
GAZETA  GMINY  CHEŁMŻA
Nr 6 (166) Czerwiec 2011 ISSN 1506-1957

KOBIETY NA START

III Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
 Do Sławkowa, na jedną z ważniejszych 
imprez w gminie Chełmża  zjechało pięć drużyn. 
Panie podczas rywalizacji prezentowały swoje 
talenty aktorskie, taneczne, artystyczne i kulinar-
ne.
Imprezie gminnej towarzyszył Festiwal Produk-
tu Lokalnego  Ziemi Gotyku, podczas którego 
produkty lokalne prezentowały Koła Gospodyń 
Wiejskich  z całego obszaru działania Ziemi Go-
tyku. 
 Uczta dla ciała i ducha -  tak chyba 
najkrócej można określić te dwie imprezy w jed-
nym. 
Lokalna impreza zgromadziła szerokie grono 
uczestników, którzy mięli okazję zobaczyć i oce-
nić potencjał kulinarny i twórczy organizacji 
społecznych, jakim są Koła Gospodyń Wiejskich.

cd w dodatku
Dzień dziecka w gminie

Święto dzieci
 Radosne święto wszystkich dzieci, 
obchodzone od ponad pół wieku, na stałe wpi-
sało się w kalendarz dni świątecznych. Przywy-
kliśmy do komercyjnych obrazków promiennie 
uśmiechniętych dzieci, tych całkiem maleńkich 
i tych dużych, patrzących na nas z reklam, okła-
dek pism i książek, ekranów.
Oczekujemy ich w codzienności. Same dzieci nie 
wyobrażają sobie, że mogłoby być inaczej. 
Dzień Dziecka nie kojarzy im się z ciemnymi 
kartami historii i znamiennymi datami.
Dzisiejsze przemiłe, kolorowe święto zaledwie 
pół wieku temu określiło ich człowieczeństwo i 
status społeczny.
Nie wnikają w przeszłość, swoje przywileje i pra-
wa traktują jako przynależne, czasem jako uciąż-
liwe, protestując przeciw konieczności nauki, czy 
opiece ograniczającej ich zachłanność na życie.
 W kalendarzowym Dniu Dziecka 
oczekują zwiększonej dawki przyjemności, ła-
koci, prezentów, organizacji imprez i większej 
swobody. Przecież to ich dzień. Tęczowy dzień 
uśmiechu i radości, jeden z najważniejszych i 
najobfi tszych w roku. 
Wiele niespodzianek w tym dniu spotkało rów-
nież dzieci w naszej gminie, które uczciły swoje 
święto w szkołach i na piknikach zorganizowa-
nych przez dorosłych w poszczególnych wsiach. 
Było ciekawie, wesoło … i kolorowo. Jest co 
wspominać.

cd w dodatku

ZIELONA ENERGIA

Co dalej z wiatrakami 
w regionie ?

 Elektrownie wiatrowe należą do tzw. 
czystych ( bez – emisyjnych) źródeł wytwarzania 
energii elektrycznej. Dzisiaj region kujawsko – 
pomorski jest na początku drogi w rozwoju ener-
getyki wiatrowej.  Czy są perspektywy na  rozwój 
energetyki wiatrowej w naszym województwie, 
na ile obecne stanowisko Zarządu Województwa 
w sprawie zasobów i możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii zahamuje rozwój 
inwestycji wiatrowych – między  innymi na te 
pytania próbowali odpowiedzieć sobie uczest-
nicy specjalnej konferencji w Głuchowie, któ-
rej organizatorem było  Polskie Stowarzyszenie 
Energetyki Wiatrowej. 
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NAWRA
W trosce o Małą Ojczyznę

 Tegoroczny majowy odpust i festyn  
parafi alny w parafi i pw. Św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Nawrze zgromadził szerokie grono 
mieszkańców Nawry i Bogusławek oraz okolicz-
nych miejscowości. Udział w uroczystości wzię-
ły władze województwa : Wojewoda Kujawsko 
– Pomorski Ewa Mes, Marszałek Województwa 
Piotr Całbecki i przedstawiciele władz lokalnych. 
Miejscowa parafi a i mieszkańcy mięli niewiele 
czasu na przygotowanie uroczystości i przyjęcie 
tak dostojnego grona gości. W tym celu powo-
łany został Komitet Organizacyjny, który zajął 
się organizacja przygotowań do tej ważnej i wy-
jątkowej uroczystości. Dzisiaj mieszkańcy mogą 
śmiało mówić, że sprostali zadaniu. To tutaj pod-
czas tej uroczystości padły ważne deklaracje ze 
strony władz wojewódzkich, które mogą ocalić i 
przywrócić dawną wartość historyczną Nawry.

