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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce Samorządowy Informator Gminy 
Dąbrowa Chełmińska.

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

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.

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”.

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

I. INFORMACJE URZĘDOWE
Zgłoszenie jubileuszu 
długoletniego pożycia 
małżeńskiego
WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek od osób zainteresowanych (zamieszka-
łych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska), do 
pobrania w Urzędzie Gminy (pok. 22) lub ze stro-
ny internetowej urzędu (zgłoszenia może doko-
nać jedno z małżonków lub członek rodziny nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jubileuszu).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU: 

Urząd Stanu Cywilnego 
w Dąbrowie Chełmińskiej 
ul. Bydgoska 21 
tel. (52) 381 60 58

UWAGI: 

Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie 
mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat 
w jednym związku małżeńskim.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orde-
rach i odznaczeniach (Dz.U. 2015, poz. 475).

2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 
grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego po-
stępowania w sprawach nadawania orderów 
i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich doku-
mentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 ).

Wydawanie odpisu akt 
stanu cywilnego 
(bip@dabrowachelminska.lo.pl)

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 
można składać do wybranego kierownika urzędu 
stanu cywilnego.

Opłatę skarbową (zgodnie z ustawą o opłacie 
skarbowej - Dz. U. 2015, poz. 783) wnosi się na 
konto urzędu wydającego odpis.

Dowody osobiste 
– wydaje się nieodpłatnie

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa 
się w organie dowolnej gminy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. Do wniosku należy dołą-
czyć jedno zdjęcie wykonanie nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Obowiązek meldunkowy 
– w organie gminy ze względu na 
położenie nieruchomości

Dokumenty do zameldowania: formularz zgło-
szenia zameldowania potwierdzony przez osobę 
(np. właściciela lub współwłaściciela) posiadają-
cą tytuł prawny do lokalu, do wglądu np. akt no-
tarialny. W przypadku budynków nowych należy 
w pierwszej kolejności wystąpić o nadanie nume-
ru dla nieruchomości.

Każda z osób (meldująca się i właściciel) przed-
stawia dowód osobisty lub paszport.

Placówki oświatowe
Aktualny skład kadry zarządzającej placówkami 
oświatowymi w gminie:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZARŻU

Czarże, ul. Chełmińska 47
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. (52) 3816-504

Dyrektor - Marlena Łobocka
Wicedyrektor - Katarzyna Łukasiewicz
www.zsczarze.szkolnastrona.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Celestyna 
Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

ul. Sportowa 1,
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. (52) 3816-060

Dyrektor - Tomasz Minorczyk
I Wicedyrektor - Danuta Zielińska
II Wicedyrektor - wakat
www.zsdabrawa.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Mariana 
Rejewskiego w Ostromecku

Ostromecko, ul. Szkolna 1
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. (52) 3817-625

Dyrektor - Beata Prietz
Wicedyrektor - Magdalena Olszówka
www.ostromecko.edupage.org

Program EKODOM
Z dniem 15 września 2016 r. Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach 
Programu Priorytetowego EKODOM – dofi-
nansowanie zadań z zakresu termomodernizacji 
i OZE (Odnawialne Źródła Energii) realizowanych 
przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe. 
Wnioski należy składać w sekretariacie WFO-
ŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.00 – 15.00 albo przesłać drogą poczto-
wą lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w terminie od 
dnia 15 września 2016 r. do wyczerpania budże-
tu programu, jednak nie później niż do dnia 30 
czerwca 2017 r. do godziny 15.00.

 Więcej na: 
www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-5-203-
program_ekodom.html

Rocznica wybuchu II 
Wojny Światowej
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 Mszą 
św. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Dą-

browie Chełmińskiej. Następnie odbył się prze-
marsz pod pomnik upamiętniający pomordowa-
nych w czasie II wojny światowej mieszkańców 
z naszej okolicy, gdzie tradycyjnie zostały zło-
żone wiązanki kwiatów. W obchodach uczest-
niczyli przedstawiciele władz samorządowych, 
lokalnych instytucji, mieszkańcy gminy oraz 
uczniowie.

Wybory sołtysa i Rady 
Sołeckiej Sołectwa Gzin
W dniu 7 czerwca 2016 r. w Gzinie odbyło się 
zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa 
oraz Radę Sołecką. W głosowaniu tajnym zebra-
ni poparli kandydaturę Małgorzaty Gierlickiej 
i została ona wybrana sołtysem sołectwa Gzin. 
Dokonano wyborów uzupełniających do Rady 
Sołeckiej, której skład kształtuje się następu-
jąco: Ewa Chyła, Piotr Gryszówka, Marek Ku-
śmierek, Jarosław Łapiński, Danuta Ostrowska, 
Longina Tomczyk, Robert Wiśniewski.

Komisja Rewizyjna pracować będzie w składzie: 
Wioletta Barczyńska, Alicja Gołaś, Michał Sza-

błowski.

Wybrany nowy sołtys 
Sołectwa Rafa

W związku z rezygnacją Pana Stanisława Łąc-

kiego z funkcji sołtysa sołectwa Rafa, 18 paź-

dziernika br. na zebraniu wiejskim mieszkańców 

sołectwa dokonano wyboru nowego sołtysa. 

