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LEADER –
TRZECIA SZANSA
NA ROZWÓJ
W Chełmży miała miejsce konferencja inaugurująca wdrażanie
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) dla obszaru
gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża.
W latach 2016-2023 na wymieniony obszar spłynie kolejna pula środków – łączny budżet to prawie 16 mln zł,
w tym na wdrażanie strategii dokładnie przeznaczona została kwota 13.823.073 zł. Organizatorem konferencji było
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”.
Konferencja miała na celu rozpowszechnianie informacji na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, jej celów, przedsięwzięć oraz możliwości wsparcia.
Nowe środki, jakie zostaną zainwestowane w obszar spowodują miedzy innymi, że w Chełmży powstanie inkubator
przedsiębiorczości, a problemy społeczno-gospodarcze
objęte zostaną tzw. rewitalizacją.
Z kolei organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z grantów w kwocie 5-25 tys. zł, które mają służyć
aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców obszaru
objętego strategią. Po środki będą mogły także sięgnąć
ﬁrmy działające co najmniej od roku jako mikro i małe
przedsiębiorstwa. Dla nich w budżecie strategii przeznaKO
czone zostało 3 mln. zł.

SKĄPE

ODŚWIĘTNA GMINA
Tegoroczny gospodarz dożynek – wieś Skąpe w dekoracjach dożynkowych prześcignął wszystkich dotychczasowych organizatorów.
W przygotowanie dekoracji na terenie wsi pod okiem p. Marioli Dawiec
włączyli się niemalże wszyscy mieszkańcy. Było to widać. Niektóre z nich
były naprawdę pomysłowe. Niemalże w każdym miejscu przy drodze czy
chodniku, przy budynkach mieszkalnych w centrum wsi jak i na wjazdach do
miejscowości stały udekorowane witacze dożynkowe. Ja osobiście takich
dekoracji naliczyłam aż trzynaście ! Poza Skąpem również i inne miejscowości zadbały o to, aby gmina w czasie dożynek wyglądała odświętnie.
KO
Tradycyjnie baby ze słomy ustawili mieszkańcy Kiełbasina i Kuczwał.

Więcej informacji na temat pozyskania środków UE
z LGD Ziemia Gotyku pod adresem: Stowarzyszenie LGD
Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, biuro Pałac w Brąchnówku I piętro, tel. 56 610 80 17, kom. 607 745 091,
e-mail: biuro@ziemiagotyku.com
www.lgd.ziemiagotyku.com

KUCZWAŁY

SKĄPE

KIEŁBASIN
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Sołectwa inwestują

FUNDUSZ SOŁECKI W REALIZACJI
Bocień – do ćwiczeń wystąp
Nie siedź w domu, nie siedź w cieniu – dbaj o ciało tu,
w Bocieniu!
Ot, takim niewinnym hasełkiem poinformowałem Czytelników
Kurendy, że mieszkańcy Bocienia zakupili sobie element siłowni
zewnętrznej. Świetlica, plac zabaw, siłownia – dzieje się i w Bocieniu. Choć pewnie niewielu z Was tam zagląda i wie gdzie on leży.
Nic więcej, tylko kibicować trzeba inicjatywom, które wyciągają
ludzi sprzed telewizorów.

Morczyny – rozdzielają
W sołectwie Mirakowo mieszkańcy Morczyn usiedli i wymyślili, co zrobić z tegorocznym funduszem sołeckim.
Stwierdzili, że nijak nie da się pogodzić ruchliwych dzieci z ruchem na pobliskich drogach i dlatego trzeba coś z tym zrobić. Jak
powiedzieli, tak zrobili i właśnie w tym roku plac zabaw otrzymał
ogrodzenie. Wilk syty i owca cała: plac duży, żeby dzieci mogły się
wyszaleć i samochody nie zagrożą ich bezpieczeństwu, a i kierowcy mogą spokojniej podróżować przez Morczyny.

Dźwierzno– systematyczni w działaniu
Tak jak w tytule można określić mieszkańców Dźwierzna
którzy od kilku lat konsekwentnie dopieszczają swój plac
zabaw w centrum wsi.
Co prawda, tabliczki Centrum Dźwierzna nie ma, ale od razu
widać gdzie ono jest. W roku bieżącym postawiono tam wiatkę wyposażoną w stół i ławki, aby mamy swój rodzicielski monitoring
mogły roztaczać nad pociechami korzystającymi z placu zabaw.
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Opr. Krzysztof Makowiecki

Windak– witamy na sportowo
Windak jako forpoczta naszej gminy wita przejezdnych terenami zielonymi, placem zabaw i nowym elementem siłowni
zewnętrznej.
Parafrazując Dantego powinniśmy umieścić tam napis: Ci którzy do
nas przyjeżdżacie, porzućcie wszelką nadzieję na gnuśne życie na kanapie. Patrząc obiektywnie: wiele się u nas dzieje w kierunku poprawienia kondycji ﬁzycznej i poprzez to zdrowia mieszkańców naszej gminy.

Sławkowo – bezpieczeństwo najważniejsze
Nie tylko Morczyny dbają o bezpieczeństwo swoich pociech, także Sławkowo stanęło na wysokości zadania.
Wiejski plac zabaw leży przy ruchliwej drodze do Zalesia i Kamionek. W sezonie letnim samochodów na niej jak czołgów pod
Kurskiem. Warto więc, aby dzieciaki z samochodami nie wojowały,
tylko bezpiecznie w piachu się bawiły. Dlatego nowy płot od
wspomnianej drogi zapewnia bezpieczeństwo.....i rodzice w czasie
zabaw dzieci spokojniej mogą dopić popołudniową kawę.

Grzegorz dopieszcza suﬁty
Pamiętacie może piosenkę w której treści padały słowa:
„Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion”, a do
tańca potrzebna jest muzyka i nastrój.
O nastrój w swojej świetlicy zadbali mieszkańcy Grzegorza ocieplając suﬁt i montując halogenowe oświetlenie. Osobiście przewiduję,
że w tej części sali odbywać się będą hulanki i swawole taneczne. Nic
tylko pozazdrościć, albo zakasać spodnie, spódnice i do tańca!
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Witkowo z perełką

Zajączkowo - pełną piersią

Myliłby się ten, kto by stwierdził, że wybudowanie
nowej świetlicy w Witkowie to koniec starania się jego
mieszkańców o lepszą jakość

Czy w gronie znajomych spotykać się można tylko w świetlicy?

