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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 

życzmy Mieszkańcom Gminy 

wszystkiego najlepszego, wiosny w sercu, 

siły wewnętrznej, radości z każdego dnia.

Niech ten czas wypełni nas wszystkich nadzieją 

i pozwoli dostrzegać to, co dla nas naprawdę ważne.

Niech Zmartwychwstały Chrystus 

będzie dla nas wszystkich

symbolem zwycięstwa światła nad ciemnością !

Przewodniczący RG Chełmża                 
        Janusz Iwański                                                                            Jacek Czarnecki

Wójt Gminy Chełmża

Wiosenne	kwiaty	i	gałązki	można	wstawić	do	wazonu	
i	już	jest	pięknie.	
Gdy	jednak	dodamy	do	nich	pisanki,	piórka	czy	bukszpan	

i	skorzystamy	z	patentów	Centrum	Inicjatyw	Kulturalnych	Gmi-
ny	Chełmża	–	wówczas	zadzieje	się	magia.	Stąd	też	wiele	miesz-
kanek	gminy	podążając	ścieżką	tradycji,	postanowiło	własno-
ręcznie	przygotować	 świąteczne	ozdoby	w	trakcie	zorganizo-
wanego	w	gminie,	przedświątecznego	cyklu	warsztatów	ręko-
dzielniczych.

Nic	tak	nie	buduje	magii	świąt,	jak	piękne	zwyczaje	wielka-
nocne.	
Pozwalają	 radośnie	 spędzić	 czas	 z	 bliskimi	 i	 cieszyć	 się	 naturą	

budzącą	 do	 życia.	Malowanie	 jajek,	 święcenie	 pokarmów,	 szukanie	
zajączka	 czy	 lany	 poniedziałek	wielkanocny.	Wielkanoc	 to	 też	 czas	
re�leksji,	pochwała	odrodzenia,	radości	i	nadziei.

Допомога для України (Pomoc dla Ukrainy). 
Інформація про допомогу (informacja w za-
kresie pomocy –
           www.gminachelmza.pl/UKRAINA

STARODAWNE	TRADYCJESTYLOWE	DEKORACJE

RAZEM	Z	UKRAINĄ

fot. Warsztaty CIK w Dziemionach
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KWIECIEŃ’ 2022 SPRAWY SAMORZĄDOWE

TRWA	AKCJA	POMOCY	

Wszelkie informacje związane z organizowaną pomocą uchodźcom 
wojennym z Ukrainy, którzy przebywają na obszarze Gminy Chełmża, 
przydatne do prawidłowego ich funkcjonowania w naszym społeczeń-
stwie i kontakty do instytucji oferujących pomoc uchodźcom na bieżą-
co są publikowane na stronie:

W	Gminie	Chełmża	(dane	na	07.04.)	przebywa	122	uchodźców	
wojennych	z	Ukrainy.	Są	to	głównie		kobiety	z	dziećmi.	Osoby	te	obecnie	
przebywają	w	lokalizacjach	wskazanych	przez	Gminę	–	Mirakowo	i	Zale-
sie	oraz	u	prywatnych	osób.	

W	Urzędzie	Gminy	na	bieżąco	Ukraińcom	nadawane	są	numery	
PESEL.	Do	tej	pory	nadano	138	PESELI.	

Uchodźcy	korzystają	z	możliwości	nauki	języka	polskiego.	Zajęcia	
odbywają	się	w	każdy	wtorek	i	środę	o	godzinie	16.00	w	Pluskowęsach	
(budynek	szkoły	SP	Zelgno).	Zajęcia	są	jednogodzinne	i	prowadzą	je	nie-
odpłatnie	 nauczyciele	 szkół	 podstawowych	 z	 terenu	 gminy	 tj.	 Szkoły	
Podstawowej	w	Grzywnie,	Kończewicach	i	Zelgnie.	Na	zajęciach	prowa-
dzący	koncentrują	się	na	nauce	mówienia	 i	 rozumienia	w	codziennych	
sytuacjach.	Wcześniej	naukę	 języka	polskiego	prowadzili	wolontariusze	
niebędący	nauczycielami	szkół	gminnych.

Uchodźcy	mają	możliwość	nauki	 zdalnej	w	 swoich	ukraińskich	
szkołach	i	uczelniach.	Dotyczy	to	czterech	osób.	Dzięki	przygotowanym	
przez	SP	Zelgno	stanowiskom	do	nauki	zdalnej	za	pośrednictwem	inter-
netu.	Istnieje	taka	możliwość.	

Do	gminnych	szkół	obecnie	uczęszcza	siedmioro	dzieci	ukraiń-
skich	–	pięciu	do	SP	Grzywna	a	dwoje	do	SP	Zelgno.

Wszelką	obsługę	formalną	 i	związane	informacje	celem	uzyskania	
oferowanych	uchodźcom	świadczeń	�inansowych	prowadzą	pracownicy	
Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Chełmży.	Pracownicy	pozo-
stają	w	ciągłym	kontakcie	z	uchodźcami	i	z	rodzinami,	u	których	te	osoby	
przebywają.

Zastanawiasz	 się,	 jak	 pomóc	 uchodźcom	 z	 Ukrainy	 w	 Polsce?	
Chcesz,	aby	nasza	gmina	była	dla	nich	miejscem	przyjaznym	?

Możesz	wspierać	uchodźców	wojennych	z	Ukrainy	razem	z	nami.
Darowizny	�inansowe	to	ważne	źródło	�inansowania	–	pozwala	stabil-

niej	działać	w	obszarze	pomocy	i	lepiej	planować	wydatki.

Darowizny	�inansowe	można	przekazywać	prze-
lewem	bankowym	na	nr	r-ku:	
19	 1020	 1462	 0000	 7502	 0393	 9030	 z	 dopiskiem	
„Pomagamy	Ukrainie”.

Darowizny	rzeczowe	i	żywność	po	uprzednim	kon-
takcie	 można	 dostarczać	 do	 Biblioteki	 Samorządowej	
w	Zelgnie	(tel.	56	675	98	27)	lub	do	Gminnego	Ośrodka	
Pomocy	Społecznej	w	Chełmży	(tel.	56	675	60	19).

Zbiórka	rowerów	–	to	tra�iona	akcja,	która	pozwo-
liła	zgromadzić	kilka	dobrych	rowerów,	o�iarodawcami	
których	są	prywatne	osoby,	za	co	bardzo	wszystkim	dzię-
kujemy.	Przekazane	rowery,	to	dobry	i	tani	środek	loko-
mocji,	który	pozwoli	naszym	uchodźcom	docierać	w	ta-
kie	miejsca	jak	szkoła,	sklep,	a	nawet	miasto	Chełmża.

Gmina	 prowadzi	 rejestr	 wolontariuszy,	 którzy	
mogą	w	każdej	chwili	zgłaszać	się	do	pomocy	uchodź-
com	z	Ukrainy.	Rejestr	online	dostępny	 jest	na	stronie	
internetowej	Gminy	Chełmża.	

