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POMNIK	HISTORII	

									BIBLIOTEKI	
ZAPRASZAJĄ

To	tutaj	znajdziesz	ciekawe	ksią-
żki	 z	 różnych	 dziedzin	 i	 gatunków	
literackich.	

Drodzy	Czytelnicy	!	
Biblioteki	 Gminne	 mają	 dla	 Was	

kolejne	 nowości	 książkowe	 kupione	
dzięki	środkom	Narodowego	Programu	
Rozwoju	 Czytelnictwa.	 Intrygująca	
porcja	książek	na	długie	 jesienne	wie-
czory	–	nowe	i	pachnące.		

Zajrzyjcie	 koniecznie	 do	 swojej	
biblioteki!

Kopców	 w	 naszym	 kraju	 jest	 wiele.	 Są	 bardzo	 rożnych	
rozmiarów,	upamiętniają	 legendarnych	władców,	 słynne	bitwy	

czy	największych	pisarzy.	
Kopiec	 „Ziemia	 Polaków”	 w	 Kończewicach	 upamiętnia	 ważne	

historycznie	 dla	 Polaków	 miejsca	 walk,	 męczeństwa	 i	 chwały	
w	drodze	 po	 niepodległość.	Stąd	 też	 budowla	 Kopca	w	 naszej	 gminie	
dołącza	do	kilku	innych	tego	typu	obiektów	w	kraju.	Ta	okazała	budowla	
ziemna	 o�icjalnie	 od	 listopada	 br.	wpisała	 się	w	 charakter	 dotychczaso-
wego	Miejsce	Pamięci	w	Gminie	Chełmża.	Uroczyste	poświęcenie	i	odsło-
nięcie	budowli	miało	miejsce	podczas	tegorocznych	gminnych	obchodów	
Narodowego	S�więta	Niepodległości.																																												patrz	str.	8-11

NASI	MALI	PATRIOCI			
Cytując	 słowa	 piosenki:	 „Dziecko	 to	 taki	 patriota	 mały.	

Na	co	dzień,	a	nie	od	święta.	Polską	znam	�lagę	i	polskie	godło.	
Hymn	ojczysty	pamiętam...”	–	nasi	mali	uczestnicy	gminnego	konkursu	
recytatorskiego	 pokazali	 nam	 swoją	 postawę	 patriotyczną.	 Dziękujemy,	
jesteśmy	z	Was	dumni!																																																																										patrz	str.	15
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KOMPROMIS	OKAZAŁ	SIĘ	NIEMOŻLIWY
Budowanie nowej sieci szkolnej

Szkoły w gminie

W tym roku szkolnym 1 września naukę w klasach 1 s– 8 szkół 
podstawowych w Gminie Chełmża rozpoczęło 599 uczniów – 
o 107 uczniów mniej niż w roku ubiegłym. W 2020 roku było 
to 706 uczniów. W oddziałach przedszkolnych i punktach 
przedszkolnych jest 189 dzieci w wieku 3-6 lat (o 5 dzieci 
mniej niż w 2019 r. ).

Szkoła w Sławkowie jako placówka oświatowa przestała 
istnieć od 1 września 2021 roku. To była decyzja Rady Gminy 
Chełmża poparta zgodą kuratora oświaty, którą procedo-
wano kilka miesięcy.
By	wyjaśnić	okoliczności	zamknięcia	szkoły,	trzeba	sięgnąć	

do	 zmian	 jakie	 wniosła	 reforma	 likwidująca	 gimnazja.	 Już	
w	2016	roku	było	wiadomo,	że	dla	gminnej	oświaty	skutki	tych	
działań	będą	negatywne.	Wysokie	koszty	utrzymania	szkolnych	
obiektów,	wynagrodzenie	dla	pracowników	przy	zmniejszającej	
się	z	roku	na	rok	liczbie	uczniów	wymagały	reagowania.

Rozpoczęto	dyskusję	i	konsultacje	między	innymi	z	przedsta-
wicielami	kuratorium	próbując	znaleźć	wariant	sieci	szkół,	który	
mógłby	przynieść	poprawę	sytuacji.

Z	kilku	analizowanych	warian-
tów	wybrano	najmniej	radykalny,	
który	 polegał	 na	 ograniczeniu	
działalności	szkoły	w	Sławkowie	
do	 klas	 0-III,	 jako	 �ilii	 szkoły	
w	Grzywnie.	W	ten	sposób	zapro-
ponowano	 kompromis,	 na	 któ-
rym	zyskiwały	obie	strony.	Gmina	
częściowo	 zracjonalizowałaby	
sieć	 szkolną	 a	 środowisko	 Sław-
kowa	 i	 Mirakowa	 zachowałoby	
szkołę	w	okrojonej	formie.	

Była	 to	 szansa	 dla	 lokalnego	
środowiska,	 dzięki	 której	 nadal	
w	 Sławkowie	 funkcjonowałaby	
szkoła	 zaspakajająca	 potrzeby	
nauczania	najmłodszych	dzieci.

Od	2017	r.	kiedy	wprowadzono	reformę	oświaty,	która	likwido-
wała	gimnazja,	na	terenie	Gminy	Chełmża	obserwuje	się	ogromny	
niż	demogra�iczny!	W	2011	roku	do	zerówek	w	szkołach	pod-
stawowych,	klas	1	–	6	i	gimnazjów	uczęszczało	1.146	uczniów,	
a	w	2021	r.	670	tj.	mniej	o	476	uczniów!

N			IŻ	W	SZKOŁACH	
																				–	UCZNIÓW	UBYWA

Propozycja	 ta	 została	 odrzucona	 i	 spotkała	 się	 ze	 sprze-
ciwem	mieszkańców	Sławkowa	i	Mirakowa,	których	w	roz-
mowach	 reprezentowali	 radni	 obu	 wsi,	 dyrektorka	 szkoły	
i	osoby	związane	ze	szkołą.	

Wobec	 narastających	 problemów	 i	 niemożności	 wypra-
cowania	 kompromisowego	 rozwiązania,	 konieczne	 okazało	
się	 przygotowanie	 kolejnego	 wariantu,	 w	 wyniku	 którego	
szkoła	w	Sławkowie	została	całkowicie	zamknięta.

Na	 pytanie	 –	 co	 najbardziej	 przeszkadzało,	 by	 szkoła	
w	Sławkowie	była	�ilią	szkoły	w	Grzywnie,	muszą	odpowie-
dzieć	 osoby	prowadzące	w	 imieniu	mieszkańców	 rozmowy	
z	wójtem,	 radnymi	 gminy	 i	 zaproszonymi	 do	 tych	 rozmów	
negocjatorami.                               

W	ostatnich	dziesięciu	latach	zmniejszyła	się	liczba	dzieci	
we	wszystkich	szkołach	na	terenie	gminy	o	42%.	Po	likwidacji	
szkoły	w	Sławkowie,	która	dzisiaj	liczyłaby	około	108	uczniów,	
pozostały	trzy	szkoły:
			Szkoła	Podstawowa	w	Grzywnie	(obecnie	215	uczniów:	167	

w	klasach	1	–	8,	33	w	oddziałach	przedszkolnych	i	15	w	Punkcie	
Przedszkolnym	w	Grzywnie);
	 	 	 Szkoła	 Podstawowa	w	 Kończewicach	 (243	 uczniów:	 193	
w	klasach	1	–	8	i	50	w	oddziałach	przedszkolnych);
		Szkoła	Podstawowa	w	Zelgnie	(330	uczniów:	239	w	klasach	

1	–	8,	69	w	oddziałach	przedszkolnych	i	22	w	Punkcie	Przed-
szkolnym	w	Skąpem).
W	 budynkach	 pogimnazjalnych	w	 Głuchowie	 i	 Pluskowę-

sach	obecnie	uczą	się	uczniowie	klas	starszych	4	–	8,	a	ucz-
niowie	klas	1	–	3	i	oddziałów	przedszkolnych	zostali	w	głów-
nych	siedzibach	szkół	w	Kończewicach	i	Zelgnie.	

Nauka	w	dwóch	budynkach	niestety	nie	jest	rozwiązaniem	
komfortowym	nie	tylko	dla	uczniów,	ale	i	nauczycieli,	którzy	
przemieszczają	się	między	dwoma	budynkami	w	różnych	miej-
scowościach.	Poza	tym,	generuje	to	koszty	związane	z	utrzy-
maniem	dodatkowych	budynków,	co	przy	galopujących	pod-
wyżkach	cen	ma	ogromne	znaczenie.	Sam	wydatek	na	ogrzanie	
wszystkich	 budynków	 szkolnych	 w	 2022	 r.	 wyniesie	 około	
800.000	 zł.	 W	 2021	 r.	 na	 ten	 cel	 zaplanowano	 519.000	 zł.	
To	ponad	281.000	więcej	niż	w	bieżącym	roku.	

Wiele	 kosztów	 utrzymania	 szkół	 ma	 charakter	 stały	
(utrzymanie	bieżące,	remonty	bazy	szkolnej,	wynagrodzenia	
dla	 nauczycieli	 oraz	 pracowników	 administracji	 i	 obsługi).		SP	KOŃCZEWICE

SŁAWKOWO

Wójt  Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki



ŚCIEŻKI	DO	BUDOWY
Zamiarem władz powiatów chełmińskiego i toruńskiego w no-
wej perspektywie UE jest budowa nowych ścieżek, które  
połączą potencjały rowerowe obydwu powiatów. 
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Region

PREZENTACJA	PROJEKTÓW
Około trzydziestu przedstawicieli z kujawsko – pomor-
skich gmin oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 
odwiedzili obszar LGD Ziemia Gotyku. 

Celem	 wizyty	 było	 zapoznanie	 się	 z	 efektami	 wdrażania	
projektów	rewitalizacyjnych.

