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PONIOSĄ PLON,
PONIOSĄ…
W sobotę 27 sierpnia odbędą się Dożynki Gminne. Tym razem mieszkańcy Gminy wspólnie z przybyłymi gośćmi będą
świętować w Skąpem.
Dożynki to forma podziękowania naturze za
plony, które zebrano. To czas wytchnienia rolników po wytężonej pracy podczas żniw oraz
czas zabawy. Tradycyjnie obchody rozpoczną
się mszą świętą. Jednak wcześniej barwny dożynkowy korowód przejdzie na miejsce uroczystości, a wieńce i chleby zostaną złożone do
mszy św.
Msza św. zaplanowana jest na godzinę
14.00, a o godz. 15.30 rozpocznie się obrzęd
dożynkowy. W trakcie którego nastąpi między
innymi prezentacja starostów, przekazanie
chleba, a także prezentacja wieńców.
W roli starostów dożynek wystąpią: Katarzyna Śmiałek i Robert Grabowski, a rolę wicestarostów powierzono Annie Klicman i Patrykowi Włodarskiemu.
Festyn dożynkowy planowany jest na godzinę 16.00. Publiczności zaprezentują się grupa dziecięca z SP Zelgno i z miejscowego Klubu
CIKUSIE oraz zespoły ludowe i biesiadne.
O godz. 17.00 na scenie pojawi się i porwie
wszystkich do zabawy Gwiazda Święta – zespół
discopolowy MEJK. Około godz. 18.15 nastąpi
ogłoszenie wyników konkursu na wieniec dożynkowy. Zabawę dożynkową zaplanowano
przy zespole ELDORADO. Potrwa ona zapewne
KO
do późnych godzin nocnych.
DOJAZD NA DOŻYNKI – Do SKĄPEGO bez biletu!!!
Patrz str. 3

POWRACAMY DO SKĄPEGO
Na przestrzeni minionych ostatnich 19 lat dożynki w miejscowości Skąpe odbędą się już po raz trzeci.
Podobnie Kuczwały – wieś ta trzy razy w swojej historii była gospodarzem gminnego Święta Plonów. Warto wspomnieć również dotychczasowych innych gospodarzy dożynek w Gminie Chełmża.

Na zdj. Dożynki Gminne w Skąpem w 1997 r. Młockę cepem prezentował ówczesny
Wojewoda Toruński Bernard Kwiatkowski.

1997 – Skąpe
1998 – Zelgno
1999 – Grzywna
2000 – Grzegorz
2001 – Kuczwały
2002 – Kończewice
2003 – Skąpe
2004 – Bielczyny
2005 – Sławkowo-Morczyny
2006 – Kuczwały

2007 – Kuczwały
2008 – Nawra – Bogusławki
2009 – Brąchnówko
2010 – Głuchowo
2011 – Liznowo
2012 – Pluskowęsy
2013 – Zajączkowo
2014 – Browina
2015 – Kiełbasin
KO
GAZETA GMINY CHEŁMŻA

1

SPRAWY SAMORZĄDOWE

SIERPIEŃ’ 2016

Zbiory 2016'
Aura nie rozpieszcza rolników. W ubiegłym
roku susza, zimą wymarznięcia, a teraz przekropne lato mocno dają się we znaki producentom rolnym wpływając na efekty pracy na
roli. Tegoroczne żniwa nie należały do łatwych.
Wyposażenie w sprzęt pomaga, ale nie chroni przed wpływem
pogody na wielkość zbioru. Raz jeszcze potwierdza się powiedzenie,
że rolnictwo to fabryka, tyle że bez dachu. Ostateczny efekt w postaci
zadowalającego zbioru jest przez wiele miesięcy niepewny i można o
nim mówić dopiero, gdy ziarno jest w przysłowiowej stodole. Lipiec
jest miesiącem, w którym w ciągu roku notuje się najwięcej opadów.
Średnia z ponad 60-ciu letnich pomiarów w Zakładzie Doświadczalnym
w Kończewicach wynosi dla lipca 77 l/m2. W bieżącym roku średnia ta
została przekroczona o prawie 100% – spadło 142 l/m2. Cechą charakterystyczną dla obecnego roku jest duża częstotliwość opadów.
Na przykład w lipcu zanotowano opady w 20 dniach. W pierwszej
dekadzie sierpnia na 10 dni padało w ciągu 9. Co prawda ostatnie lata
odznaczały się zjawiskami suszy i opady powinny cieszyć, gdyż wiele
zbiorników wodnych oraz rowów wyschło, ale tak duża częstotliwość i
to w okresie żniw jest powodem do zmartwienia.
Jeszcze na początku lipca żniwa zapowiadały się optymistycznie,
ale później padające często jeszcze istotnie utrudniały zbiory zbóż.

Dojazd na Dożynki

TRUDNE ŻNIWA
Przedłużający się okres pozostawania roślin na polu
gwałtownie pogarszał jakość plonu. Rosły też koszty
zbioru ponieważ wielu rolników musiało ziarno dosuszać. Przez pogodę w tym roku będzie mniej ziarna konsumpcyjnego.
Według szacunków ODR w Minikowie średnie plony w powiecie toruńskim wahały się w zakresie 4-5 t z ha dla pszenicy ozimej
i jarej, 3-4 t/ha jęczmienia jarego i 2-3 t/ha rzepaku ozimego.
W przypadku rzepaku znaczna część plantacji została wiosną zaorana wskutek złego przezimowania. Ceny pszenicy konsumpcyjnej na
przełomie lipca i sierpnia były dość rozbieżne. Średnio, według notowań resortu rolnictwa, pszenica kosztowała 608 zł za tonę, ale
poszczególne ﬁrmy kupowały je za 550-690 zł za tonę. Rzepak skupowano po ok. 1600 zł za tonę.
Większa ilość opadów jednym uprawom przeszkadza, ale
innym sprzyja. W tym roku zapowiadają się dobre zbiory m.in.
ziemniaków, kukurydzy, buraków, warzyw i owoców.
Kilka chwil lepszej pogody pozwoliło zebrać zboże z pól, jednak
dłuższego odpoczynku rolnicy nie mają, bo od razu rozpoczyna się
nowy cykl produkcji na polach. Przystąpiono do zabiegów agrotechnicznych, których poprawność będzie miała wpływ na plony
K. Bober
w roku przyszłym.

Region

DO SKĄPEGO BEZ BILETU!