Od lewej: Wójt J. Czarnecki, Wojewoda E.Mes, 
Pełnomocnik Wojewody A. Poeplau, Przewod-
niczcy RG J. Iwański, Marszałek P. Całbecki.

cd w dodatku
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 Jednogłośnie Radni Gminy Chełm-
ża udzielili absolutorium Wójtowi Jackowi 
Czarneckiemu za wykonanie budżetu za rok 
2010. Wcześniej radni zapoznali się z opinia-
mi Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komi-
sji Rewizyjnej. 
 Rok 2010  zamknął  się     po stronie 
dochodów kwotą 24.367.692,97 zł, po stronie 
wydatków kwotą 29.045.894,28 zł i defi cytem w 
kwocie 4.678.201,31 zł. Wydatki inwestycyjne w 
minionym roku wyniosły 7.374.326 zł. 
 Po udzielonym absolutorium Prze-
wodniczący Rady Gminy w imieniu własnym i 
Radnych pogratulował Wójtowi Gminy Chełm-
ża Panu Jackowi Czarneckiemu  bardzo dobrego 
zrealizowania budżetu. Wójt podziękował Ra-
dzie Gminy za udzielone absolutorium, a pra-
cownikom Urzędu  za bardzo dobrą współpracę.
 Rok 2010 należy uznać za  rok in-
tensywny w kierunku rozwoju inwestycyjnego 
Gminy. Władze samorządowe postawiły na 
rozwój, a tym samym na poprawę warunków 
życia mieszkańców. W budżet wpisane zostało 
wiele inwestycji, czego dzisiaj dowodem jego 
wykonania są nowe obiekty sportowe, odnowio-
ne obiekty świetlic wiejskich, zmodernizowane 
drogi gminne, chodniki we wsiach. Dopisały  
środki unijne, o które samorząd gminny zabie-
gał.
Decydujący wpływ na wykonanie niektórych 
inwestycji w 2010 r  miały również odważne 
decyzje radnych minionej kadencji, którzy zde-
cydowali podjąć się ryzyka nowej formy płatno-
ści przez samorządy jaką są tzw. wierzytelności. 
Dzięki temu rozwiązaniu samorząd mógł się 

wywiązać z zo-
bowiązań fi nan-
sowych wobec 
w y k on aw c ów 
takich inwesty-
cji jak droga w 
B r ą c h n ó w k u 
czy rozbudowa 
SP w Zelgnie.
 Wó j t 
Jacek Czarnecki 
podczas Sesji  
życzył obecnym 
Radnym i sobie 
realizacji po-
dobnego budże-
tu, z tyloma zadaniami co w roku 2010. Jednak 
obecne ograniczenia i cięcia w budżecie państwa 
powodują, że być może takiego budżetu Gmina 
już nie będzie mogła zrealizować.
 Mimo intensywności realizacji wielu 
zadań inwestycyjnych w minionym roku, poza 
codziennym  „życiem” gminy jak szkoły, ad-
ministracja, opieka społeczna udało się jeszcze 
pomyśleć o przyszłości naszego samorządu. W 
2010 r gmina złożyła wnioski  na dofi nansowa-
nie kolejnych inwestycji z programów pomo-
cowych UE  tj. na kolektory, na odnowę wsi w 
miejscowościach Głuchowo, Kuczwały i Plusko-
węsy i na drogę tzw. schetynówkę w Grzegorzu. 
Dzisiaj są już pierwsze efekty tej pracy. Samo-
rząd Gminy podpisał umowy na dofi nansowa-
nie wspomnianych zadań. 

K.O.