Sołtysem sołectwa Rafa została Pani Grażyna 

Oczkoś.

Karol Morgut nowym sołtysem 
Sołectwa Ostromecko

W związku z rezygnacją Pani Marii Łabaj z funk-

cji sołtysa sołectwa Ostromecko, 26 paździer-

nika br. na zebraniu wiejskim mieszkańców 

sołectwa dokonano wyboru nowego sołtysa. 

Sołtysem sołectwa Ostromecko został Pan Ka-

rol Morgut.

Przekaż część swojego 
podatku na rzecz Gminy 
Dąbrowa Chełmińska

Szanowni Państwo!

Przychody budżetu gminy składają się z wielu 
elementów. Ważnym składnikiem jest kwota 
uzyskiwana z odpisów podatku dochodowego. 
Może nie zdają sobie Państwo sprawy z tego, 
że każdy mieszkaniec naszej Gminy pracujący 
i odprowadzający podatki uczestniczy w budo-
waniu dobrobytu naszej lokalnej społeczności. 
Wiemy, że nie wszyscy mieszkańcy naszej Gmi-
ny są u nas zameldowani. Można jednak temu 
zaradzić w bardzo prosty sposób. Wystarczy 
w odpowiedniej rubryce formularza ZAP-3 wpi-
sać Gminę Dąbrowa Chełmińska jako miejsce 
zamieszkania i dzięki temu część Państwa po-
datków zasili nasz budżet. Dostrzegają Państwo 
na pewno wiele inwestycji realizowanych na 
terenie Gminy, ale też zauważają Państwo jesz-
cze wiele potrzeb – utwardzenie dróg, chodniki, 
place zabaw czy oświetlenie. Aby je zrealizować, 
konieczne jest zwiększenie dochodów naszego 
budżetu. Mają Państwo na to wpływ. Każda zło-
tówka zostanie wykorzystana dla dobra naszej 
społeczności.

Kurenda
W OSTATNIM OKRESIE NA TERENIE GMINY 
NASILIŁO SIĘ ZJAWISKO WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ 
PSÓW. W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW PSY TE 
MAJĄ SWOICH WŁAŚCICIELI, A POJAWIAJĄ-
CE SIĘ TZW. „BEZDOMNE” PSY TO GŁÓWNIE 
ZWIERZĘTA NIEODPOWIEDNIO DOPILNO-
WANE PRZEZ WŁAŚCICIELI.

WAŁĘSAJĄCE SIĘ PSY STWARZAJĄ POWAŻ-
NE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LU-
DZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI.

URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ 
WZYWA BEZWZGLĘDNIE DO TRZYMANIA 
PSÓW NA UWIĘZI LUB NA ZAMKNIĘTYCH 
POSESJACH. 

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO NAKA-

ZU BĘDZIE SKUTKOWAŁO NAŁOŻENIEM NA 
WŁAŚCICIELA LUB OPIEKUNA ZWIERZĘCIA 
WYSOKIEJ KARY PIENIĘŻNEJ LUB OBCIĄŻE-
NIEM KOSZTAMI WYŁAPANIA I OPIEKI NAD 
ZWIERZĘCIEM W SCHRONISKU.

Kodeks wykroczeń: art.77 „Kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzyw-
ny do 250 złotych albo karze nagany.”

Telefony kontaktowe:

1. Zgłaszanie wałęsających się psów posiadają-
cych właścicieli należy kierować do Komisa-
riatu Policji Bydgoszcz-Fordon tel. (52) 525-
58-31, (52) 525-58-29 względnie policjantowi 
dzielnicowemu kom. 691-393-194, 691-393-
195 lub w punkcie przyjmowania interesan-
tów w Urzędzie Gminy w godz. przyjęć: ponie-
działek 13.30- 15.30, piątek 11.00 – 13.00. 

2. Zgłaszanie bezdomnych zwierząt na terenie 
gminy pod nr tel. (52) 3816-056 wew. 51, 
w godz. pracy Urzędu Gminy.

Apel o niepalenie odpadów 
komunalnych w domowych 
piecach
Dbajmy o naszą „małą ojczyznę”, jej piękno, czy-
stość i własne zdrowie. 

Palenie śmieci jest karalne.

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze 
zm.) zakazane jest palenie odpadów w piecach 
i kotłowniach domowych oraz na wolnym powie-
trzu. Niestosowanie się do tego obowiązku grozi 
karą aresztu lub wysoką grzywną nawet do 5 ty-
sięcy złotych.

PAMIĘTAJ! Domowy piec nie jest 
przeznaczony do spalania odpadów 
i śmieci! 

Nie należy w nim spalać: plastikowych pojem-
ników i butelek po napojach, zużytych opon 
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i innych odpadów z gumy, przedmiotów z two-
rzyw sztucznych, elementów drewnianych po-
krytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po 
rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, 
opakowań po farbach i lakierach, pozostałości 
farb i lakierów, plastikowych toreb, papieru bie-
lonego związkami chloru z nadrukiem farb kolo-
rowych.

W piecach domowych można spalać 
tylko - poza węglem i drewnem:

• papier i tekturę

• opakowania z papieru

• tektury i drewna

• odpady z gospodarki leśnej

• odpady kory

• trociny

• wióry i ścinki.