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE 2016'

Zapraszamy mieszkańców do skorzystania 27.08.br., czyli
w dniu Dożynek Gminnych z proponowanej poniżej oferty
bezpłatnego dojazdu na miejsce uroczystości w Skąpem.

28 sierpnia br. Piotrków Kujawski w powiecie radziejowskim będzie gospodarzem Dożynek Województwa Kujawsko
– Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej.

Proponujemy również tym samym
autokarem powrót do domu. Bezpłatne
przewozy na terenie gminy w dniu dożynek sponsoruje Firma TransportowoUsługowo-Handlową „NIKO” Łukasz
Niedźwiecki w Dziemionach.

Przystanek

1. Dziemiony – koło sklepu
2. Grzegorz – przystanek
3. Świętosław – koło świetlicy
4. Zajączkowo – przystanek
5. Dźwierzno – przystanek
6. Zelgno – przystanek
7. Zalesie – przystanek
8. Pluskowęsy – przystanek wieś
9. Skąpe
Powrót Skąpe – WYJAZD 20:30
Przystanek

1. Skąpe
2. Bielczyny – przystanek
3. Głuchowo Windak
4. Kończewice – koło sklepu
5. Nawra – koło sklepu
6. Grzywna – przystanek
7. Skąpe
Powrót Skąpe – WYJAZD 19:30

Godzina odjazdu

11:30
11:35
11:40
11:45
11:55
12:00
12:05
12:10
12:20
Godzina odjazdu

12:20
12:30
12:25
12:35
12:45
13:30
13:15

Już o godz. 9.00 rozstrzygnie się konkurs wieńców
dożynkowych. Dwie godziny później odbędzie się przemarsz korowodu dożynkowego, a o godz. 11.30 uroczyste otwarcie dożynek.
Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Diecezji
Włocławskiej rozpocznie się w południe .
Program Wojewódzkiego Święta Plonów przewiduje około godz.
13.30 część oﬁcjalną z przemówieniami gości i gospodarzy oraz
z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień. Ogłoszone również zostaną
wyniki konkursów dożynkowych. O godz. 18.00 rozpocznie się koncert
gwiazdy wieczoru, którą będzie w tym roku Patrycja Markowska.
Święto zakończy zabawa taneczna.

W trosce o zdrowie

ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE!
Cały czas w Urzędzie Gminy, pok. nr 7
można zapisywać się
i pobrać skierowanie na wykonanie
bezpłatnego badania krwi w kierunku HBsAg
i anty-HCV w ramach realizowanego
Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C.
Badania wykonać można w Punkcie Pobrań w Przychodni
Chełmżyńskiej przy ul. Kościuszki 4 w Chełmży
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.30.

POMYŚL O SOBIE I WYKORZYSTAJ TĘ SZANSĘ.
Wykrywanie Zakażeń WZW B i C to kolejne przedsięwzięcie,
tym razem proﬁlaktyczne realizowane w ramach gminnego
programu „GMINA CHEŁMŻA - Zdrowa Gmina”.

Zapraszamy do udziału w badaniu.
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Organizacje w działaniu

WYCIECZKI
PIERWSZE
W OFERCIE
Po podpisaniu umów przez organizacje z gminy, które
uczestniczą w programie Działaj Lokalnie IX przyszedł czas na
realizację dotowanych zadań w lokalnych środowiskach.
Obecnie najwięcej działań skupia się na projekcie grupy „Działamy
razem”. Tak jak w projekcie zostało zawarte, małolaty pod opieką
mamy i taty spędzają wakacyjny czas pod znakiem turystyki, sportu
i zdrowia i zwiedzają Gminę Chełmża. Są to wycieczki rowerowe.
W projekcie Stowarzyszenia Horyzont Święto latawca pierwsze
warsztaty rozpoczęły się 9 sierpnia. Z kolei dwa pozostałe projekty
„Zrób coś dla siebie – zacznij od jedzenia” – OSP Grzegorz i „(Nie)bezpieczna kobieta” – KAK Szpilki Kończewice, zakładają działania od
września br. Klub Aktywnych Kobiet Szpilki już teraz zaprasza panie
w wieku od 15 do 115 lat do udziału w projekcie „(NIE)bezpieczna
Kobieta”. Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej w Kończewicach dwa razy w tygodniu w środy i piątki o godz. 19.30.
Projekt kierowany jest do mieszkanek gminy. Liczba miejsc jest
ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy prowadzą panie z Klubu Aktywnych Kobiet Szpilki:
D. Kucharska – nr. tel. 504533134
D. Jaskowska-Pawska – nr. tel. 606457261.
Pierwsze zajęcia już 7 września. Projekt „(NIE)bezpieczna KoKO
bieta” będzie realizowany przez dwa miesiące.

Światowe Dni Młodzieży

WIEŚ OTWARTA
NA GOŚCI ZE ŚWIATA
21 lipca br. miał miejsce I Charytatywny Bieg Miłosierdzia
im. Bł. Juty. Uczestnicy pokonali trasę prowadzącą spod
Bazyliki w Chełmży do kaplicy w Bielczynach.

RELACJE UCZESTNIKÓW
Grupa „Działamy Razem” razem ze Stowarzyszeniem Homo–homini realizują projekt
„Turystycznie, zdrowo i sportowo – małolaty pod
opieką mamy i taty zwiedzają gminą Chełmża” ﬁnansowany w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” prowadzonego przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie.
W lipcu zrealizowano dwa z sześciu planowanych wyjazdów:

v17 lipiec 2016 r.
– Rajd rowerowy do Bielczyn

Najpierw odbyło się spotkanie ze Strażnikiem Gminnym p. G.
Stramkiem, który przedstawił nam zasady poruszania się rowerem po drogach publicznych i każdemu rozdał kamizelki odblaskowe i odblaski. Następnie wyruszyliśmy do Sanktuarium Bł.
Juty, gdzie pod przewodnictwem Ks. kan. T. Kozłowskiego zwiedziliśmy kaplicę i poznaliśmy sylwetkę Bł. Juty.
Resztę czasu spędziliśmy nad jeziorem, gdzie dzieci przygotowały plakaty, a potem były zabawy i ognisko.

v21 lipiec 2016r.
– Wizyta w Kiełbasinie

Goście z Gabonu i Zambii, którzy gościli w Chełmży z okazji ŚDM
wzięli udział w I Biegu Miłosierdzia im.bł. Juty oraz w pieszej pielgrzymce do kaplicy zorganizowanej przez paraﬁę pod wezwaniem Św.
Mikołaja w Chełmży. Zakończeniem pieszej pielgrzymki oraz biegu
była wspólna modlitwa w kaplicy. Pielgrzymi zapoznali się także z historią bł. Juty. Po czym wszyscy udali się do świetlicy w Bielczynach na
poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Bielczyn, Windaka,
Głuchowa, Wilamowa. Nie zabrakło wspólnej zabawy przy rytmach
afrykańskiej muzyki.