Samorząd gminny

Budżet intensywny i odważny
Wybory w sołectwie

NOWY SOŁTYS W ZELGNIE
 Sołectwo Zelgno dokładnie z dniem 
31 maja br. ma nowego sołtysa. Mieszkańcy so-
łectwa tę funk-
cje podczas 
przeprowadzo-
nych wyborów 
powierzyli pani 
Marii Bur-
chardt.
 Akt o 
wyborze i legi-
tymację sołtysa 
nowa pani Soł-
tys Maria Bur-
chardt odebrała 
podczas czerw-
cowej sesji Rady 
Gminy Chełm-
ża. Dokumenty w obecności Radnych Gminy 
wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Janusz 
Iwański i Wójt Gminy Jacek Czarnecki.  
Spotkanie podczas Sesji RG było jednocześnie 
okazją, aby podziękować za pracę na rzecz samo-
rządu  w minionej kadencji byłej już sołtys pani 
Czesławie Zych. 
Pracę nowo wybranej pani Sołtys w Zelgnie 
wspierać będzie  w  zupełnie nowym składzie 
wybrana przez mieszkańców Rada Sołecka: Bo-
gumiła Górecka, Mariola Lewandowska, Do-
rota Szulc, Agnieszka Krzemień.  

K.O.

 31 maja br dobiegła końca 4 –letnia 
kadencja działającej przy Ośrodku Zdrowia w 
Zelgnie Rady Społecznej. Organ ten funkcjo-
nuje na podstawie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej. Zgodnie z ustawą pełni ona funk-
cję inicjującą i opiniodawczą podmiotu, który 
utworzył zakład opieki zdrowotnej, w naszym 
przypadku jest to Rada Gminy Chełmża oraz 
funkcję doradczą względem kierownika tegoż 
zakładu. Także skład Rady Społecznej określa 
wspomniana ustawa, gdzie przewodniczącym 
Rady Społecznej jest Wójt, Wojewoda wyznacza 
swojego przedstawiciela, zaś inni członkowie 
wybierani zostają przez lokalny samorząd. Pozo-
stałe kwestie dotyczące kadencji, ilości członków 
Rady Społecznej, pracy Rady reguluje statut Sa-
modzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w 
Zelgnie oraz regulamin Rady Społecznej. Na se-
sji w dniu 07 czerwca na kolejną kadencję Rada 
Gminy Chełmża powołała nową Radę Społeczną 
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia 
w Zelgnie, w której skład wchodzą: Jacek Czar-
necki – Wójt Gminy Chełmża jako przewodni-
czący, Jacek Górowski – członek – przedstawi-
ciel Wojewody, Marianna Rolbiecka, Zuzanna 
Dejewska, Dariusz Podsiedlik. Pierwsze posie-
dzenie  w tej kadencji Rady Społecznej zapla-
nowane zostało na 28 czerwca. Powołaną nową 
Radę Społeczną czekają cztery lata społecznej 
pracy na rzecz lokalnej służby zdrowia. 

A. Feeser - Bering

Ośrodek Zdrowia w Zelgnie 

Nowa Rada Społeczna

 W dniu 26.05.2011 r. pracownicy 
Urzędu Gminy w Chełmży wraz z Radnymi 
Gminy Chełmża w ramach sesji wyjazdowej 
mięli możliwość zwiedzić Gminę Kobylnica i 
zapoznać się z rozwojem elektrowni wiatrowych 
na tym terenie.
Na terenie gminy Kobylnica istnieją 24 elek-
trownie wiatrowe (docelowo ma ich powstać 

88). Do budżetu Gminy Kobylnica rocznie tra-
fi a ok. 2.500.000 zł z podatku od lokalizacji w/w 
elektrowni.
Uczestnicy wyjazdu obejrzeli dwie farmy wia-
trowe oraz zobaczyli inwestycje, które mogła 
sfi nansować gmina za pieniądze pochodzące z 
podatku od ich lokalizacji. 

Dobre praktyki
Wizyta w Kobylnicy

Referat PIR
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 Planowana sprzedaż gruntów 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych  na 
terenie Gminy zaniepokoiły w ostatnim cza-
sie władze samorządowe Gminy. Z tego po-
wodu odbyło się specjalne posiedzenie Rady 
Gminy Chełmża z udziałem w nim Posła 
Tomasza Lenza i Radnego Sejmiku Leszka 
Plucińskiego.
 Pojawiające  się informacje  o za-
miarach sprzedaży przez Agencję Nierucho-
mości Rolnych gruntów na terenie Gminy w 
okolicy planowanego węzła autostradowego 
Dźwierzno – inwestycji o znaczeniu regio-
nalnym spowodowały, że głos w sprawie zajął 
również sam Marszałek Województwa Piotr 
Całbecki. W wystosowanym piśmie do ANR, 
Marszałek poinformował  ANR o zamiarach 
lokalizacji nowych inwestycji ważnych w kon-
tekście rozwoju Gminy i regionu na gruntach 
położonych w miejscowościach Nowa Chełm-

