
Dożynki w Gminie Chełmża
Kuczwały 2006

Gospodarzami tegorocznego Święta Plonów w Gminie Chełmża byli
mieszkańcy Kuczwał. Honory Starostów pełnili i

. byli państwo

Udział w dożynkach wzięli przybyli goście w osobach Wiceminister
Rolnictwa - KrzysztofArdanowski, Sentator RP - Michał Wojtczak, Posłowie RP
- Jan Wyrowiński i Lech Kuropatwiński i Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego - WaldemarAchramowicz.

Na uroczystość przybyły prawie wszystkie sołeckie delegacje
dożynkowe z Gminy, które przygotowały - będące symbolem plonów i
ukoronowaniem całorocznej pracy rolnika, a także wspaniale wypieczone

- symbole dostatku.

Starosta - Bogdan Lis
Starościna - Grażyna Żak Wicestarostami Grzegorz Osiak i
Marzenna Błażejczyk.

wieńce

chleby

Wieńce i chleby dożynkowe poświęcił Wicedziekan ks. Kanonik
Wiesław Roczniak Proboszcz Parafii w Grzywnie, który przewodniczył w tym
dniu uroczystej Mszy Świętej.

Tradycyjnie podziału dożynkowego chleba dokonał gospodarz
święta gminnego Wójt Gminy Chełmża p. Jacek Czarnecki.
Do wspólnego podziału chleba zaproszeni zostali goście - przedstawiciele
władz rządowych i samorządowych, rolników, służb rolnych, oświaty,
służby zdrowia, ochotniczej straży pożarnej, emerytów i rencistów i
organizacji pozarządowych .

Dożynkowe święto w Gminie to także najlepszy moment, aby wskazać i
podziękować tym wszystkim mieszkańcom, instytucjom i
organizacjom,które działają na rzecz dobra publicznego i rozwoju gminy.

- Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
„Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku

Chleb dożynkowy z Gminy Chełmża otrzymał między innymi Senator RP Michał
Wojtczak.

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego z rąk Marszałka
WaldemaraAchramowicza otrzymali:
- Wójt Gminy Chełmża pan Jacek Czarnecki
- Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych
„HODROL” w Skąpem
- Zakład Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddz. Kończewice
- Rejonowe Kółko Rolnicze w Zelgnie
-Janusz Iwański



Z kolei Dyplomy uznania Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego wręczył osobom:
- Janowi Błądkowi -

- Edwardowi Woźniak

- Bogdanowi Lis -

Wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża podczas tegorocznych dożynek
otrzymali:
Stowarzyszenie SOWAprzy Gimnazjum w Głuchowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Bielczynach

Grupa Odnowy Wsi z Zelgna

rolnik, mieszkaniec Zajączkowa, Radny Gminy
Chełmża przez ostatnie cztery kadencje Rady,

- rolnik, mieszkaniec Grzegorza, były Prezes
Jednostki OSP w Grzegorzu(Dyplom w imieniu p. Edwarda odebrała jego
żona p. Joanna Woźniak),

rolnik, mieszkaniec Kuczwał

- za osiągnięcia w zakresie działalności edukacyjnej na rzecz lokalnego
środowiska wiejskiego w Gminie Chełmża

- za aktywną działalność przyczyniającą się do rozwoju i integracji
środowiska lokalnego swojej wsi i Gminy Chełmża

- za aktywną działalność przyczyniającą się do rozwoju i integracji
środowiska lokalnego swojej wsi i Gminy Chełmża ( opracowanie Planu
Rozwoju Wsi Zelgno na lata 2004-2013).

Natomiast

- za służbę w ochronie życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gminy
Chełmża

- za dotychczasową współpracę i wsparcie Gminy Chełmża na rzecz
przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych

Jednostce
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chełmży

Kołu Gospodyń Wiejskich w Grzegorzu

Kółka
Rolniczego w Dziemionach otrzymał

532,10 zł

Z kolei
Pan Henryk Rogowski .

Mieszkańcy Gminy wspólnie kibicowali uczestnikom trzeciego turlania
na świecie, które tym razem odbyło się w Kuczwałach, a wykonała je
reprezentacja gości.

Nad przebiegiem konkurencji czuwał pana Wojciech Rosiński.

Już po raz szósty podczas dożynek odbyła się sprzedaż losów loterii
dożynkowej przygotowanej przez redakcję Gazety Gminy Chełmża
„Kurenda”. Uzyskany z loterii dochód w kwocie wesprze
wyp ła tę s t ypend iów d la na j l epszych uczn iów Szkó ł
Ponadgimnazjalnych. Do wygrania były cenne nagrody. Wyjątkowo w
tym roku aż dwa rowery i dwie nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa
domowego. Jeden z rowerów na loterię przekazał Pan Bogdan Kondej z
Grzywny. Ostatecznie obydwa rowery w wyniku losowania trafiły do
jednego właściciela, którym okazała się Pani Beata Owczarczyk z
Browiny. Natomiast jeszcze wcześniej w trakcie rozlosowania szczęśliwy
los z rowerem uśmiechnął się do Pana Wójta Jacka Czarneckiego, który
to przekazał nagrodę do dalszego losowania.
Podczas dożynek nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy i „Piękna Zagroda”.
W tym roku nagrody w konkursie sołeckim na najpiękniejszy wieniec
2006' otrzymały sołectwa”
I miejsce - Sołectwo Kuczwały ( nagroda 300 zł)
II miejsce - Sołectwo Browina ( nagroda 200 zł)
III miejsce - Sołectwo Grzywna ( nagroda 100 zł) i Wyróżnienie przyznano
sołectwu Kończewice.