Przecież świetlica to budynek i trzeba go jeszcze „dopieścić”.
Tegoroczny fundusz sołecki zainwestowany został więc w wyposażenie świetlicy i stwarzające intymny klimat rolety okienne. Całość
wygląda coraz lepiej, ale mieszkańcy w dalszym ciągu myślą o tym,
jak tu świetlicę lepiej doposażyć i ozdobić. Tak dalej, powodzenia!

Jak kłóci się to z pragnieniem świeżego powietrza ? Okazuje się, że
nie tylko w świetlicy i można to pogodzić z wyjściem na dwór. Idąc tym
tropem, w Zajączkowie powstała ciekawie wyposażona wiata pozwalająca usiąść, porozmawiać, napić się kawy. Nie ma co ukrywać, że będzie też intensywnie użytkowana podczas festynów wiejskich. Łyk czegokolwiek mając w perspektywie widok na zielone pola i piękno natury
z pewnością umili dzień...wieczór...noc.

Straż Gminna przypomina

Współpraca

SŁUŻBA ZAKOŃCZONA

DBAJMY
O CZYSTE DROGI
Straż Gminna w Chełmży apeluje do osób wykonujących prace na gruntach rolnych, aby
zadbały o czystość nawierzchni, po których
poruszają się wjeżdżające lub wyjeżdżające z gruntów rolnych
jak i z posesji maszyny rolnicze aby nie zanieczyszczały dróg
poprzez nanoszenie na nie błota, odpadów z pól lub obornika.

Po 32 latach nienagannej służby st. kpt. Wojciech Wojciechowski zdał obowiązki Dowódcy JRG PSP w Chełmży.
Nowym dowódcą jednostki został dotychczasowy zastępca
kpt. Sławomir Grudziński. Meldunek od dowódców przyjął
Komendant Miejski PSP w TORUNIU st. bryg. Kazimierz Staﬁej.
Ta podniosła chwila wywarła niebagatelny wpływ na emocjach
obydwu oﬁcerów, co dało się usłyszeć w łamiącym się głosie
podczas podziękowań za służbę i współpracę zarówno z Samorządem Gminy Chełmża i jego władzami, Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi jak i kolegami po fachu.
Wśród gości był Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz
Bober, który podziękował w imieniu lokalnych władz gminy,
mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy za lata wzorowej
E. Kaniecki
służby na rzecz naszej społeczności.

DZIĘKUJEMY
Radna i Sołtys Głuchowa dziękują ﬁrmom:
RAD-TRANS Radosław Wejszewski
i Zakład Kamieniarski Przemysław Chudzik
za sponsorowanie ogniska dla dzieci z sołectwa.

SKUP KUKURYDZY
„PLON” KOŃCZEWICE prowadzi skup kukurydzy
Kończewice 32A tel. 605 243 326 lub 604 987 388

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń Rozdział XI Wykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
Art. 91. Zanieczyszczenie drogi
Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu
drogowym, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.
Art. 100. Uszkodzenie drogi
Kto zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny, włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty
albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi, uszkadza rowy,
skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę
publiczną, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Art.101. Niezachowanie czystości
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania drogi publicznej. Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu
lub lodu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Art. 102. Nieutrzymanie należytego stanu zjazdów
Nieutrzymywanie w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych.
Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów
z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Zaznaczyć należy, że zanieczyszczone drogi spowodować mogą
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypadki zaistnienia w/w wykroczeń należy zgłosić do:
Policja tel. 56 67 51 900
Straż Gminna tel. 609 807 315
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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DOŻYNKI – TO WAŻNE ŚWIĘTO ZA NAMI
27 sierpnia mieszkańcy Gminy Chełmża
i przybyli goście uczestniczyli w Skąpem w Dożynkach Gminnych.
Wieś w tym dniu szczególnie wyróżniły
dekoracje przygotowane przez mieszkańców
z okazji dożynek. Było naprawdę co oglądać
i podziwiać.
Święto Dziękczynienia za Plony otworzyła
polowa msza święta pod przewodnictwem
Diecezjalnego Duszpasterza Rolników ks. kan.
Zbigniewa Gańskiego. Po niej odbyły się uroczystości dożynkowe.
Zaszczytną rolę dożynkowych starostów pełnili: Starościna Katarzyna
Śmiałek i Robert Grabowski, a funkcja wicestarostów przypadła Annie
Klicman i Patrykowi Włodarskiemu.

Na scenie zaprezentowały się m.in.: Zespół Polskie Kwiaty, zespoły
dziecięce z SP Zelgno i Klub Malucha CIKUSIE, zespół TACY TAM oraz
Eldorado. Z kolei korowód dożynkowy uroczyście poprowadziła Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta z Chełmży. Na uczestników dożynek
w centrum wsi czekało sporo atrakcji. Były wystawy sprzętu rolniczego, gołębi i ptaków ozdobnych, stoiska z lokalnymi przysmakami.
Swoje stoiska prezentowali też rękodzielnicy ludowi, pszczelarze i Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu. Bardzo ciekawą ofertę rozrywki turystyczno – krajoznawczej w specjalnych grach i zabawach prezentowano przy namiocie promocyjnym Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Odbyły się również pokazy przelotu motolotni, samolotu i konkurs dla rolników. Dla lubiących
wyzwania oferowany był skok
na bungee. Dzieci miały możliwość zabawy w przygotowanym
parku rozrywki. Publiczność
mogła wziąć udział w w loterii
Gazety Gminy Chełmża KURENDA. Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo MEJK. K.Orłowska
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DOŻYNKOWI GOŚCIE NAJPIĘKNIEJSZE WIEŃCE I OZDOBY
Dożynkowe wieńce i chleby – owoc wielkiego trudu
mieszkańców wsi mogli podziwiać podczas tegorocznych dożynek w Skąpem zaproszeni goście.
Do wspólnego przeżywania tego wyjątkowo uroczystego,
pięknego i barwnego święta gminnego dołączyli goście: Wicemarszałek Senatu VIII kadencji Jan Wyrowiński, Starosta Powiatu Toruńskiego Mirosław Graczyk z radnymi powiatowymi: Tomaszem Zakrzewskim, Łukaszem Kowalskim, Andrzejem Jałocha, Wiesławem Kazanieckim i Agnieszką Janiaczyk – Dąbrowską. Nie zabrakło także włodarzy miasta Chełmża. Chleb dożynkowy z rąk Wójta Gminy Jacka Czarneckiego odebrali Burmistrz
Jerzy Czerwiński i Przewodniczący Rady Miasta Janusz Kalinowski. W tym ważnym dniu gościliśmy również przedstawicieli
wielu urzędów, instytucji i organizacji z regionu. Między innymi
do Skąpego przybyli: st. wizytator Kuratorium Oświaty Danuta
Lauks, Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Toruniu Danuta Grzyb, Wiceprezes Okręgowego
Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców Teresa Zalas – Kozłowska czy Przewodniczący Chełmżyńskiej Rady Działkowców Józef Strzałkowski i Prezes Zarządu
Koła Pszczelarzy im. Edmunda Daronia w Chełmży Henryk Sulencki. Swoją obecność na dożynkach w Skąpem zaznaczyli także przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu.
Wielu zaproszonych gości nie mogąc uczestniczyć w sobotnich uroczystościach przesłało specjalne listy na ręce organizatorów Święta Plonów. Niektórzy z przybyłych gości postanowili
uwiecznić to wydarzenie swoim aparatem. Zrobił tak między
innymi sympatyk naszej gminy – Feliks Stolkowski, który do
Skąpego przybył po 50-ciu latach. Kolejnych 40 fotograﬁi przedstawiających dożynki w Skąpym widziane Jego Nikonem D700
jest kontynuacją fotoreportażu z uroczystości dostępnego na
www.gminachelmza.pl/ Warto zobaczyć!
K.Orłowska