ża i Dźwierzno i jednocześnie zwrócił się do 
Dyrektora o uwzględnienie pozostawienia w 
planach ANR korytarza transportowego pod 
przyszła inwestycje drogową.
 Jak wynika z pisma Marszałka, w 
obecnej chwili trwają prace związane  z plano-
waniem budowy obwodnicy Miasta Chełmża 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551. Jego efek-
tem będzie wypracowanie koncepcji nowego 
obejścia Zelgna i Dźwierzna, które stanowić 
będzie element wpinający do planowanego 
węzła autostradowego. Ważnym aspektem dla 
władz województwa i Gminy jest możliwość 
przeznaczenia terenu do aktywizacji gospo-
darczej, co ma odzwierciedlenie w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Chełmża w pełni 
zaakceptowanym przez wszystkie zaintereso-
wane strony. 

(K.O.)

Region i gmina

Marszałek w obronie gruntów
Zadania gminne

Realizacja po przetargu
 
 W wyniku przeprowadzonego postę-
powania przetargowego  zadanie pod nazwą 
„Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości 
pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wy-
posażeniem oraz samochodem do jego trans-
portu, komputerów z oprogramowaniem do 
obróbki zdjęciowo- mandatowej oraz zapew-
nienie obsługi techniczno- serwisowej” w roku 
bieżącym zapewni Firma Handlowo – Usługo-
wa Ra-Tel Danuta Huzarska z siedzibą w Łyso-
micach za cenę 137.760,00 zł brutto .
 Trwa obecnie postępowanie na inwestycję 
drogową obejmującą „Poprawę komunikacji 
drogowej – skomunikowanie Gminy Chełm-
ża z Gminą Papowo Biskupie poprzez budowę 
drogi gminnej nr 100506 Grzegorz-Dubielno”. 
Termin składania ofert upłynął 17.06.2011r.

A. Feeser-Bering

UG Chełmża
Dzień Samorządu Terytorialnego
 Upamiętnienie daty pierwszych, 
demokratycznych wyborów samorządowych 
do rad gmin i miast, które miały miejsce 
27.05.1990 r daje nam prawo do świętowa-
nia jednego z największych sukcesów okresu 
transformacji.

 Święto  Samorządu Terytorialnego 
to  okazja do złożenia wszystkim samorzą-
dowcom podziękowań za wysiłki czynione 
na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych i na-
grodzenia ich wysiłków i wyróżniających 
wyników w pracy. Z tej okazji co roku nagro-
dy samorządowe pracownikom przyznaje 
Wójt Gminy Jacek Czarnecki. W tym roku w 
gronie nagrodzonych były osoby: Małgorza-
ta Śliwińska ( Ref. Planowania i Rozwoju), 
Joanna Górecka ( Ref. Finansowy), Mag-
dalena Klemańska ( Ref. Finansowy), Ma-
ria Piątkowska ( Ref. Finansowy),Stefania 
Trybuszewska ( Ref. Finansowy) Dionizy 
Machalski ( Ref. OSO), Grzegorz Stramek 
( Komendant Straży), Justyna Bolechowicz 
( ZEAS), Agnieszka  Grajkowska ( GOPS), 
Jan Siwiński ( kierowca autobusu szkolen-
go).

K.O.

 Pod taką nazwą w Głuchowie pod 
jednym z wiatraków miała miejsce plenerowa 
konferencja  prasowa poświęcona perspektywie 
rozwoju energetyki wiatrowej w województwie 
kujawsko-pomorskim. Organizatorem konfe-
rencji było Polskie Stowarzyszenie Energetyki 
Wiatrowej. 
Obecne stanowisko Zarządu Województwa w 
sprawie zasobów i możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii hamuje rozwój in-
westycji wiatrowych. 
Jest to sprzeczne z zamiarami wielu gmin w wo-
jewództwie, które na tych inwestycjach planują 
zarobić dodatkowe pieniądze , a ich władze są  
przekonane, że energia wiatrowa to szansa dla 
regionu kujawsko-pomorskiego. 
 Opracowany  dla województwa ku-
jawsko-pomorskiego dokument pn.” Zasoby i 
możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii” wskazuje na wiele zagrożeń związanych 
z zastosowaniem turbin wiatrowych. Z doku-
mentu wynika, że elektrownie wiatrowe będą 
mogły powstawać co najmniej kilometr od zabu-
dowań mieszkalnych.
Jak twierdzi PSEW zapisy w dokumencie  pięt-
nują sektor energetyki wiatrowej.  Oprócz ko-
rzyści środowiskowych, nie są brane pod uwagę 