Nie spalajmy i ostrzeżmy 
sąsiadów przed groźnymi 
skutkami takiego postępowania 
z odpadami plastikowymi!

Kto może pomóc?

Każdy z nas może reagować, widząc działania in-
nych mogące mieć niekorzystny wpływ na środo-
wisko. Poniżej prezentujemy listę instytucji, któ-
re z mocy prawa mogą przeciwdziałać niszczeniu 
środowiska:

• Policja

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego

• Państwowa Inspekcja Sanitarna

II. INWESTYCJE
W 2016 roku gmina Dąbrowa Chełmińska po-
zyskała środki zewnętrzne na cele inwestycyjne 
w wysokości 944.757,00 zł. 

Zakończyła się rozbudowa 
ul. Długiej w Wałdowie 
Królewskim
Inwestycja obejmowała: wykonanie jezdni o na-
wierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 5,50 
m, ciągu pieszego oraz rowerowego, zatok auto-
busowych o nawierzchni z betonu cementowego, 
wykonanie wysp dzielących oraz montaż urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu. Zadanie współfinan-
sowane z budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska 
w kwocie 732.000,00 zł.

Budowa chodnika w Janowie
Zakończyła się realizacja inicjatywy lokalnej So-
łectwa Janowo, polegająca na budowie chodnika 
w centrum miejscowości. Realizacja zadania od-
była się przy wsparciu ze środków finansowych 
Powiatu Bydgoskiego (zakup materiałów), nato-
miast robocizna była po stronie mieszkańców Ja-
nowa i Gminy Dąbrowa Chełmińska. Jeszcze raz 
dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączyli 
się w realizację przedsięwzięcia, które przede 
wszystkim poprawiło bezpieczeństwo pieszych 
i przyczyniło się do poprawy estetyki wsi. Chce-
my w tym miejscu podziękować mieszkańcom, 
którzy odpowiedzieli na nasz apel i przyłączyli 
się do akcji układania kostki chodnikowej: Zim-
na Gertruda, Wnęk Beata, Wnęk Karol, Wit-
kowski Michał, Witkowski Maciej, Zieliński Jan, 
Pokorniecka Irena, Kociniewski Leon, Brążkie-
wicz Stanisław, Brążkiewicz Kinga, Brążkiewicz 
Mieczysław, Brążkiewicz Mateusz, Brążkiewicz 
Aleksander, Kociniewski Sławomir, Kociniewski 
Jacek, Kociniewski Dariusz, Kociniewski Mate-
usz, Kociniewski Franciszek, Kociniewski Jakub, 
Krempa Danuta, Krempa Małgorzata, Magdziarz 
Józef, Melerski Rafał, Wieczorkowski Adam, Mi-
ksztowicz Rafał, Sikorski Mariusz, Sikorski Ma-
ciej, Retkowski Sławomir, Buliński Włodzimierz, 
Podlasiński Jacek, Junkiewicz Jarosław, Olszew-
ski Paweł, Bartoszyński Marcin, Kucharska Hen-
ryka, Wilski Mariusz.

Przebudowa ul. Rydygiera 
i części ulicy Rzemieślniczej 
w Dąbrowie Chełmińskiej
W dniu 11 maja br. Zarząd Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego zatwierdził listę zadań, 
zakwalifikowanych do współfinansowania dla 
operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie in-
westycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Na liście znalazło się 137 projektów na łączną 
wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 63 382 
969,00 zł. Dostępny limit środków pozwala na ob-
jęcie współfinansowaniem wszystkich pozytyw-
nie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach przedmiotowego naboru.

 Źródło: http://2007-2013.mojregion.
eu/program-rozwoju-obszarow-wiejskich/
aktualnosci/czytaj/items/konkurs

Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskała dofi-
nansowanie na zadanie pn.: Przebudowa ul. 
Rydygiera i części ul. Rzemieślniczej w miejsco-
wości Dąbrowa Chełmińska (poz. 74 w rankin-
gu). Wnioskowana kwota dofinansowania to 
508.079,00 zł. Przewidywany koszt całkowity 
inwestycji ok. 800.000,00 zł. Realizacja zadania 
planowana na rok 2017.

Modernizacja dróg 
zakończona:

• ul. Targowa w Dąbrowie Chełmińskiej. Od-
cinek o długości ok. 0,25 km, szerokości 
jezdni 5 mb zyskał nawierzchnię asfaltową,

• ul. Podgórna w Czarżu. Odcinek o długości 
ok. 0,85 km, szerokości jezdni 4 mb zyskał 
nawierzchnię asfaltową,

• droga w Gzinie w kierunku dworca kolejo-
wego. Odcinek o długości ok. 0,3 km zyskał 
nawierzchnię asfaltową,

• droga gminna nr 050508C ulica Strażacka 
w Wałdowie Królewskim. Odcinek o długo-
ści ok. 0,25 km, szerokości jezdni 4 mb zy-
skał nawierzchnię asfaltową.

