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Ostatnie	zajęcia	odbyły	się	30	sierpnia,	a	poprzedziła	je	wycieczka	
uczestników	projektu	do	kina.	Przedsięwzięcie	do�inansowane	zostało		
ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 w	 ramach	 pro-
gramu	„Lokalne	Ośrodki	Włączenia	Społecznego	Ziemi	Gotyku”.

Pierwsza	edycja	podobnego	projektu	została	zrealizowana	w	2020	
roku	 także	 w	 miesiącach	 letnich.	 Łącznie	 z	 projektu	 w	 Mirakowie	
w	dwóch	 edycjach	 skorzystało	30	uczestników	w	różnym	wieku:	
dzieci,	młodzież,	dorośli	i	seniorzy.	Projekt	miał	charakter	międzypo-
koleniowy,	rodzinny.	Zajęcia	odbywały	się	dwa	razy	w	tygodniu	po-
cząwszy	 od	 czerwca	 br.	 Uczestnicy	 korzystali	 ze	 świetlicy	wiejskiej	
w	Mirakowie	jak	również	z	otaczającej	infrastruktury.

Oprócz	zajęć	z	animatorem	odbyły	się	także	zajęcia	ręko-
dzielnicze,	fotogra�iczne,	kulinarne,	z	samoobrony	oraz	sesja	
fotogra�iczna.	Zorganizowana	została	wycieczka	i	piknik	ro-
dzinny	pod	nazwą	„Jesteśmy	bezpieczni”.	Podczas	realizo-
wanego	 projektu,	 jego	 uczestnicy	 mieli	 zapewnionego	
psychologa	podczas	spotkań	i	zajęć.

Uczestnicy	w	trakcie	realizacji	projektu	nie	tylko	nabyli	
nowe	umiejętności,	ale	przede	wszystkim	zintegrowali	się	
ze	 sobą,	 spędzając	pożytecznie	 i	miło	 czas,	bardzo	często	
ucząc	się	nowych	rzeczy	 i	umiejętności.	O	 to	zadbali	pro-
wadzący	tematyczne	zajęcia	oraz	animatorka,	która	dzięki	
swoim	zdolnościom	organizacyjnym,	posiadanym	doświad-
czeniem	w	pracy	z	dziećmi	oraz	dorosłymi	potra�iła	stwo-
rzyć	pozytywną	atmosferę	wśród	uczestników	projektu.	

Wnioskodawcą	projektu	była	Gmina	Chełmża,	a	bezpo-
średnim	realizatorem	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
w	 Chełmży	 w	 partnerstwie	 z	 Centrum	 Inicjatyw	 Kultu-
ralnych	 Gminy	 Chełmża.	 Całkowita	 wartość	 projektu	
wyniosła	 37.900,00	 zł.	 Koordynatorem	 projektu	 była	
Agnieszka	Grajkowska	–	GOPS	w	Chełmży.

INICJATYWA	ZAKOŃCZONA

NASZE	ZDROWIE

Projekty gminne

Programy w realizacji

Posiłek dla uczniów

Realizacja projektu pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców 
Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależ-
nienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy spo-
łecznej – edycja II”  dobiegła  końca.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany 
jest program polityki zdrowotnej „Profilaktyka WZW B i C 
w województwie kujawsko-pomorskim”.

Program	adresowany	jest	do	mieszkańców	naszego	województwa	
w	 wieku	 20	 –	 64	 lat.	 Obejmuje	 działania	 edukacyjne,	 bezpłatne	
badania	 diagnostyczne	 krwi	 z	 testem	 potwierdzający	 HBSAg	 oraz	
badania	na	obecność	przeciwciał	anty-HCV1	i	bezpłatne	szczepienia	
przeciw	WZWB1.Informacje	o	programie	dostępne	są	pod	adresem	
www.stopwzw.pl

Badania	można	wykonać	w	Samodzielnym	Publicznym	Ośrodku	
Zdrowia	w	Zelgnie	po	wcześniejszej	telefonicznej	rejestracji	pod	nr	tel.
56	675	98	84.	

Zachęcamy	mieszkańców	naszej	gminy	do	skorzystania	z	bez-
płatnych	badań	i	szczepień.	

