Szanowni Państwo,

I. INFORMACJE URZĘDOWE

Oddajemy w Państwa ręce Samorządowy Informator Gminy
Dąbrowa Chełmińska.

Gmina w liczbach w 2016 roku

Pomysł i potrzeba wydania tej publikacji pojawiły się po licznych rozmowach
z mieszkańcami zainteresowanymi większym dostępem do wiedzy o naszej
Gminie.

Na koniec roku nasza gmina liczyła 8060 mieszkańców.

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Liczymy na to, że informator przyczyni się do zwiększenia poczucia tożsamości
lokalnej. Pragniemy także, aby wzbogacili Państwo życie naszej społeczności
poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach,
uroczystościach, szkoleniach, warsztatach i konkursach.

L.p.

Miejscowość

Liczba stałych mieszkańców

1.

Bolumin

263

2.

Boluminek

171

3.

Borki

54

Jeżeli mają Państwo sugestie związane z Samorządowym Informatorem Gminy
Dąbrowa Chełmińska, to bardzo prosimy o podzielenie się nimi. Swoje pomysły
i propozycje prosimy kierować na adres: promocja@dabrowachelminska.lo.pl,
w tytule wiadomości wpisując „Informator”.

4.

Czarże

1032

5.

Czemlewo

305

6.

Dąbrowa Chełmińska

2164

7.

Dębowiec

176

Zapraszamy także do odwiedzania stron internetowych:
www.dabrowachelminska.lo.pl oraz www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

8.

Gzin

539

9.

Gzin Dolny

83

10.

Janowo

311

11.

Mała Kępa

44

12.

Mozgowina

70

13.

Nowy Dwór

472

14.

Ostromecko

980

15.

Otowice

185

16.

Pień

57

17.

Rafa

124

18.

Reptowo

120

19.

Słończ

92

20.

Strzyżawa

250

21.

Wałdowo Królewskie

557

22.

Wielka Kępa
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Szanowni Państwo!
Z okazji najważniejszego święta chrześcijańskiego upamiętniającego
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa składamy mieszkańcom,
ich przyjaciołom i gościom serdeczne życzenia
zdrowia, pogody ducha i miłości.
Niech świąteczny poranek przyniesie Państwu wiele wzruszeń,
stanowi czas zadumy i refleksji nad życiem, będzie pełen wzajemnego
zrozumienia i rodzinnej bliskości.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Hentrich

Wójt Gminy
Radosław Ciechacki

Razem
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Urodziło się 91 dzieci: dziewczynek 44, chłopców 47.

OSP Gzin wyjechał do akcji 7 razy do miejscowych zagrożeń.

Najczęściej wybierane imiona dla dzieci:

OSP Wałdowo Królewskie wyjechało do akcji 10 razy, z tego 1 raz do pożaru i 9 razy do
miejscowych zagrożeń.

• dla dziewczynki: Zuzanna (3), Zofia (3)
• dla chłopca: Antoni (4), Stanisław (3), Ignacy (3)

Przedmiotowe dane pochodzą z Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

Zawarto 68 małżeństw zarejestrowanych w USC Dąbrowa Chełmińska.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2016 r. organizował lub współpracował
przy ponad 30 wydarzeniach kulturalnych. Instruktorzy GOKiS prowadzili
zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne w 11 świetlicach na terenie naszej
gminy. W okresie przedświątecznym organizowane były warsztaty wielkanocne
i bożonarodzeniowe.

Zanotonowano 18 rozwodów.

Zmarło 64 mieszkańców.
Wypożycznono 32.306 materiałów bibliotecznych. Zakupiono 1052 książki na kwotę
22.430,43 zł, z czego 342 książki w kwocie 7.621 zł zakupiono z dofinansowania Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udzielono 506 porad w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Rada Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej podjęła łącznie 88 uchwał.
Odbyło się 9 sesji Rady Gminy oraz 32 zebrania wiejskie.

W 2016 roku udzielono dofinansowania dla 10 osób fizycznych na wybudowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków (3 x Wałdowo Królewskie, 3 x Czarże, Otowice,
Strzyżawa, Dąbrowa Chełmińska, Gzin). Kwota dofinansowania: 11.859,29 zł

W 2016 roku udzielono dofinansowania dla 7 osób fizycznych na usunięcie i utylizację
wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych. Kwota dofinansowania: 17.252,70 zł.

Wydano 72 decyzje o warunkach zabudowy i 65 pozwoleń na budowę.

7.209 mieszkańców w systemie śmieciowym.
2.356 gospodarstw domowych w systemie śmieciowym.