W	Kończewicach	uczestnicy	wizyty	zapoznali	się	z	projektami	
„Miasteczko	rekreacji	i	ruchu	drogowego	w	Kończewicach"	i	„Prze-
budowa	 świetlicy	wiejskiej	w	Kończewicach"	 oraz	 z	 projektami	
z	EFS-u	zrealizowanymi	przez	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecz-
nej	 z	 Chełmży.	 Przewodnikami	 dla	 gości	 po	 zrealizowanych	
projektach	byli	Krystian	Małek	z	UG	Chełmża	z	Referatu	Plano-
wania	Inwestycji	Rozwoju	i	Anna	Bykowska,	Kierownik	Gminnego	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej.

Tego	 rodzaju	 wizyta	 studyjna	 na	 pewno	 posłużyła	 wymianie	
dobrych	praktyk	oraz	doświadczeń	wypracowanych	w	ramach	rewi-
talizacji.	W	odwiedzonych	przez	nas	gminach	poznaliśmy	obszary,	
na	których	prowadzona	jest	rewitalizacja	i	efekty	kilku	takich	przed-
sięwzięć	rewitalizacyjnych	–	mówi	uczestniczka	wizyty	Katarzyna	
Lewandowska,	Radna	Gminy	Chełmża.	 K.Orłowska

K.Orłowska Fot.: LGD Ziemia Gotyku

W	 związku	 z	 tym,	 w	 naszej	 gminie	 odbyło	 się	 spotkanie,	
będące	wstępem	do	wspólnych	prac	nad	 	koncepcją	stworzenia	
sieci	tras	rowerowych,	które	uzupełnią	już	istniejące	połączenia.

Gospodarzem	 spotkania	 był	 Wójt	 Gminy	 Chełmża	 Jacek	
Czarnecki.	Udział	w	spotkaniu	wzięli:	Radna	Sejmiku	Wojewódz-
twa	 Kujawsko	 –	 Pomorskiego	 Katarzyna	 Lubańska,	 Starosta	
Chełmiński	Zdzisław	Gamański,	Członek	Zarządu	Powiatu	Toruń-
skiego	 Łukasz	 Kowalski,	Wójtowie:	 Gmina	 Lisewo	 Jakub	Kocho-
wicz,	 Gmina	 Stolno	 Jerzy	 Rabeszko,	 Gmina	 Chełmno	 Krzysztof	
Wypij,	Gmina	Papowo	Biskupie	Andrzej	Zieliński. K.Orłowska

Należy	pamiętać	–	by	otrzymać	dodatek,	trzeba	–	w	okresie	
służby	–	wyjeżdżać	do	akcji	przynajmniej	raz	w	roku.	Emeryci	
będą	musieli	złożyć	odpowiednie	dokumenty	u	powiatowego	
lub	miejskiego	komendanta	straży	pożarnej.	

Wysokość	dodatku	to	200	zł,	a	za	wypłatę	pieniędzy	bę-
dzie	odpowiadać	MSWiA.

Oprócz	dodatku	wśród	proponowanych	rozwiązań	w	usta-
wie	o	OSP	znalazło	się	m.in.	zobligowanie	każdej	gminy,	by	raz	
na	 dwa	 lata,	 zajmowała	 się	wysokością	 ekwiwalentu	wypła-
canego	za	wyjazdy	do	akcji	ratowniczych.	Prowadzone	mają	być	
szkolenia	dla	ochotników,	w	tym	szkolenia	na	prawo	jazdy	kate-
gorii	C	czy	odszkodowania	dla	strażaków,	którzy	ucierpieli	pod-
czas	prowadzenia	akcji	ratowniczych.	W	każdej	komendzie	wo-
jewódzkiej	PSP	zastępca	komendanta	będzie	nadzorował	i	ko-
ordynował	sprawy	związane	z	OSP.

Dodatek dla strażaków

Nowy dodatek do emerytur przysługiwać ma 
strażakom – ochotnikom. Otrzymają go kobiety 
po 20 latach służby i osiągnięciu wieku 60 lat, a w przy-
padku mężczyzn po 25 latach służby i po 65 roku życia. Do-
datki te zapisane zostaną w specjalnej ustawie. 

EMERYTURA	WYŻSZA	

Wydatki	 te	 ponosi	 się	 bez	 względu	 na	 liczbę	 uczniów	
w	szkole.	Podwyżki	cen	energii,	śmieci	i	innych	podstawowych	
rzeczy	powodują	ogromny	wzrost	wydatków	bieżących.	Jedno-
cześnie	malejąca	liczba	dzieci	w	szkołach	obniża	nam	z	każdym	
rokiem	wysokość	otrzymywanej	subwencji	oświatowej.

Reforma	oświaty	z	2017	r.	likwidująca	gimnazja,	stworzyła	
bałagan	w	dobrze	ułożonej	sieci	szkół	na	naszym	terenie.	

Jednym	z	ważniejszych	zadań	Gminy	Chełmża	na	kolej-
ne	lata	jest	poukładanie	sieci	oświatowej	na	nowo,	dostoso-
wanie	jej	do	zachodzących	zmian	demogra�icznych	i	polep-
szenie	warunków	nauczania!	

Szkoły w gminie
cd

K. Podlaszewska  
Kierownik ZEAS Gminy Chełmża

GŁUCHOWO.	Budynki	SP	Kończewice.

PLUSKOWĘSY.	Budynki	SP	Zelgno.



Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - roboty na 
inwestycji trwają. 
Nastąpił	montaż	 stropu,	który	umożliwia	pozostałe	roboty	 jak		

montaż	stolarki	okiennej	i	drzwiowej,	dokończenie	robót	instalacyj-
nych,	posadzki	i	okładziny	ścian,	malowanie,	porządkowanie	terenu.

To	 chyba	 najbardziej	wyczekiwana	 inwestycja,	 zarówno	 przez	
samych	mieszkańców,	będących	klientami	Urzędu	Gminy	 jak	 i	 też	
samych	pracowników	Urzędu.
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INWESTYCJE	W	BUDOWIE	

Gmina z własnym prądem

W Kiełbasinie staną panele fotowoltaiczne. Energia 
z nich zasili gminne urządzenia. Inwestycja na rozruch 
otrzymała 3.320.000 zł z Rządowego Funduszu Polski 
Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. 

W	Kiełbasinie	 stanie	 około	 1.884	modułów	 o	 łącznej	
mocy	998,52	kW.	Całość	inwestycji	kosztować	ma	3,5	mln	zł,	
z	czego	3,3	mln	zł	pochodzić	będzie	z	do�inansowania	z	Pro-
gramu	Inwestycji	Strategicznych.	

Wyprodukowana	energia	pozwoli	na	oszczędności	dla	
gminy.	Zasili	ona	urządzenia	między	innymi	w	Stacjach	
Uzdatniania	Wody,	 które	wydobywają,	 uzdatniają	 i	 dos-
tarczają	wodę	dla	mieszkańców	Gminy	Chełmża.

Będziemy	kolejną	gminą	w	Polsce,	która	dorobi	się	włas-
nej	elektrowni,	czerpiącej	energię	ze	słońca.	Farma	fotowol-
taiczna	zajmie	powierzchnię	1,8	ha.	Na	tej	przestrzeni	zmieści	
się	1.884	modułów.	Ponadto	zostanie	wybudowana	sieć	trans-
formatorowa,	która	ma	zasilić	farmę	fotowoltaiczną	i	inwer-
tery,	 czyli	 urządzeń	 zamieniających	 prąd	 stały	 w	 zmienny.	
Tam	 też	 znajdzie	 się	 licznik	 dokonujący	 pomiaru	 ilości	
wyprodukowanej	 energii	 –	 informuje	 Łukasz	 Kowalski,	
Kierownik	Referatu	ds.	Zarządzania	Siecią	Drogową,	Trans-
portu	i	Gospodarki	Nieruchomościami.

ENERGIA	ZE	SŁOŃCA	

K. Orłowska

Tablice informacyjne. 
Po	 tablicach	 informacyjnych	 w	 Grzywnie,	 na	 terenie	

gminy	pojawiają	 się	kolejne.	Na	 jednej	 z	 tablic	 jest	mapa	
turystyczna	Gminy	Chełmża,	a	na	drugiej	–	sieć	ścieżek	ro-
werowych	w	gminie.	Takie	tablice	tra�ią	do	każdej	z	miej-
scowości	w	naszej	gminie.

Opr. i foto. K. Orłowska

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 
budynku mieszkalnego komunalnego w Nawrze będzie 
gotowa jeszcze	w	grudniu	br.

Dokumentacja budowlana dla inwestycji obejmującej 
rozbudowę świetlicy wiejskiej	 o dodatkową salę 
konferencyjną oraz remizę Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kończewicach została wykonana. 

W trakcie zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie 
niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę 
drogi polegającą na budowie ścieżki rowerowej przy drodze 
powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice”.	
Prawie	jednokilometrowa	ścieżka	rowerowa	z	nawierzchnią	asfal-

tową	o	szerokości																ze	zjazdami	z	kostki	brukowej	do	posesji,	
połączy	Gminę	Chełmża	z	Gminą	Łubianka.	

Całkowity	 koszt	 budowy	 ścieżki	 rowerowej	 to	 1.359.600,89	 zł.	
Inwestycja	realizowana	jest	we	współudziale	Gminy	Chełmża	z	Powia-
tem	Toruńskim	i	Gminą	Łubianka.	Udział	�inansowy	Partnerów	projek-
tów	 w	 wydatkach	 wynosi:	 Gmina	 Chełmża	 25,84%	 wkładu	 czyli	
283.759,14	zł,	Powiat	Toruński	60	%	wkładu	–	658.999,72	zł,	Gmina	
Łubianka	14,16	%	wkładu	–	155.574,00	zł.	Pozostały	udział	�inansowy	
na	poziomie	19,22%	tz.	261.268,00	zł	pochodzi	z	do�inansowania	ze	
środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego.