Remont nawierzchni przy 
mogile pomordowanych 
w Dąbrowie Chełmińskiej
Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa w Warszawie na wniosek Gminy Dąbro-
wa Chełmińska przyznało kwotę 10.000,00 zł na 
remont nawierzchni wokół pomnika. Całkowity 
budżet zadania to ok. 22.500,00 zł, w tym dotacja 
od wojewody 500,00 zł, 10.000,00 zł z ROPWiM 
i koszty robocizny po stronie gminy. Zgodnie 
z zatwierdzonym przez Konserwatora Zabytków 
projektem prac, nowy chodnik został wykonany 
z kostki brukowej płukanej koloru szarego.

Termomodernizacja budynku 
szkoły w Wałdowie Królewskim
W dniu 11.10.2016 r. został złożony wniosek do 
Biura ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne) w Bydgoszczy o dofinansowanie zadania pn.: 
Termomodernizacja budynku szkoły w Wałdo-
wie Królewskim. Wnioskowana kwota pomocy: 
300.000,00 zł, całkowity koszt zadania zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim: 620.000,000 zł. 
W ramach zadania zostanie usunięte pokrycie 
eternitowe z dachu i zastąpione blachodachówką, 
nastąpi docieplenie ścian i wymiana źródła ogrze-
wania na pompę powietrzną. Planowany termin 
realizacji rok 2017.

Kształcenie kompetencji 
kluczowych w trzech 
szkołach w Gminie Dąbrowa 
Chełmińska
W dniu 10.10.2016 r. został złożony wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WK-P 
Działanie 10.1.2 na Kształcenie kompetencji klu-
czowych w trzech szkołach w Gminie Dąbrowa 
Chełmińska. Wartość projektu ponad 250 tys. zł. 
Wartość dofinansowania blisko 240.000,00 zł. 
w ramach zadania zaplanowano przeprowadza-
nie dodatkowych zajęć dla uczniów z matema-
tyki, informatyki, zajęcia wyrównawcze, zajęcia 
oparte na metodzie eksperymentu z przyrody, 
doradztwo zawodowe, zakupy pomocy dydak-
tycznych, doposażenie placówek szkolnych 
w sprzęt elektroniczny.
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III. ZDROWIE
Od 12.09.2016 roku obowiązuje nowy grafik pracy lekarzy i pielęgniarek. Szczegółowych i aktualnych 
informacji prosimy szukać na stronach Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.

Ramowy plan pracy Przychodni w DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

dzień lekarze pielęgniarki

poniedziałek 8.00 – 12.00 – gabinet
12.00 – 14.35 – wizyty domowe

7.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 14.35 – teren

wtorek 8.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 15.00 – wizyty domowe 
15.00 – 18.00 – gabinet

7.00 – 13.00 – gabinet 
12.00 – 14.35 – teren

środa 8.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 14.35 – wizyty domowe

7.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 14.35 – teren

czwartek 9.00 – 15.00 – gabinet 
15.00 – 16.35 – wizyty domowe 
15.00 – 18.00 – gabinet

7.00 – 9.00 – teren 
9.00 – 18.00 – gabinet

piątek 8.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 14.00 – wizyty domowe 
14.00 – 18.00 – gabinet

7.00 – 9.00 – teren 
9.00 – 18.00 – gabinet

Pobieranie materiału do badań diagnostycznych (krew, mocz, kał) w przychodni w Dąbrowie Cheł-
mińskiej odbywa się w poniedziałki i piątki w godz. 7.00 - 8.00 i codziennie w godz. 7.00 - 9.00 w LA-
BORATORIUM VITA-LABO w Bydgoszczy, ul. Hallera 2E.

Ramowy plan pracy Przychodni w CZARŻU

dzień lekarze pielęgniarki

poniedziałek 8.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 13.00 – wizyty domowe

7.00 – 12.00 – gabinet  
12.00 – 14.35 – teren

wtorek 8.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 14.35 – wizyty domowe

7.00 – 12.00 – gabinet  
12.00 – 14.35 – teren

środa 10.00 – 12.00 – wizyty domowe 
12.00 – 18.00 – gabinet

10.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 14.00 – teren 
14.00 – 18.00 – gabinet

czwartek NIECZYNNE NIECZYNNE

piątek 8.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 14.35 – wizyty domowe

7.00 – 12.00 – gabinet  
12.00 – 14.35 – teren

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Lekarze

Poniedziałek: 7.30 – 10.30
Wtorek: 12.00 – 18.00
Środa: 8.00 – 12.00

Położna

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  Wtorek:
7.00 – 13.00 – gabinet  10.25 – 12.00 – praca w terenie
13.00 – 14.35 – praca w terenie 12.00 – 18.00 – gabinet

Pobieranie materiału do badań diagnostycznych (krew, mocz, kał) w przychodni w Czarżu odbywa 
się w piątki w godz. 7.00 – 8.00 lub codziennie w godz. 7.00 – 9.00 w LABORATORIUM VITA-LABO 
w Bydgoszczy, ul. Hallera 2E.