Podłączono 63 gospodarstwa do sieci wodociągowej.
Podłączono 40 gospodarstw domowych do kanalizacji.

OSP Dąbrowa Chełmińska wyjechała do akcji 83 razy, z tego 23 to wyjazdy do pożarów, do
miejscowych zagrożeń – 60 razy.

OSP Czarże wyjechało do akcji 51 razy, z tego 18 wyjazdów do pożarów, 32 wyjazdy do
miejscowych zagrożeń i 1 raz fałszywy alarm.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
W 2016 r. z pomocy społecznej skorzystały 293 osoby. Była to pomoc głównie z powodu bezrobocia,
ubóstwa, długotrwałej i ciężkiej choroby, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa.
W ramach swoich działań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy w szczególności następujące formy pomocy:
I. Świadczenia pieniężne:
•
•
•
•

zasiłek stały;
zasiłek okresowy;
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
zasiłek celowy na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

II. Świadczenia niepieniężne:
•
•
•
•
•
•
•
•

praca socjalna;
składki na ubezpieczenie zdrowotne;
sprawienie pogrzebu;
schronienie;
posiłek;
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Ponadto istnieje także możliwość skorzystania z pomocy psychologów oraz prawnika. Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie ośrodka
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„RODZINA 500+” świadczenie wychowawcze:
W 2016 roku w naszej gminie z programu „Rodzina 500+” skorzystało 631 rodzin.
Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej wpłynęły 734 wnioski, w tym
104 – w formie elektronicznej oraz 630 – w formie papierowej.
W 2016 roku wypłacono 9062 świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 4.518.568 zł.

Świadczenia rodzinne 2016 r.
Rodzaj świadczenia

Kwota

Ilość świadczeń

zasiłek rodzinny + dodatki do zasiłku rodzinnego

1 192 439,76 zł

10721

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka

67 000,00 zł

67

świadczenie rodzicielskie

169 252,00 zł

184

Świadczenia opiekuńcze
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zasiłek pielęgnacyjny

326 808,00 zł

2136

świadczenie pielęgnacyjne

563 923,00 zł

435

specjalny zasiłek opiekuńczy

20 743,00 zł

41

zasiłek dla opiekuna

43 680,00 zł

84

liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w grudniu 2016 r.

415

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w grudniu 2016 r.:

262

na 1 dziecko

83

na 2 dzieci

108

na 3 dzieci

50

na 4 i więcej dzieci

21
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Powstanie film dokumentalny
„EKSTERMINCJA LUDNOŚCI
CYWILNEJ DĄBROWY
CHEŁMIŃSKIEJ JESIENIĄ
1939 r.”

Selektywna zbiórka odpadów

Od kwietnia br. Unisławskie Towarzystwo Historyczne przy wsparciu Gminy Dąbrowa Chełmińska, przystępuje do zakrojonych na szeroką
skalę badań nad eksterminacją ludności cywilnej
Dąbrowy Chełmińskiej, jaka miała miejsce jesienią 1939 r.

Przyjęcie odpadów do PSZOK odbędzie się po
okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz dokumentu potwierdzającego objęcie systemem gospodarki odpadami i wniesienie
opłat z tytułu zagospodarowania odpadów na
rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska lub złożenia
oświadczenia.

Efektem tych prac będzie film dokumentalny
przedstawiający wiele wątków z tych okrutnych
wydarzeń. Historycy dokonają kwerend w archiwach polskich i niemieckich, odszukają bazę źródłową, a także przystąpią do poszukiwań świadków i odnalezienia rodzin ofiar.
W związku z powyższym zwracamy się do
mieszkańców gminy o pomoc w prowadzonych
badaniach (gromadzimy zdjęcia, dokumenty,
wspomnienia). Zapraszamy też wszystkich
chętnych do udziału w produkcji filmowej.
Według koncepcji twórców dokumentu - ma on
zawierać analizę powojennych zeznań świadków,
wspomnienia członków rodzin pomordowanych,
opinie historyków oraz filmowe odtworzenie wydarzeń z udziałem grup rekonstrukcyjnych oraz
mieszkańców gminy.
Czekamy na informacje pod nr telefonu
793993981, e-mail: uth1@wp.pl
Na zdjęciu jedna
z pierwszych ofiar
terroru niemieckiego
– właściciel stolarni
w Dąbrowie Chełmińskiej Jan Józef
Bartkowski – zastrzelony 16 października
1939 r.
fot. Zbiory Unisławskiego Towarzystwa
Historycznego.
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Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. utworzony został stacjonarny PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, który
znajduje się przy ul. Bazowej 6 w Dąbrowie Chełmińskiej i czynny jest w każdy wtorek od godz.
15.00 do 18.00 (wjazd od ul. Toruńskiej).

Zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem PSZOK po godzinach jego otwarcia.
Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje
odpadów:
• papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe, szkło, metale, odpady biodegradowalne,
• meble i odpady,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(niezdemontowany), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki,
• chemikalia, zużyte opony,
• żarówki, świetlówki, odpady budowalne
i rozbiórkowe.
Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę,
smołę. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych
odpadów komunalnych i odpadów wytworzonych
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacja o zasadach
korzystania z pomocy
materialnej o charakterze
socjalnym w formie
zasiłku szkolnego
Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są
wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska;
2. W rodzinie zaistniało zdarzenie losowe np.:
a) Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
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b) Ciężka choroba w rodzinie,
c) Pożar, zalanie lub inne zdarzenie,
d) Inne szczególne okoliczności, które
pogorszą stan materialny ucznia.
Z wnioskiem takim mogą wystąpić:
1. Rodzice lub prawni opiekunowie;
2. Pełnoletni uczniowie;
3. Dyrektorzy szkół za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Zasiłek szkolny jest pomocą incydentalną, inną niż
stypendium szkolne. Podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny jest wystąpienie zdarzenia losowego.
Z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego należy się zwrócić do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Sportowa 1, 86-070
Dąbrowa Chełmińska w okresie 2 miesięcy od
wystąpienia zdarzenia.Zasiłek szkolny może być
przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
przyznanego stypendium szkolnego.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wnioski są do pobrania
na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska pod adresem
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/
?app=uchwaly&nid=4457&y=2013&q=materialnej
Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika CUW, Małgorzaty Sadurskiej - tel. 52
3816013, ul. Sportowa 1 (budynek szkoły),
86-070 Dąbrowa Chełmińska pokój nr 33.

Ogłoszenie dla
mieszkańców Gzina
W związku z Uchwałami Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska nr XXIII.197.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. oraz nr XXV.212.2016 z 29 grudnia
2016r. nadającymi nazwy ulic w miejscowości
Gzin, Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
informuje, iż nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych z powodu zmiany adresu (art.
89 ust.2 Ustawy o dowodach osobistych tj. Dz.U.
2016 poz.391).

Nowa Skarbnik Gminy
W dniu 24 lutego br. odbyło się pożegnanie
Skarbnik Gminy Ewy Bukowskiej, która po 17
latach pracy na rzecz gminy przeszła na emeryturę. Nową Skarbnik Gminy Dąbrowa Chełmińska została Żaneta Piotrowska, która na stanowisko Skarbnika powołana została Uchwałą nr
XXVI.223.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 stycznia 2017 roku.
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Beniamin Brzyski na emeryturze
W lutym na zasłużoną emeryturę odszedł Beniamin Brzyski, który przepracował w Urzędzie
Gminy 46 lat, z czego 42 lata jako kierownik USC.
Podczas swojej kariery zawodowej udzielił ponad 2000 ślubów.
Ciekawostką jest fakt, że w latach 80. Beniamin
Brzyski udzielił ślubu Indianom z Peru mieszkającym w Bydgoszczy i była to uroczystość inna
niż wszystkie. Zdarzyły się też sytuacje w latach
70., że ani młodzi, ani goście nie przybyli na umówioną uroczystość zaślubin.
Beniamin Brzyski pożenił trzy pokolenia mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska. Podsumowując swoją pracę w Urzędzie Gminy, Beniamin
Brzyski powiedział „Jestem dumny z tego, że mogłem przez tyle lat służyć społeczeństwu”.

Długoletnie pożycie małżeńskie
I. MEDALAMI PREZYDENTA RP ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50. ROCZNICA ŚLUBU – ZŁOTE GODY) W 2016 ROKU ODZNACZONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE PARY
MAŁŻEŃSKIE:
•
•
•
•

Państwo Irena i Marian Nowakowie,
Państwo Halina i Henryk Tantlewiczowie,
Państwo Urszula i Zygmunt Głowińscy,
Państwo Stanisława i Jan Cierzniakowscy.

II. WSPANIAŁY JUBILEUSZ MAŁŻEŃSKI (60.
ROCZNICA ŚLUBU – DIAMENTOWE GODY)
OBCHODZILI:
•
•
•
•

Państwo Felicja i Zenon Meyer,
Państwo Łucja i Kazimierz Dykiel,
Państwo Anna i Aleksander Krause,
Państwo Barbara i Gerard Spadzińscy.