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na 
zmianę przeznaczenia małej sali gimnastycznej w SP w Zelgnie 
na dwie klasy.
Prace	projektowe	kosztowały	20	tys.	zł.	Uzyskano	pozwolenie	na	

budowę.	W	trakcie	jest	przygotowanie	zakresu	do	przetargu.

Trwa „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	 wykonuje	 �irma	 LOGBUD	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 Torunia.	 Ułożono		

okładziny	posadzek	i		schodów.	Pozostało	do	wykonania:	montaż	sto-
larki	okiennej	i	drzwiowej	–	wykonawca	czeka	na	dostawę,	następnie	
wykończenie	elewacji,	zagospodarowanie	i	uporządkowanie		terenu.

Trwa „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum Inicjatyw Kultu-
ralnych Gminy Chełmża”. 
Roboty	 budowlane	wykonuje	 Przedsiębiorstwo	Handlowo-Usłu-

gowe	BUD-POL	z	Torunia.		Inwestycja	kosztować	będzie	1.590.000	zł.	
Inwestycja	współ�inansowana		ze	środków	UE.

Planowanie – Inwestycje – Rozwój 

Tak będzie wyglądało rozbudowane parterowe skrzydło admi-
nistracyjne o łącznej powierzchni 69,02 m², gdzie powstanie 
strefa wejścia, biuro, toalety i kotłownia.

Tak będzie wyglądała w zmodernizowanym budynku urzędu przyszła 
sala konferencyjna.



Projekt	 uzyskał	 reko-
mendacje	z	Wojewódzkiej	
Biblioteki 	 Publicznej	
Książnicy	 Kopernikań-
skiej	w	Toruniu.	

Obecnie	na	budowie	
trwają	 prace	 brukarskie	
i	montowane	 są	 latarnie.	
Posadzone	 zostały	 drze-
wa	 i	ozdobna	roślinność.		
Powstaje	 tutaj	 ogród	 za-
pachowy	 i	 czytelnia	 na	
świeżym	powietrzu.

Łatwo	 sobie	 już	 teraz	 wyobrazić,	 że	 to	 miejsce	 na	 pewno	
posłuży	życiu	kulturalno	–	społecznemu	wsi.	Bo	takie	inwestycje,	
dzięki	 środkom	 unijnym,	 jakie	 pozyskuje	 i	 inwestuje	 Gmina	
Chełmża	 realizowane	 są	 z	 myślą	 o	 mieszkańcach.	 Walory	 tego	
wyjątkowego	miejsca	mieszkańcy	poczują	i	dostrzegą	już	w	przy-
szłym	sezonie.	
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Brąchnówko

Skąpe

Świetlice wiejskie w Gminie Chełmża od wielu lat pełnią 
funkcje kulturalnych centrum wsi.

Są	 to	 miejsca	 spotkań	 i	 integracji	 miesz-
kańców,	wzmacniające	więzi	społeczne.	Podąża-
jąc	za	rozwojem	infrastruktury	kulturalnej,	Gmina	
złożyła	wniosek	o	przyznanie	pomocy	ze	środków	
UE	 na	 budowę	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Brąch-
nówku.	 Projekt	 budowlany	 obejmuje	 budowę	
nowego	 budynku	 z	 infrastrukturą	 techniczną.	
Istniejący	 budynek	 świetlicy,	 przeznaczony	 bę-
dzie	do	rozbiórki.		

W	 przyszłym	 obiekcie	 świetlicy	 wiejskiej	
mieścić	się	będzie	sala	na	50	osób,	hol	z	szatnią,	
zaplecze	 kuchenne,	 sanitarne	 i	 techniczne.	 Nad	
parterem	 zaprojektowano	 częściowo	przestrzeń	
magazynową	 i	 techniczną	na	urządzenia	wenty-
lacyjne.	Przy	budynku	powstanie	parking,	 taras	oraz	miejsce	
rekreacji.	Obiekt	wyposażony	 zostanie	w	pompę	 ciepła	 oraz	
instalację	fotowoltaiczną.	

Operacja	 uwzględnia	 zastosowanie	 rozwiązań,	 które	 są	
innowacyjne	 w	 skali	 województwa,	 dla	 tworzenia	 wysokiej	
jakości	oferty	kulturalnej,	dostępnej	dla	zróżnicowanych	grup	
odbiorców,	w	 tym	dla	osób	niepełnosprawnych.	Sala	główna	
wyposażona	 zostanie	 w	 ścianę	 multimedialną,	 która	 będzie	
łączyć	tradycję	i	nowoczesność.	Tablica	stwarza	ogromne	moż-
liwości	podejmowania	interesujących	przedsięwzięć:	prezentacji	
na	niej	przeszłości	Brąchnówka	i	okolic,	zdjęć	i	�ilmów,	edukacji	
przyrodniczej,	 zwłaszcza	 ekologicznej,	 nauki	 języków	 obcych,	
prowadzenia	 różnorakich	 zajęć	–	podkreśla	 Jerzy	Rochowiak,	
Dyrektor	Wojewódzkiego	Ośrodka	Kultury	w	Toruniu.

Nowa	 świetlica	wiejska	będzie	użytkowana	przez	 lokalne	
Koło	Gospodyń	Wiejskich	oraz	społeczność	zamieszkującą	wieś	
Brąchnówko.	 Powstanie	 tutaj	Wiejskie	Centrum	 Inicj@tyw	
Spichlerz.		

PLANUJĄ	NOWĄ	ŚWIETLICĘ	

        Agnieszka Denderz 
Instruktor CIK Gminy Chełmża

	PRZYJAZNA	PRZESTRZEŃ
W	BUDOWIE

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skąpe 
poprzez stworzenie czytelni na świeżym 
powietrzu i ogrodów zapachowych”. 

Wykonawcą	 inwestycji	 jest	 Firma	
TESTA	z	Warszawy.	Koszt	zadania	wynie-
sie	 540.402,54	 zł.	 Zakończenie	 realizacji		
planowane	jest		w	grudniu	br.	

Estetyczna	 przestrzeń	 publiczna	
powstaje	 w	 Skąpem	 przy	 zmoderni-
zowanym	budynku	szkolnym	z	gminną	
biblioteką.	To	przykład	kolejnej	pozy-
tywnej	 zmiany	 na	 obszarze	 Gminy	
Chełmża.	

Takie	 inwestycje	 sprawiają,	 że	 nasze	
wioski	 są	 coraz	piękniejsze	 i	 poprawiają		
warunki	 życia	 samych	 mieszkańców.	
Jednak,	aby	tak	się	stało,	inwestor	–	Gmina	Chełmża	w	gronie	
fachowców	 najpierw	 skupia	 się	 na	 wypracowaniu	 dobrego	
pomysłu,	bo	to	właśnie	oryginalność	koncepcji	projektu	i	jego	
celu	jest	bardzo	ważną	cechą	otwierającą	furtkę	do	sukcesu.	

Udział	w	 opracowaniu	 projektu	mają:	 Pracownia	 projek-
towa	Pasa	Desing	Magdalena	Balińska	i	Maria	Murawska	z	�ir-
my	Dor�in	Grant	Thornton	Frąckowiak	Sp.	z	o.o.,	UG	Chełmża	
Referat	 PIR	 Krystian	 Małek	 oraz	 Dyrektor	 CIK	 Justyna	
Błaszczyk.	 Projekt	 uzyskał	 rekomendacje	 z	 Wojewódzkiej	
Biblioteki	 Publicznej	 Książnicy	 Kopernikańskiej	 w	 Toruniu.	  K. Orłowska 

Dot. operacji typu „Inwestycje w obiekty peł-
niące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształ-
towanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje 
typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyj-
nego” w ramach działania „Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja współfinasowana jest w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Kwota dofinansowania to 334.604,00 zł. 

Zmienione przez inwestycję otoczenie budynku poszkolnego w Skąpem 

W	 okresie	 trwałości	 projektu,	 przez	 co	 najmniej	 dziewięć	
miesięcy	 odbywać	 się	 będą	 tutaj	 zajęcia	 stałe	 lub	 cykliczne.	
Obejmować	one	będą	tzw.	pięć	Akademii:	kucharzenia	–	przepisy	
świata;	języka	angielskiego;	tapicersko-meblarska;	zdrowia	i	uro-
dy	oraz	wyplatania-	słomkowe	cuda	i	zabawki.

Planowane	 całkowite	 koszty	 inwestycji	 to	 kwota	 923.721,45	
PLN,	w	tym	kwota	do�inansowania	z	UE	w	ramach	Programu	Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich	to	500	000,00	PLN.	Planowany	termin	
zakończenia	inwestycji	(etap	I)	to	czerwiec	2023r.	

Z�yczymy	powodzenia	Gminie	Chełmża	i	mieszkańcom	Brąch-
nówka	w	ubieganiu	się	o	środki	na	budowę	świetlicy	wiejskiej.

wizualizacja
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Przedsiębiorczość

Bene�icjentem	 tego	 projektu	 była	 Gmina	 Miasta	
Chełmża,	 która	 zaadaptowała	 budynek	 po	 dawnym	
szpitalu	dziecięcym	w	Chełmży	przy	ul.	Hallera	7	na	cele	
nowoczesnego	 inkubatora	przedsiębiorczości.	 Inkuba-
tor	oferuje	przyszłym	najemcom	15	biur	o	powierzchni	
od	 9	m²	 do	 20	m²	 oraz	 salę	 konferencyjną,	w	 której	
możliwe	będzie	organizowanie	wydarzeń	o	charakterze	
szkoleniowo	–	konferencyjnym	dla	około	30	osób.	Poza	
możliwością	 najmu	 powierzchni	 biurowej	 inkubator	
oferuje	 także	bezpłatne	doradztwo	związane	z	możli-
wością	pozyskania	środków	�inansowych	na	działalność,	doradz-
two	 �inansowo	 –	 księgowe	w	 zakresie	m.	 in.	wyboru	właściwej	
formy	opodatkowania	działalności	gospodarczej	oraz	doradztwo	
prawne	dotyczące	wyboru	formy	prawnej.