Ramowy plan pracy Przychodni w OSTROMECKU

dzień lekarze pielęgniarki

poniedziałek 13.00 – 14.00 – wizyty domowe 
14.00 – 18.00 – gabinet

7.00 – 12.00 – gabinet  
12.00 – 14.35 – teren

wtorek 8.00 – 12.00 – gabinet 7.00 – 12.00 – gabinet  
12.00 – 14.35 – teren

środa NIECZYNNE NIECZYNNE

czwartek 8.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 14.35 – wizyty domowe

7.00 – 12.00 – gabinet 
12.00 – 14.35 – teren

piątek NIECZYNNE NIECZYNNE

Pobieranie materiału do badań diagnostycznych (krew, mocz, kał) w przychodni w Ostromecku od-
bywa się w każdą środę w godz. 7.00 – 8.00 lub codziennie w godz. 7.00 – 9.00 w LABORATORIUM 
VITA-LABO w Bydgoszczy, ul. Hallera 2E.

Badania USG wykonujemy w Bydgoszczy:

Przychodnia 
„NOWY FORDON” 
ul. Kleina 1 
tel. 52 343 06 56

Przychodnia
„LEŚNA” 
ul. Czerkaska 
tel. 52 341 54 22

Przychodnia „AVIMED” 
ul. Hallera 2E 
(budynek VITALABO) 
tel. 52 515 39 70, 52 515 39 71

UWAGA: Na badanie USG jamy brzusznej należy zgłaszać się na czczo (co najmniej 8 godzin od 
ostatniego posiłku), z wypełnionym pęcherzem moczowym (należy wypić ok. 1 litr niegazowa-
nej wody 2-3 godziny przed planowanym badaniem).

RTG wykonujemy w Przychodni „Nowy Fordon” i Przychodni „Leśnej”.
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IV. OSP
Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP
W sali OSP Czarże 14.05.2016 r. odbył się Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Podczas zjazdu dokonano 
podsumowania kadencji 2011-2016 oraz wy-
brano nowe władze na następną kadencję tj. na 
lata 2016-2021.

Skład nowego Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawia się na-
stępująco:

Prezes – MARIUSZ KOZDROŃ

Wiceprezes – ANDRZEJ MIERZYŃSKI

Komendant – ROMAN GĄSIOR

Skarbnik – MIROSŁAW PUDO

Sekretarz – JAROSŁAW ŁAPIŃSKI

Członek – RYSZARD KACZOR

Członek – JAN CIESIŃSKI

Członek – MIECZYSŁAW SIEWERT

Członek – ARKADIUSZ PAŁCZYŃSKI

Członek – DAWID PAŁCZYŃSKI

Członek – RADOSŁAW JURKIEWICZ

Członek – KAROL SMARZ

Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze
W dniu 26 czerwca br. w Wałdowie Królewskim 
odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze.

Oficjalne wyniki:

1. Młodzieżowe drużyny pożarnicze 
(do 16 lat) – dziewczęta:

I miejsce – OSP Czarże,
II miejsce – OSP Dąbrowa Chełmińska.

2. Młodzieżowe drużyny pożarnicze 
(do 16 lat) – chłopcy:

I miejsce – OSP Czarże,
II miejsce – OSP Dąbrowa Chełmińska.

3. Drużyny żeńskie (powyżej 16 lat): 

I miejsce – OSP Czarże.

4. Drużyny męskie (powyżej 16 lat):

I miejsce – OSP Dąbrowa Chełmińska

drużyna nr 1,

II miejsce – OSP Czarże,

III miejsce – OSP Gzin,

IV miejsce – OSP Dąbrowa Chełmińska

drużyna nr 2,

V miejsce OSP Wałdowo Królewskie.

5. Oldboy:

I miejsce – OSP Czarże,

II miejsce – OSP Wałdowo Królewskie,

III miejsce – OSP Dąbrowa Chełmińska,

IV miejsce – OSP Gzin.

Za zorganizowanie zawodów serdeczne podzię-
kowania kierujemy do jednostki OSP Wałdowo 
Królewskie oraz do sponsorów, którzy ufundo-
wali nagrody dla drużyn młodzieżowych.

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych OSP

Pierwszego października 2016 na boisku spor-
towym przy ulicy Jarzębinowej w Dobrczu od-
były się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Po-
żarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Ogromny sukces odniosła nasza gmina, gdyż dru-
żyny dziewcząt i chłopców z OSP Czarże zajęły 
I miejsca, a drużyny z OSP Dąbrowa Chełmińska 
IV i V. Gratulujemy