Gmina	prowadzi	rejestr	mieszkań	pod	wynajem	
dla	uchodźców.	Rejestr	online	dostępny	jest	na	stronie	
internetowej	Gminy	Chełmża.	

Wszelkie	sprawy	związane	z	pobytem	uchodźców		
z	Ukrainy	w	Gminie	Chełmża	koordynuje	Gminny	Zes-
pół	Zarządzania	Kryzysowego,	pracom	którego	prze-
wodniczy	insp.	ds.	obrony	cywilnej	Marek	Baranowski.

Wszelkie	 dotychczasowe	 działania	 prowadzone	
na	rzecz	uchodźców	z	Ukrainy	w	30.	dniu	wojny	na	
Ukrainie,	 24	 marca	 br.	 zaakcentował	 Kujawsko	 –	
Pomorski	Dzień	Solidarności	z	Ukrainą.	W	wydarze-
nie	zaangażowały	się	gminne	szkoły.

zakładka  (górna część witryny).UKRAINA
www.gminachelmza.pl

Solidarni z Ukrainą

 K. Orłowska
fot. nadesłane



Miejsce	 wyłożenia	 –	
w	Urzędzie	Gminy	Chełmża,	
ul . 	 Wodna	 2, 	 Chełmża,	

00	 	 00w	godz.	 9 - 14 	w	dniach	
pracy	 Urzędu	 Gminy,	 po	
uprzednim	 telefonicznym	
uzgodnieniu	 terminu	 i	 go-
dziny	pod	numerem	tel.	56	6756076	lub	77	wew.	47.	

Projekt	 planu	 miejscowego	 wraz	 z	 prognozą	 oddziaływania	
na	 środowisko	dostępny	 jest	w	Biuletynie	 Informacji	 Publicznej	
Gminy	 Chełmża	 na	 stronie	 www.bip.gminachelmza.pl	 zakładka	
/planowanie	 przestrzenne/projekty	 planów	 zagospodarowania	
przestrzennego	(2021).

Dyskusja	publiczna	nad	przyjętymi	w	projekcie	planu	miejsco-
wego	 rozwiązaniami	odbył	 się	w	dniu	5	 kwietnia	br.	Każdy	kto	
kwestionuje	 ustalenia	 przyjęte	 w	 projekcie	 planu	 miejscowego,	
może	wnieść	uwagi	do	Wójta	Gminy	Chełmża	w	nieprzekraczal-
nym	terminie	do	dnia	10	maja	br.			

Projekt	 „Cyfrowa	 Gmina”	 realizowany	
jest	 w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	

Polska	Cyfrowa	na	 lata	2014-2020	Osi	Priorytetowej	V	Rozwój	
cyfrowy	JST	oraz	wzmocnienie	cyfrowej	odporności	na	zagroże-
nia	 REACT-EU	 działania	 5.1	 Rozwój	 cyfrowy	 JST	 oraz	 wzmoc-
nienie	cyfrowej	odporności	na	zagrożenia.

SPRAWY SAMORZĄDOWE

BrąchnówkoProjekt do realizacji

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w miejscowości Brąchnówko (obejmu-
jącego zespół pałacowo-parkowy w Brąchnówku) wraz z prog-
nozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją 
sprawy został wyłożony do publicznego wglądu od 24 marca 
br. do 26 kwietnia br. 

	PLAN	DO	WGLĄDU
Pandemia COVID unaoczniła jak bardzo potrzebujemy usług 
cyfrowych i jak chętnie z nich korzystamy jako mieszkańcy 
wsi. Projekt „Cyfrowa Gmina” to olbrzymia szansa na wy-
rówanie możliwości usług urzędowych w zakresie cyfryzacji.

Gmina	 Chełmża	 dzięki	 do�inansowaniu	 będzie	 mogła	
s�inansować	zakup	potrzebnego	sprzętu	komputerowego	jak	
i	 zadbać	o	EDUKACJĘ	 IT	Urzędników,	 co	ma	bezpośredni	
wpływ	na	cyfrowe	bezpieczeństwo	każdego	z	nas.	Wysokość	
przyznanego	gminie	grantu	wynosi	294.330	zł.

Pozyskane	środki	w	Urzędzie	Gminy	Chełmża	pozwolą	na	
przeprowadzenie	audytu	cyber	bezpieczeństwa,	podniesione	
zostanie	bezpieczeństwo	systemów	teleinformatycznych,	wy-
mieniona	zostanie	część	komputerów,	laptopów,	urządzeń	sie-
ciowych,	serwerów,	macierzy	oraz	ksera.	

W	ramach	udzielonego	grantu	planowany	jest	zakup	plat-
formy	płatności.	Platforma	płatności	będzie	narzędziem	przez-
naczonym	dla	mieszkańców(właścicieli	 nieruchomości),	 dzięki	
któremu	po	zalogowaniu	przy	pomocy	pro�ilu	zaufanego	będą	
mogli	sprawdzić	stan	płatności	podatku	od	osób	�izycznych	i	od-
padów	komunalnych.	System	będzie	również	informował	o	kwo-
cie	 zaległości	 i	 ewentualnych	 odsetkach	 –	 objaśnia	 Paweł	
Rutkowski,	st.	 informatyk	w	UG	Chełmża.	W	przypadku	nie-
opłaconych	należności	właściciel	nieruchomości	będzie	miał	
możliwość	elektronicznego	dokonania	płatności.	Obsługa	płat-
ności	 będzie	 zbliżona	 do	 obsługi	 sklepów	 internetowych.	
Projekt	zakończony	zostanie	w	drugiej	połowie	2023	roku.

CYFROWA	GMINA
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K. Orłowska

K.Orłowska

Dzieląc się jajkiem przy świątecznym stole 
zastanów się chwilę:
Co jest najważniejsze na tym świecie ?...  
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Alleluja, Alleluja ! 
Wesoły nam dziś dzień nastał, 

Chrystus bowiem zmartwychwstał. 
Radujcie się więc 

i z ufnością patrzcie w przyszłość. 
Niech zsyła na Was łaski 

i wnosi szczęście do Waszego 
rodzinnego życia.

mieszkańcom Sołectw 
Liznowo, Zelgno i Witkowo

 

RADOSNEGO ALLELUJA RAD  A OSNEGO ALLELUJ

                                        
życzy Wiceprzewodnicząca RG Chełmża 

Stanisława Stasieczek

Z okazji 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Radna Gminy Chełmża
Katarzyna Lewandowska

życzę Państwu
aby ten czas napełnił Wasze serca 
radością i nadzieją, a chwile 
spędzone w gronie najbliższych 
dodawały otuchy
oraz pozwalały przezwyciężyć
wszystkie trudności
i z ufnością patrzeć w przyszłość

Życzę Wam Drodzy Czytelnivy,
miłości – do bliźniego
wiary – bezgranicznej,

serca – otwartego
i nastroju... Duchem Świąt pełnego.

Nabór wniosków

Trwa	nowy	nabór	wniosków	o	do�inansowanie	do	wy-
miany	 pieca	 oraz	 budowy	 przydomowej	 oczyszczalni	
ścieków.