Konkurs na najpiękniejszy wieniec i ozdobę to tradycja dożynek w
Gminie Chełmża. Co roku sołectwa chwalą się swoimi wieńcami.
W konkursie wzięło udział siedem
wieńców i siedem ozdób dożynkowych. Zwyciężyły: wieniec z Bogusławek – tradycyjna korona i okazała
ozdoba z Nawry. Kolejne miejsca na
podium w kategorii wieniec zajęły
sołectwa: II miejsce – Sołectwo Skąpe
i III miejsce – Sołectwo Grzywna.
W ozdobach dożynkowych: II miejsce
– Sołectwo Głuchowo i III miejsce –
Sołectwo Sławkowo. Sołectwa nagrodzonych wieńców i ozdób dożynkowych otrzymały nagrody ﬁnansowe,
z kolei pozostali uczestnicy – nagrody
pocieszenia także ﬁnansowe.
Wicie wieńca z pozostawionych na
polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny,
słoneczników, owoców, kwiatów, orzechów i kolorowych wstążek to odwieczny obyczaj, na szczęście i dziś kultywowany. Kiedyś wieńce dożynkowe miewały kształt wielkiej korony lub koła.
Dziś jak konkurs pokazuje wszystko zależy od inwencji twórców. Regulamin
gminny inne formy niż tradycyjna korona określa ozdobami dożynkowymi.
Ten coroczny konkurs popularyzuje
wiedzę o dawnych zwyczajach dożykowych i o roli wieńca – głównego rekwizytu obchodów dożynkowych na wsi. KO

I miejsce – ozdoba dożynkowa z Nawry
I miejsce – wieniec
dożynkowy z Bogusławek

fot. Feliks Stolkowski

SPONSORZY DOŻYNEK GMINNYCH
SKĄPE 2016'
1. Firma Produkcyjno – Handlowa Edyta i Jacek Celińscy, Dubielno
2. PH–U „FRANK” w Chełmży, Franciszek Krutelewicz
3. Gardziejewska - Kaniewska Natalia, Kancelaria Notarialna, Chełmża
4. Spółdzielcze Zrzeszenie Marke ngowe RI HODROL, Bielczyny
5. Henryk Lechowicz, Pigża
6. PU–H TRANS-RACH Mirosław Łagód, Skąpe
7. PH– U EKOLAND Stanisław Klicman, Skąpe
8. Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko, Chełmża
9. PH–U Marian Irla, Chełmża
10. Łukasz Kowalski – Radny Powiatu Toruńskiego
11. Wiesław Kazaniecki – Radny Powiatu Toruńskiego
12. Bank Spółdzielczy w Brodnicy Centrala w Brodnicy
13. Patryk Włodarski, Skąpe
14. Adrian Amroziewicz, Skąpe
15. Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddz. Chełmża
16. PH TRADYCJA S.C. Małgorzata Polikowska, Chełmża
17. Ilona i Bartosz Witkowscy, Skąpe
18. Barbara i Wiesław Dziarneccy, Skąpe

40. Gospodarstwo rolne Alina i Krzysztof Kozyra, Nowa Chełmża
19. Elżbieta i Janusz Włodarscy, Skąpe
41. Gospodarstwo rolne Henryk Fałkowski, Pluskowęsy
20. Jacek Klimkowski, Skąpe
42. Gospodarstwo rolne p. Wiśniewscy, Sławkowo
21. Anita i Janusz Hybner, Skąpe
43. Jolanta i Krzysztof Ramowscy, Skąpe
22. Henryk Krawczyk, Skąpe
44. Gospodarstwo rolne Marlena i Bogdan Lis, Kuczwały
23. Iwona Zielińska, Skąpe
45. EURO DACH Rafał Uciński, Chełmża
24. Iwona i Robert Grabowscy, Skąpe
46. Helena i Bogusław Padusińscy
25. Katarzyna i Tomasz Śmiałek, Skąpe
47. Firma Handlowo – Usługowa Justyna i Rafał Bober, Zelgno
26. Ewa i Krzysztof Dziarneccy, Skąpe
48. Firma Transportowa Marcin Zieliński, Papowo Biskupie
27. Danuta i Janusz Klicman, Skąpe
28. Wiesława i Mariusz Lewandowscy, Skąpe 49. Zakład Usług Drogowych – Transport., Stanisław Adamczyk, Skąpe
29. Iwona i Adam Galus, Skąpe
30. Majątek Rolny Zalesie Sp. z o.o. Jan i Barbara Siwek, Zalesie
Wszystkim, którzy w jakikolwiek
31. Anna i Zbigniew Klicman, Skąpe
32. Bar Skąpe Wiesław Lewandowski
sposób przyczynili się
33. Kółko Rolnicze Skąpe
do uświetnienia i organizacji
34. Firma Adventus Jan i Katarzyna Ziółkowscy, Grzegorz
Święta Plonów w Gminie Chełmża
35. Firma ROL w Chełmży, Lidia i Dariusz Słowińscy
w miejscowości Skąpe
36. Firma transportowa NIKO Łukasz Niedźwiecki, Dziemiony
37. Ewa i Bogdan Skrzeszewscy, Skąpe
składamy serdeczne podziękowania.
38. Agnieszka Zdybel, Szerokopas
Sołtys i Komitet Dożynkowy
39. SCANGRA Polska Sp. z o.o., Żołędowo
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Dożynki Gminne Skąpe 2016

DELEGACJE DOŻYNKOWE
W OBIEKTYWIE
Ten obszerny fotoreportaż, to nic innego jak prezentacja
przybyłych delegacji dożynkowych z wszystkich sołectw w gminie
do Skąpego. Delegacje utworzyły piękny korowód dożynkowy,
który stanowi stały element corocznego Święta Plonów w Gminie
Chełmża. Organizatorzy dziękują przybyłym delegacjom sołeckim
za udział w tym ważnym święcie.

