	 z	 krepy	 oraz	 naczynia	 z	masy	 celulo-
zowej	i	malowały	�igury	gipsowe,	które	stały	
się	upominkami	dla	rodziców.	Na	zakończe-
nie	 udziału	 w	 wakacyjnej	 akcji	 wszyscy	
uczestnicy	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy.		

Grzywna

Bogusławki

   Milena Kozłowska

Podziękowania kieruję do wszystkich tych, którzy włączyli 
się w organizację naszego pikniku. Szczególnie dziękuję Radzie 
Sołeckiej i Radnej Gminy Chełmża Dorocie Kurdynowskiej. 

Podziękowania należą się: p. Darii Świerkowskiej za ufun-
dowanie voucherów fryzjerskich na loterię fantową, p. Marii 
Kucharzewskiej z Głuchowa za dwie blachy ciasta, p. Elżbiecie 
Adamskiej za użyczenie źródła prądu, p. Krzysztofowi Ziółkow-
skiemu za przekazanie ziemniaków, mieszkańcom za liczne 
przybycie i wspólną zabawę.   

WAKACJE	Z	BIBLIOTEKĄ

Sołtys Iwona Majewska 

Rok 2020 z powodu epidemii coronavirusa nie 
pozwolił nam na wyjazd w większej grupie. 
Na zwiedzanie pięknych miejsc w Polsce i za 
granicą ruszyliśmy znowu w sierpniu 2021 roku . 

Dzieci	 zadowolone	 ze	 spotkań	 w	 bibliotece	
zgodnie	stwierdziły,	iż	z	utęsknieniem	będą	czekać	
na	kolejne	podobne	wydarzenia.											
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