Dofinansowanie zakupu pojazdów
Gmina Dąbrowa Chełmińska w 2016 roku udzieliła wsparcia finansowego na zakup specjalistycznych samochodów dla:
1. Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon – zakup
nowego radiowozu - kwota dofinansowania
30.596,25 zł. Kia Ceed będzie służyła policjantom z Fordonu w trakcie służby i umożliwiała
szybkie i łatwe dotarcie do mieszkańców.
2. OSP Czarże – zakup nowego wozu strażackiego – kwota dofinansowania 500.000,00 zł
3. OSP Gzin – zakup używanego wozu strażackiego – kwota dofinansowania 24.000,00 zł

SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Nagroda za wysokie wyniki
sportowe wręczona
XXVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
rozpoczęła się od bardzo przyjemnego akcentu,
czyli od wręczenia nagrody pieniężnej uzdolnionej
zawodniczce Sylwii Grygiel z GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej, która w 2016 roku zdobyła
brązowy medal Mistrzostw Polski w Boksie.

II. INWESTYCJE
Budowa zatoki autobusowej
na ul. Bydgoskiej w Gzinie

Za swoją pracę trenerską podziękowanie otrzymał
Rafał Zbylut – trener sekcji bokserskiej.
Jego imieniu list gratulacyjny i kwiaty odebrała
Małżonka – Monika Zbylut, która pełni funkcję
Prezesa Gminnego Klubu Sportowego „BOXEO”
w Dąbrowie Chełmińskiej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W 2017 r. planuje się wykonanie następujących
inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej na ul. Linie
w Dąbrowie Chełmińskiej – zakładany koszt:
20.000,00 zł;

W budżecie gminy na rok 2017 zabezpieczono
środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł na
budowę zatoki autobusowej na ul. Bydgoskiej
w Gzinie (droga wojewódzka nr 551, zatoka
w kierunku Bydgoszczy). W roku ubiegłym została opracowana dokumentacja projektowa.
Realizacja tego zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych jak i dzieci
korzystających z dowozu do szkoły.

2. Budowa sieci wodociągowej na ul. Nowej
w Dąbrowie Chełmińskiej – zakładany koszt:
6.000,00 zł;

Przebudowa ul. Rydygiera
i części ul. Rzemieślniczej
w Dąbrowie Chełmińskiej

5. Budowa sieci wodociągowej na ul. Żwirowej
w Czarżu – zakładany koszt: 7.000,00 zł;

Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. Przebudowa ul. Rydygiera i części ul. Rzemieślniczej w miejscowości
Dąbrowa Chełmińska. Wnioskowana kwota dofinansowania to 497.373,00 zł. Koszt całkowity
inwestycji wynosi ok. 826.665,00 zł. Planowane
zakończenie zadania 30.06.2017 r. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z kostki
brukowej, chodniki i kanalizacja deszczowa.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzyżawie
– realizacja w latach 2017-2018, koszt ok.
1.800.000,00 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.200.000,00 zł na zadanie
dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

Rozbudowa sieci
wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej
Dynamiczny rozwój gminy (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) powoduje, że od paru
lat większość środków inwestycyjnych w budżecie gminy jest przeznaczana na rozbudowę sieci
wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej.
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3. Budowa sieci wodociągowej na ul. Akacjowej
w Gzinie – zakładany koszt: 10.000,00 zł;
4. Budowa sieci wodociągowej na ul. Targowej
w Dąbrowie Chełmińskiej – zakładany koszt:
7.000,00 zł;

Dokładny zakres zadań (długości sieci) zostaną ustalone po opracowaniu dokumentacji
projektowej.

Budowa chodników
Budowy chodników przy drogach gminnych:
1. Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślanej
w Ostromecku (nawierzchnia z płyt ażurowych wraz z chodnikiem); Koszt projektu:
3.000,00 zł.
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2. Budowa chodnika na ul. Długiej w Gzinie
– III etap (od remizy OSP do stawu). Koszt:
41.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa
Gzin: 11.000,00 zł;
3. Budowa chodnika w Strzyżawie II etap (na odcinku od wiaduktu do drogi wewnętrznej na
osiedlu). Koszt; 42.000,00 zł, w tym z funduszu
sołeckiego Sołectwa Strzyżawa: 6.000,00 zł;
4. Budowa chodnika na drodze gminnej nr
050508C ul. Osiedlowa w Wałdowie Królewskim.
Opracowanie dokumentacji projektowej i zakup
materiałów – koszt zadania pokrywa Sołectwo
Wałdowo Królewskie.