Justyna Błaszczyk - CIK Gminy Chełmża

A. Feeser - Bering

Realizowana jest w woj. kujawsko-pomorskim czwarta edycja 
programu zapobiegania upadkom dla seniorów.

Gmina	 Chełmża	 uczestniczy	 w	 programie	 jako	
partner	 Samorządu	 Województwa.	 Do	 programu	
przystąpiło	19	mieszkańców	 gminy,	 którzy	 przeszli	

pozytywnie	 badania	 kwali�ikacyjne	 i	 dzięki	 temu	 od	
września	 czynnie	 uczestniczą	 w	 zajęciach	 aktywności	
�izycznej.	C�wiczenia	odbywają	się	 	w	Szkole	Podstawowej	
w	Zelgnie,	trzy	razy	w	tygodniu	i	potrwają	do	21	grudnia	br.	
Dla	uczestników	zaplanowane	jest	także	szkolenie	eduka-
cyjne,	a	na	zakończenie	–	test	sprawdzający.	

Głównym	celem	programu	jest	zmniejszenie	 liczby	
upadków	i	urazów	wśród	osób	po	60	roku	życia,	co	uda-
je	się	osiągnąć	uczestnikom	programu	dzięki	systema-
tycznej	gimnastyce.	

Od września do grudnia br. 90 dzieci z terenu Gminy 
Chełmża zostało objętych pomocą w formie bezpłat-
nego dożywiania w szkole.

Dożywianie	 dzie-
ci	odbywa	się	w	szko-
łach	w	ramach	wielo-
letniego	 programu	
wspierania	 �inanso-
wego	 gmin	 w	 zakre-
sie	dożywiania	„Posi-
łek	w	 szkole	 i	w	 do-
mu”	 na	 lata	 2019-
2023.	 Jeśli	 rodzina	
kwali�ikuje	 się	 do	
pomocy,	 to	 dziecko	
otrzyma	 bezpłatnie	
obiad	 w	 szkole	 lub	
w	przedszkolu.	Taka	
pomoc	 przysługuje	
rodzinom,	 których	
dochód	netto	na	osobę	w	rodzinie	nie	przekracza	150%	
kryterium	dochodowego	tj.	kwoty	792,00	zł.

BEZPŁATNE	DOŻYWIANIA	

 Pracę szkolnej kuchni w Zelgnie 
usprawnia nowe wyposażenie.

 K. Orłowska



Wieś powitała uczestników kolejnego już Święta 
Ziemniaka! Parowany ziemniak prosto z parnika z do-
datkami to było główne danie serwowane przez 
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Komisja	 Konkursowa	 po	 ocenie	 potraw	 pod	 względem	
receptury,	oryginalności	przepisu	oraz	smaku	i	estetyki	poda-
nia	wyłoniła	zwycięzców	konkursu:	

I	miejsce	–	zapiekanka	ziemniaczana	z	mięsem	mielo-
nym	 przygotowana	 przez	 Annę	 Murawską	 –	 Przewod-
niczącą	KGW	Głuchowo	

i	trzy	równorzędne	wyróżnienia:	klopsy	ziemniaczane	
–	Mariana	Talarka,	placki	ziemniaczane	–	Ewy	Lisewskiej	
i	fraszynki	ziemniaczane	z	mięsem	i	sosem	kurkowym	–	
Grażyny	Brzany.
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INICJATYWY	LOKALNE
Wieści z sołectw

GŁUCHOWO

Uczestnicy	konkursu	kulinarnego	„Ziemniaczany	rarytas”	za-
prezentowali	swoje	pomysły	na	wykorzystanie	tej	jadalnej,	bogatej	
w	skrobię	rośliny	w	kuchni,	a	przy	okazji	mieli	okazję	pochwalić	się	
swoimi	umiejętnościami	kulinarnymi.	Wśród	ziemniaczanych	wa-
riacji	na	konkursowym	stole	znalazły	się	ziemniaczane	kopytka,	
klopsy,	krokiety,	kulki,	gołąbki,	placki,	zapiekanki,	sałatki,	fraszyn-
ki,	a	nawet	różyczki.	Łącznie	do	konkursu	zgłoszono	13	potraw.