Gościliśmy grupą 50 osób w Kiełbasinie, gdzie Ks. kan. Piotr
Igielski przedstawił nam historię kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kiełbasinie, a następnie p. Sołtys E.
Kasprzak wraz z paniami z KGW gościła nas w uroczej świetlicy.
Piekliśmy tam przepyszny chleb, przeprowadziliśmy konkurs skakania przez skakankę z nagrodami oraz piekliśmy kiełbaski
w ognisku.
Bardzo dziękujemy pani Sołtys E. Kasprzak, pani Krystynie
Gołaszewskiej i paniom z KGW za wspaniałe przyjęcie.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do przyjęcia i ugoszczenia pielgrzymów.
Foto. K. Pająk

Danuta Powaszyńska Radna Gminy Chełmża

W obydwu wyjazdach udział wzięło około 100 osób. Było
SUPER! Już czekamy na następne wyjazdy i to jeszcze w sierpniu
do Zelgna i do Kończewic.
„Działamy Razem” D.Kurdynowska
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Zamówienia publiczne

POWSTANĄ MIKROINSTALACJE
Na początku lipca zostały podpisane umowy z Wykonawcami, którzy w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego realizować będą jedną większych inwestycji polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji
energii elektrycznej i ciepłnej na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Chełmża w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument –
linia doﬁnansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

KOMPLEKS DO ROZBUDOWY
Ogłoszony został przetarg na rozbudowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach.
Termin składania ofert upłynął 3 sierpnia. Wpłynęło 8 ofert. Obecnie trwa ich ocena. O dalszych czynnościach dotyczących niniejszego
zadania będziemy informować w następnych numerach Kurendy.

Gospodarka nieruchomościami

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Hanna Salamończyk

Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zostały przeznaczone nieruchomości stanowiące własność
Gminy Chełmża, położone we wsi Browina.
Oznaczenie i opis
nieruchomości

1. Browina
działka nr 122/24
niezabudowana
2.Browina
działka nr 122/27
niezabudowana
3.Browina
działka nr 122/28
niezabudowana
4.Browina
działka nr 122/29
niezabudowana
5.Browina
działka nr 122/30
niezabudowana
6.Browina
działka nr 122/31
niezabudowana
7.Browina
działka nr 122/32
niezabudowana
8.Browina
działka nr 122/33
niezabudowana
9.Browina
działka nr 122/34
niezabudowana

Powierzchnia Cena
Przeznaczenie nieruchomości
nieruchomości wywoławcza w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Browina
w ha
w zł
(Dz.U. Woj. Kuj. – Pom. z 2006 r. Nr 108, poz. 1650)

0,0568

25 000,00
+ VAT

3 MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca

0,0615

26 500,00
+ VAT

2 MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca

0,0576

24 600,00
+ VAT

2 MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca

0,0576

24 600,00
+ VAT

2 MN – zabudowa mieszkaniowa
ednorodzinna wolnostojąca

0,0576

25 400,00
+ VAT

2 MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca

0,0586

25 800,00
+ VAT

2 MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca

0,0528

22 700,00
+ VAT

2 MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca

0,0616

26 500,00
+ VAT

2 MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca

0,0501

21 600,00
+ VAT

2 MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca

Szczegółowe informacje o sprzedaży nieruchomości można uzyskać w
Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2,
tel. 56 675–60–76 lub 77 wew. 37
lub na stronie internetowej Gminy www.bip.gminachelmza.pl zakładka
„oferty inwestycyjne/nieruchomości”.
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A. Feeser-Bering

Przetarg został podzielony na dwie
części – zadanie dotyczące systemów
fotowoltaicznych i pomp ciepła realizuje
Wykonawca FreeVolt Sp. z o.o. z Bydgoszczy za 1 641 012,78 zł bru o.
Natomiast małe elektrownie wiatrowe wykonuje ﬁrma PANEL
– METAL Sp. z o.o. z Golubia – Dobrzynia za 160 146 zł bru o.
Wykonawcy do 30 listopada br. wykonają 35 szt. mikroinstalacji
opartych na systemach fotowoltaicznych, 4 szt. pomp ciepła typu
solanka /woda oraz 4 szt. małych elektrowni wiatrowych.

Informacja dla rolników

DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
Rolnicy indywidualni, którym na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego potrzebny jest dokument potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego powinni złożyć w Urzędzie Gminy w Chełmży
wniosek o poświadczenie oświadczenia o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
Do pisma należy dołączyć wymienione w formularzu wniosku
załączniki:
1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
przez okres co najmniej ostatnich 5 lat lub druk wydany przez inny
podmiot zawierający m.in. to oświadczenie;
2. decyzje ARiMR za okres ostatnich 5 lat w sprawie przyznania
dopłat;
3. dowody zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia OC
rolnika, upraw i nieruchomości za okres ostatnich 5 lat;
4. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu maszyn rolniczych
(wymienić rodzaj maszyn);
5. posiadane rachunki/faktury poświadczające zakup usług
rolniczych za okres ostatnich 5 lat;
6. posiadane rachunki/faktury na zakup materiałów do produkcji
rolnej za okres ostatnich 5 lat (np. nawozy, środki ochrony roślin,
materiał siewny);
7. posiadane rachunki/faktury poświadczające sprzedaż wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych za okres ostatnich 5 lat;
8. oświadczenie o pracy w gospodarstwie i podejmowaniu decyzji
związanych z prowadzeniem gospodarstwa w okresie ostatnich 5
lat;
9. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na
podstawie cz. II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn zm.);
10. inne dokumenty potwierdzające osobiste prowadzenie gosp.
rolnego.
Sprawa dotyczy rolników indywidualnych będących osobami
ﬁzycznymi, którzy są właścicielami, użytkownikami wieczystymi,
samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości
rolnych, których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza
300 ha.
Wniosek załatwiany jest w terminie 7 dni od daty jego złożenia.
Poświadczenia dokonuje się w formie wydanego przez Wójta Gminy Chełmża zaświadczenia poświadczającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego. Wydanie wskazanego zaświadczenia
wią-że się z obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości
17 zł na podstawie cz. II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn zm.).
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KOŃCZEWICE

W słoneczny, wakacyjny wtorek (9 sierpnia) przed niedawno wyświęconą świątynią im.
Jana Pawła II w Kończewicach
zaparkował specjalny sprzęt
z dźwigiem – powoli uruchomił
potężne „łapy” i tak wsparty na
twardym podłożu rozpoczął
transport na wieżę kościoła stalowej konstrukcji z dzwonem.
Dzwon sterowany jest poprzez specjalny
mechanizm elektroniczny. Mechanizm
pozwala na uruchomienie dzwonu za pomocą pilota już z odległości 500 m".