W Chełmży powstał Inkubator Przedsiębiorczości. 

K. Orłowska

OFERTA	DLA	FIRM

Promocja Gminy

Obecnie	 reklamę	 Gminy	 można	 zobaczyć	 na	 Lotnisku	 im.	
Lecha	Wałęsy	w	Gdańsku.	To	już	kolejna	forma	takiej	promocji	
Gminy.	

W	 bieżącym	 roku	 w	 ramach	 projektu	 również	 ustawiono	
wielkoformatowy	billboard	przy	autostradzie	A-1	i	realizowana	
była	reklama	w	telewizji	o	zasięgu	ogólnopolskim	(Polsat,	TVN),	
promocja	internetowa	oraz	udział	w	Targach	Transport-Logistic,	
które	ze	względu	na	pandemię	w	tym	roku	odbywały	się	online.	

GMINA	W	REKLAMIE
W ramach projektu „Expressway – promocja terenów inwes-
tycyjnych” realizowane są kampanie reklamujące Gminę 
Chełmża jako doskonałe miejsce do inwestowania. 

E. Skonieczna

REALIZACJE	I	INWESTYCJE
Jesień to czas wzmożonych prac konserwacyjnych 
w melioracji.

W	 minionym	 okresie	 Gminna	 Spółka	 Wodna	
w	 Chełmży	 dokonała	 konserwacji	 rowów	 w	 Kończe-
wicach	Ogrodnikach,	Nawrze,	Bogusławkach,	Pluskowę-
sach,	Sławkowie,	Dziemionach	i	Nowej	Chełmży.	Łącznie	
konserwacje	 melioracyjne	 objęły	 6.340	mb	 rowów.	
Koszt	konserwacji	wyniósł	134.262,42	zł	przy	udziale	
dotacji	 z	 Urzędu	 Wojewódzkiego	 i	 Marszałkowskiego	
w	kwocie	87.100,00	zł.	

Poza	utrzymaniem	 rowów,	Gminna	 Spółka	Wodna	
na	bieżąco	usuwa	zgłaszane	awarie	oraz	przymierza	się	
do	odmulenia	newralgicznego	odcinka	rowu	Mleczarskiego,	który	
powoduje	podtopienia	na	znacznym	areale	gruntów.	

Aby	 działać	 jeszcze	 efektywniej,	 GSW	
planuje	 zakup	 koparkoładowarki	 wraz	
z	 mulczerem	 przy	 współ�inansowaniu	
w	 ramach	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich.	Dlatego	Spółka	Wodna	wystąpi-
ła	z	wnioskiem	do	Gminy	Chełmża	o	do�i-
nansowanie	planowanego	zakupu	sprzętu	
na	kwotę	100.000,00	zł.	Nowy	sprzęt	poz-
woli	 szybciej	 reagować	 na	 zgłoszenia	
członków	 i	 jednocześnie	 obniży	 koszty	
usuwania	 awarii.	 GSW	 przygotowuje	 się	
również	 do	 dużego	 programu	 retencji	
śródpolnej,	 polegającego	 na	 czyszczeniu	

zbiorników	o	powierzchni	do	1.000	m²	i		głębokości	do	3	m.	
Zgłoszenia	przyjmuje	Jakub	Skonieczny	w	biurze	GSW	lub	

e-mailowo	

Gminna Spółka Wodna

 Jakub Skonieczny

LOKALNE	PARTNERSTWO	WODNE
Jakub Skonieczny

Dzięki inicjatywie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mini-
kowie już na szóstym spotkaniu Lokalnego Partnerstwa 
Wodnego w październiku spotkali się Przedstawiciele Wód 
Polskich, Starostwa Powiatowego, Wójtów i Burmistrzów 
z naszego Powiatu oraz Spółek Wodnych i PZW. 

gswwchelmzy@gmail.com

	Lokalne	Partnerstwa	Wodne	zostały	powołane	
do	opiniowania	dużych	inwestycji	mających	na	
celu	 poprawić	 retencyjność	 wody	 w	 układzie	
zlewni	w	ramach	funduszy	z	Programu	Rozwoju	

Obszarów	Wiejskich.	Mają	 także	 działać	w	 zakresie	 umac-
niania	 pozycji	 spółek	wodnych,	 zmian	w	 prawie	wodnym,	
uproszczania	 procedur,	 ułatwiania	 dostępu	 do	 informacji,	
unormowania	 kwestii	 prawnych	 w	 zakresie	 urządzeń	
wodnych.

Podczas	 spotkania	 dokonano	 wyboru	 przedstawicieli	
do	Rady	Partnerstwa	 w	 skład	 której	weszła	Gmina	 Chełmża	
i	 GSW	w	 Chełmży.	 Na	Przewodniczącego	 Rady	 jednogłośnie	
wybrano	Jakuba	Skoniecznego,	na	co	dzień	pracownika	GSW	
w	Chełmży.

Z	 oferty	 inkubatora	mogą	
korzystać	podmioty	z	obszaru	
Lokalnej	Grupy	Działania	„Zie-
mia	Gotyku”	(Miasto	Chełmża,	
Gminy:	 Chełmża,	 Łubianka	
Łysomice,	 Papowo	 Biskupie)	
rozpoczynające	lub	już	prowa-
dzące	 działalność	 w	 począt-
kowej	 fazie	 istnienia.	Wspar-
cie	inkubatora	może	trwać	od	
roku	do	czterech	lat.	Przedsię-
biorcy	ubiegający	się	o	przyję-

cie	do	Inkubatora	zobowiązani	są	złożyć	wypełniony	formularz	
aplikacyjny	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Miasta	 Chełmży,	 ul.	 Gen.	 J.	
Hallera	 2	 w	 Chełmży.	 Szczegółowych	 informacji	 udziela	
Kierownik	Inkubatora	–	Karolina	Nitzler,		tel.	730	987	153.
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GOŚCIE	Z	GMINY	MARKOWA

Jest	to	gmina	wiejska	w	województwie	podkarpackim,	w	po-
wiecie	łańcuckim.	Udział	w	wizycie	wzięli	Wójt	Gminy	Markowa	
Mirosław	Mac	i	Radny	Gminy	Marcin	Jakielaszek.	Goście	wzięli	
udział	w	gminnych	obchodach	Narodowego	S�więta	Niepodległości	
połączonych	z	odsłonięciem	budowli	Kopca	„Ziemia	Polaków”.	

Wizyta	była	także	okazją	do	zaprezentowania	walorów	naszej	
gminy.	Takie	spotkania	są	przede	wszystkim	świetną	okazją	do	wy-
miany	doświadczeń	na	szczeblu	samorządowym.	Gościom	podczas	
wizyty	towarzyszyli	Wójt	 Jacek	Czarnecki	 i	Wiceprzewodnicząca	
Rady	Gminy	Chełmża	Stanisława	Stasieczek.	

Wizyta

W dniach 6 – 8.11.br naszą Gminę Chełmża odwiedziła 
delegacja z Gminy Markowa. 

K. Orłowska

K. Orłowska

Od	tego	dnia	podczas	składania	wniosków	o	dowód	oso-
bisty	pobierane	będą	odciski	palców.	Dowody	osobiste	będą	
wydawane	na	10	lat	dla	osób	powyżej	12.	roku	życia.	Dla	osób	
do	12.	roku	życia	dowód	będzie	wydawany	na	5	lat,	bez	po-
bierania	odcisków	palców.

Nowe	regulacje	prawne	wprowadziły	zmianę	we	wniosko-
waniu	o	dowód	osobisty	dla	osoby	niesamodzielnej,	która	z	po-
wodu	choroby,	niepełnosprawności	lub	innej	niedającej	się	po-
konać	przeszkody	nie	może	osobiście	zgłosić	się	do	urzędu	oso-
biście.	Od	8	listopada	br.	przyjęcie	dowodu	w	miejscu	pobytu	
zapewnia	Urząd	Miasta	Torunia	(tel.	56	611	83	50).

Na	 wszelkie	 pytania	 dotyczące	 dowodów	 osobistych	
odpowie	w	UG	Chełmża	insp.	Ewa	Skonieczna.	Stanowisko	
ds.	 dowodów	 osobistych	 mieści	 się	 w	 Biurze	 Obsługi	
Interesanta	i	czynne	jest	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	
7.00	–	15.00.

8 listopada br. weszły w życie nowe regulacje dotyczące 
dowodów osobistych. 

NOWE	DOWODY	OSOBISTE

K. Orłowska

Sprawy obywatelskie

Ważne spotkanie dla KGW

Wójt Gminy Markowa Mirosław Mac podczas uroczystości 
w Miejscu Pamięci w Kończewicach. 

W	wydarzeniu	udział	wzięło	około	120	osób	z	całej	Polski,	
większość	stanowiły	przedstawicielki	ponad	40	kół	gospodyń	
wiejskich.	Gminę	Chełmża	i	nasze	województwo	reprezento-
wała	Katarzyna	Lewandowska,	członkini	KGW	Kobiety	Aktyw-
ne	OD-NOVA	Bielczyny	i	Gminna	Radna.	

Spotkanie	 stanowiło	 szansę	 na	 wymianę	 doświadczeń	
z	innymi	kobietami	–	aktywnymi	pasjonatkami	i	świadomymi	
swojej	siły,	a	zarazem	wyzwań	jakie	stoją	przed	nami	kobietami	
w	działalności	społecznej	–	mówi	Katarzyna	Lewandowska.	