Konkurs	 kulinarny	 i	 przygotowany	 przez	 głuchowskie	 Koło	
Gospodyń	 Wiejskich	 ziemniaczany	 poczęstunek,	 potwierdzają	
obowiązującą	od	stuleci	zasadę,	że	jednym	z	�ilarów	codziennego	
menu	 są	 ziemniaki,	 z	 których	 można	 „wyczarować”	 sporo	
smacznych	 potraw.	 Festynowi	 pn. 	 Święto	 Ziemniaka	
towarzyszyło	wiele	atrakcji,	z	których	korzystały	całe	rodziny.

A	 to	 wszystko	 za	 sprawą	 projektu	 „Ziołowy	
kuferek”	zrealizowanego	w	ramach	tegorocznej	edy-
cji	programu	„Działaj	Lokalnie”.	W	ziołowej	edukacji	
uczestników	 projektu	 pomogły	 warsztaty	 zielarskie	
poprowadzone	przez	zielarkę	w	trakcie	wycieczki	do	
Grodu	Foluszek.	Z	kolei	podczas	kolejnych	warsztatów	
zielarskich	zorganizowanych	w	świetlicy	w	Grzegorzu	
uczestniczki	projektu	wykonały	maceraty	ziołowe	ze	
świeżych	 ziół	 jako	dodatek	do	 surówek,	 skompono-
wały	 Herbatkę	 Jesienną	 z	 owoców	 róży,	 rokitnika,	
hibiskusa	i	pędów	sosny	oraz	przygotowały	woreczki	
zapachowe	z	 lawendy.	Każdemu	spotkaniu	 towarzy-
szyła	miła	atmosfera,	była	kawka	i	domowe	ciasto.	

Gotowe	produkty	panie	spakowały	do	ziołowego	kuferka	i	udały	
się	 do	 Torunia	 na	 zamek	 krzyżacki,	 gdzie	 podczas	 jednej	
słonecznej	 niedzieli	 promowały	 efekty	 swojego	 projektu.	
Zainteresowanie	 stoiskiem	 było	 ogromne.	 Później	 był	 jeszcze	

czas,	 aby	 zwiedzić	 ruiny	 toruńskiego	
zamku	i	poznać	jego	historię.	

Z	 kolei	 OSP	 Grzegorz	 w	 tym	 samym	
czasie	co	KGW,	realizowało	projekt	„Elegia	
o	 latach	minionych”.	 Jednym	ze	spotkań	
było	spotkanie	odwzorowane	na	dawnych	
czasach	tzw.	stado,	a	znane	nam	dzisiaj	jako	
dożynki.	 Projekty	 podsumowało	 wspólne	
spotkanie	ich	uczestników	i	zaproszonych	
gości.

Projekt	 również	 został	 zrealizowany	
w	ramach	programu	„Działaj	Lokalnie”.

Zebrała K. Orłowska
Foto K. Orłowska i  nadesłane

GRZEGORZ
Miejscowe KGW w ostatnim czasie, zajęło się zgłębianiem 
wiedzy w zakresie zielarstwa i botaniki.	
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Zarząd Okręgowy PZŁ pod patronatem 
Wójta Gminy Chełmża zorganizował 
w naszej gminie Ocenę Pracy Wyżłów i Psów 
Myśliwskich Małych Ras. 

DRZONÓWKO

	Z	kolei	dzieci	i	młodzież	spotkali	się	przy	wspólnym	ognisku	
z	grami,	zabawami,	kiełbaskami	i	słodkościami.

Organizatorzy	dziękują	wszystkim	za	miłą	zabawę.

Kwiatowo-motyla oaza, graffi� i ziołowa herbata są 
efektem kilkumiesięcznej pracy mieszkańców w ramach 
projektu „Motyli Czar – edycja II”, który właśnie dobiegł końca.

Uczestniczki	 warsztatów	 zielarskich,	 pod	 okiem	 eksperta		
stworzyły	m.	in.	nowy	produkt	lokalny	–	herbatkę	„Motyli	Czar”!	
To	taka	relaksująca	„bomba”	witaminowa,	w	skład	której	wchodzą:	
dzika	róża,	kurdybanek,	czarny	bez	i	owoce	jarzębiny.

Projekt	 do�inansowano	 ze	 środków	 programu	 „Działaj	
Lokalnie”	Polsko-Amerykańskiej	Fundacji	Wolności	realizowa-
nego	przez	Akademię	Rozwoju	Filantropii	w	Polsce	oraz	przez	
Gminę	Chełmża,	będącą	partnerem	programu.