BIELCZYNY

BRĄCHNÓWKO

BOGUSŁAWKI

DZIEMIONY

BROWINA I DRZONÓWKO
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JANUSZEWO - DŹWIERZNO
GRZEGORZ

GRZYWNA

KUCZWAŁY

GŁUCHOWO

KIEŁBASIN
KOŃCZEWICE
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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MIRAKOWO
NAWRA

NAWRA
NOWA CHEŁMŻA

CKA
PAROWA FALĘ
PLUSKOWĘSY

DZIEMIONY

SKĄPE

SŁAWKO
WO
8

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

SPRAWY SAMORZĄDOWE

WRZESIEŃ’ 2016

Dożynki Gminne Skąpe 2016

SZEROKOPAS

WINDAK

ŚWIĘTOSŁĄW

ZAJĄCZKOWO

CZKOWO
WITKOWO I ZAJĄ

ZELGNO
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Mieszkańcy w działaniu

WAKACJE W GRZYWNIE
W dniach od 25 do 30 lipca w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego zrealizowano zadanie „Wakacje
w Grzywnie”. Oganizatorami byli: Starosta Toruński, Wójt
Gminy Chełmża, radni gminy Chełmża z Grzywny oraz
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Podczas wakacyjnej akcji kulturalnej pt. „Wakacje w Grzywnie”
przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. W ramach zadania
pierwszego dnia rozpoczęto spotkanie z uczestnikami, od kilku zabaw
integracyjnych, które pozwoliły dzieciom i osobie prowadzącej zajęcia
na bliższe poznanie się. Kolejnie młodzież wzięła udział w warsztatach
artystycznych. Tematem przewodnim została „Dowolka”. Dzieci po
otrzymaniu koszulek, specjalnych pasteli do tkanin i innych pomocnych
przyborów mogły uwolnić wodzę fantazji, ozdabiając T-shirt w dowolny sposób. Podczas tych zajęć dowiedzieliśmy się kto, czym się interesuje, jakie lubi kolory itp. Następnie do dzieci przyjechała długo wyczekiwana pizza. Po konsumpcji młodzi mieszkańcy Gminy Chełmża
mogli wykazać się w wielu zabawach i konkurencjach sportowych, na
boisku szkolnym lokalnej Szkoły Podstawowej w Grzywnie. Przeprowadzono m. in. grę w „Zbijaka”, „Balonowe BUM” czy „Zamianę”. Na tym
zakończono dzień pierwszy.
Kolejny dzień przywitał dzieci piękną pogodą, dlatego też na początku spotkania dzieci wyruszyły na dwór, by móc wziąć udział w zabawie pt. „Woda, słomka i Ja”. Następnie uczestnicy zadania kontynuowali zabawę, w konkurencji „Schowaj Mnie”. Obie zabawy uczyły
młodych ludzi postawy fair play, poprzez prace w grupie i zdrową rywalizacje. Ideą dnia drugiego było hasło: „Zdrowo jemy, sportowo żyjemy”, dlatego też po zabawach sportowych przeprowadzono warsztaty
kulinarne. Zadaniem uczestników akcji było wykonanie „Owocowych
Potworków” z malin, winogrona, awokado, bananów i kiwi. Wszystkie
prace były wyjątkowe, natomiast dzieci postanowiły przyznać nagrodę
główną jednemu uczestnikowi, który otrzymał nagrodę. Tego samego
dnia do Grzywny przyjechał gość specjalny – Pan Janusz Mikołajczykzałożyciel, opiekun i trener chełmżyńskiej sekcji Karate Shotokan.
Dzięki szkoleniu z owej techniki, dzieci poznały nie tylko podstawowe
chwyty i historię karate, ale również nauczyły się liczyć do dziesięciu
w języku japońskim. Na zakończenie dnia, z racji panującego upału,
młodzież schłodziła w zabawie pt. „Baloniada ”.
O trzecim dniu Wakacji w Grzywnie dzieci wspominały przez kilka
dni, ponieważ nie mogły doczekać się zaplanowanego wyjazdu do
Cinema City w Toruniu na ﬁlm pt. „Szajbus i pingwiny”. Zgodnie z planem uczestnicy zadania, we wcześniej ozdobionych przez siebie Tshirtach, zebrali się by punktualnie wyruszyć do kina. Film wielokrotnie
rozbawił dzieci, ale dał również wiele tematów do dyskusji, w którą
młodzi ludzie chętnie się włączali.
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Po ﬁlmowej środzie przyszedł czas na taneczny czwartek. Tego
dnia uczestnicy wakacyjnej akcji przez kilka godzin poznawali europejskie, animacyjne tańce, które z łatwością zapamiętali. Podczas
wspólnej, tanecznej zabawy dzieci śmiały się i śpiewały. W przerwie, przeprowadzono krótki turniej gry w „Chińczyka”. Po rozegraniu kilku kolejek wyłoniono trzech, najlepszych graczy, którzy
zostali odpowiednio nagrodzeni.
W ten sposób dzieci doczekały się piątkowej, tym razem pieszej
wycieczki do pobliskiego Brąchnówka. Na miejscu uczestnicy zadania poznali historię miejscowości i zwiedzili zabytkowy kompleks
Pałacowo – Parkowy. Kolejnie dla zainteresowanych, przeprowadzono quiz wiedzy na temat zwiedzanego miejsca. W konkursie
wyróżniono trzy, główne miejsca. Dla zwycięzców czekały nagrody,
zaś dla pozostałych osób biorących udział w wyciecze – lody. Tego
dnia pogoda sprawiła ﬁgla, dlatego też do świetlicy wiejskiej dzieci
zostały odwiezione samochodami, dzięki zaangażowaniu mieszkańców Grzywny. Jednakże warunki atmosferyczne nie zdołały
przeszkodzić organizatorom i uczestnikom wakacyjnej akcji na rozpalenie ogniska. Wszyscy wspólnie piekli kiełbaski i ziemniaki, nie
zwracając uwagi na padający, delikatny deszcz.
Ostatni dzień wakacji w Grzywnie rozpoczęto od zebrania
podsumowującego akcję. Na spotkaniu pojawili się zaproszeni
goście: Ewa Pudo – Sekretarz Gminy Chełmża, Wiesław Kazaniecki
– Radny Powiatu Toruńskiego oraz Jan Krajewski – Naczelnik
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym,
którzy to obdarowali uczestników zadania słodkimi upominkami.
Następnie zaproszono dzieci do parku rozrywki, w którym czekały
na nich darmowe atrakcje w postaci dmuchawców, trampoliny,
balonów, maszyn z popcornem i cukrową watą. W ten sposób
podsumowano i zakończono tygodniową przygodę w Grzywnie.
Gorące podziękowania składam paniom Agnieszce Denderz
i Michalinie Trzpil oraz naszym partnerom, którzy wsparli to zadanie: Starostwu Powiatowemu w Toruniu, Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża, Radzie Sołeckiej z Grzywny,
„ALDA” – Kulpińscy, FHU JOSEF – Mariusz Omiotek, „TRANSTOM” – Tomasz Szczepański, Pizzeria „RIVIERA”, Drukarnia
„REMAKO” I Januszowi Mikołajczykowi trenerowi sekcji karate
Mirosław Trzpil
„SHOTOKAN” .
Lider zadania
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Jubileusze mieszkańców
20 sierpnia, w sobotnie wakacyjne popołudnie Koło Gospodyń Wiejskich
w Kiełbasinie świętowało w gronie przyjaciół i zaproszonych gości jubileusz
swojej 10-letniej działalności.