Konferencja	uczestniczkom	stworzyła	także	okazję	do	zdo-
bycia	wiedzy	na	takie	tematy	jak	przeciwdziałanie	 	zmianom	
klimatu,	wpływ	kulinariów	na	zdrowie	człowieka	oraz	odpo-
wiedzialne	 reagowanie	 na	 potrzeby	 społeczności	 lokalnych	
w	dobie	globalnych	wyzwań.

Cieszę	się	bardzo,	że	miałam	okazję	na	zaprezentowanie	na-
szego	KGW	Kobiety	Aktywne	OD-NOVA	i	pochwalenia	się	naszy-
mi	wcale	niemałymi	osiągnięciami	na	tak	szerokim	forum.	Do-
dam,	że	nasze	osiągnięcia	spotkały	się	z	ogromnym	uznaniem,	
co	bardzo	mnie	ucieszyło	–	dodaje	Katarzyna	Lewandowska.

KOBIETY	TO	DOBRY	KLIMAT
W dniach 26-27 października miało miejsce wyjątkowe wy-
darzenie o nazwie „Kobiety to dobry klimat” zorganizowane 
przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich oraz Warmińsko-
Mazurską Izbą Rolniczą. 

K.Orłowska
Fot. nadesłane
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Pobyt delegacji podsumowało spotkanie  w zabytkowej 
pastorówce w Zelgnie.

Każdy	mieszkaniec	może	zagłosować	 jeden	raz	oddając	
maksymalnie	dwa	głosy	–	jeden	na	projekt	z	puli	lokalnej	oraz	
jeden	na	projekt	z	puli	powiatowej.	

Aby	oddać	głos	należy	wejść	na	stronę	

podać	 swoje	 imię,	 nazwisko,	 numer	 telefonu,	miejscowość	
oraz	gminę,	a	następnie	potwierdzić	dane,	przepisując	kod	
wery�ikacyjny	z	otrzymanego	na	wskazany	numer	sms'a	oraz	
zagłosować	na	wybrany	przez	siebie	projekt.

POWIAT	Z	BUDŻETEM
Inicjatywy

BUDŻET OBYWATELSKI POWIATU TORUŃSKIEGO 2022' - 
Głosowanie na projekty w ramach budżetu potrwa 
do 13 grudnia. 

https://powiat-torunski.budzet-obywatelski.org/	

https://powiat-torunski.budzet-obywatelski.org/?fbclid=IwAR2FHlK1wMM5wyvJSXnpR5eMs-IlynFCuomMEw8pAlXQdY3tssV03hCk9H0
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A	dotychczasową	działalność	Stowarzyszenia	Budowy	Kopca	
„Ziemia	Polaków”	podsumował	jego	Prezes	Wojciech	Rosiński.

Zbiór	ziemi	gromadzonych	
w	 Murze	 Pamięci	 powiększył	
się	o	kolejnych	dziesięć.	Wśród	
przybyłych	 o�iarodawców	 byli	
goście	 z	 Gminy	 Markowa	 –	
Wójt	 Mirosław	 Mac	 i	 Radny	
Gminy	 Marcin	 Jakielaszek.	
Przekazana	na	ręce	prezesa	Sto-
warzyszenia	 Wojciecha	 Rosiń-
skiego	ziemia	pochodzi	z	miejsca	
mordu	 rodziny	 Ulmów	 dokona-
nego	podczas	II	wojny	św.	

Apel	Pamięci	odczytała	kpt.	
Agnieszka	S�miechowska,	po	któ-
rym	 kompania	 honorowa	 Garnizonu	 Toruń	 wystawiona	 przez	
Centrum	Szkolenia	Artylerii	i	Uzbrojenia	oddała	salwę	honorową.

Pod	Murem	Pamięci	zostały	złożone	kwiaty	przez	delegacje	
gości	 i	 licznie	 przybyłych	 mieszkańców.	 Udział	 w	 uroczystości	
wzięli	między	innymi:	Poseł	Na	Sejm	RP	Jan	Krzysztof	Ardanowski,	
przedstawiciele	Powiatu	Toruńskiego	–	Starosta	Toruński	Marek	
Olszewski,	Wicestarosta	Michał	Ramlau,	Członek	Zarządu	Łukasz	
Kowalski,	Przewodniczący	Rady	Powiatu	Paweł	Polikowski,	Radny	
Powiatowy	Andrzej	Jałocha,	delegacja	Gminy	Garwolin,	delegacja	
Miasta	 Chełmża	 Wiceburmistrz	 Marek	 Kuffel	 i	 Przewodniczący	
Rady	Miejskiej	Janusz	Kalinowski,	reprezentanci	Stowarzyszenia	–	
Konfraternia	Mazowiecka	Odznaki	św.	Floriana	Mazovia	w	Polsce	
panowie	 Michał	 Fałat	 i	 Wiesław	 Fleszar,	 ppłk	 w	 st.	 spoczynku	
Czesław	Tomaszewski	–	Prezes	Zarządu	Rejonowego	Związku	Z�oł-
nierzy	 RP.	 W	 uroczystości	 uczestniczyli	 lokalni	 samorządowcy,	
w	 tym	 Przewodniczący	 RG	 Chełmża	 Janusz	 Iwański,	 Wiceprze-
wodnicząca	RG	Stanisława	Stasieczek,	radni	gminni,	sołtysi,	przed-
stawiciele	organizacji	społecznych,	szkół	gminnych	i	instytucji.

Udział	 w	 uroczystości	 wzięła	 także	 rodzina	 śp.	 Lucjana	
Bytniewskiego	 –	 pierwszego	 prezesa	 Stowarzyszenia	 Budowy	
Kopca	„Ziemia	Polaków”	.	

Uroczystość patriotyczna z udziałem kompanii honorowej Wojska 
Polskiego połączona z odsłonięciem Kopca „Ziemia Polaków” oraz 
koncerty orkiestry Campanella z Cekcyna i zespołu Polskie Kwiaty 
z Gminy Chełmża, to główne punkty tegorocznych obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości w Gminie Chełmża, które miały miej-
sce 7 listopada w Kończewicach.

K. Orłowska
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Tegoroczne	 gminne	uroczystości	w	Miejscu	Pamięci	Kopiec	 Ziemia	
Polaków	zapisały	kolejną	ważną	datę	w	historii	Gminy	Chełmża	 i	 tego	
miejsca.	Głównym	z	punktów	uroczystości	było	odsłonięcie	budowli	
Kopca	„Ziemia	Polaków”	w	Kończewicach.	Podjęta	przed	16	laty	inicja-
tywa	budowy	Kopca	przez	grupę	mieszkańców	Gminy	Chełmża	i	Miasta	
Chełmża	tworzących	wówczas	Społeczny	Komitet	Budowy	Kopca	Ziemia	
Polaków,	doczekała	się	�inału.	Dotychczasowe	Miejsce	Pamięci	w	Kończe-
wicach	 uzupełnia	 dzisiaj	 okazała	 budowla	 ziemna	 w	 postaci	 Kopca.	
Kopiec	dołącza	do	kilku	innych	tego	typu	obiektów	w	kraju.	

Tradycyjnie	 uczestnicy	 obchodów	do	miejsca	uroczystości	 przybyli	
w	patriotycznym	marszu,	który	wyruszył	spod	miejscowej	szkoły.	Kolum-
nę	 przemarszu	 poprowadziła	 Chorągiew	 Husarska	Woj.	 Kujawsko-
Pomorskiego,	a	tuż	za	nią	ponad	50–osobowa	reprezentacja	uczniów	
ZDZ	Technikum	Mundurowego	w	Toruniu.	Udział	w	przemarszu	i	uro-
czystości	brały	także	poczty	sztandarowe	organizacji	z	Gminy	Chełmża	
i	Miasta	Chełmża.

Wprowadzeniem	do	uroczystości	było	wystąpienie	okolicznościo-
we	Wójta	Gminy	Chełmża	Jacka	Czarneckiego.	

Klasa Technikum Mundrowego z Torunia.

W skład pocztu flagowego weszli strażacy OSP Kuczwały.
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Obchody	Narodowego	S�więta	Niepodległości	w	Kończewic-
ach	 uświetniły	 koncerty	 orkiestry	 CAMPANELLA	 i	 zespołu	
POLSKIE	KWIATY.	Miejscem	tej	uroczystej	akademii	muzycznej	
była	sala	szkoły	podstawowej.	W	repertuarze	znalazły	się	zarówno	
pieśni	 i	 piosenki	 patriotyczne	 i	 legionowe,	 również	 muzyka	
klasyczna,	�ilmowa	czy	też		biesiadna.	

Po	 zakończonych	 uroczystościach,	 organizatorzy	 Wójt	
Gminy	 Chełmża	 Jacek	 Czarnecki	 i	 Zarząd	 Stowarzyszenia	
Budowy	Kopca	Ziemia	Polaków	zaprosili	wszystkich	na	przy-
gotowany	poczęstunek.	

Współorganizatorami	 uroczystości	 byli	 –	 Szkoła	 Podsta-
wowa	im.	ks.	Leona	Poeplau	w	Kończewicach,	OSP,	KGW,	Sołtys	
i	Rada	Sołecka	z	Kończewic.	

Uroczystość	 przy	 Kopcu	 odbyła	 się	 przy	 udziale	 asysty	
honorowej	 składającej	 się	 z	 kompanii	 honorowej	 Garnizonu	
Toruń	wystawionej	przez	Centrum	Szkolenia	Artylerii	i	Uzbro-
jenia,	pocztu	chorągwianego	oraz	Orkiestry	Wojskowej	z	Toru-
nia	 delegowanej	 przez	 Dowództwo	 Garnizonu	 Warszawa.	
Pełniący	obowiązki	Dowódcy	Garnizonu	Toruń	płk	Roman	
Piotrowski	przyjął	meldunek	gotowości	do	uroczystości.	