Do	31	maja	br.	w	Urzędzie	Gminy	Chełmża	przyjmowane	są		
wnioski	 właścicieli	 nieruchomości,	 którzy	 chcą	 skorzystać	
z	dotacji	na	wymianę	indywidualnych	źródeł	ciepła	na	bardziej	
ekologiczne	 oraz	 do�inansowanie	 na	 budowę	 przydomowej	
oczyszczalni	 ścieków.	 Projekt	 realizowany	 jest	 ze	 środków	
z	budżetu	Gminy	Chełmża.

Zainteresowani	 mieszkańcy,	 proszeni	 są	 o	 składanie	
wniosków	w	wersji	papierowej	–	wzór	wniosku	wraz	z	załącz-
nikami	dostępny	na	stronie:

Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Referacie	Gospo-
darki	Komunalnej	i	Ochrony	S�rodowiska:

-	 osobiście	 –	w	Urzędzie	 Gminy	 Chełmża,	 ul.	Wodna	 2	 –	
Biuro	Obsługi	Interesanta;

-	telefonicznie	–	tel.	56	675	60	76	wew.	54;
-	e-mail:	sbrzoskiewicz@gminachelmza.pl

GMINA	STAWIA	NA	EKOLOGIĘ

h�ps://www.bip.gminachelmza.pl/5857,druki-do-pobrania 

https://www.bip.gminachelmza.pl/5857,druki-do-pobrania
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Punkt	 nieodpłatnej	 pomocy	 prawnej	 i	 nieodpłatne	 porad-
nictwo	obywatelskie	dla	mieszkańców	Gminy	Chełmża	mieści	
się	 w	 Zespole	 Szkół	 Ponadpodstawowych	 w	 Chełmży	
ul.	Hallera	23,	87-140	Chełmża.	

Od 28 marca porady prawne i poradnictwo obywatelskie 
powróciły do lokalu.

NIEODPŁATNA	POMOC	PRAWNA
Społeczeństwo

KWIECIEŃ’ 2022 SPRAWY SAMORZĄDOWE

Dzień      Godzina  Imię i nazwisko           

Poniedziałek          

Wtorek          

Środa 

Piątek

Czwartek

Martyna Ostrowieńska-Ilnicka
doradca obywatelski 793 777 983

Telefon

8.00 -12.00 

15.30 -19.00 

8.00 -12.00 

8.30 -12.30 

15.30 -19.30 

Karolina Sokołowska                
radca prawny/mediator

Karolina Sokołowska                
radca prawny/mediator

Michał Szewczyk                       
radca prawny

Joanna Sieczko                       
adwokat

537 233 391

537 233 391

693 307 249

661 065 876

Harmonogram	porad	prawnych

Małgorzata Małek

Osoby	 utrzymujące	 zwierzęta	 domowe	 są	
zobowiązane	 do	 zachowania	 bezpieczeństwa	 i	 środków	
ostrożności,	zapewniających	ochronę	przed	zagrożeniem	lub	
uciążliwością	dla	ludzi	oraz	przed	zanieczyszczeniem	terenów	
przeznaczonych	 do	 użytku	 publicznego,	 ponoszą	 też	 pełną	
odpowiedzialność	za	zachowanie	tych	zwierząt.	

Regulamin	 utrzymania	 czystości	 i	 porządku	 na	 terenie	
Gminy	Chełmża	nakłada	na	właścicieli	 zwierząt	następujące	
obowiązki:

§	stały	i	skuteczny	dozór;
§	nie	wprowadzanie	zwierząt	domowych	na	tereny	placów	

gier	 i	 zabaw,	piaskownic	dla	dzieci,	kąpielisk	oraz	na	 tereny	
objęte	zakazem	na	podstawie	odrębnych	przepisów;

§	 zwalnianie	 zwierząt	 domowych	 z	 uwięzi	wyłącznie	 na	
terenach	 zielonych,	w	 sytuacji,	 gdy	właściciel	ma	możliwość	
sprawowania	kontroli	nad	ich	zachowaniem	pod	warunkiem	
pozostawienia	go	w	kagańcu	w	celu	zapewnienia	bezpieczeń-
stwa	 osobom	 znajdującym	 się	w	miejscach	 publicznych,	 nie	
dotyczy	ono	psów	ras	uznawanych	za	agresywne;

§	 zwalnianie	 psów	 ze	 smyczy	 na	 terenie	 nieruchomości	
może	mieć	miejsce	w	sytuacji,	gdy	nieruchomość	jest	ogrodzo-
na	w	sposób	uniemożliwiający	jej	opuszczenie	przez	psa	i	wy-
kluczający	 samowolny	 dostęp	 osób	 trzecich,	 odpowiednio	
oznakowanej	tabliczką	ze	stosownym	ostrzeżeniem;

§	 natychmiastowe	 usuwanie	 zanieczyszczeń	 pozostawio-
nych	przez	zwierzęta	domowe	w	obiektach	i	na	terenach	przez-
naczonych	do	użytku	publicznego,	a	w	szczególności	na	chod-
nikach,	jezdniach,	placach,	parkingach,	terenach	zielonych	itp.	
Nieczystości	umieszczone	w	szczelnych,	nie	ulegających	szyb-
kiemu	 rozkładowi	 torbach,	muszą	 być	 umieszczane	w	 urzą-
dzeniach	do	zbierania	odpadów.	Postanowienie	to	nie	dotyczy	
osób	niewidomych,	korzystających	z	psów	przewodników.

Zgodnie	z	art.	77	Kodeksu	wykroczeń	„Kto	nie	zacho-
wuje	zwykłych	lub	nakazanych	środków	ostrożności	przy	
trzymaniu	 zwierzęcia,	 podlega	 karze	 ograniczenia	 wol-
ności,	grzywny	do	1000	złotych	albo	karze	nagany.”

Niezachowanie	należytej	 ostrożności	 przy	 trzymaniu	psa	
może	doprowadzić	do	wyrządzenia	szkody	innej	osobie.	Naj-
częściej	ta	szkoda	to	uszkodzenie	rzeczy,	ale	coraz	częściej	są	to	
przypadki	poważnego	pogryzienia	człowieka.	W	zależności	od	
skutków	właściciela	zwierzęcia	może	spotkać	mniej	 lub	bar-
dziej	surowa	odpowiedzialność	karna.

Monika Kuraś

ODPOWIADAMY	
ZA	NASZE	ZWIERZĘTA

Obowiązki mieszkanców

Należy pamiętać, że za zachowanie zwie-
rzęcia zawsze odpowiada jego właściciel. 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

składam wiosenne życzenia:
aby w czas Święta Paschy 

w Państwa sercach,rodzinach i domach 
zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia. 

                          

Wesołego „Alleluja”!
Mieszkańcom Gminy Chełmża, 

w szczególności Mieszkańcom Sołectwa 
Januszewo – Dźwierzno

oraz Pracownikom Urzędu Gminy 
życzy Patrycja Dejewska

Dla ósmoklasistów nadszedł moment, aby wybrać przyszłą 
szkołę ponadpodstawową – warto więc prześledzić ofertę 
szkół w okolicy i regionie. 