URODZINY
KGW KIEŁBASIN

Panie jubilatki z Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełbasinie
serdecznie dziękują sponsorom, którzy ﬁnansowowsparli ich jubileusz 10 – letniej działalności,
a wszystkim obecnym Gościom dziękują za obecność i wspólną zabawę „urodzinową”.
KGW od 10 lat pielęgnuje polską kulturę,
tradycję oraz wywiera znaczący wpływ na
rozwój swojego najbliższego otoczenia poprzez sztukę kulinarną, rękodzieło ludowe
oraz współtworzenie wielu lokalnych inicjatyw. Uroczystość odbyła się przy miejscowej świetlicy, która z terenem rekreacji stanowi reprezentacyjne centrum wsi.
Członkinie Koła przyjęły na swoje ręce
wiele ciepłych słów, serdeczności, kwiatów
oraz upominków. Pośpieszyli z nimi m.in.
gospodarz gminy Wójt Jacek Czarnecki,
przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji: delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z gminy ze swoimi przewodniczącymi, Chełmżyńska Rada Działkowców, uczestniczki Pracowni
Malwa w Zelgnie. Wójt podziękował paniom za ich aktywne działanie
na rzecz integracji społeczności wiejskiej i życzył dalszych sukcesów.

SPONSORZY Jubileuszu 10 –lecia działalności KGW w Kiełbasinie
ŘWójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
ŘSołectwo Kiełbasin
ŘKGW Kiełbasin
ŘArtur Jezierski – Kopalnia Żwiru, Kiełbasin
ŘBarbara Jan Siwek, Zalesie
ŘRyszard Gręźlikowski Firma NORD w Rychnowie
ŘJerzy Gil, Chełmża
ŘSylwia Rocławska – Firma „Complex”, Łysomice
ŘZbigniew Korabiec – „Świat Łazienek”, Toruń
ŘKazimierz Lewandowski „Diagnotest”, Zelgno
ŘJoanna Rafał Bober Firma Handlowa, Zelgno
ŘMarcin Rzymski Warsztat Samochodowy, Zelgno
ŘWiesław Pilch Gospodarstwo Rolne, Pluskowęsy
ŘT. Gołaszewski Mechanika Pojazdowa, Grodno-Mirakowo
ŘEwa Mirosław Kwaśniewscy, Nowy Dwór
ŘMagdalena Kopik Radna Gminy Chełmża, Mirakowo
ŘDorota Mariusz Kwaśniewscy, Nowy Dwór
ŘP. Domańscy Gospodarstwo Rolne, Mirakowo
ŘP. Charchuła, Kamionki Małe
ŘP. Stopyra, Nowy Dwór

Obecnie KGW w Kiełbasinie
liczy 13 aktywnych gospodyń.
Przewodniczy im od początku
powstania Koła Ewa Kasprzak,
która również pełni funkcję Sołtysa
wsi. Uroczystość była okazją do
przypomnienia osiągnięć KGW na
przestrzeni minionych 10 lat –
panie przygotowały wystawę fotograﬁczną, kronikę i stoisko swoich
przetworów owocowo – warzywnych. Podczas spotkania nie mogło
zabraknąć tortu jubileuszowego
oraz zabawy do białego rana.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku w plebiscycie gazety
Pomorskiej „Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich na Kujawach i Pomorzu” aktywne gospodynie z Kiełbasina wypadły najlepiej spośród kół powiatu toruńskiego. KGW w Kiełbasinie to współorganizator Gminnego Święta Niezapominajki. To także laureatki
wielu gminnych konkursów kulinarnych i uczestniczki corocznego
Turnieju KGW Gminy Chełmża. W roku 2015 panie współorganizoK. Orłowska
wały w swojej wsi Gminne Święto Plonów.

GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Jubileusze mieszkańców

Z OKAZJI 100 LAT!
„Radości z życia i długich lat w zdrowiu”
100 lat
życzono dostojnej Jubilatce pani Klarze
Domachowskiej z Zelgna z okazji setnych urodzin.
Pani Klara cieszy się swoim wiekiem i ma czym, bo trzycyfrowa
liczba lat, to rzadkość. W tej jakże ważnej uroczystości oprócz najbliższych Jubilatce towarzyszyli: Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski, Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Sołtys Wsi Zelgno Stanisława Stasieczek,
Członkowie Rady Sołeckiej: Agnieszka Krzemień i Jan Rzepkowski,
przedstawiciele miejscowego OSP: Prezes dh Anatol Wiercioch
i druhowie: Marian Sołtys i Przemysław Bogun, pracownicy UG
Chełmża: insp. ds. promocji Katarzyna Orłowska i podinsp. ds.
obywatelskich Krystyna Kadukowska oraz przedstawiciel KRUS
Oddz. Toruń Kamil Szulc.
Pan Wójt w imieniu Gminnego Samorządu złożył pani Klarze
życzenia „zdrowia, pomyślności, miłości bliskich i wielu następnych
lat szczęśliwego i pogodnego życia”. Do życzeń dołączyli się również
pozostali goście. Wszyscy byli pełni uznania dla Jubilatki, a wraz
z życzeniami dostojnej seniorce wręczono bukiety kwiatów i upominki. Podczas wspólnego poczęstunku rodzina przybliżyła obecnym na spotkaniu 100–letnią historię życia Jubilatki.
Pani Klara Domachowska z domu Biesek urodziła się 18 sierpnia 1916 r. w Elgiszewie. Za mąż wyszła 19.04.1937 r. za Alojzego
Domachowskiego. W Zelgnie mieszka od 1924 r. Wcześniej
mieszkała w Gronowie. Wychowała czwórkę dzieci: jednego syna
Bogdana (zm. 20.02.2010 r.) i trzy córki: Krescencję, Irenę i Danutę.
Od 1965 r. jest wdową. Jesień życia umilają jej wnuki – których jest
jedenaścioro, dwadzieścia prawnucząt oraz piątka praprawnuków.
Pani Klara cieszy się zdrowiem, ma apetyt, dobre samopoczucie i z
K.Orłowska
bliskimi przeżywa spokojną jesień życia.
Jeszcze raz pani Klarze gratulujemy tego pięknego
Jubileuszu! Jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy
kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób
najbliższych.