Modernizacja drogi w Gzinie
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050516 C w Gzinie ul.
Okrężna – I etap. Gmina planuje pozyskać środki
z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 150.000,00 zł. Długość odcinka do modernizacji ok. 1,0 km. Szerokość jezdni asfaltowej 4 mb.
Całkowity koszt zadania to ok. 300.000,00 zł.

Modernizacja dróg
gminnych
W ramach wspólnych inicjatyw sołectw i gminy
na rok bieżący przewidziano modernizację następujących dróg gminnych:
1. Asfaltowanie drogi gminnej nr 050508C w Boluminku (na odcinku od cmentarza w kierunku
ul. Toruńskiej), ok. 250 mb – koszt: 40.000,00
zł, w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Bolumin: 10.000,00 zł;
2. Asfaltowanie drogi gminnej nr 050514C
w Nowym Dworze (od drogi wojewódzkiej w kierunku bloków), ok. 250 mb – koszt
40.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór: 10.000,00 zł;
3. Budowa
drogi
na
dz.
nr
177/12
i 177/17 w Ostromecku do „małej” szkoły
– w roku bieżącym planuje się opracowanie
dokumentacji technicznej – koszt: 6.300,00 zł.
Planowany termin realizacji do września br.
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Budowa ścieżki rowerowej
Dabrowa ChełmińskaDębowiec z odgałęzieniem
do Janowa
W II kwartale bieżącego roku gmina Dąbrowa
Chełmińska zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu budowy ścieżki rowerowej
Dąbrowa Chełmińska – Dębowiec z odgałęzieniem do Janowa. Długość trasy rowerowej ok.
10 km, o szerokości 2 mb. Przewidywany koszt
zadania ok. 4.500.000,00 zł. Planowana wysokość dofinansowania to ok. 3.600.000,00 zł
z funduszy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Realizacja inwestycji przewidziana jest
na lata 2017-2018. Zadanie będzie realizowane
w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim wraz
z wsparciem finansowym (obecnie jest to kwota
30.750,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Termomodernizacja
W 2017 r. Gmina Dąbrowa Chełmińska planuje
przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynku szkolnego w Wałdowie Królewskim
(stara szkoła). W ramach zadania nastąpi wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian elewacyjnych, wymiana instalacji co. Przewidywany
koszt zadania ok. 655.000,00 zł. Zadanie ma być
realizowane w ramach schematu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – planowany nabór wniosków przełom lipca i sierpnia. Przewidywana wielkość dofinansowania: 280.000,00 zł.

Budowa oświetlenia
W roku 2017 gmina wraz z sołectwami zamierza
przeznaczyć środki na rozbudowę oświetlenia
drogowego:
1. W Wałdowie Królewskim ul. Sosnowa – I etap:
14.000,00 zł, w tym 4.000,00 zł z funduszuSołectwa Wałdowo Królewskie;
2. Budowa oświetlenia drogowego Czemlewo
–Janowo II etap: 8.000,00 zł z funduszu Sołectwa Czemlewo;
3. Budowa oświetlenia drogowego w Reptowie
– I etap, opracowanie dokumentacji technicznej: koszt 4.000,00 zł z funduszu Sołectwa
Reptowo;
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4. Budowa oświetlenia chodnika przy drodze
krajowej nr 80 w Strzyżawie – I etap: opracowanie dokumentacji technicznej: koszt
3.500,00 zł z funduszu Sołectwa Strzyżawa;
5. Budowa oświetlenia drogowego w Janowie
(w kierunku Rafy) – I etap: koszt 9.200,00
z funduszu Sołectwa Janowo;
6. W Dąbrowie Chełmińskiej – ul. Leśna i ul.
Świerkowa – oświetlenie wykonane, obecnie
oczekujemy na podłączenie energii przez
ENEA Operator, koszt opłaty przyłączeniowej
500,00 zł.
7. W Ostromecku ul. Kościelna – 15.000,00 zł

Świetlice wiejskie
Gmina Dąbrowa Chełmińska przygotowuje
dokumentację kosztorysowo-budowlaną na

przebudowę i zmianę sposobu użytkowania
świetlicy wiejskiej w Gzinie, Czemlewie i Rafie.
W ramach planowanych do przeprowadzenia
robót w Gzinie zostanie przeniesiona świetlica do pomieszczeń po sklepie, wymieniona
zostanie instalacja elektryczna i wentylacyjna,
remont sanitariatów i wszystkich pomieszczeń
świetlicowych (ściany, posadzki). Zostanie wykonane centralne ogrzewanie sali i świetlicy,
nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
W Czemlewie planuje się wymianę pokrycia
dachowego, wymianę instalacji elektrycznej,
remont sanitariatów i wszystkich pomieszczeń
świetlicowych (ściany, posadzki). W Rafie zostaną połączone dwa pomieszczenia świetlicowe
oraz nastąpi remont sanitariatów i wszystkich
pomieszczeń świetlicowych (ściany, posadzki).
Zadania te mają być współfinansowane z dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania.
Rozpoczęcie prac planuje się na rok 2018.