CZAS	NA	WYBÓR	
Edukacja

K. Orłowska, fot. szkoły

i	 docelowo	 pracy	 w	 wojsku.	 Technikum	Mundurowe	 to	 szkoła,	
w	 której	 uczniowie	 zyskują	 przygotowanie	 do	 egzaminu	 matu-
ralnego,	egzaminu	zawodowego	i	procedury	rekrutacji	w	służbach	
mundurowych.

Stąd	też	pomysł	na	tego	rodzaju	spotkania	w	naszych	gmin-
nych	szkołach.	Naprzeciw	oczekiwaniom	uczniom	ósmych	klas	
wyszli	uczniowie	Technikum	Mundurowego	w	Toruniu.	

Dlaczego	 warto	 uczyć	 się	 w	 Technikum	 Mundurowym	
w	Toruniu?	Na	to	pytanie	odpowiadali	podczas	spotkań	z	ZDZ	
Technikum	Mundurowego	w	Toruniu:	kadeci	Julia,	Maciej,	Kac-
per	i	nauczyciel	Edukacji	Wojskowej	Edukacji	dla	Bezpieczeń-
stwa	 Marek	 Baranowski.	 Technikum	 Mundurowe,	 to	 szkoła	
średnia,	która	kształci	na	zasadach	technikum	i	 jednocześnie	
przygotowuje	uczniów	do	studiów	w	zakresie	bezpieczeństwa	

Jeśli	w	wyniku	niedopilnowania	psa	dojdzie	do	zniszczenia	
rzeczy	 lub	 uszczerbku	 ciała	 i	 utraty	 zdrowia	 –	 posiadacz,	
który	nie	wywiązał	się	z	właściwego	trzymania	psa	poniesie	
odpowiedzialność	 karną	 uzależnioną	 od	 wartości	 wyrzą-
dzonej	szkody.



Muzyczny jubileusz

Zespół gminny POLSKIE KWIATY swój setny 
koncert zadedykował walczącej Ukrainie.

Zespół	wystąpił	na	scenie	szkoły	muzycz-
nej	w	Chełmży.	Koncert	o	wyjątkowym	charak-
terze	–	 jubileuszowy	i	ze	szczególną	dedy-
kacją	 zgromadził	 liczną	 publiczność.	 Całymi	
rodzinami	 przybyli	 także	 uchodźcy	 wojenni	
z	 Ukrainy	 przebywający	 obecnie	 w	 Gminie	
Chełmża.	Zebrane	w	trakcie	występów	środki	
w	kwocie	2.097	zł	zasiliły	konto	„Pomagamy	
Ukrainie”.

Przybyli	 na	 koncert	 zaproszeni	 goście	
swoją	 obecnością	 podkreślili	 wagę	 setnego	
występu	zespołu	POLSKIE	KWIATY.	

Życzenia	kierownictwu	i	członkom	zes-
połu	 przekazali	 Wicestarosta	 Toruński	
Michał	 Ramlau	 i	 Przewodniczący	 Rady	
Powiatu	 Paweł	 Polikowski,	 Wójt	 Gminy	
Chełmża	Jacek	Czarnecki	i	Przewodniczący	Rady	Gminy	
Janusz	Iwański.	Z�yczenia	dla	zespołu	popłynęły	także	od	
jego	fanów.	Nie	zabrakło	oczywiście	pamiątkowych	wspól-
nych	zdjęć	zespołu	z	gośćmi.
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POLSKIE	KWIATY	NA	SCENIE

Tuż	 po	 jubileuszowym	 100	 koncercie	 POLSKIE	 KWIATY	
zaśpiewały	 na	 scenie	 Gminnego	 Domu	 Kultury	 w	 Górsku	
podczas	�inału	projektu	„Bajkowe	Dzieciństwo”.	Zespół	wystąpił	
na	 zaproszenie	 zespołu	 realizującego	 wspomniany	 projekt.	
Jedna	z	jego	realizatorek	–	Alicja	Lewna,	uczennica	VIII	LO	w	
Toruniu	jest	członkinią	zespołu.	

KWIECIEŃ’ 2022DZIEJE SIĘ KWIECIEŃ’ 2022

Zespół	 POLSKIE	KWIATY	na	 scenie	 gminnej	 i	 regionalnej	
występuję	prawie	8	lat.

Repertuar	 zespołu	 to	 przede	 wszystkim	 pieśni	 tradycyjno-
ludowe,	lokalne	przyśpiewki	i	piosenki	folkowe,	jak	również	koncerty	
okolicznościowe:	patriotyczne,	kolędowe,	dożynkowe,	z	okazji	Dnia	
Matki,	kościelno-maryjne.	Zespół	koncertował	na	wielu	 imprezach	
regionalnych	oraz	brał	udział	w	przeglądach	zdobywając	wysokie	
nagrody:	m.in.	Puchar	Marszałka	Województwa	Kujawsko	–	Pomor-
skiego	 na	 Przeglądzie	 Zespołów	 Ludowych	 w	 Golubiu	 Dobrzyniu	
w	2018	r.;	I	miejsce	w	Ogólnopolskim	Przeglądzie	Artystycznego	Ru-
chu	Seniorów	ARS	2018	we	Włocławku	w	kategorii	Muzyka.	W	roku	
2019	podczas	XIX	Przeglądu	Zespołów	Ludowych	w	Golubiu-Dobrzy-
niu	zespół	zdobył	Puchar	Wojewody	Kujawsko	–	Pomorskiego.

W	2019	roku	zespół	wystąpił	w	Centrum	Kulturalno	–	Kongreso-
wym	Jordanki	w	Toruniu	w	ramach	koncertu	z	okazji	Dnia	Kobiet	
orgaznizowanego	 przez	 Starostę	 Toruńskiego.	 W	 2021	 roku	
POLSKIE	KWIATY	brały	 udział	m.in.	w	Dożynkach	Wojewódzkich	
w	 Toruniu,	 koncertując	 w	 am�iteatrze	 Muzeum	 Etnogra�icznego,	
a	 kilkuosobowa	 reprezentacja	 wzięła	 udział	 w	 dożynkach	 prezy-
denckich	w	Warszawie	 (17-19.09.2021)	 reprezentując	wojewódz-
two	kujawsko	–	pomorskie	i	powiat	toruński.

W	2018	roku	w	ramach	projektu	zrealizowanego	z	Programu	
Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	 2014-2020	 zespół	 nagrał	 i	 wydał	
swoją	pierwszą	płytę	na	którą	składa	się	10	utworów.	

Obecnie	zespół	razem	z	zespołem	muzycznym	liczy	21	członków.	
Zespół	posiada	dwa	rodzaje	ludowych	strojów	scenicznych.