Uczestnicy	projektu	dziękują	Centrum	Inicjatyw	Kultural-
nych	za	pomoc	w	realizacji	podjętej	inicjatywy.

INICJATYWY	LOKALNE
Wieści z sołectw cd

NAWRA

PSY	NA	PODIUM

Miejscem	konkursu	był	OHZ	Grodno	w	Mirakowie.	
W	imprezie	wzięło	udział	16	wyżłów	oraz	1	niemiecki	
płochacz	myśliwski.	

W	klasie	wyżłów	psy	zdobyły	trzy	dyplomy	I	stopnia,	trzy	dyplomy	II	
stopnia	i	pięć	dyplomów	III	stopnia.	

W	klasie	wyżłów	zwyciężył	pies	Nord	Pepperoni	Team	–	wyżeł	
węgierski	 krótkowłosy,	 który	 zdobył	 271	 pkt.,	 dyplom	 I	 stopnia,	
lokata	 1/16.	 Pies	 ten	 uzyskał	 tytuł	 CPC.	 Przewodniczką	 psa	 była	 p.	
Anastazja	Walczak,	która	przyjechała	ze	swoim	pupilem	aż	z	Karpacza.	

Przewodniczka	 otrzymała	 piękny	 puchar	Wójta	
Gminy	Chełmża	Jacka	Czarneckiego.	

W	klasie	małych	 ras	 Puchar	Wójta	
Gminy	 Chełmża	 zdobył	 pies	 Fredi	
z	 Miodowej	 Kniei	 (FCI)	 –	 płochacz	
niemiecki,	który	zdobył	185	pkt.	oraz	
dyplom	II	stopnia.	Przewodnikiem	psa	
był	p.	Paweł	Duchna	z	Chełmży.	

Uczestnicy	ocenili	imprezę	jako	bardzo	udaną	oraz	
dobrze	zorganizowaną.

Organizatorzy	składają	podziękowania	Wójtowi	
Gminy	Chełmża	Jackowi	Czarneckiemu	za	ufundo-
wane	puchary	i	nagrody.

Liczą	na	kolejne	tak	udane	spotkanie	już	w	2023	
roku.															

K. Orłowska

Grodno

18 września odbyły się w Nawrze Dożynki 
Parafialne trzech sołectw: Nawry , Bogusławek i Kończewic.	
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BOCIANI	RAJ
Zelgno

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Bociani Raj” został zorganizowany w Zelgnie.

Jego	główny	cel	to	kultywowanie	tra-
dycji	i	dziedzictwa	kulturowego	poprzez	
promocję	kuchni	staropolskiej.

O�icjalnego	otwarcia	turnieju	dokona-
li	przedstawiciele	Powiatu	Toruńskiego	–	
Członek	Zarządu	Łukasz	Kowalski	i	Prze-
wodniczący	 Rady	 Powiatu	 Toruńskiego	
Paweł	 Polikowski	 wspólnie	 z	 Wójtem	
Gminy	Chełmża	 Jackiem	Czarneckim	 i	 z	
pomysłodawczynią	 i	 liderką	 projektu	
Stanisławą	Stasieczek.

	W	turniejowych	zmaganiach	udział	
wzięło	sześć	Kół	z	Gminy	Chełmża:	KGW	
Kobiety	Aktywne	OD-NOVA	z	Bielczyn,	
KGW	 Brąchnówko,	 KGW	 Drzonówko,	 KGW	 Głuchowo,	
KGW	Zajączkowo	i	KGW	Zelgno.	

W	regulaminie	tym	razem	dominowały	zadania	głów-
nie	kulinarne	jak:	chleb	na	zakwasie,	potrawa	z	kaszy	lub	
mąki	lub	łącznie	(mąka	i	kasze),	potrawa	z	drobiu	oraz	
drożdżówka	tradycyjna.	Ostatnią	z	konkurencji	turniejo-
wych	 była	 wystawa	 pn.	 „Pokaż	 swoją	 miejscowość,	
sołectwo”.	Z	wystaw	można	było	czytać	historię	i	atrakcje	
wsi,	pasje	mieszkańców.		