Podziękowanie
W imieniu solenizantki Klary Domachowskiej,
100-letniej mieszkanki Zelgna,
serdeczne podziękowania za pamięć, kwiaty, upominki
Wójtowi J. Czarneckiemu i pracownikom Urzędu Gminy
Chełmża – p. K. Kadukowskiej i p. K. Orłowskiej,
delegacjom OSP i KGW w Zelgnie,
przedstawicielom Starostwa Powiatowego i KRUS-u w Toruniu
oraz pracownikom Ośrodka Zdrowia w Zelgnie.
składa Rodzina
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Światowe Dni Młodzieży 2016'

RAZEM MOGĄ WIĘCEJ
Po dwóch latach przygotowań wybraliśmy się
do Krakowa, gdzie pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” przeżywaliśmy Światowe Dni Młodzieży.

W naszej pięknej ojczyźnie gościliśmy ponad dwa miliony młodych
ludzi z różnych zakątków świata. Swoją postawą, entuzjazmem wiary,
energią i słowem dali porywające świadectwo wiary chrześcijańskiej.
Taki obraz młodzieży daje nam nadzieję na lepszy świat.
Jeszcze przed wyjazdem na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem do Krakowa obchodziliśmy Dni w Diecezjach. W ramach tych dni
gościliśmy w naszej paraﬁi pielgrzymów z Afryki, a dokładniej z Gabonu wraz z o. Pedro oraz z Zambii wraz z ks. Wojciechem Łapczyńskim
pochodzącym z Chełmży.Podczas ŚDM papież Franciszek dał młodym
ludziom wskazówki i rady na całe życie. Odpowiedział na wiele pytań
skrytych w sercach pielgrzymów.
Świadectwo Chciałbym w skrócie opowiedzieć wam o tym, czego doświadczyłem przed Światowymi Dniami Młodzieży i w trakcie ich trwania. Wraz z Ks.
Dawidem oraz grupą ludzi młodych przygotowywaliśmy się do tych
centralnych wydarzeń przez modlitwę podczas czuwań, uczestnictwie w Eucharystii oraz promocję w naszym Dekanacie. Było też wspólne spędzanie czasu
przy ognisku, grillu, wyjazdach wakacyjnych. Przez Wolontariat ŚDM poznałem też nowych przyjaciół. Dzięki zaangażowaniu w to dzieło pogłębiłem
swoją wiarę. Wiem, że gdzieś „w środku” stałem się innym człowiekiem. Stałem
się dojrzalszym świadkiem Jezusa Chrystusa, dzięki czemu przez swoją postawę
i działalności chcę i mogę pokazać ludziom młodym jak piękna jest droga, którą
pokonuje się z wiarą i miłością do Boga i bliźniego.
W ostatni tydzień przed wyjazdem do Krakowa przyjechali do Nas młodzi
piel-grzymi z Zambii i Gabonu, którzy wnieśli do naszych serc, ale i paraﬁi
wiele radości. Pokazali nam, że wielbić Pana Boga można również przez śpiew
i taniec. Uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach, m.in. były to Światowe Dni
Młodzieży Diecezji Toruńskiej. Tam podczas czuwania w kościele Św. Jakuba
przedstawiciele grup, które przyjechały z Francji, Kanady, Gabonu wygłosili
swoje świadectwo wiary. Zobaczyłem, że Oni, pomimo że przyjechali z drugiego końca świata jako ludzie młodzi mierzą się z takimi samymi problemami, pokusami. Opowiedzieli na swoim przykładzie jak wielkie jest miłosierdzie Boże.
Jak Pan Bóg nagradza tych co Mu ufają, są cierpliwi oraz trwają w dobrym.
Wydarzenia w Krakowie były zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy w wolontariacie. Uczestniczyliśmy w katechezach, Drodze Krzyżowej, czuwaniu całonocnym, codziennej Eucharystii, festiwalu młodych. Ponad 2,5 mln ludzi młodych, którzy jak ja przyjechali spotkać się z Jezusem, było czymś co tylko podnosiło na duszy. Msza Święta z Ojcem Świętym Franciszkiem była ostatnim punktem Dni Młodych w Krakowie, podczas której ogłosił miejsce następnych. Kraj
to bardzo daleki, Panama. Mam marzenie by i tam się wybrać.
Chcę podzielić się z Wami jeszcze czymś. Byłem z przyjacielem i ks.
Dawidem na obiedzie w pizzerii. Dowiedzieliśmy się od Pani tam pracującej, że
tuż obok ich lokalu będzie przejeżdżał Papież. Zjedliśmy posiłek i udaliśmy się
w miejsce przejazdu. Były to aż trzy kroki… Chwilę czekania i wreszcie ten
moment, w którym Ojca Świętego miałem na wyciągnięcie ręki. Otrzymaliśmy
Jego błogosławieństwo. Dla mnie był to wielki prezent od Pana Boga.
Wróciliśmy do swoich domów z pięknymi przeżyciami, które pozostaną w
naszej pamięci do końca życia. Proszę o modlitwę za nasz wolontariat, abyśmy
nie zakończyli swojej działalności wraz z końcem ŚDM, a kontynuowali w myśl
nauczania papieża Franciszka dzieło miłosierdzia przez założenie wspólnoty.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem!
Szymon Stasiorowski
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Sport w regionie

III MARATON PŁYWACKI

10 września br. nad Jeziorem
Chełmżyńskim na terenie ośrodka
w Zalesiu odbył się już III Maraton
Pływacki o Puchar Wójta Gminy
Chełmża Jacka Czarneckiego.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy odwagi i podjęcia wyzwania.
Dziękujemy serdecznie za pomoc
w zabezpieczeniu imprezy: Policji,
WOPR, JRG z Chełmży, OSP: Kuczwały,
Kończewice, Zelgno, Skąpe, mieszkańcom gminy za udostępnienie sprzętu
wodnego oraz kibicom za wsparcie
przy organizacji zawodów.