Zespół	działa	w	ramach	Centrum	Inicjatyw	Kulturalnych	Gminy	
Chełmża.	Pomysłodawczynią	i	założycielką	zespołu	jest	pani	Justyna	
Błaszczyk	 –	 Dyrektor	 CIK	 Gminy	 Chełmża.	 Od	 początku	 zespół	
prowadzą	państwo	Teresa	i	Marek	Pużanowscy.	

K.Orłowska

Zespół POLSKIE KWIATY w Górsku

Wesołych Świąt Wielkanocnych, 
smacznego jajka,

szalonego i obficie mokrego 
Śmigusa Dyngusa

oraz samych pogodnych 
i cudownych dni,

z okazji Wielkiej Nocy 
Mieszkańcom Kończewic życzy 

Radny Gminy Chełmża Rafał Grupa 



Pani Krystyna Gołaszewska to jedna z wielu uczestniczek 
wystawy „Kobieta w kapeluszu”. Jak widać, zadowolona 
z udanej sesji zdjęciowej. 
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Gminny	Dzień	Kobiet	w	tym	roku	odbył	się	13	marca	w	sali	
widowiskowo	–	sportowej	w	Zelgnie.	Jak	zawsze	dobra	muzyka,	
życzenia	dla	pań	i	coś	słodkiego	gwarantowały	udane	spotka-
nie.	Na	scenie	wystąpiła	�inalistka	programu	„The	Voice	Senior	
3"	 –	 Grażyna	 Rutkowska	 -	 Kusa	 w	 towarzystwie	 Krzysz-ofa	
Zaremby	 w	 repertuarze	 „Piosenka	 francuska	 i	 polskie	 prze-
boje”.	Gminnemu	spotkaniu	towarzyszyła	wystawa	fotogra�icz-
na	„Kobieta	w	kapeluszu”	zorganizowana	przez	Centrum	Inicja-
tyw	Kulturalnych	Gminy	Chełmża	i	efekt	wcześniejszych	sesji	
zdjęciowych	z	udziałem	naszych	mieszkanek.	

To	wszystko	dedykowane	było	przemiłym	paniom,	w	gronie	
których	 gościliśmy	 grupę	 pań	 przybyłych	 z	 Ukrainy	 przeby-
wających	w	naszej	gminie.	Wśród	nich	są	nauczycielki,	sprze-
dawczynie,	 kucharki,	 inżynier,	 kelnerki,	 barmanki,	 psycholog,	
pedagog,	chemiczka.	Dzisiaj	kobiety	w	Ukrainie	stoją	na	straży	
obrony	 swojego	kraju.	 Szacuje	 się,	 że	20	procent	ukraińskiej	
armii	 stanowią	 kobiety.	Wielki	 pokłon	 dla	 tych	 kobiet,	 które	
całym	sercem	bronią	swoich	dzieci,	bliskich	i	tego,	co	kochają.	
Cieszymy	się,	że	ukraińskie	kobiety	podczas	tego	szczególnego	
w	gminie	wydarzenia	mogły	być	razem	z	mieszkankami.

Dopełnieniem	klimatu	spotkania	w	sali	w	Zelgnie	na	pewno	
była	dekoracja	sali	–	tło	sceny	przyozdobiły	szkice	idealnie	do-
branych	różnych	sylwetek	kobiet	oraz	klimatyczna	kawiarenka,	
zaopatrzona	w	przepyszne	ciasta	i	bufet	kawowo	–	herbaciany.	
Ogromne	podziękowania	kierujemy	do	autorki	dekoracji	sceny	
p.	Marioli	Zygarskiej	 i	Rady	Rodziców	SP	Zelgno.	 Jak	 zawsze	
dziękujemy	za	przemiłą	gościnność	szkoły.	

Mieszkanki Gminy Chełmża z okazji Dnia Kobiet wręcz uwielbiają 
spotykać się, by wspólnie celebrować swoje święto. 

ŚWIĘTO	PAŃ

DZIEJE SIĘKWIECIEŃ’ 2022

Dzień Kobiet w Gminie i Sołectwach  

Fot. K. Orłowska i nadesłane
K. Orłowska

Podczas Gminnego Dnia Kobiet życzenia ze sceny przekazali paniom przy-
byli panowie: Prezes Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków” 
Wojciech Rosiński, Członek Zarządu Powiatu Toruńskiego Łukasz Kowalski, 
Komendant Gminny ZOSP RP dh Bogusław Koszela, Wójt Gminy Chełmża 
Jacek Czarnecki i Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański.

Miło było posłuchać występu finalistki programu „The Voice Senior 
3" Grażyny Rutkowskiej - Kusa w towarzystwie Krzysztofa Zaremby.

Gminne	spotkanie	z	okazji	Dnia	Kobiet	w	tym	roku	stało	się	
jakby	 podsumowaniem	wcześniejszych	 spotkań	 pań	w	 swoich	
miejscowościach	–	Bielczyn,	Bogusławek,	Głuchowa,	Dziemion,	
Grzegorza,	 Zelgna,	 Szerokopasu,	 Kończewic,	 Parowy	 Falęckiej,	
Skąpego,	Zajączkowa.	Panie	spotykały	się	w	swoich	świetlicach	
wiejskich	 lub	 na	 wyjeździe.	 Pomysłów	 na	 świętowanie	 nie	
brakowało	 –	 było	 kino,	 konkursy	 i	 wspólna	 zabawa,	 wspólne	
rozmowy	i	wymiany	doświadczeń.

Nieco	odmienną	formułę	spotkań	z	okazji	Dnia	Kobiet	obrały	
panie	z	KGW	Kobiety	Aktywne	OD-NOVA	z	Bielczyn,	które	swoje	
święto	tym	razem	obchodziły	w	stylu	 	hippie,	a	na	zaproszenie	
udziału	 w	 nim	 odpowiedziało	 wiele	 zainteresowanych	 taką	
formułą	zabawy.	

Wśród uchodźców z Ukrainy przebywających w naszej gminie, 
są członkowie stowarzyszenia polonijnego „Polska Nuta” z Odessy.



DZIEMIONY

GŁUCHOWO
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W	SOŁECTWACH

 Dzień Kobiet..., cd

Fot. K. Orłowska i nadesłane

ZAJĄCZKOWO

SZEROKOPAS

BROWINA

KWIECIEŃ’ 2022DZIEJE SIĘ KWIECIEŃ’ 2022

	ŚWIĘTOSŁAW

BRĄCHNÓWKO

	SKĄPE

BIELCZYNY

NAWRA

PAROWA	FALĘCKA
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„KODOWANIE	W	BIBLIOTECE”
Raz	 w	 miesiącu	 do	 biblioteki	 w	 Zelgnie	 przyjeżdża	 grupa	

dzieci	 z	 Gminnego	 Niepublicznego	 Przedszkola	 „Małe	 Przed-
szkole”	w	Chełmży.	Dzieci	uczą	się	kodowania.	Pomocne	w	tym	są	
photony	 –	 roboty	 i	 tablety.	 Przedszkolaki	 biorące	udział	w	 za-
jęciach		uczą	się	logicznego	myślenia	i	z	większym	zrozumieniem	
będą	korzystać	z	różnych	urządzeń	elektronicznych	i	programów.	