V. KULTURA
Godziny otwarcia świetlic GOKiS na rok 2016

Wałdowo Królewskie

wtorek
14.00 – 17.30

środa
15.00 – 18.30

czwartek
15.00 – 18.30

piątek
nieczynna

sobota
nieczynna

Gzin

wtorek
14.00 – 19.30

środa
nieczynna

czwartek
nieczynna

piątek
14.00 - 19.30

sobota
10.00 - 15.30

Bolumin

wtorek
nieczynna

środa
15.00 – 18.30

czwartek
nieczynna

piątek
15.00 - 18.30

sobota
11.00 - 14.30

Janowo

wtorek
nieczynna

środa
14.00 – 18.30

czwartek
14.00 – 18.30

piątek
nieczynna

sobota
nieczynna

Ostromecko

wtorek
14.00 – 19.30

środa
nieczynna

czwartek
14.00 – 19.30

piątek
14.00 - 18.00

sobota
nieczynna

Czarże

wtorek
nieczynna

środa
15.00 – 18.30

czwartek
15.00 – 18.30

piątek
15.00 - 18.30

sobota
11.00 – 13.30

Dąbrowa Chełmińska, ul. Otowicka

wtorek
14.00 – 18.30

środa
nieczynna

czwartek
nieczynna

piątek
14.00 - 18.30

sobota
11.00 - 14.30

Czemlewo

wtorek
nieczynna

środa
10.00 – 15.30

czwartek
10.00 – 15.30

piątek
nieczynna

sobota
nieczynna

Strzyżawa

wtorek
nieczynna

środa
nieczynna

czwartek
nieczynna

piątek
15.00 - 18.30

sobota
11.00 - 14.30

Dąbrowa Chełmińska, ul. Strażacka

wtorek
14.00 -18.00

środa
nieczynna

czwartek
nieczynna

piątek
nieczynna

sobota
10.00 - 14.00
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Sołtysiada 2016
Dwudziestego piątego czerwca odbyła się „Soł-
tysiada” – cykliczna impreza organizowana przez 
Radę Sołecką w Ostromecku. Na to spotkanie, 
które na stałe wpisało się już w kalendarz wy-
darzeń kulturalnych naszej gminy, zgłosiło się 9 
sołectw. 

W wyniku zaciętej rywalizacji laureatami turnie-
ju sołectw zostali:

I miejsce – Sołectwo Ostromecko,
II miejsce – Sołectwo Nowy Dwór,
III miejsce – Sołectwo Czarże.

IV Turniej Gmin Powiatu 
Bydgoskiego
W sobotę 16 lipca 2016 roku w Czarżu rozegra-
ny został IV Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego. 
Do wspólnej zabawy przystąpiły drużyny z gmin: 
Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś 
Wielka, Solec Kujawski i Dąbrowa Chełmińska.

Zawodnicy startowali w ośmiu konkurencjach: 

• Prezentacja,
• Ślepa maszynka,
• Bieg radości,
• Jak to ugryźć?
• Skok na bank,
• Strong-chłop,
• Fruwające jaja,
• Twoje-moje, czyli w przeciąganie liny.

Turniej przebiegł we wspaniałej atmosferze, 
o co postarali się nie tylko organizatorzy, ale 
i przybyli goście.

A oto wyniki turnieju:

I miejsce - Gmina Solec Kujawski,
II miejsce - Gmina Dąbrowa Chełmińska,
III miejsce - Gmina Białe Błota,
IV miejsce - Gmina Koronowo,
V miejsce - Gmina Dobrcz,
VI miejsce - Gmina Nowa Wieś Wielka.

Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, Sta-

rostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Gmina Dąbro-
wa Chełmińska, Rada Sołecka w Czarżu, Zespół 
Szkół w Czarżu, OSP Czarże, KGW w Czarżu.

Honorowym Patronem imprezy był Starosta Po-
wiatu Bydgoskiego.

Dożynki gminne
Dwudziestego sierpnia 2016 r. obchodziliśmy 
święto plonów. Tegoroczne dożynki gminne 
odbyły się w Otowicach. O godzinie 13.15 na 
polanie u Państwa Katarzyny i Adama Wołoch 
pojawił się barwny korowód, który prowadziła 
Orkiestra Dęta z Gminy Zławieś Wielka. Najlicz-
niejszą grupę w korowodzie stanowiły delegacje 
sołectw z wieńcami dożynkowymi.

O godzinie 13.30 rozpoczęła się Msza Święta ce-
lebrowana przez czterech księży: księdza Piotra 
Sachę z Ostromecka, Mirosława Kazimierskiego 
z Czarża, Krzysztofa Adamskiego z Boluminka 
oraz Jarosława Zielińskiego z Grudziądza.

Ceremoniał dożynkowy rozpoczął gospodarz 
dożynek Wójt Gminy – Radosław Ciechacki, 
który przywitał licznie przybyłych gości, a także 
zaprosił na scenę tegorocznych starostów doży-
nek: Panią Agnieszkę Wołoch oraz Pana Marka 
Ginter, którzy przekazali na ręce gospodarza 
gminy piękny bochen chleba, który potem wspól-
nie krojono i symbolicznie rozdawano wśród go-
ści i widowni.

Następnie powołano komisję konkursową 
w skład której weszli: Ewelina Lewandowska 
- pracownik ODR w Minikowie, Joanna Goska - 
mieszkanka Dąbrowy Chełmińskiej oraz Beata 
Zielińska pracownik Urzędu Gminy w Dąbrowie 
Chełmińskiej. Zadaniem komisji było wyłonienie 
laureatów następujących konkursów:

• Najładniejszy wieniec dożynkowy, 
• Najładniejsza ozdoba dożynkowa,
• Najładniejsze stoisko gastronomiczne.

Po części oficjalnej odbył się pokaz tradycji żniw-
nych. Miłośnicy motoryzacji mieli okazję obej-
rzeć wystawę pojazdów zabytkowych. 

O godzinie 16.00 na scenie pojawił się zespół 

„Brathanki”. Licznie zgromadzona publiczność 
była zachwycona i nie wypuściła artystów bez 
bisów, zdjęć i autografów. 