Uroczystość	 s�inansowana	została	przez	Samorząd	Gminy	
Chełmża,	 Stowarzyszenie	 Budowy	 Kopca	 „Ziemia	 Polaków”	
i	przez	prywatnych	sponsorów.

Dzień	wcześniej	Kopiec	„Ziemia	Polaków”		w	obecności	
członków	Stowarzyszenia	i	lokalnych	kapłanów	poświęlili	
proboszczowie	ks.	kan.	Krzysztof	Badowski	z	Chełmży	i	ks.	
kan.	 Tadeusz	 Kozłowski	 z	 Nawry.	W	 Kopcu	 symbolicznie	
zostały	złożone	ziemie	z	dotychczas	pobranych	historycznych	
miejsc	walk,	męczeństwa	i	chwały	Polaków.

Szkoła zadbała o świąteczny wystrój sali. Dziękujemy p. Darii Bogdanowicz za okolicznościowe dekoracje.
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Wiązankę kwiatów złożył Poseł RP Jan Krzysztof Ardanowski.
  

Delegacja Samorządu Gminy Chełmża.

Delegacja Powiatu Toruńskiego.

Delegacje OSP z gminy wspólnie z gośćmi złożyły kwiaty.
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KOPIEC	ZIEMIA	POLAKÓW
Pomysłodawcą tej idei i wielkim jej orędownikiem był 
pan Lucjan Bytniewski, rolnik z Kończewic. Do pod-
jęcia stosownych działań przekonał grono osób, które 
przystąpiły do Społecznego Komitetu Budowy Kopca 
Ziemia Polaków. Byli to: Edward Majewicz, Witold 

Suchomski, Władysław Owczarczyk, Jerzy Więckowski, Wojciech 
Rosiński, Henryk Śmiałek, Józef Kielak, Henryk i Robert Fałkowscy, 
Stanisław Wilmański, Lucjan Lipniewski, Hanna Łuczak oraz Ewa 
i Jacek Czarneccy. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budo-
wy Kopca Ziemia Polaków wybrano pana Lucjana Bytniewskiego.

Historia tego miejsca...

W	lipcu	2005	roku	pierwszą	ziemię	z	Narwiku	przywiózł	Lucjan	
Bytniewski,	 który	wraz	 z	 synem	 Stanisławem	odbył	 sentymentalną	
podróż	na	grób	swojego	wuja	kpt.	Aleksandra	Morenia.	Przywiezioną	
ziemię	 przekazał	 Jackowi	 Czarneckiemu	 Wójtowi	 Gminy	 Chełmża.	
Od	tego	dnia	woreczki	z	historycznych	miejsc	eksponowano	w	gablo-
tach	na	terenie	Urzędu	Gminy.	Darczyńcami	ziemi	były	osoby	prywat-
ne,	uczniowie,	organizacje	społeczne.	Wszystkie	ziemie	miały	udoku-
mentowane	pochodzenie.	Członkowie	Komitetu	zabiegali	o	teren	pod	
budowę	kopca,	organizowali	zbiórki	pieniężne,	nawiązywali	kontakty	
z	organizacjami	w	Polsce	i	na	świecie.	

Z	powodu	konieczności	wpisania	organizacji	do	Krajowego	Reje-
stru	Sądowego	12	lutego	2007	roku	odbyło	się	zebranie	założycielskie	
Stowarzyszenia	Budowy	Kopca	Ziemia	Polaków.	Uczestniczyli	w	nim:	
Władysław	Owczarczyk,	Henryk	Fałkowski,	Wiesław	Bachan,	Wojciech	
Rosiński,	 Franciszek	Piróg,	Henryk	S�miałek,	Edward	Majewicz,	 Jerzy	
Więckowski,	Witold	Suchomski,	Robert	Fałkowski,	Lucjan	Bytniewski,	
Ewa	Czarnecka,	Piotr	Birecki,	Ewa	Pudo	i	Jacek	Czarnecki.	Do	Zarządu	
Stowarzyszenia	wybrano:	Lucjana	Bytniew-
skiego,	 Edwarda	 Majewicza,	 Roberta	 Fał-
kowskiego,	 Ewę	 Czarnecką,	 Franciszka	
Piroga,	 Wojciecha	 Rosińskiego	 i	 Henryka	
S�miałka.	 Prezesem	 Zarządu	 został	 pan	
Lucjan	Bytniewski.	Wpisu	do	KRS	dokonano	
w	maju	2007	roku.	Cele	Stowarzyszenia	były	
tożsame	 z	 celami	 wcześniej	 działającego	
Komitetu.

W	 tym	 samym	 roku	 została	 wskazana	
lokalizacja	budowy	miejsca	pamięci	w	miej-
scowości	 Kończewice.	 Mur	 pamięci,	 jako	
pierwszą	małą	architekturę,	zaprojektował	
Krzysztof	 Oleksiak.	W	 kasetonach	 umiesz-
czono	 zgromadzone	 ziemie	 z	miejsc	walki	
i	męczeństwa	Polaków.	Obok	muru	posta-
wiono	krzyż	 i	obelisk	upamiętniający	 Jana	
Pawła	 II.	 Od	 roku	 2008	 na	 tym	 miejscu	
odbywają	 się	 coroczne	 obchody	 S�więta	
Odzyskania	 Niepodległości.	 Tego	 dnia	
następuje	 uroczyste	 przekazaniem	 ziem,	
które	są	umieszczane	w	murze	pamięci.	

W	 2010	 roku	 Stowarzyszenie	 kontynuowało	 zbiórkę	
materiałów	budowlanych	potrzebnych	do	usypania	kopca.	
Wielu	mieszkańców	miasta	i	gminy	Chełmża	oraz	Łubianki	
zdeklarowało	zwożenie	materiałów	na	budowę	kopca	oraz	
wykonywało	konieczne	prace	ziemne.	Na	 tym	etapie	prac	
dużą	pomoc	o�iarował	pan	Krzysztof	Wilczyński,	właściciel	
�irmy	drogowej	Rogowo.	

Działalność	 Stowarzyszenia	 Budowy	 Kopca	 Ziemia	
Polaków	rozszerzono	o	działania	edukacyjne.	Zorganizowa-
no	wyjazd	do	Muzeum	Powstania	Warszawskiego	i	miejsc	
związanych	 z	 Bitwą	 Warszawską.	 Organizowane	 były	
wyjazdy	do	kina	na	�ilmy	o	tematyce	historycznej.	Odbyła	się	
wycieczka	 do	 Muzeum	 Elżbiety	 Zawadzkiej	 w	 Toruniu	
i	Pelplina	oraz	zorganizowano	szereg	spotkań	z	młodzieżą	
szkolną.	 Istniała	 ścisła	 współpraca	 pomiędzy	 klasami	
mundurowymi	ówczesnego	Gimnazjum	w	Głuchowie	a	Sto-
warzyszeniem	Budowy	Kopca	„Ziemia	Polaków”.	Uczniowie	
Szkoły	Podstawowej	w	Kończewicach	włączali	się	w	deko-
rowanie	tego	miejsca	z	okazji	świąt	majowych.	W	2013	roku	
w	ramach	ogólnopolskiej	akcji	„Majówka	z	Polską”	Miejscu	
Pamięci	Kopiec	„Ziemia	Polaków”	Prezydent	RP	nadał	tytuł	
Najpiękniej	Udekorowanej	Przestrzeni	Publicznej.	

W	2012	roku	Lucjan	Bytniewski	otrzymał	 tytuł	Hono-
rowego	Członka	Stowarzyszenia.	Z	powodów	zdrowotnych	
ustąpił	 z	 funkcji	 prezesa.	 Walne	 Zebranie	 wybrało	 nowy	
Zarząd,	w	skład	którego	wchodzą	Ewa	Czarnecka,	Edward	
Majewicz,	 Krzysztof	 Oleksiak,	Wojciech	 Rosiński	 i	 Jolanta	
Targosz.	 Prezesem	Stowarzyszenia	 został	Wojciech	Rosiń-
ski,	 wiceprezesem	 Krzysztof	 Oleksiak,	 sekretarzem	 Ewa	

Czarnecka	 a	 skarbnikiem	 Jolanta	
Targosz.

W	 roku	 2014	 pożegnaliśmy	
pana	 Lucjana	 Bytniewskiego.	
Wkrótce	 odeszli	 także	 Edward	
Majewicz	 i	Witold	 Suchomski	 po-
zostając	 w	 naszej	 pamięci	 jako	
zaangażowani	 członkowie	 stowa-
rzyszenia.

Stowarzyszenie	 pozyskało	
środki	 �inansowe	 na	 realizację	
projektów	 „Wielkie	 tajemnice	
przeszłości”	 i	 „Wspólne	 korzenie.	
Polsko-mołdawskie	 spotkania”.	
Było	organizatorem	wystaw	histo-
rycznych	dzięki	współpracy	z	IPN	
i	Muzeum	Wojsk	Lądowych,	które	
od	 2013	 roku	 objęło	 patronatem	
naszą	 lokalną	 inicjatywę.	 Stowa-
rzyszenie	 było	 również	wydawcą	
Przewodnika	 turystycznego	 –	
Gmina	Chełmża.
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Historia tego miejsca...
cd

Budowla Kopca „Ziemia Polaków” zwieńczona orlim gniaz-
dem, ma swój wyjątkowy, zwracający uwagę charakter.

FINAŁ	INWESTYCJI

Konstrukcja	orlego	gniazda	powstała	w	warsztacie	kowal-
skim	pana	Wojciecha	Piaseckiego,	który	w	Gminie	Chełmża,	ale	i	
nie	tylko,	już	niejednokrotnie	zasłynął	z	podobnych	dzieł.	A	to	
na	 Kopcu,	 jest	 prawdziwym	 artystycznym	 cudem,	 ręcznie	
wykutym	w	stali.	Skoro	dzieło	tak	wyjątkowe,	to	i	jego	montaż	
także	musiał	być	odpowiednio	zaplanowany	i	wykonany.