W	 odpowiedzi	 na	 zadania	 regulaminowe	 na	 stois-
kach	gospodyń	pojawiły	się	różnorodne	dania,	przekąski,	
chleby	 i	 ciasta.	 Po	 jednej	 z	 potraw	 każdego	 z	 Kół	
zaprezentowane	zostało	w	specjalnym	folderze	promo-
cyjnym	„Zelgno	dawniej	i	dziś”.	

Z	 potraw	 konkursowych	 między	
innymi	zaprezentowano	:	

KGW	Brąchnówko	–	pierogi	z	kaszą	
gryczaną	 i	 wątróbką,	 gęś	 z	 Brąch-
nówka,	KGW	Zelgno	 –	pierogi	z	kaszą	
i	 grzybami	 i	 kaczka	 z	 jabłkami,	KGW	
Kobiety	Aktywne	Od-Nova	z	Bielczyn	–	
gołąbki	jarskie,	kurczak	na	słodko	na	
warzywnej	 salsie,	 KGW	 Drzonówko	 –	
pierogi	 z	 serem	 i	 kaszą	 i	 drzewo	
z	Drzonówka	–	rolada	drobiowa,	KGW	
Zajączkowo	 –	 kaszak	 i	 ptysie	 z	 kur-
czakiem,	 KGW	 Głuchowo	 –	 gryczane	
zawijańce	 i	 „�laczki”	 z	 żołądków	dro-
biowych.	Smak	wytrawnych	potraw	moż-
na	 było	przełamać	 smakiem	domowych	
drożdżówek	i	chlebem	na	zakwasie.	

Różnorodność	potraw	i	wypieków,	ich	
smak	 i	 oryginalność,	 wysoka	 estetyka	
przygotowania	 i	 podania	 oraz	 związek	
z	 regionem	 i	 kuchnią	 lokalną,	 spowo-
dowały,	 że	 Komisja	 Konkursowa	 zde-
cydowała	 się	 jednakowo	 nagrodzić	
wszystkie	 uczestniczki	 tegorocznego	
turnieju.	Każde	z	Kół	otrzymało	w	na-
grodę	 bony	 upominkowe	 o	 wartości	
500	zł	i	okolicznościowy	dyplom.

W	 ramach	 Turnieju	 podsu-
mowano	 	 również	 	 tegoroczną	
akcję	 „Gminne	 gotowanie	 n@	
ekranie”,	 w	 ramach	 której	 na-
granych	 zostało	 czternaście	 od-
cinków.	 Realizatorem	 akcji	 było	
Centrum	Inicjatyw	Kulturalnych	
Gminy	Chełmża	we	współpracy	
z	TV	PO	Sąsiedzku.	

A	 wszystko,	 co	 działo	 się	
podczas	imprezy,	zostało	dopra-
wione	 muzyczną	 przystawką	
podaną	 publiczności	 na	 scenie:	
koncert	gminnego	zespołu	POL-
SKIE	KWIATY,	występ	Orkiestry	
Dętej	 Gminy	 Zławieś	 Wielka	
i	koncert	zespołu	PIKUS	BAND.	

Było	 smacznie,	 barwnie,	 ko-
lorowo,	tanecznie	i	muzycznie.	

Impreza	 współ�inansowana	
była	 przez	 Powiat	 Toruński	
w	 ramach	 Budżetu	 Obywatel-
skiego	 Powiatu	 Toruńskiego	
i	przez	Gminę	Chełmża.

Partnerami	 projektu	 byli:	
GMINA	CHEŁMZ�A,	Centrum	Ini-
cjatyw	Kulturalnych	Gminy	Cheł-
mża,	 Biblioteka	 Samorządowa	
w	Zelgnie,	Sołtys	i	Rada	Sołecka	
Zelgna,	 Szkoła	 Podstawowa	
w	Zelgnie,	KGW	i	OSP	w	Zelgnie.	

K. Orłowska
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fot. K. MakowieckiINWESTYCJE	DOFINANSOWANE

					 WYBIERAMY WYKONAWCÓW
W	dniu	06.10.br.	zostały	zawarte	umowy	na	przebudowę	dwóch	

dróg	wewnętrznych	w	miejscowości	Zalesie	(kierunek	Cypel)	z	Za-
kładem	Drogowo-Budowlany	Rogowo	sp.	z	o.o.	s.	k.