III. KULTURA
Harmonogram imprez na 2017 rok
Data

Nazwa imprezy

Miejsce imprezy

Organizator

30.04.2017

Gminny Dzień Strażaka

Wałdowo Królewskie

OSP Wałdowo
Królewskie

13.05.2017

Majówka z Disco Polo

Czemlewo Park Wiejski
„Przy fontannie"
Dąbrowa Chełmińska

GOKiS,
Rada Sołecka
w Czemlewie

28.05.2017

Koncert „Dla Ciebie
Mamo"

Plac przy siedzibie

GOKiS Rada Sołecka,
KGW w Dąbrowie
Chełmińskiej

3.06.2017

Gminny Dzień Dziecka

GOKIS w Dąbrowie
Chełmińskiej
przy ulicy Otowickiej

GOKiS Rada Sołecka,
OSP i KGW w Dąbrowie Chełmińskiej,

17.06.2017

IX Turniej Sołectw Gminy
Dąbrowa Chełmińska
Sołtysiada 2017

Boisko sportowe
w Ostromecku

GOKiS Rada Sołecka,
KGW w Ostromecku

24.06.2017

Noc Świętojańska
w Gzinie

Polana w Gzinie

Rada Sołecka, KGW
i OSP w Gzinie, GOKIS

15.07.2017

Jubileusz KGW Dąbrowa
Chełmińska

Sala OSP w Dąbrowie
Chełmińskiej

–
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Harmonogram imprez na 2017 rok
Data

Nazwa imprezy

Miejsce imprezy

Organizator

22.07.2017

V Turniej Gmin Powiatu
Bydgoskiego

Boisko sportowe Przy
Zespole Szkół w Czarżu

GOKiS Rada Sołecka,
OSP i KGW w Czarżu,
Zespół Szkół Czarże

26.08.2017
najważniejsza
impreza
roku 2017

Dożynki Powiatowo-Gminne wystąpi zespół
CLASICC znany
z utworów „Jolka, Jolka”,
„Hej Czy Ty Wiesz”

Otowice „Na Polanie"

GOKiS, Gmina Dąbrowa
Chełmińska, Starostwo
Powiatowe,
Firma Adamex

16.09.2017

Pożegnanie lata

Wałdowo Królewskie

GOKiS Rada Sołecka,
OSP w Wałdowie
Królewskim

30.09.2017

„Babie lato"

–

GOKiS,
Gminna Rada Kobiet

11.11.2017

Koncert Pieśni Patriotycznych

Ostromecko – Zespół
Szkół

GOKiS, Zespół Szkół
w Ostromecku, Rada
Sołecka w Ostromecku

16.12.2017

Konkurs Bożonarodzeniowy

Otowice

GOKiS, Rada Sołecka,
KGW Otowice

• 17.12.2016r. – Spotkanie wigilijne organizowane przez Radę Sołecką, KGW i LZS
Nowy Dwór.
• 17.12.2016 r. – Spotkanie Mikołajkowe
z dziećmi w Gzinie.
• 17.12.2016r. – Spotkanie wigilijne organizowane przez Zarząd OSP w Czarżu.
• 18.12.2016r. – Spotkanie wigilijne organizowane przez Radę Sołecką i KGW Bolumin.
• 19.12.2016r. – Spotkanie wigilijne organizowane przez Zespół terapeutyczny w Wałdowie Królewskim.

Konkurs „Gdy anioł ma
skrzydła” rozstrzygnięty
W piątek 16 grudnia br., w siedzibie GOKiS odbył się Koncert Bożonarodzeniowy. Podczas
koncertu wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół im.
Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej pod kierunkiem Pani Małgorzaty Pieniak-Lewandowskiej.
W drugiej części koncertu wystąpił artysta bydgoski, Pan Krzysztof Filasiński.

Gminne Mikołajki

Spotkania opłatkowe

Gminne Mikołajki odbyły się 3 grudnia 2016
roku w sali OSP Dąbrowie Chełmińskiej. Atrakcją oprócz oczywiście Mikołaja było przedstawienie oraz zabawy przygotowanie przez grupę
teatralną „Pomarańczowy Cylinder”. W trakcie
mikołajkowej zabawy dokonano wręczenia nagród zwycięzcom konkursu strażackiego „Zapobiegajmy pożarom”.