Po koncercie odbyło się rozstrzygnięcie kon-
kursów.

Wyniki konkursów kształtują się następująco: 

Konkurs na najpiękniejszy ogród przydo-
mowy w Gminie Dąbrowa Chełmińska: 

I miejsce – Joanna i Dariusz Goska z Dąbrowy 
Chełmińskiej,
II miejsce – Alina Krawisz z Gzina,
III miejsce – Marek Bagrowski z Janowa i Wiesła-
wa Ciechacka z Dąbrowy Chełmińskiej.

Konkurs na najładniejszy tradycyjny 
wieniec dożynkowy:

I miejsce – Sołectwo Czarże,
II miejsce – Sołectwo Borki,
III miejsce – KGW Otowice.

Konkurs na najładniejszą ozdobę 
dożynkową: 

I miejsce – Sołectwo Ostromecko,
II miejsce – Sołectwo Bolumin ,
III miejsce – Sołectwo Wałdowo Królewskie.

Konkurs na najładniejsze stoisko podczas 
dożynek gminnych: 

I miejsce – KGW Nowy Dwór.

Odznaczenia „Zasłużony Dla Rolnictwa” otrzy-
mali: Danuta Szramkowska i Henryk Szabłowski.

O godzinie 18.00 na scenie pojawił się zespół 
„Razem” z Dąbrowy Chełmińskiej.

Następnie odbył się pokaz kaskaderski ułanów, 
pokaz bojowy OSP z Dąbrowy Chełmińskiej oraz 
scenka teatralna Sołectwa Gzin. 

Każdy, kto przybył w ten dzień do Otowic, mógł 
skosztować lokalnych smakołyków. Mieszkańcy 
wsi i goście bawili się do późnego wieczoru ra-
zem z zespołem RAFA.

Organizatorzy gminnych dożynek, czyli Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmiń-
skiej, Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz firma 
„Adamex” serdecznie dziękują za pomoc w orga-
nizacji: 

• Firmie „Abramczyk” z Bydgoszczy, 
• Bankowi Spółdzielczemu w Bydgoszczy 

Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej, 
• Wodom Mineralnym „Ostromecko” 

- Leszek Bokiej, 
• Restauracji „Ostromecka” - Jakub Klorek, 
• Gospodarstwom Agroturystycznym: 

„Zacisze”, „Pachotówko” i „Gzinianka”, 
• Katarzynie i Adamowi Wołoch z Unisławia, 
• Iwonie i Jerzemu Szczęsnym z Rafy, 
• Małgorzacie i Romanowi Juśkiw z Czarża, 
• Firmie „Wojtserw” - Zdzisława Zaklikowska 

z Dąbrowy Chełmińskiej, 
• Mariuszowi Śliwińskiemu z Czemlewa, 
• Zdzisławowi Bukowskiemu z Dąbrowy 

Chełmińskiej, 
• Radzie Sołeckiej z Dąbrowy Chełmińskiej 

i z Nowego Dworu, 
• Mieszkańcom sołectwa Czemlewo, 
• Mieszkańcom sołectwa Gzin,
• Delegacjom dożynkowym, 
• Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gmi-

ny Dąbrowa Chełmińska,
• Oddziałom OSP z terenu Gminy Dąbrowa 

Chełmińska. 

Spotkanie członków GKERiI 
w Dąbrowie Chełmińskiej
Dwudziestego szóstego sierpnia br. w parku 
wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej odbyło się 
spotkanie członków Gminnego Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:

Radosław Ciechacki - Wójt Gminy Dąbrowa 
Chełmińska, Józef Hentrich - Przewodniczący 
Rady Gminy,  Szymon Dunal - Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy oraz sołtys Dąbrowy Cheł-
mińskiej,  Marcin Smykowski - Dyrektor Gminnej 
Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej,  Przedsta-
wiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów z okręgu bydgoskiego.
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Samorządowy Informator 
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Osoba do kontaktu – Beata Zielińska 
tel. 52 3816 005 wew. 53,  

e-mail: promocja@dabrowachelminska.lo.pl

Na uczestników czekał poczęstunek przygoto-

wany przez Zdzisławę Marszal – Przewodniczą-

cą GKERiI. Oprawę muzyczną imprezy przygoto-

wał Beniamin Brzyski.

Dożynki powiatowe 
i podwójny sukces

Z radością informujemy, że podczas powiato-

wych dożynek, które odbyły się 3 września br. 

w Sicienku przedstawicielki naszej gminy zajęły 

I miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy wykonany przez sołectwo Czarże 

oraz III miejsce za najciekawsze stoisko gminne 

przygotowane przez KGW Gzin i Czarże. 

Gratulujemy i dziękujemy osobom, które zaanga-

żowały się w działania promocyjne naszej Gminy.

Dożynki wiejskie połączone z pożegna-
niem lata w Wałdowie Królewskim

Dnia 16.09.2016 r. w Wałdowie Królewskim 

odbyły się dożynki wiejskie. Uroczystość roz-

poczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez 

ks. kan. Tadeusza Myszka, ks. kan. Piotra Koci-

niewskiego, ks. Piotra Sachę oraz ks. Krzysztofa 

Adamskiego. 