Postępowanie	było	podzielone	na	dwie	części	i	dotyczyło:
–	 ,,Przebudowy	 drogi	 wewnętrznej	 na	 działkach	 nr	 24/139,	

24/162,	24/286,	24/317	w	miej.	Zalesie”	na	odcinku	388	mb,	wartość	
umowy	–	124.857,30	zł

–	 ,,Przebudowy	 drogi	 wewnętrznej	 działka	 nr	 24/138	w	miej.	
Zalesie”	na	odcinku	o	długości	98	mb,	wartość	umowy	–	32.226,00	zł.	

Realizacja	obydwu	zadań	–	początek	listopada	br.
Rozstrzygnięto	postępowanie	„Budowa	oświetlenia	drogowego	

na	 terenie	Gminy	Chełmża	w	miejscowości	Grzywna	oraz	Biel-
czyny”.	 Postępowanie	 zostało	 podzielone	 na	 dwie	 części.	 Najko-
rzystniejszą	ofertę	w	części	pierwszej	 i	drugiej	złożyła	 �irma	ATMA	
z	Aleksandrowa	Kujawskiego	za	cenę	brutto	148.368,75	zł	dla	części	
pierwszej	dotyczącej	Grzywny	i	dla	części	drugiej	dotyczącej	Bielczyn	
za	cenę	brutto	234.131,98	zł.	Termin	wykonania	–	grudzień	br.

ZAMÓWIENIA	PUBLICZNE

Anna Feeser-Bering

FUNDUSZ	SOŁECKI

MIRAKOWO

 Nowe wyposażenie terenu rekreacyjnego.

KOŃCZEWICE	Ogrodniki

Teren pod plac zabaw jest już gotowy.

GRZYWNA

Plac zabaw doinwestowany w nowe elementy.

KUCZWAŁY

Świetlica wiejska z szyldem i dzięki temu rozpoznawalna.

Ogłoszono	 postępowanie	 o	 udzielenie	 zamówienia	
publicznego	pn.	„Naprawa	osiadających	ław	fundamen-
towych	oraz	pękających	murów	–	wzmocnienie	 ścian	
konstrukcyjnych	 zewnętrznych	 budynku	 Urzędu	
Gminy”.		Termin	składania	ofert	upłynął	05	listopada	br.	
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INWESTYCJE W GMINIE PAŹDZIERNIK’ 2021

BROWINA 
Tutaj	wybudowany	 zostanie	budynek	mieszkalny	komu-

nalny.	Obecnie	trwa	sporządzanie	dokumentacji	projektowo-
kosztorysowej	na	budowę	budynku	za	kwotę	około	48	tys.	zł.	

Planowanie – Inwestycje – Rozwój

ZELGNO
W	 trakcie	 pozostaje	 „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”.	

Zamontowano	windę,	 trwa	układanie	okłdzin	posadzek	
i	schodów.	Do	wykonania	 jeszcze	montaż	stolarki	okiennej	
i	drzwiowej,	wykończenie	elewacji	oraz	zagospodarowanie	
i	uporządkowanie		terenu	przy	obiekcie.

BRĄCHNÓWKO
Dotychczasową	świetlicę	wiejską	niedługo	zastąpi	nowo	

wybudowana.	 Złożono	 już	 wniosek	 o	 do�inansowanie	 do	
Urzędu	Marszałkowskiego	w	 ramach	 operacji	 typu	 „Inwe-
stycje	 w	 obiekty	 pełniące	 funkcje	 kulturalne”,	 w	 ramach	
działania	 „Podstawowe	 usługi	 i	 odnowa	 wsi”	 objętego	
Programem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.		
Złożony	został	także	wniosek	o	pozwolenie	na	budowę.

Architektura	przyszłej	 świetlicy	wpisuje	się	w	pobliskie	
otoczenie	zabytkowego	zespołu	pałacowo	–	parkowego.

GRZYWNA 
Zakończono	 inwestycję	 na	 terenie	 Szkoły	 Podstawowej	

w	 Grzywnie,	 która	 objęła	 przebudowę,	 remont	 dachu	 oraz	
wymianę	ogrodzenia.	