podziękowania ze strony samorządu gminnego Wójt
Gminy Chełmża pan Jacek Czarnecki wręczył

wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża na wniosek Zarządu



W REPERTUARZE aktorki usłyszeliśmy piosenki ze spektaklu „Babski
Kabaret” oraz nowe utwory z musicalu „Klimakterium i już!”.
Wspólny poczęstunek przy stole dożynkowym został przygotowany w
miejscowej świetlicy wiejskiej.

Wspólna zabawa taneczna przy muzyce zespołu ZIGZ-AK trwała do „białego
rana”.

K.Orłowska

Na zdjęciu laureaci konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Między innymi panie z KGW w Głuchowie zachęcały do degustacji
przygotowanych przez siebie nalewek.

Do swoich stoisk uczestników dożynek w tym roku zaprosili:

festynową dożynek uświetnili swoimi występami
artystycznymi uczniowie szkół podstawowych z Kończewic i Grzywny oraz
grupa młodych wokalistek z Gimnazjum w Głuchowie.

Do wspólnej zabawy wszystkich uczestników tegorocznego święta plonów
zaprosiła - przybyła z Warszawy aktorka kabaretowa i teatralna p. Elżbieta
Jodłowska. W REPERTUARZE aktorki usłyszeliśmy piosenki ze spektaklu
„Babski Kabaret” oraz nowe utwory z musicalu „Klimakterium i już!”.

Komitet Budowy Kopca „Ziemia Polaków” , Stowarzyszenie Sowa z
Gimnazjum w Głuchowie, Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego
Chełmża, KGW Zajączkowo, KGW Grzegorz, KGW Głuchowo, panowie
Kazimierz Dembowski rzeźbiarz i Andrzej Jaworski pszczelarz,
Stowarzyszenie SOWA z Tylic oraz Klub Niteczka z Chełmży.

Część oficjalną i
Sponsorzy dożynek gminnych Kuczwały 2006’

Przybyłowski Tomasz - Pośrednictwo w skupie zwierząt rzeźnych
Fałkowski Henryk - Gospodarstwo Rolne w Pluskowęsach
Siemianowski - Firma San Wet Grzywna
Lis Bogdan - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
Żak Grażyna i Stanisław Gospodarstwo - Rolne Kuczwały
Trawiński Wojciech - Chełmża
Tomczyk Wojciech - Lecznica dla Zwierząt w Grzywnie
Czyszek Jarosław - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
Osiak Grzegorz i Joanna - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
ZającAndrzej i Małgorzata - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
Błażejczyk Grzegorz i Marzena - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
Lewandowski Kazimierz - Firma „Diagnotest” w Zelgnie
Kółko Rolnicze w Grzywnie
Kółko Rolnicze w Kuczwałach
Siwek Barbara - Majątek Rolny w Zalesiu
Blacharska Stella - Chełmża
Kalinowski Lech - Masarnia w Kończewicach
WiśniewskiAndrzej - Gospodarstwo Rolne w Sławkowie
Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych
„HODROL” w Skąpem
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Chełmży
Kółko Rolnicze w Kończewicach
Bytniewski Stanisław - Stacja ObsługiAUTO w Browinie
ŁuczakAlicja iAndrzej - Sklep ogólnospożywczy w Kuczwałach
Kondej Bogdan - BIO BIKE Grzywna



Nawra

W bieżącym roku dekoracje swoich wsi przygotowały trzy
sołectwa. Baby ze słomy zdobią Bielczyny, Kończewice i Kuczwały. We
wsiach Bielczyny i Kuczwały każda z bab stoi w towarzystwie dziada. Do
wykonania tych okazałych i barwnych dekoracji wiejskich włączyły się
tradycyjnie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, w innych
pracownicy szkół i uczniowie. Wszystkie trzy przygotowane dekoracje
otrzymają nagrody wartości 200 zł ufundowane przez Promocję Gminy
Chełmża.
Nagrodzone sołectwa proszę o kontakt UG Chełmża pok. nr 16

Baba w Kończewicach

Baba i Dziad w Bielczynach

Baba i Dziad w Kuczwałach

A tak wyglądały przygotowania dekoracji wiejskich w naszej
gminie. Na zdjęciu Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Kuczwałach podczas dekoracji baby i dziada, które stanowiły
element dekoracyjny tegorocznych dożynek.

Dekoracje wiejskie 2006

Grzegorz
Dożynki Sołeckie