Starostami dożynek byli: Barbara Ciesińska oraz 

Zbigniew Łuczak.

Podczas dożynek dokonano symbolicznego 

otwarcia i poświęcenia przebudowanej ulicy 

Długiej, w którym uczestniczyli: 

Zbigniew Łuczak – Wicestarosta Bydgoski, 

Roman Meger – Dyrektor Wydziału Dróg 

Powiatowych ze Starostwa Bydgoskiego,

Andrzej Kubiak – Dyrektor Wydziału Rozwoju 

i Funduszy Europejskich ze Starostwa 

Bydgoskiego, 

Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego – Zygmunt Borkowski Dyrektor 

Infrastruktury i Rozwoju,

VI. SPORT
Dwa medale dla Gminy 
Dąbrowa Chełmińska 
podczas XV Igrzysk 
Olimpijskich Sportowców 
Wiejskich Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
Chełmno - RIO 2016 r.

W dniach 17.06-19.06.2016 r. w Chełmnie od-
były się „XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców 
Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go Chełmno-RIO 2016 r.” W finale XV IOSW 
w Chełmnie udział wzięło 9 zawodników z Gmi-
ny Dąbrowa Chełmińska.

Wyniki naszych sportowców kształtują się na-
stępująco:

Bartosz Kotłowski – pierwsze miejsce i złoty 
medal w biegu na 1500 m,

Łukasz Śliwiński – drugie miejsce i srebrny 
medal w tenisie ziemnym,

Błażej Stankiewicz – piąte miejsce w półmara-
tonie,

Patrycja Banach – szóste miejsce w pchnięciu 
kulą młodziczek,

Wojciech Cesak – szóste miejsce w rzucie 
oszczepem młodzików.

Brązowy medal na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Boksie
W dniach 3.07.2016 r.-10.07.2016 r. w Ząbko-
wicach Śląskich odbyła się Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży w Boksie, podczas której na 
najniższym stopniu podium w kategorii do 60 kg 

Radosław Ciechacki – Wójt Gminy Dąbrowa 

Chełmińska,

Radni Powiatu Bydgoskiego,

Radni Gminy Dąbrowa Chełmińska, 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, 

Dyrektorzy szkół 

oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. 

Sołtys Ryszard Kaczor złożył podziękowania 

i wręczył statuetki osobom zaangażowanym 

w realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa ulicy 

Długiej”. Podziękowania otrzymali:

Grażyna Czepanko,

Wojciech Porzych,

Mikołaj Bogdanowicz,

Zenon Rydelski,

Józef Hentrich,

Radosław Ciechacki,

Grzegorz Rysicki,

Roman Meger,

Roman Rubach,

Jerzy i Marcin Kropkowscy,

Maciej Gozdowski,

Zbigniew Łuczak.

Sołtys podziękował także osobom, którzy 

wsparli organizację uroczystości otwarcia ulicy 

Długiej:

Katarzyna i Zbigniew Fiałkowscy,

Mariusz Wojciechowski,

Stanisław Kupiec,

Jacek Olszewski,

Katarzyna i Adam Wołoch,

Jan i Joanna Dykiel,

Marek Kuśmierek,

Andrzej Czepanko,

Marek Winklewski,

KGW Wałdowo Królewskie.

Po części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna 

przy zespole „MarioBand”.

stanęła Sylwia Grygiel (GKS BOXEO Dąbrowa 
Chełmioska). Dla Sylwii Grygiel jest to najwięk-
szy sukces w dotychczasowej karierze. W pierw-
szym pojedynku zawodniczka wygrała z Sandrą 
Damazyn z Boxing Team Szamotuły. W walce 
półfinałowej uległa niestety Patrycji Pelioskiej 
z Kaczor Team Wałbrzych, stając się tym samym 
brązową medalistką Mistrzostw Polski.

Najlepsi sportowcy 
nagrodzeni
XIX Sesja Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska 
rozpoczęła się od bardzo przyjemnego akcentu, 
czyli wręczenia nagród pieniężnych i listów gra-
tulacyjnych sportowcom osiągającym wysokie 
wyniki sportowe.

Największe osiągnięcia sportowe w 2015 roku 
uzyskali:

1. Marlena Smarz zawodniczka LKS Dąbrowa 
Chełmińska, która w 2015 roku zdobyła brązowy 
medal Mistrzostw Europy we Włoszech w darta; 

2. Sebastian Smarz zawodnik LKS Dąbrowa 
Chełmińska, który w 2015 roku zdobył brązowy 
medal Mistrzostw Europy we Włoszech w darta; 

3. Andrzej Smarz zawodnik LKS Dąbrowa Cheł-
mińska, który w 2015 roku zdobył brązowy me-
dal Mistrzostw Europy we Włoszech w darta;

4. Natalia Błaszak zawodniczka sekcji bokser-
skiej GKS „BOXEO”, która w 2015 roku zdobyła 
brązowy medal na Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w Grudziądzu w boksie.

Za swoją pracę trenerską podziękowanie otrzy-
mał Rafał Zbylut – trener sekcji bokserskiej GKS 
„BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej. 

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych 
sukcesów w realizacji sportowych pasji.