Zebrała K. Orłowska, 
fot. K. Orłowska

CHEŁMŻA
Trwają	 roboty	na	 inwestycji	 „Rozbudowa	 i	 przebudowa	

budynku	Urzędu	Gminy”.	Wybudowano	ściany,	wykonywane	
są	 roboty	 instalacyjne,	w	 dalszej	 kolejności	 nastąpi	 wyko-
nanie	stropu,	stolarki	okiennej	i	drzwiowej.		

SIEĆ	DROGOWA
W gminie stopniowo powstają kolejne kilometry dróg, rów-
nież rowerowych. Wszystko po to, by zapewnić jak naj-
większy komfort podróżowania po terenie gminy, niezależ-
nie od wybranego środka transportu. Niektóre inwestycje 
już ukończono.

W	 ramach	 zadania	 „Rozbudowa	 DW	 551	 Strzyżawa	 –	
Unisław	 –	 Wąbrzeźno”	 wybudowano	 drogę	 rowerową	 na	
odcinku	Zelgno	–	Pluskowęsy,	która	liczy	3,5	km	długości.

W	Skąpem	przebudowano	drogę	gminną	na	odcinku	o	dłu-
gości	374	m.	Pojawiła	się	tam	szeroka	na	5	m	nawierzchnia	asfal-
towa,	 odcinek	 chodnika	 oraz	 zatoka	 autobusowa.	 Inwestycję	
gmina	zrealizowała	przy	wsparciu	ze	środków	Funduszu	Dróg	
Samorządowych.

Przebudowane	 zostało	 skrzyżowanie	 z	drogą	powiatową	
za	środki	z	Rządowego	Funduszu	Rozwoju	Dróg.

PLUSKOWĘSY

SKĄPE

GRZYWNA

INWESTYCJE	KUBATUROWE

					SKĄPE
Trwają	prace	przy	„Zagospodarowaniu	przestrzeni	publi-

cznej	w	miejsowości	Skąpe	poprzez	stworzenie	czytelni	na	
świeżym	 powietrzu	 i	 ogrodów	 zapachowych”.	 Inwestycja	
realizowana	 jest	 w	 ramach	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich	na	lata	2014-2020	r.,	typu	„Inwestycje	w	obiekty	
pełniące	funkcje	kulturalne”,	w	ramach	działania	„Kształto-
wanie	przestrzeni	publicznej”.	

Prace	wykonuje	 �irma	 TESTA	 z	Warszawy.	 Koszt	 inwe-
stycji	 574.436	 zł,	 a	 wysokość	 wnioskowanego	 do�inanso-
wania	 wynosi	 334.604	 zł.	 Termin	 zakończenia	 robót	 to	
grudzień	br.	
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PACZKI	ŻYWNOŚCIOWE	WYDANE
Opieka społeczna

Nasze otoczenie

Analizując liczbę przyjmowanych do schroniska zwie-
rząt z terenu Gminy Chełmża widać, że z roku na rok 
problem bezdomności wśród zwierząt powiększa się. 

To	z	kolei	generuje	coraz	to	większe	koszty	ponoszone	
przez	 gminę	 za	 schronisko.	 W	 poszczególnych	 latach	
z	terenu	naszej	gminy	tra�iały	do	schroniska	
takie	ilości	zwierząt:

    				2017	r.		–	38	psów	i	1	kot;
								2018	r.		–		41	psów;
								2019	r.		–		48	psów	i	10	kotów;
								2020	r.		–		30	psów	i	33	koty.
Do	końca	sierpnia	br.	w	schronisku	znala-

zło	się	już	35	zwierząt	(25	psów	i	10	kotów).

BEZDOMNE	ZWIERZĘ	KOSZTUJE

 Monika Kuraś

Tak	 duże	 ilości	 wyłapywanych	 bezdomnych	 zwierząt	 generują	
ogromne	koszty	jakie	musi	ponieść	nasza	gmina.	Do	tej	pory	wydatki	
na	schronisko	dla	bezdomnych	zwierząt	w	Toruniu	pochłonęły	
z	budżetu	gminnego	prawie	64	tys.	zł	!