Projekt	„Kodowanie	w	bibliotece”	 to	część	Programu	Roz-
woju	 Bibliotek	 2017-2018	 realizowanego	 ze	 środków	 Polsko-
Amerykańskiej	Fundacji	Wolności.

WARSZTAT	KRAWIECKI	
Warsztat	 zorganizowany	 w	 bibliotece	 prowadzony	 był	

przez	panie	Marię	Burchardt,	Wiesławę	Wierzbowską	i	Halina	
Kuligowską.	 Powstały	 piękne	 serca	 na	 Walentynki.	 Zajęcia	
wzbudziły	 spore	 zainteresowanie	 także	 wśród	 młodszych	
czytelników.	W	planach	kolejne	zajęcia	na,	które	zapraszamy.

BIBLIOTEKA	SAMORZĄDOWA	W	ZELGNIE
Wieści z bibliotek gminnych

KWIECIEŃ’ 2022 SPRAWY SAMORZĄDOWE

MIĘDZYNARODOWY	DZIEŃ	JĘZYKA	OJCZYSTEGO	
S�więto	to	zostało	ustanowione	w	1999	roku	przez	UNESCO	

w	celu	ochrony	różnorodności	językowej	jako	dziedzictwa	kul-
turowego	 oraz	 zwrócenia	 uwagi	 na	 języki	 i	 dialekty,	 które	
zanikają	lub	stają	się	martwe.	

Z	tej	okazji	bibliotekę	w	Głuchowie	odwiedziły	dzieci	ze	SP	
w	Kończewicach	z	klas	8	A	i	8	B	wraz	z	panią	Magdaleną	Plus-
kotą.	Młodzież	zwiedziła	bibliotekę	i	zmierzyła	się	z	czytaniem	
słówek	„łamiących”	języki.	

DZIEŃ	KOBIET
W	 sympatycznym	 spotkaniu	 wzięły	 udział	 panie	 –	 przyja-

ciółki	biblioteki.	Gościły	także	Radna	Gminy	Chełmża	Stanisława	
Stasieczek	i	Dyrektor	CIK	Gminy	Chełmża	i	Biblioteki	Samorzą-
dowej	w	 Zelgnie	 Justyna	Błaszczyk.	 Spotkanie	 odbyło	 się	 przy	
kawce	i		dźwiękach	operetkowych	z	gramofonu.

 Jolanta Pawełczyk 

FILIA	W	GŁUCHOWIE Iwona Majewska

Niech Święta Wielkanocne
przyniosą wszystkim radość i spokój.
Dzieląc się jajkiem, zgromadzeni
przy świątecznym stole pamiętajmy 
tylko o tym, co nas łączy!

Szczere życzenia 
radosnych i miłych 

Świąt Wielkanocnych, 
smacznego Święconego 

oraz 
 

Radny Gminy Chełmża 
Franciszek Piróg

mokrego Dyngusa 
Mieszkańcom Sołectw 

Dziemiony, Drzonówko, 
Nowa Chełmża i Grzegorz  

składa

Życzymy zdrowych, 
rodzinnych świąt pełnych 
wiary, miłości i nadziei

Życzymy zdrowych, 
rodzinnych świąt pełnych 
wiary, miłości i nadziei

Dyrektor Justyna Błaszczyk
wraz z Pracownikami  
CIK Gminy Chełmża
i Biblioteki Samorządowej w Zelgnie   



Dzieje się w Gminie

Sięgamy do historii
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KULINARNE	SZKOLENIA
Tatar z gęsi, carpaccio z gęsi, dorsz i quesadilla to tylko nie-
które z dań, które przygotowały panie z KGW Zajaczkowo 
pod okiem kucharza Tomasza Kosińskiego.

Mieszkanki	 naszej	 gminy	 mają	 okazję	 od	 jakiegoś	 czasu	
uczestniczyć	w	warsztatach	kulinarnych	realizowanych	w	Da-
glezji	w	Przysieku	k/Torunia.	Do	tej	pory	z	udziału	w	zajęciach	
skorzystały	KGW	Kuczwały,	KGW	Kiełbasin,	KGW	Zajączkowo,	
KGW	Zelgno,	KGW	KKA	OD-NOVA	Bielczyny	i	osoby	nie	zwią-
zane	z	KGW.	Warsztaty,	to	wspólne	gotowanie	i	przyrządzanie	
dań	pod	okiem	kucharza	profesjonalisty.	Uczestniczki	odtwa-
rzają	stare	zapomniane	przepisy	kulinarne	z	naszego	regionu	
i	komponują	dania	innych	kuchni.	Poznają	nowe	trendy	i	tech-
niki	przygotowywania	posiłków.	

	Jest	to	oferta	dla	osób	chcących	nauczyć	się	gotować	oraz	
dla	 tych,	 którzy	 pragną	 rozwijać	 swoją	 kulinarną	 pasję.	
Do	 udziału	 w	 warsztatach	 każdorazowo	 zachęca	 Stanisława	
Stasieczek,	promotorka	w	Gminie	Chełmża	eko	–	kuchni	i	wiej-
skiej	szkoły	zdrowia,	koordynująca	nabór	do	grup	szkolenio-
wych	uczestniczek	z	naszej	gminy.

Nabór	 do	 kolejnych	 czterech	 grup	 szkoleniowych	 w	
okresie	kwiecień	–	maj	–	czerwiec	br.	właśnie	się	zakoń-
czył.	Kurs	składa	się	z	pięciu	spotkań.	Kryteria	naboru:	wiek	
uczestniczek	do	65	r.	życia,	nie	obejmuje	przedsiębiorców.	Kurs	
jest	bezpłatny.	Dojazd	we	własnym	zakresie.	

Dzięki takim daniom gospodynie na pewno zachwycą swoich 
bliskich w myśl zasady „przez żołądek do serca”.

K.Orłowska

K.Orłowska

fot. KGW Zajączkowo

Wszystkiego najlepszego na ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY
wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery,

miłych spotkań z najbliższymi
oraz smacznego jajka i mokrego lanego poniedziałku

życzy Sołtys Parowy Falęckiej
Dorota Semenowicz

Pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

oraz snacznego Święconego
w gronie najbliższych

Mieszkańcom Gminy Chełmża,
pracownikom Urzędu Gminy,
a w szczególności Mieszkańcom
Głuchowa i Parowy Falęckiej

życzy Radna Żaneta Talarek

W tym świątecznym czasie 
składamy mieszkańcom 

Sołectwa Zelgno
Najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia
oraz nadziei i sił, 

z którymi bez problemu 
pokonacie wszystkie trudności

W tym świątecznym czasie 
składamy mieszkańcom 

Sołectwa Zelgno
Najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia
oraz nadziei i sił, 

z którymi bez problemu 
pokonacie wszystkie trudności

W tym świątecznym czasie 
składamy mieszkańcom 

Sołectwa Zelgno
Najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia
oraz nadziei i sił, 

z którymi bez problemu 
pokonacie wszystkie trudności

W tym świątecznym czasie 
składamy mieszkańcom 

Sołectwa Zelgno
Najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia
oraz nadziei i sił, 

z którymi bez problemu 
pokonacie wszystkie trudności

Sołtys Stanisława Stasieczek 
z Radą Sołecką Zelgna

Sołtys Stanisława Stasieczek 
z Radą Sołecką Zelgna

ŻYCIE	CZYTANE	Z	FOTOGRAFII
Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie 
oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża ogłaszają zbiórkę starych fotogra-
fii z okresu od lat jak najwcześniejszych do 
lat 90-tych XX wieku.