korzyści społeczne i gospodarcze, 
wynikające z rozwoju energetyki 
wiatrowej, które być może roz-
ważają samorządy lokalne, wśród 
których można wyróżnić genero-
wanie przychodów dla samorzą-
dów lokalnych i przedsiębiorstw, 
korzyści dla Gminy z inwestycji 
w postaci wpływów z podatków 
od nieruchomości. Instalacje 
elektrowni wiatrowych przynoszą 
dochody z tytułu dzierżawy grun-
tów rolnych, co z kolei wpływa na 
stabilizację dochodów rolników.
Dlatego dzisiaj trudno się dziwić, 
że wiele gmin dostrzega szanse 

związane z rozwojem energetyki wiatrowej na 
swoim terenie.
Gmina Chełmża na trzech turbinach zarobiła do 
tej pory ponad 360 tys. zł. 
„ – Gmina opracowując Strategię Rozwoju na 
najbliższe lata szukała kierunków rozwoju. Jed-
nym z kierunków rozwoju jest rozwój energii 
odnawialnej, a energia wiatrowa wpisała się w 
tereny i warunki Gminy. Myślę, że trwająca dys-
kusja pokaże, jaki będzie dalszy rozwój wiatra-
ków w gminie. Dzisiaj  koncepcja rozwoju Gmi-
ny koliduje z koncepcją rozwoju  województwa, 
ale liczę że te tematy rozsądnie zostaną rozstrzy-
gnięte” – mówił podczas konferencji w Głucho-
wie Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
Stowarzyszenie liczy, że z uwagi na przedkładane 
argumenty, autorzy dokumentu w województwie 
kujawsko-pomorskim przekonają się do zasad-
niczej  modyfi kacji jego treści. Stowarzyszenie 
zawnioskowało o usunięcie zapisów ustanawia-
jących strefy buforowe wyłączone z możliwo-
ści lokalizacji elektrowni wiatrowych, których 
wdrożenie wyeliminuje możliwość jakiegokol-
wiek rozwoju energetyki wiatrowej na terenie 
województwa kujawsko – pomorskiego.

(K.O.)

Głuchowo
GŁOS W SPRAWIE WIATRAKÓW
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 Produkcja rolna odbywa się w wa-
runkach ściśle uzależnionych od warunków 
meteorologicznych. Przebieg czynników pogo-
dowych ma wpływ na ostateczny wynik tej pro-
dukcji w postaci plonu. 
Warunki meteorologiczne ostatniej zimy zade-
cydowały, że uprawy ozime przezimowały go-
rzej niż w roku ubiegłym. Najgorzej przezimo-
wał rzepak i żyto.
Wg danych GUS szacuje się, że zbiory rzepaku 
będą mniejsze o ok. 12 % w skali kraju. Wg In-
stytutu Ochrony Roślin  wiosną rolnicy zaorali 
nawet co trzeci hektar ziemi obsianej rzepakiem 
ozimym. 
Główne problemy z rzepakiem związane były z 
silnymi przymrozkami w drugiej połowie
zimy (luty-marzec). Brak okrywy śnieżnej w 
czasie mrozów spowodował wysmalanie
roślin, a w efekcie plantacje zostały zredukowa-
ne. Decydującym czynnikiem złego przezimo-
wania rzepaku były opóźnione siewy, co przy-
czyniło się do nieprawidłowego wykształcenia 
rozety liściowej i złego przygotowania roślin do 
zimy. Z powodu długich jesiennych słot rolni-
cy bardzo późno siali w tamtym roku rzepak.. 
Część plantacji rzepaku ozimego została zaora-
na i w to miejsce wysiano rzepak jary lub ku-
kurydzę, ewentualnie zboża jare. Rośliny jare 
wsiane na miejsce rzepaku ozimego w części 
zostały zniszczone przez majowe przymroz-
ki. Zdarzało się, że na danym polu trzeba było 
wykonać zasiewy po raz trzeci. Występująca w 
okresie dojrzewania i zbiorów burzowa pogoda 
często połączona z gradobiciem może spowodo-
wać kolejne straty.
Zboża ozime weszły w stan spoczynku zimo-
wego w dobrym stanie, ale zbyt gruba pokrywa 
śnieżna i dłuższe jej schodzenie z pola na wio-
snę spowodowało wystąpienie pleśni śniegowej. 
Po silnych zimowych wiatrach na tych polach, 
gdzie nie występowała okrywa śnieżna, pojawi-
ły się wysmolenia roślin. Ponadto słaby rozwój 
roślin w okresie zimowym spowodował, że wie-