Do udziału zgłosiło się 19 zawodników. Tradycyjnie zawody odbyły się
na dystansie: 12 km, 6 km oraz w kategorii bez pianki i kategorii kobiet.
Największe emocje budził dystans 12 km. Lecz i tym razem nie było zaskoczenia, po raz trzeci zwycięzcą na dystansie 12 km został Łukasz Kowalski.
Poniżej lista zwycięzców:
Dystans 12 km na odcinku:
Dystans 6 km na odcinku:
Zalesie – Chełmża – Zalesie:
Chełmża – Zalesie:
I m - Łukasz Kowalski
I m – Tomasz Spychalski
II m – Bartosz Nienartowicz
II m – Radosław Staszkiewicz
III m – Tomasz Chwaliszewski
III m – Robert Ciepłowski
Foto i tekst: Nadesłane

Wakacje Cyklonu
W pięknie położonej miejscowości jaką są Okoniny
Nadjeziorne, wśród lasów i jezior odbył się już po
raz dziesiąty obóz rekreacyjno – sportowy dla najmłodszych adeptów piłki nożnej Gminnego Klubu
Sportowego CYKLON.
Biorąc pod uwagę fakt, że pogoda bardzo sprzyjała,
a warunki nam zapewnione były znakomite, młodzi
piłkarze byli bardzo zadowoleni z wypoczynku. Po zajęciach sportowych, na bardzo dobrze przygotowanym
boisku, do naszej dyspozycji były rowery wodne oraz
kajaki. Nad dziećmi czuwała doświadczona kadra opiekunów: Marek Zając, Zenon Sadowski, Bartek ŁagoZenon Sadowski
dziński i Jacek Kowalski.

PIŁKARZE NA OBOZIE

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy umożliwili naszemu
Klubowi wyjazd na obóz, czyli: Starostwu Powiatowemu, Wójtowi Gminy Jackowi
Czarneckiemu, Zastępcy Wójta Kazimierzowi Boberowi, Wiceprzewodniczącej RG
Chełmża Stanisławie Stasieczek i p. Pawłowi Węgrzynowi.

Lato w Gminie
Podczas wakacji dzieci z Grzywny i okolic uczestniczyły w zajęciach
„Wakacje z piłką” odbywających się na miejscowym ORLIKU.

POMYSŁ NA WAKACJE
Od poniedziałku do piątku pod okiem animatora
Zenona Sadowskiego, dzieci od 5 do 15 roku życia
poznawały podstawy piłki nożnej, świetnie się bawiąc i na
sportowo spędzając wakacje. W ostatnią sobotę wakacji
odbył się tutaj turniej, podsumowujący dwa miesiące
zajęć z piłką. W turnieju uczestniczyły drużyny z Gminy
Chełmża, Unisławia i Chełmży. W trakcie turnieju młodzi
piłkarze mieli zapewniony ciepły posiłek oraz napoje.
Wszystkie zespoły wykazały się sporymi umiejętnościami
piłkarskimi, ambicją i godną podziwu postawą sportową,
za co nagrodzone zostały pucharami i pamiątkowymi
medalami.
Zenon Sadowski

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju kieruję dla p. Zygmunt, p. Zając oraz p.Talarek.
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Oferta bibliotek w wakacje

WSZYSTKO O CYRKU I MYDLE
Podczas wakacji w miejscowej bibliotece w Zelgnie
zorganizowano warsztaty cyrkowe.
Poprowadziła je instruktor z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury p. Alicja Usowicz. Uczestnicy poznali tajniki zabawy z cyrkiem. Było przy tym wiele zabawy i nauki.
Z kolei 18 sierpnia biblioteka zorganizowała przy współpracy
z Radną Gminy Chełmża p. Stanisławą Stasieczek wyjazd do
Muzeum Mydła i Historii Brudu. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się
z produkcją mydła. Dodatkowo każdy mógł własnoręcznie wykonać mydełko z wybranymi dodatkami i o ulubionym swoim zapachu. Ciekawostką były historie związane z mydłem i brudem.

MARY KAY W BIBLIOTEKACH
Filie Biblioteki Samorządowej w Skąpem i Głuchowie zorganizowały dla pań spotkania kosmetyczne z ﬁrmą MARY
KAY.

Jolanta Pawełczyk

Spotkania poprowadziła p. Sylwia Pikul. W pierwszej części takiego spotkania uczestniczki samodzielnie wykonały zabieg „satynowe dłonie”. Z kolei w drugiej części spotkania skupiono się na
pielęgnacji twarzy zakończonej doborem odpowiedniego podkładu
do make-up dla każdej z uczestniczek. Spotkania odbyły się w bardzo
w miłej atmosferze, a panie do swoich domów powróciły odprężone
i zrelaksowane. Dzięki kosmetycznym trikom ich skóra nabrała pożąIwona Majewska
danego blasku.

Grzegorz

ŻEGNAJCIE WAKACJE

28 sierpnia w Grzegorzu zorganizowano festyn „Pożegnanie Wakacji”.
Piękna, słoneczna pogoda dopisała więc mieszkańcy Grzegorza przybyli na plac przy świetlicy wiejskiej. Dzieci świetnie się bawiły, humory im dopisywały i w takim nastroju witały również nowy
M. Wątorowska
rok szkolny. Były lody, słodycze, frytki i nagrody.

Bielczyny

DZIECI POŻEGNAŁY WAKACJE
KGW Bielczyny, Radna i Sołtys w ostatni dzień sierpnia
zorganizowali pożegnanie wakacji.
Były konkursy i zabawy dla dzieci z nagrodami, słodki upominek od radnej: tort i bukiet słodkości oraz czekolady od sołtysa.
Dzieci na papier przeniosły swoje wspomnienia z wakacji. Pogoda i
humory dopisały podczas spotkania. Było wesoło i przyjemnie.
14
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Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie
imprezy oraz tym, którzy wspomogli nas ﬁnansowo: Rada Sołecka
Bielczyn oraz Sołtys. Dziękuję również paniom z KGW Bielczyny:
Małgorzacie Kucharskiej i Zoﬁi Rumińskiej. Podziękowania należą się
także pani Asi Piesik za pomoc podczas przeprowadzania konkursów.
Radna i Przewodnicząca KGW Powaszyńska Danuta
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Wspmnienia z wakacji
„WAKACJE DZIECIOM” – właśnie pod takim hasłem minęły letnie zajęcia dla dzieci
w Dźwierznie i w Kiełbasinie zorganizowane przez CIK Gminy Chełmża.