Zdjęcia	można	 dostarczać	 do	 Biblioteki	w	 Grzywnie	w	 celu	
digitalizacji	do	końca	maja	2022	roku	(po	zeskanowaniu	oryginały	
wracają	do	właścicieli).	Interesujące	zdjęcia	do	opracowywanych	
zbiorów	biblioteki	 to	 fotogra�ie	 przedstawiające	 życie	 rodzinne		

zarówno	 to	 codzienne	 jak	 i	 odświętne,	 uroczystości	 (śluby,	
komunie,	urodziny,	rocznice	itp.),	prace	polowe,	zabudowania,	
lokalne	święta,	krajobrazy	z	Grzywny	i	okolic.

Zdjęcia	 w	 formie	 elektronicznej	 będą	 publikowane	
w	 Otwartym	 Systemie	 Archiwizacji	 (www.osa.archiwa.org)	
do	którego	należą	biblioteki	gminne.	Zebrane	zdjęcia	wzbo-
gacą	wiedzę	o	Grzywnie	i	okolicach. 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia

wszystkiego dobrego, zdrowia, radości
oraz 

Błogosławieństwa Bożego
Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom 

Sołectwa Nawra

(źródło:	www.osa.archiwa.org)

życzą Sołtys M. Rolbiecka i Rada Sołecka



Koszt	uczestnictwa	w	zawodach	to	220	zł	od	drużyny.	
S� rodki	uzyskane	z	wpisowego	zostanie	przeznaczone	na	
zarybianie	Jeziora	Chełmżyńskiego.	

Wpisowe	należy	wpłacać	na	konto:	81	1090	1506	0000	
0001	4716	6150.	W	tytule	przelewu	trzeba	wpisać	nazwę	
drużyny.	Po	dokonaniu	wpłaty	należy	przesłać	dane	zawie-
rające	nazwę	drużyny	i	nazwiska	startujących	zawodników	
w	wiadomości	mesanger	do	Przyjaciół	 Jeziora	Chełmżyń-
skiego	 lub	 smsem	 na	nr	 tel.	 605101111.	 Po	 zgłoszeniu	
drużyna	 i	 zawodnicy	 zostaną	 wpisani	 na	 listę	 startową.	
Drużyny	są	dwuosobowe	z	własną	łódką.	

NAGRODY	–	organizatorzy	przewidują	bardzo	ciekawe	
nagrody	pieniężne	i	rzeczowe.	Za	I	miejsce	zwycięska	dru-
żyna	 otrzyma	 Puchar	 Wójta	 Gminy	 Chełmża	 i	 nagrodę	
�inansową	wartości	2.000	zł.	Za	II	miejsce	–	puchar	i	nagroda	
1.500	zł.	Za	III	miejsce	puchar	i	nagroda	1.000	zł.	Nagrody	
pieniężne	 będą	 w	 formie	 bonów	 zakupowych	 do	 sklepu	
Sklep	 Wędkarski	 BigRiver.	 Nagrody	 rzeczowe	 zostaną	
przyznane	za	najdłuższego	szczupaka	 i	najdłuższego	oko-
nia.	 Wszyscy	 zwycięzcy	 otrzymają	 okazjonalne	 dyplomy.	
Planowana	jest	nagroda	rzeczowa	–	termos	za	uczestnictwo	
w	drużynie	dla	każdej	pani		lub	osoby	poniżej	18	roku	życia.	
Młodzież	musi	uczestniczyć	w	drużynie	pod	opieką	dorosłej	
osoby.	Dodatkowo	wśród	 uczestników	 zawodów	 zostanie	
rozlosowanych	10	zestawów	spinningowych	(wędka,	koło-
wrotek,	 plecionka)	 ufundowanych	 przez	 �irmę	 Germina	
Fishing.	Uroczystość	wręczania	nagród	odbędzie	się	w	po-
łączeniu	 z	 towarzyskim	 spotkaniem	wędkarzy	 i	 bogatym	
poczęstunkiem	gastronomicznym.

Projekt	 „Przystań	
Seniora”	 realizowany	
jest	w	ramach	projek-
tu	grantowego	„Lokal-
ne	Ośrodki	Włączenia	
Społecznego	 Ziemia	
Gotyku”	w	ramach	Re-
gionalnego	 Programu	
Operacyjnego	 Woje-
wództwa	 Kujawsko	 –	
Pomorskiego	 na	 lata	
2014-2020,Oś	 Prio-
rytetowa	11,	działania	
11.1	 Włączenie	 spo-
łeczne	na	obszarach	objętych	LSR.	

Projekt	 do�inansowany	 jest	 ze	 środków	Unii	 Europej-
skiej	 w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	
na	kwotę	50.000	zł.
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei, miłości i pokoju.

Zmartwychwstał Baranek Boży,
Niech każdy swe serce otworzy,
Na miłość, radość i pogodę ducha.
Kto wierzy w Niego niech słów Jego słucha,
Zbawiciel z martwych powstał, Alleluja!
Weselmy się, bo radosny dzień dziś nastał, 
                       

Życzy Radna Gminy Chełmża Dorota Kurdynowska

życzą 
Grzegorz Garwoliński i Mirosław Trzpil

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół
 Wesołego Alleluja

Zapisy już trwają ! Wyjątkowe zawody ! Atrakcyjne na-
grody ! Mowa o Drużynowych Zawodach Spinningo-
wych z Łodzi o Puchar Wójta Gminy Chełmża Jacka 
Czarneckiego, które odbędą  się  8 maja br.

ŻYCZYMY,�ABY�ŚWIĘTA�WIELKANOCNE
NAPEŁNIŁY�WASZE�SERCA�
RADOŚCIĄ�I�NADZIEJĄ,

A�CHWILE�SPĘDZONE�W�GRONIE�
NAJBLIŻSZYCH�DODAWAŁY�OTUCHY�
I�POZWALAŁY�PRZEZWYCIĘŻAĆ�

WSZYSTKIE�TRUDNOŚCI

życzą�Radny�Gminy�Chełmża�Henryk�Falkowski
i�Sołtys�Sołectwa�Piotr�Zając

Radosnych�Świąt�
mieszkańcom�Pluskowęs�i�Zalesia

GMINA	CHEŁMŻA	NA	SZLAKU	
KOPERNIKOWSKIM

W przyszłym roku obchodzić będziemy 550. rocznicę urodzin 
patrona toruńskiej Alma Mater. 