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się spotkania opłatkowe, na których
prócz składania sobie życzeń podsumowano mijający rok.

Oto lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
• Przedszkole Maja Cesak – Ostromecko
• Klasa I-III Zuzanna Kawczyńska – Gzin
• Klasa IV-VI Maria Czyżewska – Dąbrowa
Chełmińska
• Gimnazjum Weronika Jagielska – Gzin
Przyznano także dwa wyróżnienia:
• Amelia Skrzecz – Ostromecko
• Joanna, Barbara i Magdalena Gajewskie –
Ostromecko
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• 9 grudnia 2016 r. w Rafie - Spotkanie wigilijne organizowane przez Radę Sołecką
i KGW w Rafie
• 10 grudnia 2016 r. w Janowie - Spotkanie
wigilijne dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska zorganizowane przez Gminną Radę Kobiet. Poczęstunek przygotowało KGW w Janowie,
a o oprawę muzyczną zadbał GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej.
• 11 grudnia 2016 r. w świetlicy w Strzyżawie
– Spotkanie wigilijne organizowane przez
Radę Sołecką i KGW w Strzyżawie.
• 16.12.2016r. – Spotkanie wigilijne organizowane przez Radę Sołecką i KGW Janowo.
• 16.12.2016r. – Spotkanie wigilijne organizowane przez Radę Sołecką Ostromecka.
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Serdecznie dziękujemy występującym artystom
za przepiękny koncert. Jednocześnie dziękujemy KGW z Otowic za przygotowanie kawiarenki
z domowymi wypiekami.
W trakcie koncertu rozstrzygnięto konkurs „Gdy
anioł ma skrzydła”.
A oto lista osób nagrodzonych:
W kategorii – przedszkole
I miejsce zajęła Martyna Barczyńska
Wyróżnienie otrzymała Lena Syrocka
W kategorii – klasy I-III
I miejsce –Julia Antoszak
Wyróżnienie – Mateusz Kotula
W kategorii – Klasy IV-V
I miejsce – Julia Walczak
Wyróżnienie – Maja Stawarz
Wyróżnienie – Sandra Sobacka
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W kategorii – gimnazjum
I miejsce – Karolina Niedziela
Wyróżnienie – Martyna Cieślewicz
Wyróżnienie – Julia Kuk
Wyróżnienie – Konrad Kuśmierek
W kategorii – dorośli
I miejsce - Zofia Jaworska
Wyróżnienie - Grażyna Dondelska

25. Finał WOŚP
Pragniemy poinformować, że sztab WOŚP w Dąbrowie Chełmińskiej zebrał 10.432,62 zł.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Gminny Dzień Kobiet za nami
190 pań z gminy Dąbrowa Chełmińska bawiło się
4 marca w sali OSP w Dąbrowie Chełmińskiej na
Gminnym Dniu Kobiet zorganizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie
Chełmińskiej.
Specjalnie dla Pań wystąpił kabaret „Sami Swoi”,
który do rozpuku rozśmieszał licznie przybyłą
widownię.
Skład kabaretu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdzisław Bukowski
Michał Bulczak
Radosław Ciechacki
Józef Hentrich
Roman Juśkiw
Ryszard Kaczor
Marek Kuśmierek
Zbigniew Łuczak
Mieczysław Siewert
Stanisław Syrocki
Jerzy Szczęsny
Zbigniew Walczak
Michał Wąchała
Adam Wołoch

Po występie kabaretu czekał poczęstunek z niespodzianką. Świetną zabawę do północy zagwarantował DJ Kris z Ostromecka.
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Wyniki konkursu
fotograficznego „Gmina
Dąbrowa Chełmińska
w barwach zimy”

Rozdanie nagród nastąpi w późniejszym terminie po uprzednim powiadomieniu laureatów
konkursu. Celem konkursu była promocja gminy Dąbrowa Chełmińska poprzez popularyzację
najlepszych zdjęć konkursowych. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Czarżu oraz
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy
do udziału w kolejnych konkursach.