WIEŻA JUŻ Z DZWONEM!
Przypomnijmy krótko – 4 czerwca br. podczas konsekracji miejscowego kościoła ks. Biskup toruński Andrzej Suski dokonał uroczystego poświęcenia nowego dzwonu odlanego w słynnej ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu. Ale wróćmy na przykościelny plac – nie lada
precyzji potrzeba było, żeby ważąca kilkaset kilogramów stalowa konstrukcja z dzwonem (ok. 400 kg) zmieściła się w wieży kościoła. Zadanie
to do łatwych nie należało. Po kilku próbach i podejściach, dzwon
osiadł na swoim miejscu. Całej operacji przyglądali się Ksiądz Proboszcz
ks.kan. Tadeusz Kozłowski i przewodniczący ówczesnego Społecznego
Komitetu Rozbudowy kościoła Mirosław Bytniewski. Fundatorami
dzwonu Jana Pawła II są: Jan Pysz i Mirosław Pysz z Kończewic oraz
KO
Andrzej Wiśniewski ze Sławkowa.
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Inestycje w Gminie

BEZPIECZNIEJSZE DROGI
Trwa realizacja zadania pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez
remont ciągu komunikacyjnego”.
Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy trzech odcinków dróg
powiatowych o łącznej długości 12,344 km. Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z lokalnymi poszerzeniami, odcinkami chodnika oraz drogi rowerowej, remontem przepustów
oraz nowym oznakowaniem na następujących długościach:
Ѵ przebudowa drogi powiatowej nr 2019 C Chełmża – Pigża na odcinku o długości ok. 1,15 km w miejscowości Browina;
Ѵ przebudowa drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża – Świętosław –
Węgorzyn na odcinku o długości ok. 4,0 km od miejscowości Nowa
Chełmża do miejscowości Grzegorz;
Ѵ przebudowa drogi powiatowej nr 2026 C Browina – Grzywna –
Sławkowo na odcinku o długości ok 7,0 km od miejscowości Browina
przez miejscowości Grzywna oraz Kuczwały do Sławkowa.
Roboty wykonywane są przez ﬁrmę SKANSKA z siedzibą w Warszawie za kwotę 4.094.888,92 zł bru o. Inwestorem zadania jest
Powiat Toruński przy udziale dotacji ze środków budżetu Gminy
Chełmża. Planowany termin zakończenia wrzesień 2016 roku.

Zakończono realizację zadania pn. ,,Poszerzenie pobocza przy
drodze gminnej nr 100502 C w miejscowości Skąpe”
Zadanie obejmowało wykonanie poszerzenia w/w odcinka drogi
gminnej poprzez ułożenie nawierzchni z masy asfaltowo – bitumicznej na podbudowie z gruzu betonowego i tłucznia kamiennego na odcinku o długości około 0,4 km. Roboty zostały wykonane przez ﬁrmę
BIOS S.C. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży za kwotę 39.000 zł bru o.
Łukasz Kowalski

REMONTY
PRZED DZWONKIEM
Zazwyczaj remonty w szkołach przeprowadzane są
podczas wakacji. Dzięki temu uczniowie rozpoczynający
nowy rok nauki mogą pracować w godziwych warunkach.
Również podczas tego lata w Gminie Chełmża takie remonty
obejmą 5 placówek. Remonty wykonują pracownicy gminnej brygady budowlanej i szkolni konserwatorzy.
Szkoła Podstawowa w Grzywnie – jedną z klas czeka odnowienie ścian przez szkolnego konserwatora, a gminna ekipa budowlana w drugiej połowie sierpnia zajmie się odświeżeniem zewnętrznej elewacji budynku szkoły i poprawione zostaną betonowe
obrzeża budynku.
Szkoła Podstawowa w Kończewicach – tutaj pomalowano już
na nowo ściany w wielu pomieszczeniach jak gabinet dyrektora,
sekretariat, korytarze na parterze i piętrze, pięć sal lekcyjnych, fragmenty ścian pod tablicami i boczne ściany w pozostałych salach
lekcyjnych, korytarz w łączniku szkoły, kuchnię na piętrze, boazerię
w świetlicy, urządzenia CO. W trakcie malowania jest sala gimnastyczna i kładzenie wykładziny.
Szkoła Podstawowa w Sławkowie – pomalowane zostały ściany w dwóch klasach lekcyjnych. Malowane będą jeszcze korytarze
i klatka schodowa.
Gimnazjum w Pluskowęsach – tutaj z kolei poważna naprawa:
wymianie poddany zostanie dach na łączniku do sali sportowej.
Gimnazjum w Głuchowie – na parterze pomalowano korytarze, na jednej ze ścian w toalecie położono płytki. Malowanie ścian
czeka w toaletach na parterze i piętrze. Jak nowe znowu wyglądają
ściany budynku szkoły od strony sali gimnastycznej i na podjeździe.
KO

Fot.: Odnowiona sala sportowa i łącznik Gimnazjumw Głuchowie
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Pluskowęski orlik nocą

TURNIEJ
O PUCHAR
RADNEGO
ROZEGRANY
Aż dziewięć drużyn z gminy zgłosiło się do IV Nocnego Turnieju
Piłki Nożnej, który 15 lipca rozegrany został na orliku w Pluskowęsach.