Strony	 podpisanego	 w	 dniu	 24	 marca	 br.	 listu	 intencyjnego	
podejmą	wspólne	 działania	 służące	wzmacnianiu	marki	 i	 promocji	
turystycznej	 drogowego	 Szlaku	 Kopernikowskiego.	 Dotyczy	 to	
organizacji	szlaku	i	 jego	oznakowanie,	a	także	organizacji	wydarzeń	
towarzyszących	obchodom	jubileuszu.	

W	imieniu	Gminy	Chełmża	list	intencyjny	podpisał	Zastępca	
Wójta		Gminy	Chełmża	Kazimierz	Bober. K. Orłowska

fot. UM Województwa Kuj.- Pom.

PRZYSTAŃ	SENIORA	
Fundacja Akademia Rozwoju prowadzi zajęcia dla 
seniorów. „Przystań Seniora” to kolejny projekt dla 
seniorów, którego realizatorem jest GOPS w Chełmży.

K. Orłowska

K. Orłowska

Dzieje się w Gminie

POWALCZĄ	O	PUCHAR	WÓJTA

Sponsorzy Główni zawodów – Germinal Fishing i Sklep 
Wędkarski BigRiver. 
Organanizatorzy – Przyjaciele Jeziora Chełmżyńskiego, 
Gmina Chełmża, Koło Miejskie PZW w Chełmży oraz 
Ośrodek Wypoczynkowy Zalesie – Plaża Główna. 

Alleluja!

oraz
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Z	zaplanowanymi	pracami	adaptacyjnymi	i	z	nową	infra-
strukturą,	już	niedługo	zespół	pałacowo	–	parkowy	będzie	
wymarzonym	miejscem	na	rodzinny	wypoczynek.	Historia	
tego	miejsca,	współczesny	komfort	wypoczynku	 ze	 strefą	
biznesową,	pozwolą	stworzyć	niezwykłą	oazę	wypoczynku	
i	atrakcji.

A	proponowana	oferta	na	miejscu	sprawi,	że	każdy	bę-
dzie	tutaj	świetnie	się	bawił	i	wypoczywał.	Do	tego	pyszne	
jedzonko	w	postaci	lokalnych	produktów,	bliska	odległość	
od	 miejscowych	 atrakcji,	 dróg	 oraz	 szlaków…	 oraz	 coś	
ekstra.	 Coś	 co	 sprawi,	 że	 każdy	wróci	 do	 swojego	 domu	
zadowolony	i	wypoczęty.

I	właśnie	„to	coś”	już	w	nadchodzącym	sezonie	propo-
nuje	Centrum	 Inicjatyw	Kulturalnych	Gminy	Chełmża.	
Najbliższe	miesiące	gwarantują	w	tym	miejscu	udane	week-
endowe	pobyty.	Podczas	sobotnich	lub	niedzielnych	atrakcji	
nie	 zabraknie	 wydarzeń	 muzycznych,	 artystycznych,	 po-
kazów	i	występów.	W	większości	z	nich	udział	będą	mogły	
wziąć	całe	rodziny.	Weekendowe	wydarzenia	odbywać	się	
będą	dwa	razy	w	miesiącu	począwszy	od	maja	do	września.	

Cykl	 tegorocznych	 wydarzeń	 na	 terenie	 zespołu	 pała-
cowo	 –	 parkowego	 zainauguruje	 15	 maja	 EKO	 Piknik	
„Bliżej	 Natury”.	 W	 kalendarzu	 z	 kolejnych	 planowanych	
wydarzeń	to:	

26.05.	–	Koncert	Majowy;	
04.06.	–	Muzyczny	Dzień	Dziecka;	
19.06.	–	Tańce	i	zabawy	z	folkiem;	
03.07.	–	Koncert	„Cóż	bez	miłości	wart	byłby	świat”;
23.07.	–	Plener	malarski;	
05.08.	–	Letnie	kino	plenerowe;	
04.09.	–	Spektakl	teatralny	
18.09.	–	Koncert	„Echa	miłości”	
muzyczne	wspomnienie	o	Annie	German.

Aktywni	turyści	w	okolicy	Brąchnówka	mają	też	co	zwie-
dzać.	Lokalizacja	pozwala	w	łatwy	sposób	wejść	na	okolicz-
ne	szlaki	piesze,	a	także	na	ścieżki	rowerowe.	

Jednak	dla	tego	zabytkowego	zespołu	pałacowo	–	parko-
wego,	 szykują	 się	 daleko	 idące	 zmiany	w	 jego	 przyszłym	
przeznaczeniu	i	zagospodarowaniu.	

W	stre�ie	PAŁAC	 I	PARK	 	 zaplanowane	prace	adapta-
cyjne	 pozwolą	 na	 zmianę	 dotychczasowej	 funkcji	 obiektu	
i	części	jego	pomieszczeń.	Parter	ma	zamienić	się	w	sale	eks-
pozycyjno	–	konferencyjne.	Piętro	zagospodarowane	zosta-
nie	na	apartamenty	hotelowe	typu	„studio”.	A	pomieszczenia		
piwnicy	 pałacowej	 wykorzystane	 będą	 na	 kawiarnię/bar	
przekąskowy	 z	 zapleczem	 sanitarnym	 i	 pomieszczeniami	
zaplecza	 gastronomicznego.	 Uzupełnieniem	 kawiarni	
będzie	zaprojektowany	taras	zewnętrzny	ze	stolikami.

Na	 pewno	 atrakcją	 będzie	 projektowany	 PARK	 EDUKACJI	
PRZYRODNICZEJ.	 Przewiduje	 się	 tutaj	 urządzić	 stanowiska	 eduka-
cyjne	z	roślinami	uprawnymi,	odtworzyć	sad	(drzewa	i	krzewy)	ze	sta-
rymi	–	tradycyjnymi	odmianami	owoców	oraz	założenie	łąki	kwiato-
wej	i	ustawienie	na	niej	pasieki	(kilka	uli	z	pszczołami	i	ule	dydaktycz-
ne).	Powstaną	 także	dwa	obiekty	gospodarskie,	architekturą	nawią-
zujące	do	obiektów	regionalnych.	A	teren	dawnej	zabudowy	folwar-
cznej,	przewiduje	się	zabudować	obiektami	związanymi	z	ekspozycją	
zwierząt	hodowlanych	i	udomowionych,	w	tym	zwierzęta	gospodar-
skie	i	zwierzęta	parkowe.	Będzie	również	hodowla	ptaków	parkowych		
i	ptaków	dzikich	związanych	z	wsią.	

WCZORAJ	*	DZIŚ	*	JUTRO
Brąchnówko

Zespół pałacowo – parkowy w Brąchnówku to miejsce 
w Gminie Chełmża unikalne, z ogromnym potencjałem, 
który musi być odpowiednio wykorzystany.

K. Orłowska

KWIECIEŃ’ 2022DZIEJE SIĘ KWIECIEŃ’ 2022
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