Teren	przy	Kopcu	wypełni	jeszcze	parking	i	ścieżki,	których	
budowa	na	ile	pozwoli	pogoda	zakończy	się	jeszcze	w	tym	roku.	
Dodatkową	 atrakcję	 mają	 stanowić	 także	 zamontowane	 na	
kamieniach	 specjalne	 tabliczki	 z	 kodami	 QR,	 przy	 pomocy	
których	 będziemy	 mogli	 zapoznać	 się	 z	 historią	 wybranych		
miejsc,	 z	 których	 pochodzą	 ziemie	 zgromadzone	 w	 Murze	
Pamięci. K. Orłowska

Zarząd Budowu Kopca „Ziemia Polaków”

W	 2021	 roku	 prace	 związane	 z	 budową	 Kopca	
nabrały	 tempa.	 Zapadła	 decyzja	 o	 zakończeniu	 tej	
oryginalnej	 na	 skalę	 kraju	 inwestycji.	 Dzięki	 współ-
pracy	z	Samorządem	Gminy	Chełmża	ukończono	budo-
wanie	Kopca	„Ziemia	Polaków”,	którego	zwieńczeniem	
jest	orle	gniazdo.	

Fundusze	na	ten	cel	pochodziły	z	budżetu	Gminy	
Chełmża,	 za	 co	 dziękujemy	 Radnym	 popierającym	
naszą	inicjatywę.	Szczególne	podziękowania	kierujemy	
do	pana	Wójta	Jacka	Czarneckiego	za	lata	wspierania	
tej	idei,	konsekwencję	i	pomoc.

Dziękujemy	pracownikom	Urzędu	Gminy	Chełm-
ża:	 paniom	 Ewie	 Pudo,	 Teresie	 Wolin,	 Katarzynie	
Orłowskiej	oraz	panom	Patrykowi	Zabłockiemu,	ko-
walowi	 Wojciechowi	 Piaseckiemu	 i	 za	 o�iarowane	
kwiaty	 Zenonowi	 Muszyńskiemu.	 Podziękowania	 kierujemy	 do	
wiceprezesa	 Stowarzyszenia	 pana	 Krzysztofa	 Oleksiaka	 za	
wieloletnie	czuwanie	nad	estetyką	tego	miejsca.	

Podziękowanie	 składamy	 sponsorom	 dekorującym	 Kopiec	
�lagą,	panom	Robertowi	Fałkowskiemu	i	Michałowi	Czarneckiemu.	

Panu	Markowi	 Karczmarczykowi	 oraz	 pracownikom	 z	 grupy	
budowlanej	 dziękujemy	 za	 pomoc	 w	 instalowaniu	 dekoracji	
Kopca.	 Pani	 Małgorzacie	 Polikowskiej	 dziękujemy	 za	 pyszne	
rogaliki.	Dziękujemy	wykonawcy	 inwestycji	Przedsiębiorstwu	
Budowy	Dróg	z	Torunia	oraz	wszystkim	życzliwym	Sponsorom.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCINARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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Święto Niepodległości

Prawdziwymi	 rogalami	
świętomarcińskimi	z	okazji	
Narodowego	S�więta	Niepo-
dległości	 częstowało	 KGW	
w	Kiełbasinie.

Młodzi	 adepci	 KSGCH	 CYKLON	 podczas	 treningu	 odśpiewali	
przy	biało	–	czerwonych	�lagach	hymn	państwowy.

Na	 budynkach	 gminnych,	 na	 masztach	 w	 centrach	 wsi,	
na	 budynkach	 prywatnych	 posesji	 w	 wielu	 miejscach	 gminy	
pojawiły	się	biało	–	czerwone	�lagi.

MIESZKAŃCY	DLA	NIEPODLEGŁEJ
Mieszkańcy Gminy Chełmża, poza uroczystością gminną w Miejscu Pamięci 
w Kończewicach, upamiętnili Narodowe Święto Niepodległości w swoich miejsco-
wościach przy okazji wielu innych biało - czerwonych inicjatyw. 

K. Orłowska

SP	KOŃCZEWICE

SP	KOŃCZEWICE

SP	GRZYWNA

Wszystkie	gminne		miej-
sca	pamięci	 i	pomniki	o�iar	
zostały	 uporządkowane	
oraz	 udekorowane	 kwiata-
mi	i	zniczami.

W	szkołach	gminnych	przygotowania	do	świętowania	trwały	przez	kilka	dni.	Dzieci	i	młodzież	poznawały	historyczne	wydarzenia,	
utrwalały	nazwy	i	barwy	symboli	narodowych,	śpiewali	hymn	Polski	podczas	szkolnych	uroczystości.

Wiele	delegacji	sołeckich,	tak	jak	ta	ze	Strużala	wzięło	udział	
w	gminnych	uroczystościach	w	Kończewicach	i	złożyły	wiązanki	
kwiatów	w	Miejscu	Pamięci	Kopiec	„Ziemia	Polaków”.

Mamo,	Tato	powieś	ze	mną	�lagę	–	do	tej	gminnej	akcji	
promującej	wśród	dzieci	symbole	narodowe	zachęcał	Wójt	
Gminy	Chełmża	Jacek	Czarnecki	i	Wiceprzewodnicząca	RG	
Chełmża	Stanisława	Stasieczek.	Tym	razem	�lagami	obdaro-
wani	zostali	pierwszoklasiści	z	SP	w	Kończewicach.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCINARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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SOS	DLA	SENIORAW naszej gminie mamy pierwsze uczestniczki projektu 
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

K. Orłowska 

Pierwsze w Gminie Chełmża Warsztaty Terapii Zajęciowej ma-
ją zostać otwarte z początkiem stycznia przyszłego roku. WTZ 
poprowadzi Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.                                                                                                                              

Stowarzyszenie	na	swoim	koncie	ma	już	wieloletnie	doświad-
czenie	w	prowadzeniu	 tej	 formy	 terapii	dla	niepełnosprawnych.	
Podobne	placówki	 funkcjonują	w	Kowalewie	Pomorskim,	Włoc-
ławku,	Lipnie,	Mroczy	i	Paterku.	W	Gminie	Chełmża	na	potrzeby	
WTZ	 przekazano	 budynki	 po	 szkole	 w	 Sławkowie.	 Mieścić	 się	
będzie	tutaj	pięć	pracowni	tematycznych	dla	25	uczestników.	

Misją	 Warsztatów	 Terapii	 Zajęciowej	 jest	 wsparcie	 osób	
niepełnosprawnych	poprzez	specjalistyczne	formy	terapii	tak,	
aby	mogły	one	normalnie	funkcjonować	w	społeczeństwie.

Uczestnikami	warsztatu	będą	mieszkańcy	powiatu	toruń-
skiego.	WTZ	 to	miejsce	 rehabilitacji	 społecznej	 i	 zawodowej	
dla	osób	niepełnosprawnych.	To	miejsce,	do	którego	chce	się	
wracać.	To	wycieczki,	wyjazdy	do	kina,	teatru	i	rekreacja.	Tutaj	
uczestnikom	warsztatów	stworzone	zostaną	warunki	do	nauki	
stolarstwa,	gotowania,	malowania,	pracy	w	ogrodzie	i	aktyw-
ności	�izycznej.

Jakie	warunki	muszą	spełnić	zainteresowani,	aby	stać	się	
uczestnikiem	warsztatu?	Uczestnik	musi	posiadać	orzeczenie	
o	niepełnosprawności	w	stopniu	umiarkowanym	lub	znacznym	
oraz	wskazanie	do	udziału	w	terapii	zajęciowej.	Po	zakwali�i-
kowaniu,	każdy	z	uczestników	będzie	miał	zapewnione	zajęcia	
przez	pięć	dni	w	tygodniu,	dojazd	na	zajęcia	i	powrót	do	domu	
oraz	udział	w	terapii.	Dodatkowo,	uczestnicy	WTZ	objęci	zosta-
ną	wsparciem	psychologicznym	i	wsparciem	rehabilitanta	oraz	
otrzymają	indywidualny	plan	rehabilitacji.	Docelowo	powsta-
nie	tutaj	biblioteka.	

Miejsce	to	w	Sławkowie	będzie	azylem	dla	osób	niepeł-
nosprawnych,	 ich	 rodzin	 oraz	 będzie	 służyć	 lokalnemu	
środowisku.	

STARTUJE	WARSZTAT
Sławkowo

Wspieramy seniorów

K. Orłowska 

Władze	Gminy	Chełmża	starają	się	jak	najlepiej	wspierać	
naszych	 seniorów.	 Między	 innymi	 dowodem	 tego	 są	
wojewódzkie	 programy,	 w	 których	 gmina	 jest	 partne-
rem,	a	seniorzy	z	gminy	mogą	śmiało	i	bezpłatnie	z	nich	
korzystać.	Obecnie	są	 to	TELEOPIEKA	 i	gminne	KLUBY	
SENIORA	 w	 miejscowościach	 Bielczyny,	 Dziemiony,	
Dźwierzno,	Kiełbasin.

Pierwsze	bransoletki	życia	tra�iły	do	trzech	uczestniczek	Klubu	
Seniora	w	Kiełbasinie	–	pań	Bronisławy,	Łucji	 i	Marii.	Mieszkają	
samotnie,	 stąd	 też	 dzięki	 bransoletce	 życia	 teraz	 mają	 dostęp	
do	teleopieki	siedem	dni	w	tygodniu	przez	24	godziny	na	dobę.	