Na zdj.: Zwycięzcy IV Nocnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Radnego Pluskowęs – Zalesia i jego organizatorzy

Rywalizowano w dwóch grupach 5- i 4-drużynowych. Po dwa
najlepsze zespoły z grup rywalizowały w półﬁnałach.
Najlepsza okazała się drużyna z Grzywny, do której traﬁł
Puchar Radnego Pluskowęs – Zalesia, drugie miejsce zajęła ekipa z Zelgna, a trzecie miejsce zajęło Skąpe. Królem strzelców
został Jarosław Kaczorek, który strzelił aż siedem goli.
Oprócz sportowych emocji organizatorzy przygotowali gorące oraz zimne napoje, kiełbaski z grilla oraz słodki poczęstunek.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary i nagrody rzeczowe.
Jako organizator turnieju kieruję szczególne podziękowania dla
Radnego Pluskowęs – Zalesia p. Henryka Fałkowskiego, Sołtysa p.
Piotra Zająca za pomoc i wsparcie ﬁnansowe, dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach za pomoc w wydawaniu poczęstunku
i stworzenie wspaniałej atmosfery wokół turnieju oraz dla Adama
Wardulińskiego, który zadbał o sprawy organizacyjne i regulamin
Marek Zając
rozgrywek.

Nawra

MEMORIAŁ PO RAZ TRZECI
W Nawrze odbył się już III Memoriał Piłki Nożnej
poświęcony pamięci Benedykta Glaszka.
Pan Benedykt był wieloletnim Radnym Gminy Chełmża. Chętnie angażował się w Gminną Ligę Piłki Nożnej. Organizacyjnie
wspierał udział nawrzańskiej drużyny w ówczesnej lidze.
Udział w nim wzięły cztery drużyny: dwie miejscowe: Nawra
i Nawra Juniorzy oraz sąsiedzi – Dębiny i Warszewice. Organizacją meczu zajął się p. Artur Lis z kolegami, informacją o wydarzeniu proboszcz ks. kanonik Tadeusz Kozłowski, a nagłośnieniem imprezy p. Andrzej Kosicki.
Po zaciętej walce I miejsce zdobyła drużyna z Warszewic.
Puchary ufundowane zostały ze środków funduszu sołeckiego.
Poza tym zawodnikom wręczono upominki podarowane przez p.
Wiesława Kazanieckiego ze Starostwa Powiatowego w Toruniu,
Fundację „Ziemia Gotyku” oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża. Gadżety zawodnikom wręczyła i podziękowała
za udział p. Alicja Glaszka. Całemu turniejowi przypatrywała się
licznie zgromadzona publiczność z Nawry i okolic.
Po zakończonym turnieju zawodnicy usiedli do wspólnego posiłku, który został przygotowany przez panie z Nawry. Pieczeniem
kiełbasek zajął się Sołtys p. Marek Śmietana. Pogoda dopisała,
więc wszyscy obecni mogli wesoło i aktywnie spędzić to niedzielne popołudnie.

RODZINA DZIĘKUJE
„Ja już odszedłem,
ale nadal w Waszych sercach ciągle jeszcze trwam,
polecając Bogu dziękuję Wam”
Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom, które sponsorowały
i pomagały w organizacji III Memoriału w piłce nożnej poświęconego
pamięci Benedykta Glaszka, a w szczególności: Zawodnikom memoriału, p.p. Dorocie i Arturowi Lisom, p. Wiesławowi Kazanieckiemu
i Starostwu Powiatowemu, p. Andrzejowi Kosickiemu, proboszczowi
ks. kanonikowi Tadeuszowi Kozłowskiemu, p. Sołtysowi Markowi
Śmietanie i Radzie Sołeckiej, p. Agnieszce Denderz z CIK-u, Fundacji
„Ziemia Gotyku”, Paniom, które pomagały w przygotowaniach oraz
licznie przybyłym Kibicom za okazałą pamięć, pomoc, serdeczność
i przyjaźń. Serdecznie dziękujemy !
Alicja Glaszka z Dziećmi
A.Denderz
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Siatkówka plażowa

PUCHAR WÓJTA DLA SIATKARZY
W niedzielę 7.08.br na boiskach plażowych w Grzywnie odbył
się Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Chełmża.
W turnieju udział wzięło sześć par, rozgrywając mecze w systemie
każdy z każdym. Po emocjonujących i bardzo zaciętych pojedynkach
klasyﬁkacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce para J. Pikus i D. Ramowski
II miejsce para D. Pawłowski i R. Ośmiałowski
III miejsce para B. Szeląg i M. Szeląg
Fundatorem pucharów, nagród rzeczowych dla pierwszych trzech
drużyn i poczęstunku dla wszystkich uczestników turnieju był SamoD. Ramowski
rząd Gminy Chełmża.
Sportowe podziękowania dla p. Z. Sadowskiego
za pomoc w organizacji turnieju.

DZIEJE SIĘ W GMINIE
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Wakacje mieszkańców Liznowa i uczniów z Grzywny

NA ŚWIĘTOKRZYSKICH
SZLAKACH
W tym roku uczniowie klasy IV i V SP w Grzywnie
udali się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.
Pierwszy dzień spędziliśmy w Bałtowie, gdzie zwiedzaliśmy Park
Dinozaurów, Muzeum Jurajskie i Prehistoryczne Oceanarium. Wiele
radości sprawiło wszystkim spotkanie ze zwierzętami w Zwierzyńcu
Dolnym, podróż schoolbusem po Zwierzyńcu Górnym i przejażdżka
wozami konnymi. Najodważniejsi korzystali również z atrakcji parku
rozrywki, w tym pirackiego statku. Drugi dzień rozpoczął się od wizyty w średniowiecznej osadzie, gdzie poznawaliśmy tajniki pracy kowala, rymarza, tkaczki i zielarki. Chłopcy z wielkim zaangażowaniem
kuli podkowy, a dziewczęta wyplatały bransoletki na rękę. Odwiedziliśmy również wioskę czarownic – Babyjagowo, gdzie najwięcej
emocji wzbudziła wizyta w tunelu strachów i jaskinia zbójecka. Reszta
dnia upłynęła na wędrówce po górskich szlakach. Mimo deszczowej
pogody wszyscy dzielnie dotarli na Łysą Górę i Święty Krzyż. Trzeci
dzień rozpoczęliśmy od słodkich zajęć w Manufakturze słodyczy,
gdzie własnoręcznie przygotowaliśmy lizaki. Następnie odwiedziliśmy kieleckie Muzeum Zabawek. Ostatnim punktem wycieczki był
spacer po Kielcach zakończony wizytą w rezerwacie Kadzielnia i zwiedzaniem Jaskiń Kadzielniańskich. Zmęczeni, ale również bardzo zadowoleni, że tak ambitny program udało się w całości zrealizować,
ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
Wycieczka została doﬁnansowana ze środków GKRPAiPN w ramach
Marlena Błaszkowska
realizacji szkolnego programu proﬁlaktyki.