Wydatki	związane	z	realizacją	programu	opieki	nad	zwierzętami	
w	tym	roku	sięgają	już	blisko	80	tys.	zł.,	a	składają	się	na	nie	głównie	
koszty	związane	ze	schroniskiem	dla	bezdomnych	zwierząt.	Dlatego	
cytując	art.	1	ustawy	o	ochronie	zwierząt	„zwierzę,	jako	istota	żyjąca,	
zdolna	do	odczuwania	cierpienia,	nie	jest	rzeczą.	Człowiek	jest	mu	winien	
poszanowanie,	 ochronę	 i	 opiekę”	 –	ZADBAJMY	 o	 naszych	 czworo-
nożnych	przyjaciół,	żeby	nie	wałęsały	się	bez	opieki	i	nie	musiały	
tra�iać	do	schroniska.	

Z�ywność	przekazana	została	w	ramach	Progra-
mu	 Operacyjnego	 Pomocy	 Z�ywnościowej	 2014-
2020	Podprogram	2020	współ�inansowanego	ze	
środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	Europejskie-
go	Funduszu	Pomocy	Najbardziej	Potrzebującym.	
Partnerem	 lokalnym	 Programu	 był	 Gminny	
Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Chełmży.

Z�ywność	 przez	 podopiecznych	 GOPS-u	 tym	
razem	 odebrana	 została	 wyjątkowo	 w	 Punkcie	
Informacji	 Turystycznej	 w	 Chełmży	 przy	 współ-
pracy	z	Caritas	Diecezji	Toruńskiej.

W	 ramach	 programu	 z	 pomocy	 skorzystało	
512	osób,	a	dokładnie	170	rodzin.	Wśród	obdaro-
wanych	 znalazły	 się	 53	 gospodarstwa	 samotnie	
gospodarujące,	26	gospodarstwa	domowe	2-oso-
bowe,	 19	 gospodarstw	 3-osobowych,	 26	 gospo-
darstw	 4-osobowych,	 30	 gospodarstw	 5-osobo-
wych,	13	gospodarstw	6-osobowych	oraz	2	rodzi-
ny	9-osobowe.

Pomoc	 skierowana	 była	 do	 osób	
znajdujących	 się	 w	 trudnej	 sytuacji	
życiowej,	 której	 dochód	 miesięczny	
nie	przekroczył	1.542,20	zł	na	osobę	
samotnie	gospodarującą	i	1.161,60	zł	
na	osobę	w	rodzinie.	

Głównymi	powodami	zakwali�iko-
wania	 do	 Programu	 były:	 niepełno-
sprawność	(43),	ubóstwo	(26),	wielo-
dzietność	 (24),	 ochrona	 macierzyń-
stwa	(21),	długotrwała	choroba	(17),	
bezrobocie	(1),	bezradność	w	prowa-
dzeniu	gospodarstwa	domowego	(1),	
rodzina	niepełna	(1),	inne	(36).	

Osoby	 objęte	 pomocą	
w	ramach	Programu	oprócz	
otrzymania	paczek	żywnoś-
ciowych	 miały	 możliwość	
wzięcia	 udziału	 w	 działa-
niach	towarzyszących.	

Do 512 mieszkańców z Gminy Chełmża trafiły ostatnie już 
w tym roku paczki żywnościowe.

  Karina Tarnowska

Od	 maja	 do	 października	 br.	 uczestnicy	 wykonywali	
zdjęcia	bez	użycia	aparatu	fotogra�icznego.	Ich	narzędziem	
pracy	była	m.	in.	puszka	po	napoju,	skrzynka	narzędziowa	
i	przede	wszystkim	światło.	Efekty	projektu		podsumowała		
wystawa	w	galerii	„Stara	Szopa”	w	Grzywnie.	

Realizatorem	 projektu	 było	 Centrum	 Inicjatyw	 Kulturalnych	
Gminy	Chełmża	w	partnerstwie	ze	SP	w	Grzywnie.	

Projekt	 został	 do�inansowany	 ze	 środków	 Ministra	 Kultury,	
Dziedzictwa	Narodowego	i	Sportu	w	ramach	programu	„Bardzo	Młoda	
Kultura	2019-2021”.	Kwota	do�inansowania	to	7.170,00	zł,	 	całkowita	
wartość	projektu	to	7.542,90	zł.												

TROPICIELE	ŚWIATŁA
Projekt CIK 

Szesnaście osób w wieku 13-16 lat 
z Grzywny, Skąpego i Dziemion wzięło 
udział w projekcie fotograficznym, w ra-
mach którego poznała technikę sola-
rigrafii, luksografii i camery obscura.

Agnieszka Denderz, koordynator projektu