IV. SPORT
Dwa medale Pucharu Polski
dla GKS BOXEO w Dąbrowie
Chełmińskiej
Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny „Gmina Dąbrowa Chełmińska w barwach zimy” został rozstrzygnięty. Dziękujemy
wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali
swoich sił w konkursie.
Jury w składzie:
• Kamila Juchcińska-Giłka,
• Krystyna Taflińska,
• Beata Zielińska
nagrodziło i wyróżniło najciekawsze zdjęcia.
Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:
• I miejsce – Kacper Kuśmierek z Zespołu
Szkół w Czarżu
• II miejsce – Kamil Kuśmierek z Zespołu
Szkół w Czarżu
• III miejsce – Szymon Mądrzejewski z Zespołu Szkół w Czarżu
• Wyróżnienie: Zuzanna Szczęsna z Zespołu
Szkół w Czarżu
W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na zgodność zdjęcia z tematyką konkursową,
wartość artystyczną i techniczną, oryginalność
i kreatywność podejścia do tematu.
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6 listopada 2016 roku w Grudziądzu zakończył
się tegoroczny Puchar Polski Kadetek, który rozegrano w ramach XXV Turnieju Miast Kopernikańskich.
Brązowy medal w kategorii do 63 kg wywalczyła Sandra Wołoch (GKS BOXEO Dąbrowa Chełmińska), dla której jest to największy sukces
w dotychczasowej karierze. Z kolei w kategorii
do 60 kg drugie miejsce zajęła Sylwia Grygiel
(GKS BOXEO Dąbrowa Chełmińska).

Sylwia Grygiel z brązowym
medalem
Sylwia Grygiel zawodniczka GKS BOXEO
w Dąbrowie Chełmińskiej zajęła trzecie miejsce w wadze do 64 kg na Mistrzostwach Polski
Juniorek w Boksie, które odbyły się 5 marca br.
w Grudziądzu.
Aby zdobyć brąz na Mistrzostwach Polski, Sylwia Grygiel musiała stoczyć trzy pojedynki. Dwa
z nich zakończyły się jej wygraną. W półfinale
musiała jednak uznać wyższość rywalki, która
okazała się późniejszą mistrzynią Polski. Mowa
tu o zawodniczce SW Gostyń Klaudii Budasz.
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Sukces na Mistrzostwach
Okręgu KujawskoPomorskiego w Boksie

Z kolei Mateusz Kuczyński zawodnik GKS BOXEO w Dąbrowie Chełmińskiej zajął drugie miejsce w limicie +91 kg. Oboje startowali w kategorii juniora.

26.03.2017 r. w Grudziądzu zakończyły się
Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Boksie. Sylwia Grygiel zawodniczka GKS
BOXEO w Dąbrowie Chełmińskiej okazała się
najlepsza w wadze do 64 kg, triumfując w wojewódzkim czempionacie po raz trzeci.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 ROKU

Nazwa i adres
stowarzyszenia
Klub Ludowy
Zespół Sportowy
Nowy Dwór

Opis zadania
• krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy
• organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych
• treningi sportowe w dyscyplinach uprawnianych
w klubie
• spotkania integracyjne na sportowo

Kwota
przyznana

2.000,00

• organizacja i prowadzenie szkoleń piłki nożnej
w sekcjach seniorów, trampkarzy i młodzików
LUDOWY KLUB SPORTO- • organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych
na terenie gminy, powiatu i województwa
WY Dąbrowa Chełmińska
• udział w rozgrywkach ligowych sekcji piłki nożnej
zgodnie z harmonogramem PZPN

31.000,00

GMINNY KLUB
• treningi sekcji bokserskiej
SPORTOWY BOXEO
• udział w zawodach bokserskich,
w Dąbrowie Chełmińskiej • udział w zgrupowaniach i konsultacjach bokserskich

13.000,00

LUDOWY KLUB
SPORTOWY
Ostromecko

• prowadzenie sekcji lekkiej atletyki
• prowadzenie sekcji piłki siatkowej
• organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych
(konkursy, turnieje, zawody) rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, w tym Organizacja Ogólnopolskiego biegu ulicznego Dąbrowa
Chełmińska-Ostromecko

27.000,00

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „Dąbrowa”
ul. Sportowa Dąbrowa
Chełmińska

• organizacja zawodów sportowych – zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego
• udział w Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Lidze
Piłki Ręcznej w kategorii młodziczek,
• organizacja imprez rekreacyjno-sportowych,
• zakup sprzętu sportowego

5.000,00

Stowarzyszenie – Zakole
Kreatywności Nasze
Czemlewo

• przeprowadzenie zajęć – treningów ABT,
• spotkania z zakresu gimnastyki profilaktycznoleczniczej kręgosłupa

2.000,00

Samorządowy Informator
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Osoba do kontaktu – Beata Zielińska
tel. 52 3816 005 wew. 53,
e-mail: promocja@dabrowachelminska.lo.pl