VI WYPRAWA SOŁECKA
5 lipca br. po raz szósty wyruszyliśmy na naszą
coroczną wycieczkę.
Około popołudnia dotarliśmy do Wrocławia, gdzie oglądaliśmy Panoramę Racławicką, która wywarła na nas niesamowite
wrażenie oraz Afrykarium, w którym znajduje się wiele gatunków
niespotykanych ryb. 6 lipca dotarliśmy do Pragi. Po obejrzeniu
starówki i najsłynniejszego mostu Karola późnym wieczorem czekał nas piękny występ baletu na Krizikovej fontannie. 7 lipca odwiedziliśmy gotyckie miasteczko Kutna Hora położone na lekkim
wzniesieniu. Głównym punktem miasteczka jest piękna katedra,
którą mieliśmy okazję zwiedzić. 8 lipca rano wyruszyliśmy do
Wiednia, gdzie ciekawe zabytki urzekły nas wszystkich. Byliśmy
także na kawałku polskiej ziemi w Sanktuarium na Kahlenbergu.
Tam z kolei podziwialiśmy panoramę Wiednia. 9 lipca znaleźliśmy
się w bajkowym miejscu: zwiedziliśmy jaskinię Macochy, pływaliśmy łódeczkami oraz jeździliśmy kolejką górską. 10 lipca był dniem
powrotu do domu. Po drodze odwiedziliśmy Twierdzę Kłodzko
z przełomu XVII i XVIII wieku. Najbardziej podobało nam się w labiryntach wspomnianej Twierdzy.
Pisząc o naszej kolejnej wyprawie wakacyjnej, chcielibyśmy
serdecznie podziękować za wsparcie ﬁnansowe naszego wyjazdu:
p. Kazimierzowi Lewandowskiemu właścicielowi Stacji Diagnostycznej Diagnotest w Zelgnie i p. Stanisławie Stasieczek Radnej
Barbara Pawela-Jeziorska
Gminy Chełmża.

Turniej Szóstoklasistów w Grzywnie
Już po raz czwarty Szkoła Podstawowa w Grzywnie wspólnie z Klubem Sportowym Sokół Grzywna
zorganizowała Gminny Turniej Szóstoklasistów.
Tuż przed wakacjami, bo 21 czerwca do wesołej rywalizacji na
miejscowym Orliku przystąpiło łącznie pod opieką wychowawców
siedem klas szóstych z wszystkich gminnych podstawówek.
Uczniowie sprawdzali swoje siły w konkurencjach sportowych,
zręcznościowych, zagadkach matematycznych, teście z języka angielskiego i zadaniach pamięciowych. Mimo, że w imprezie brała udział
rekordowa ilość uczniów (ponad 100), wszyscy byli bardzo zdyscyplinowani i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w rywalizacji.
Zwycięzcą IV Turnieju została klasa VIa ze Szkoły Podstawowej
w Grzywnie. W związku z tym, że impreza odbywała się w dniu meczu
Polska – Ukraina, na zakończenie rozegrany został międzyszkolny
miniturniej piłkarski. Tym razem również zwycięstwo odniosła Szkoła
Podstawowa w Grzywnie.

GOSPODARZE NAJLEPSI!

Podziękowania za pomoc w organizacji imprezy kierujemy do Sołtysa
wsi Grzywna pana Marcina Grzeszczaka, Prezesa KS Sokół Grzywna pana Andrzeja Jałochy, pań z KGW w Grzywnie i pana Zenona Sadowskiego. Radnym wsi Grzywna dziękujemy za upominki dla uczestników.
Organizatorzy – Marlena Błaszkowska, Łukasz Kontowicz
GAZETA GMINY CHEŁMŻA

9

DZIEJE SIĘ W GMINIE

SIERPIEŃ’ 2016

Tuż przed wakacjami

WYRÓŻNIENIE DLA AGATY!
Agata Machowska ze Szkoły
Podstawowej im. M. Kopernika w Sławkowie otrzymała
wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym
pod tegorocznym hasłem:
„112 w ważnej sprawie nie
używaj przy zabawie”.
Wyróżnienie Agatka odebrała osobiście z rąk wojewody kujawsko – pomorskiego podczas podsumowania etapu wojewódzkiego
w Bydgoszczy.

Prace konkursowe przesłane zostały do Komendy Głównej Straży
Pożarnej w Warszawie i zostaną poddane ocenie na etapie już centralnym.
KO

Wakacje w Gminie

BIBLIOTEKA CZYTELNIKOM

Wolny czas wakacyjny swoim czytelnikom
starała się wypełnić Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie.
Podczas wakacji odbywały się tutaj zajęcia
biblioteczne, w których uczestniczyli głównie najmłodsi czytelnicy. Tematem spotkań było: bajkowy
koncert życzeń – słuchanie i czytanie wybranych
bajek, zajęcia plastyczne, w tym wykonanie ilustracji
pt. Podmorskie Królestwo oraz karuzela z nagrodami
– rebusy i zgadywanki.
Emilia Chojnacka

Wypoczynek MDP

PIŁA-MŁYN DLA MŁODYCH

Od 25 lat młodzież z Gminy Chełmża uczestniczy w obozach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych organizowanych w ośrodku Piła-Młyn.
W tym roku w zgrupowaniu trwającym od 13 do 26 lipca udział wzięło 23
dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. W 14-dniowym obozie oprócz sprawności pożarniczych, młodzi strażacy poznali arkana udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy z zakresu ornitologii, ochrony środowiska oraz
historii pożarnictwa w regionie. Starsi mieli możliwość zdawania na kartę
pływacką lub też zdać egzamin na dowódcę MDP, tak jak Zuzanna GREDECKA z
OSP Kończewice.
Poza tym były turnieje, gry i zabawy oraz dyskoteki i wycieczki po okolicy.
Smaku i radości dodawał fakt obcowania z piękną przyrodą w sąsiedztwie
wielkiego jeziora, więc żal było uczestnikom obozu wracać do domu. E.Kaniecki

Pluskowęsy w wakacje

PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLE –
IV edycja
Na początku lipca, jak co roku na Orliku w Pluskowęsach
odbyły się zajęcia dla piłkarskich Żaków z naszej gminy.