Tak	zwany	„przycisk	życia”	w	formie	opaski	w	razie	jakiegok-
olwiek	 zagrożenia	 (upadek,	 nagłe	 pogorszenie	 zdrowia,	 pożar)	
po	naciśnięciu	powoduje	automatyczne	uruchomienie	połączenia	
w	trybie	głośnomówiącym	z	centrum	monitoringu,	gdzie	operator	
decyduje	o	stosownym	rodzaju	interwencji.	W	przypadku	nagłego	
zdarzenia	medycznego,	nie	zawsze	osoba	jest	w	stanie	zadzwonić	
pod	numer	alarmowy	112.	Dzięki	posiadaniu	dostępu	do	„przy-
cisku	życia”	w	formie	opaski,	zwiększa	się	poziom	poczucia	bez-
pieczeństwa.	Bransoletki	 życia	 tra�ią	 jeszcze	w	Gminie	Chełmża	
do	kolejnych	11	osób.	

Teleopieka	domowa	cieszy	się	dużym	zainteresowaniem	i	jest	
formą	wsparcia	 opiekuńczego	niesamodzielnych	osób	 starszych.	
Bransoletki	życia	ratują	w	sytuacjach	zagrożenia	i	dają	seniorom	
poczucie	bezpieczeństwa.	Koordynatorem	programu	jest	marszał-
kowski	Regionalny	Ośrodek	Polityki	Społecznej	w	Toruniu	(ROPS).

Pierwsza z sal gotowa na przyjęcie uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.  
Pierwsza z sal gotowa na przyjęcie uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.  



KS	CYKLON	to	nie	tylko	gra	w	piłkę,	to	również	wspólna	zabawa	na	
parkiecie.	 CYKLON	 był	 organizatorem	 i	 gospodarzem	 VII	 Balu,	

który	swoją	obecnością	zaszczycili	również	sponsorzy	Klubu.		

	Nadleśnictwo	Osie	wsparło	Klub	kwotą	3	tysięcy	złotych	na	zakup	
sprzętu	sportowego	dla	młodzieży.	Bon	o	przyznaniu	wsparcia	w	imie-

niu	 Klubu	 odebrał	 trener	 Marek	 Wiśniewski.	 Spotkanie	 z	 Nadleśniczym	
Zbigniewem	Łąckim		było	okazją	do	rozmowy	o	sporcie	i	działalności	Klubu.

Okres	 letni	 to	 także	 czas	 na	 WAKACJE	 Z	 CYKLONEM.	Wielu	
naszych	 milusińskich	 wzięło	 udział	 w	 obozie	 piłkarskim	 organi-

zowanym	na	naszych	obiektach	klubowych.

SPRAWY SAMORZĄDOWELISTOPAD’ 2021
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CYKLON	to	też	zespoły	młodzieżowe.	Obecnie	klub	prowadzi	cztery	
grupy	młodzieżowe.
Trampkarze	 –	 zespół	prowadzony	przez	 trenera	Marka	Wiśniew-

skiego,	w	tym	sezonie	zmagał	się	z	wieloma	kontuzjami.
Młodziki	 –	 zespół	 prowadzony	 przez	 trenera	 Marka	 Zająca.	 Adepci	

dobrze	wystartowali	w	obecnym	sezonie,	co	skutkuje	bardzo	dobrymi	wyni-
kami	w	swojej	lidze.

Orliki	–	to	liczna	 	grupa	początkująca,	swoją	przygodę	piłkarską	rozpo-
częli	od	zmagań	turniejowych	organizowanych	przez	KPZPN.

Skrzat	–	Żak,	to	najmłodsza	grupa	w	klubie,	poprzez	swoją	zabawę	z	piłką,	
od	 września	 wznowili	 swoje	 treningi.	 Zajęcia	 prowadzi	 Jarosław	 Mańka	
obecny	zawodnik	klubu.	

Sport w gminie

Na	zbudowanie	kadry	i	przygotowanie	się	do	nowego	sezonu	mieli	
tylko	6	tygodni.	Stąd	okres	wakacyjny	był	bardzo	pracowity	i	wyma-
gający.	Część	zawodników	miała	planowane	urlopy	wakacyjne	co	spo-

wodowało	niską	frekwencję	treningową.
Na	 przełomie	 lipca	 i	 sierpnia	 udało	 się	 skompletować	 22-osobową	

kadrę	 zawodniczą	 ale	 nie	 było	 czasu	 na	 testowanie	 nowych	 zawodników.	
21.08.	br.	Klub	przystąpił	do	rozgrywek	ligowych.	

„PIŁKARSKIE	 PRZEDSZKOLE”	 to	 pilo-
tażowy	 program	 Klubu,	 który	 uzyskał	 do-

�inansowanie	 z	 Programu	 Działaj	
Lokalnie	 2021'.	 Obecnie	 w	 pro-
gramie	bierze	udział	20	maluchów	
w	wieku	4-6	lat.

SEZON	W	KLUBIE
Po czerwcowym spadku z Klasy Okręgowej Klubu Sportowego Gmi-
ny Chełmża CYKLON, trenerzy Marek Zając i Marek Wiśniewski pod-
jęli wyzwanie zbudowania nowego zespołu do rozgrywek w A Klasie.

M. Wiśniewski

Do	 CYKLONU	 zawitała	
Mobilna	Akademia	Mło-

dych	 Orłów.	 Trenerzy	 Mariusz	
Modracki	 i	 Krzysztof	 Jabłoński	
poprowadzili	 zajęcia	 dla	 16	mło-
dych	 zawodników	 klubu.	 Plan	

szkoleniowy	 objął:	 zajęcia	 teoretyczne,	 trening	
pokazowy	i	grę	selekcyjną.	

Koniec	sezonu	piłkarskiego	to	nie	koniec	pracy	naszych	tre-
nerów.	Od	 listopada	trenerzy	uczestniczą	licznych	konferencjach	

organizowanych	przez	wydziały	PZPN,	a	w	grudniu	wezmą	udział	w	ogól-
nopolskiej	konferencji	trenerów.



I. Majewska
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Głównym	 celem	 konkursu	 jest	 kształtowanie	 postaw	 patriotycznych	 u	 naj-
młodszych	 mieszkańców	 naszej	 gminy	 –	 dzieci	 z	 przedszkoli	 i	 „zerówek”.	
Ze	względu	na	stan	epidemiologiczny,	konkurs,	tak	jak	w	ubiegłym	roku	odbył	się	
za	 pośrednictwem	 internetu.	 Rodzice	 i	 nauczyciele	 nagrywali	 krótkie	 �ilmiki	
z	interpretacją	wiersza	uczestnika	i	przesyłali	nagranie	e-mailem	do	organizatora	–	
Biblioteki	w	Głuchowie.	

W	tym	roku	recytowano	wiersze	Marii	Konopnickiej	oraz	Władysława	Bełzy.	
Na	konkurs	wpłynęły	23	prezentacje,	w	dwóch	kategoriach	wiekowych:	3-4	 lat	
oraz	5-6	 lat.	Uczestnicy	 zaprezentowali	wysoki	 poziom	umiejętności	 recytator-
skich	i	dużą	wrażliwość	poetycką.	

Po	burzliwych	naradach,	komisja	konkursowa	w	składzie:	Magdalena	Pluskota	–	
nauczyciel	j.	polskiego	w	SP	Kończewice,	Agnieszka	Denderz	–	instruktor	CIK	Gminy	
Chełmża	 oraz	 Iwona	 Majewska	 –	 młodszy	 bibliotekarz,	 wyłoniła	 zwycięzców	
w	dwóch	kategoriach	wiekowych,	przyznając	miejsca	i	nagrody	w	konkursie.

Młodzi patrioci

Kategoria	3-4	lat
I	miejsce	Franciszek	Mucha	SP	Zelgno		
Wyróżnienie	Jan	Bytniewski		SP	Kończewice
Kategoria	5-6	lat
	I	miejsce		Maria	Ziółkowska	SP	Kończewice
II	miejsce		Rafał	Boruciński	SP	Zelgno
III	miejsce	Ines	Czarnecka	SP	Grzywna
																						i	Martyna	Szlosek	SP	Zelgno

KTO	TY	JESTEŚ	?	POLAK	MAŁY
Biblioteka w Głuchowie była organizatorem II Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
interpretacji wierszy o tematyce patriotycznej pt. „Kto Ty jesteś ? Polak mały”.
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KONKURS	RECYTATORSKI

Gratulujemy	młodym	patriotom	
za	chwytające	za	serca	interpretacje	wierszy,	

a	rodzicom	i	nauczycielom	
za	przygotowanie	dzieci	do	konkursu.

W sołectwie Nawra odbył się Dzień Seniora. Dziękujemy 
wszystkim seniorom i gościom, którzy odpowiedzieli na 
zaproszenie i przybyli, aby świętować ten szczególny dzień .		

SENIORZY	ŚWIĘTOWALI
Wieści z sołectw

Agnieszka Kwaśniak, Rada Sołecka Nawry

Wspaniała	 atmosfera	 jaka	 towarzyszyła	 uczestnikom	 udo-
wodniła,	 że	 brakowało	 nam	 wszystkim	 takiego	 spotkania.	
Dziękujemy	naszemu	seniorowi	panu	Leonardowi	Rasmusowi	
za	uświetnienie	tej	uroczystości	 i	wprowadzenie	niesamowitej	
atmosfery.	Pan	Leonard	grając	na	akordeonie	sprawił,	że	senio-
rzy	sobie	potańczyli.	Udział	we	wspólnym	spotkaniu	z	seniorami	
wziął	Zastępca	Wójta	Gminy	Chełmża	Kazimierz	Bober.	

Jeszcze	 raz	 dziękujemy	 wszystkim	 za	 przybycie	 i	 do	
zobaczenia	za	rok.	

SPRAWY SAMORZĄDOWE

Maria Ziółkowska 

ORGANIZATORZY SPOTKANIA
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