Serdecznie dziękuję Radnej Gminy Chełmża p. Patrycji Luntkowskiej za pomoc w organizacji zajęć, poczęstunek oraz przygotowanie
ogniska dla dzieci. Dziękuję Sołtys Kiełbasina p. Ewie Kasprzak oraz
KGW Kiełbasin za przepyszne słodkie przekąski każdego dnia.

CIK
DZIECIOM

Podczas sierpniowych zajęć dzieci z wymienionych miejscowości
wzięły udział w licznych konkursach, wykonywały przeróżne prace
plastyczne z papieru, ale też i z materiału przyrodniczego. W świetlicy
w Dźwierznie i Kiełbasinie gościliśmy panów: Strażnika Gminnego i Policjanta, którzy rozmawiali z dziećmi m.in. o bezpieczeństwie na drodze, bezpiecznym wypoczynku.
Ponadto zamieniliśmy się na jeden dzień w Greków i wspólnie
zrobiliśmy sałatkę grecką. Dzieci mogły zaprezentować swój talent
fotograﬁczny i podczas spaceru po swojej miejscowości wybrały
obiekty, które według nich są warte obejrzenia.
Agata Jeziorska - Duchna
Instruktor CIK Gminy Chełmża

Mieszkańcy na wycieczce
3 września br. stu mieszkańców gminy wzięło udział
w wycieczce do św. LIPKI.
Niesamowitym wrażeniom estetycznym i duchowym mogli
oddać się uczestnicy zwiedzając bazylikę mniejszą. Ten przepiękny kościółek wywarł ogromne wrażenie swoim bogactwem
rzeźb i malowideł emanując mistrzostwem rękodzieła wykonawców dawnych czasów. Mogliśmy także być uczestnikami koncertu organowego połączonego z ruchem rzeźb w rytm muzyki.
Kolejną osobliwością na trasie wycieczki stało się miasteczko
Reszel znane z bogactwa zabytków i z charakterystycznego rynku

KIERUNEK – ŚWIĘTA LIPKA
w kształcie prostokąta. Między innymi zwiedziliśmy tutaj zamek,
most, rynek kościół z wieżą widokowa.
Naszą wycieczkę zakończyliśmy w Wilczym Szańcu – twierdzy
Hitlera. Te pozostałości budowli fortyﬁkacyjnej XX wieku, wprawiły
zwiedzających w osłupienie, a ciekawe historie wzbudziły ogromne
zainteresowanie.
Była to napewno bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka – tak
twierdzą jej uczestnicy, szczerze polecając ten imponujący zakątek
Polskiej ziem.
E. Kaniecki

GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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SERWIS INFORMACYJNY
Opr. K.Orłowska

GMINA CHEŁMŻA
Dołącz do nas na

PIENIĄDZE UE NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku (LGD)
z siedzibą w Brąchnówku rozpoczyna realizację
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
W ramach budżetu LSR są środki skierowane na
rozwój przedsiębiorczości w wysokości 3 mln zł
współﬁnansowane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW). LGD przewiduje jesienią br. nabór wniosków dla
tzw. „starterów” po 50 tys. zł na założenie ﬁrmy oraz doﬁnansowanie na rozwój ﬁrm działających co najmniej od roku jako mikro
i małe przedsiębiorstwa w wysokości średnio 150 tys. na ﬁrmę.
LGD zaprasza zainteresowane osoby do skorzystania z doradztwa biura LGD: Brąchnówko 18 (pałac) tel. 56 610 80 17
kom. 607 745 091. Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania
znajdują się na stronie internetowej www.lgd.ziemiagotyku.com

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

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!

AEROBIK POWRACA
Po wakacyjnej przerwie w Sławkowie wznowiono
spotkania z instruktorem aerobiku.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek
i czwartek o godz. 18.00. Miesięczny koszt za udział w spotkaniach wynosi 20 zł/ od osoby. Spotkania aerobikowe to jeden
z punktów gminnego programu „GMINA Chełmża – Zdrowa
Gmina”, który współﬁnansowany jest przez Samorząd Gminy
Chełmża.

ŚWIADCZENIE 500+
Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze 500+ są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmży o wystąpieniu wszelkich zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.
Każdorazowo podjęcie zatrudnienia, zmiana: miejsca zamieszkania,
stanu cywilnego czy składu rodziny powinna zostać jak najwcześniej zgłoszona do instytucji wypłacającej świadczenie. Pozwoli to na weryﬁkację
zmian i uniknięcia sytuacji prowadzącej do nienależnie pobranego
świadczenia, a więc konieczności jego zwrotu wraz z odsetkami.

KALENDARZ SZKOLNY

DZIĘKUJĄ ZA WSPÓŁPRACĘ

Nowy rok szkolny 2016/2017 potrwa do 23 czerwca 2017r.
Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 przewiduje dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 23 grudnia do 1 stycznia i wiosenną (na Wielkanoc)
od 13 do 18 kwietnia. Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane
są od 28 stycznia do 12 lutego. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 19-21 kwietnia. Maturzyści rok szkolny zakończą 28 kwietnia. Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja
egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, a ustnych do 26 maja.

Podziękowania za dotychczasową współpracę z przedstawicielami naszego samorządu gminnego z uwagi przejścia na emeryturę
nadesłali: Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego Antoni Pawski i Mirosław Kuna z Zarządu
Dróg Wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu.
Panowie dziękowali za wieloletnią współpracę, dobre wzajemne
relacje, za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę wzajemnych kontaktów, bardzo ważnych i cenionych w ich codziennej pracy.

POSPRZĄTALI GMINĘ
Tegoroczne Sprzątanie Świata odbyło się
w gminie w dniach 23-24.09.br. Akcja 2016' była
pod hasłem „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”.
Tym razem organizatorzy akcji zwrócili uwagę na poszanowanie
zasobów, unikanie tworzenia odpadów i szacunek do wytworzonych przedmiotów, a także uświadomili mieszkańcom ich
codzienny wpływ na środowisko. Tradycyjnie swój udział w akcji
sprzątania potwierdziły szkoły. Zbiórką odpadów zajął się Zakład
Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.

ELEKTRONICZNĄ FAKTURĘ POPROSZĘ
ZUK WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży udostępnił mieszkańcom 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.

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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