Na co dzień rozwijają oni swoje piłkarskie umiejętności w Pluskowęsach. W tym roku od 4 do 8 lipca w godz. od 10.00-14.00 trenowali, bawili się rozwijając swoje zainteresowania, nie tylko sportowe.
Organizatorem 4-tej edycji tego wakacyjnego przedsięwzięcia był
trener Marek Zając, któremu pomagali – zawodnik drużyny KSGCh
Cyklon Bartek Łagodziński oraz mama jednego z uczestników, Dominika Narloch.
Dzieci oprócz treningów bawiły sie w różne gry i korzystały z kąpieli wodnych na strzeżonym kąpielisku w Zalesiu.
Całość zakończyła wspólna biesiada małych piłkarzy i ich
rodziców. Uczestnikom wręczono nagrody, dyplomy oraz
Kolejna V już edycja za rok!
pamiątkowe medale.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów i darczyńców,
którymi byli: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki,
Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Remontowych
Szeląg Marek, pp. E.T. Rutkowscy.

M. Zając
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Bielczyny

SZALEŃSTWO TRUSKAWKOWE ZA NAMI
Było jak w zapowiedziach wydarzenia – słodko i pachnąco.
A wszystko oczywiście pod znakiem truskawki.

Truskawkowe Święto w Bielczynach wypełnione było licznymi atrakcjami
i zabawami. Do momentu, kiedy nie przeszkodził deszcz rajem dla dzieci
były olbrzymie dmuchańce – skakance.

1

W sobotę 2 lipca w Bielczynach odbyło się II Święto Truskawki.
Organizatorzy zaplanowali mnóstwo truskawkowych atrakcji zarówno
dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Na pewno każdy znalazł coś dla
siebie. Dla najmłodszych smakoszy truskawek czekało sporo niespodzianek, w tym konkursy i zabawy, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, party piana i przejażdżki wozem konnym z prawdziwego zdarzenia. Dzieci także mogły wziąć udział w konkursie na najciekawsze
przebranie za truskawkę. Ci, którzy woleli spędzać czas aktywnie
wzięli udział w potyczkach sportowych, a kibice rozgrzani atmosferą
Euro 2016' dopingowali drużyny piłkarskie w truskawkowym meczu.

3

2

1. Publiczność obejrzała barwny występ grupy cyrkowej działającej
przy SP w Kończewicach. Młodzi cyrkowcy zachwycili wszystkich
swoją uwagą i zręcznością cyrkową.
2. Wielkim zainteresowaniem ze strony uczestników spotkało się stoisko promocyjne
Państwowych Lasów w Toruniu. Można było wysłuchać wielu ciekawostek
przyrodniczych, pobawić się w zagadki zagadki i wygrać ciekawy upominek…
3. Organizatorki zadbały, by II Święto Truskawki w Bielczynach było wyjątkowe
i jedyne w swoim rodzaju.
Maryla Rodowicz
w Bielczynach??
Czemu nie!
Oprócz śpiewania
truskawki na pewno lubi.
Repertuar tej znanej solistki
można było usłyszeć
w wykonaniu
Formacji Amelinium.

DZIĘKUJEMY SPONSOROM!
Dla nas sponsorzy to nie tylko osoby, które wpłacają określone
sumy pieniędzy, ale to przede wszystkim ludzie szczodrego serca.

Zmagały się między sobą drużyny juniorów i seniorów gospodarzy
oraz gości z okolicznych sołectw. Były konkursy związane z truskawką
dla dorosłych oraz prezentacje kulinarne potraw z truskawką w roli
głównej – tort truskawkowy.
Imprezę uświetniły występy artystyczne: duetu ,,Kucyk” ze Szkoły
Podstawowej w Kończewicach, cyrkowe – młodzieżowej grupy
,,Piruet” z CHOK i dziecięcej grupy ze SP w Kończewicach. A w świat
polskiej muzyki rozrywkowej wprowadziła wszystkich przybyłych Formacja Amelinium. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu lubiane przeboje
zespołu „2+1" tj. Windą do nieba czy Iść w stronę słońca oraz kultowe
przeboje Maryli Rodowicz. Wielką niespodzianką z dreszczykiem
adrenaliny były podniebne akrobacje lotnicze.
Było niesamowicie. A stoły uginające się od rozmaitych truskawkowych pyszności sprawiły, że był to najsmaczniejszy przepis na spędzenie pierwszego lipcowego weekendu w Bielczynach .
Organizatorem imprezy było Koło Kobiet Aktywnych OD-NOVA
w Bielczynach. Imprezę współﬁnansowały samorządy: Powiat Toruński w ramach budżetu obywatelskiego i Gmina Chełmża oraz prywatK. Lewandowska
ni sponsorzy.

,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi” Św. Jan Paweł II
Nasi sponsorzy:
Stacja paliw Chełmża, Zbigniew Legutko
Stowarzyszenie Absolwentów UMK w Toruniu
Powiat Toruński
Gmina Chełmża
Sołectwo Bielczyny
Sołectwo Windak
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Toruniu
Radny Powiatu Toruńskiego Wiesław Kazaniecki
Radny Powiatu Toruńskiego Łukasz Kowalski
Radny Gminy Chełmża Henryk Fałkowski
Radna Gminy Chełmża Danuta Powaszyńska
Radna Miasta Chełmży Danuta Zdrojewska
Fundacja MAXLIFE
Telewizja Po Sąsiedzku
AreoKlub Pomorski, Janusz Rosołek
PH-U-P ,,MAR-MET” Chełmża, Anna Wyczółkowska
Salon Kosmetyczny ,,BELISS” w Chełmży,
Beata Wierzbowska
Grażyna Dudek, Kończewice

PH-U ,,IRLA” w Chełmży
,,Dom Bud” Toruń, Paweł Zieliński
ATS Group Sp.z.o.o Papowo Toruńskie, Filip Rozwadowski
STORK Transport i Spedycja, Joanna i Bartłomiej Michalscy
Agnieszka i Przemysław Szyszka, Bielczyny
Gospodarstwo rolne Bielczyny, Iwona i Ryszard Peplińscy
PH-U Bielczyny, Katarzyna i Tomasz Pliszka
Firma ,,Frank” Chełmża, Franciszek Krutelewicz
Małgorzata i Zdzisław Kalinowscy, Kończewice
Elżbieta i Lech Kalinowscy, Kończewice
Gospodarstwo rolne Bielczyny, Magdalena i Tomasz Cywińscy
Firma ,,Remstal” Chełmża, Ewa i Marian Nowakowscy
Gospodarstwo rolne Bielczyny, Mieczysław, Wiesława
i Marek Tokarscy
Sala bankietowa ,,Poranna Rosa” Grabowiec, Agata Dmowska
Janina i Jan Kozłowscy
Piotr Guranowski, Bielczyny
Joanna Robert Szczepaniak, Chełmża
Zoﬁa i Adam Finc

Firma Handlowa ,,ROL” Chełmża, Lidia
i Dariusz Słowińscy
Kazimierz Ziółkowski, Chełmża
Dom Weselny ,,U Jagody” Warszewice, Joanna
i Sławomir Jagodzińscy
Centrum ogrodnicze Rol-Pest Ostaszewo,
Joanna i Łukasz Biczyńscy
Chełmżyńskie Centrum Zdrowia Zwierząt,
Leszek Mańkowski Bartosz Kopacz
Lucyna i Tomasz Gołaszewscy, Grodno
Lech Niesłuchowski, Toruń
Paulina i Łukasz Płochaccy, Bielczyny
Łukasz Jaroniak, Bielczyny

Dziękujemy serdecznie za okazane
nam wsparcie i z uśmiechem
polecamy się na przyszłość.
Koło Kobiet Aktywnych „OD-NOVA”
z Bielczyn
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Dołącz do nas na

BARWY LATA, DARY JESIENI
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddz. w Przysieku zaprasza do
udziału w tegorocznym festynie „Barwy lata, Dary Jesieni”,
który odbędzie się 10 września w Przysieku.
Podczas festynu odbędą się m.in.: prezentacje Lokalnych Grup
Działania, konkurs kulinarny „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza
i Kujaw”, kiermasz produktów regionalnych i lokalnych, pokaz drobnego inwentarza, występy zespołów folklorystycznych.
Informacje o imprezie, regulamin konkursu, karty zgłoszenia
i program ramowy zamieszczone są na stronie www.kpodr.pl
lub dostępne w UG Chełmża, pok. nr 6.

AKCYZA DO ZWROTU
Jak co roku, w sierpniu przypada termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim półroczu.
Ostatni dzień składania wniosków to 31 sierpnia br.
Uwaga! - została zwiększona stawka zwrotu za 1 litr oleju napędowego i wynosi ona 1,00 zł/l jednocześnie zwiększając stawkę
zwrotu za hektar do 86,00 zł.

NISKOPROCENTOWE POŻYCZKI
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu informuje, że osoby ﬁzyczne realizujące zadania z zakresu termomodernizacji i OZE na potrzeby mieszkaniowe mają możliwość uzyskania niskooprocentowanych
pożyczek.
Pożyczki udzielane będą na następujące inwestycje: kolektory
słoneczne, systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, zmianę systemu
ogrzewania i termomodernizację. Osoby ﬁzyczne, które uzyskają
takie doﬁnansowanie o umorzenie do 30% zaciągniętego zadłużenia. Okres karencji w spłacie pożyczki może trwać do 3 lat, a raty
mogą być rozłożone na 10 lat. Wysokość doﬁnansowania nie może
przekroczyć 80% całkowitego kosztu inwestycji.

COŚ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
Dziesięciu przedsiębiorców z naszej gminy rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej skorzystało z doﬁnansowania obsługi księgowej swojej ﬁrmy.
Tę formę pomocy dla lokalnych przedsiębiorców określa zarządzenie Wójta Gminy Chełmża z dnia 22 marca b r. w sprawie doﬁnansowania obsługi księgowej przedsiębiorcom podejmującym
w 2016 r. działalność gospodarczą na terenie Gminy Chełmża.
Osoby, które zakwaliﬁkowały się do tego gminnego programu
skorzystają z doﬁnansowania obsługi księgowej w kwocie nie
większej niż 150,00 zł bru o miesięcznie przez okres maksymalnie
12 miesięcy.

Dołączcie do grona znajomych i fanów GMINY CHEŁMŻA
na portalu społecznościowym Facebook!
Jest nas już ponad 2000 osób, ale chcemy, by było jeszcze więcej,
dlatego nie zwlekajcie.
Czekamy na Was!

ELEKTRONICZNĄ FAKTURĘ POPROSZĘ
ZUK WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży udostępnił dla
mieszkańców gminy możliwość podawania stanu wodomierza
poprzez stronę internetową www.wodkan.gminachelmza.pl i usługę
umożliwiającą przesyłanie faktury w formie elektronicznej.
Warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest
udzielenie pisemnej zgody na ich przesyłanie. W tym celu należy wypełnić i podpisać Formularz zgody (do pobrania na stronie internetowej) i złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać listem na adres:
Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża.

WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje,
że 1 sierpnia br. rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
zasiłkowy trwający od 01.10. - 30.09.2017 r.
Od 1 września br. będzie można składać w Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego
na okres zasiłkowy trwający od 01.11.2016 do 31.10.2017 r.

BĘDĄ STYPENDIA
O stypendium gminne im. Jacka Luntkowskiego na rok
szkolny 2016/2017 wnioski złożyło 52 uczniów.
Termin składania wniosków upłynął 31 lipca.
O przyznaniu stypendium zdecyduje średnia ocen.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy
(rok szkolny 2016/2017) w kwocie 100 zł miesięcznie.
Uczniowie ubiegający się o to stypendium muszą być
mieszkańcami Gminy Chełmża. Uczniowie, którym zostanie przyznane prawo do stypendium wezmą udział wspólnie ze swoimi rodzicami
w uroczystej gali STYPENDIA 2016' w Zelgnie w dniu 21.10.br.

HUFIEC ZHP DZIĘKUJE
„Są dwa szczęścia na świecie: Jedno MAŁE –
być szczęśliwym, drugie WIELKIE – szczęścić innym”…
Huﬁec ZHP w Chełmży skierował do Wójta Gminy Chełmża Jacka
Czarneckiego podziękowanie za dotychczasowe wspieranie przedsięwzięć kulturalnych służących także mieszkańcom Gminy Chełmża.
Jednym z corocznych wydarzeń, które zawsze odbywa się z udziałem
uczestników z naszej gminy jest Fes wal Piosenki Religijnej i Harcerskiej ku czci błogosławionego księdza Stefana Wincenta Frelichowskiego. To już czternasta edycja tego wydarzenia.

GAZETA GMINY CHEŁMŻA, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, tel. 56 675-60-76, fax 56 675-60-79
e-mail: kurenda@gminachelmza.pl
Wydawca: Urząd Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl
Zespół redakcyjny: Katarzyna Orłowska (redaktor naczelny)
Druk: Zakład Produkcyjno-Usługowy "Drukarnia", 86-200 Chełmno, ul. Rycerska 19
Nakład: 1500 egz.
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