le plantacji zostało zaatakowanych przez różne 
choroby i nawet stosowanie środków ochrony 
roślin dawało niewielkie rezultaty.
Powstałe jesienią i pozostałe po zimie zasto-
iska wodne spowodowały wymoknięcia roślin i 
uniemożliwiały wjazd na pola do późnego okre-
su wiosennego.
W pierwszych dniach maja wystąpiły silne noc-
ne przymrozki, które utrzymywały się przez 
4 kolejne noce (3 V - 6 V ). Najchłodniej, było 
w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie 
miejscami temperatura spadła nawet do -8, -9 
st. C. Spowodowały one kolejne straty mrozowe 
na polach uprawnych oraz w uprawach warzyw 
i w sadach. Zdaniem rolników takiego mrozu w 
czasie kwitnienia rzepaku nie było od kilkudzie-
sięciu lat. 
Wg danych Urzędu Gminy w Chełmży szaco-
wane  szkody powstałe w wyniku przymrozków 
na początku maja w poszczególnych gatunkach 
roślin  objęły następujące areały:
- rzepak ozimy   937,66 ha, buraki cukrowe 
213,77 ha, buraki pastewne 10,1 ha, kukurydza 
61,44 ha, jęczmień jary 73,73 ha, lucerna 1,10 
ha, żyto ozime 1,7 ha , pszenica 103,6 ha, pszen-
żyto 14,89 ha , pastwiska (trawa) 2,25 ha , sady 
10,46 ha
Zajmowanie się rolnictwem uczy pokory wobec 
sił natury. Wszelkie anomalia pogodowe w cią-
gu krótkiego czasu – nawet minut w przypadku 
gradobicia - potrafi ą zniweczyć wielomiesięczny 
trud rolnika. Prawdziwe jest stwierdzenie, że o 
wysokości plonu można mówić dopiero, gdy 
zbiór jest już pod dachem.
Aktualną pogodę wg ofi cjalnych pomiarów 
można śledzić na automatycznej stacji mete-
orologicznej w Kończewicach pod adresem 
http://80.50.0.218/

K.Bober
Wykorzystano informacje z  biuletynu interne-
towego Aktualności KPODR w Minikowie nr 
9/2011

ROLNICTWO

Wyokość plonów tkwi w naturze
 „Kolorowe wsie” – to nazwa gminne-
go projektu, który przez ostatnie już siedem lat 
realizowany jest na terenie gminy. To dzięki tej 
inicjatywie wsie w gminie latem przyciągają ko-
lorowymi rabatami kwiatów. Projekt, to nie tylko 
kwiaty, ale to także osoby koordynujące nasadze-
nia i dbające o  wysadzone kwiaty w sezonie. 

 

W związku z kontynuacją projektu w roku bie-
żącym na podstawie przeprowadzonego ro-
zeznania cenowego przez Referat Gospodarki 
Komunalnej na dostawcę kwiatów wybrano 
Gospodarstwo Ogrodnicze Teresy i Zenona Mu-
szyńskich z Kończewic. W tegorocznym sezonie  
łączna dostawa kwiatów wyniosła 14.640 szt. 
sadzonek. Wsie zdobią   takie  gatunki kwiatów 
jak aksamitka, begonia, petunie wielokwiatowe, 
starzec popielnik, szałwia czerwona, żeniszek.
Do projektu przystąpiło  21 wsi. 

(K.O.)

Dbamy o naszą gminę

KOLOROWE WSIE

Wójt Gminy Chełmża, 
Przewodniczący RG i Radni 

oraz pracownicy samorządowi 
dziękują wszystkim osobom i instytu-
cjom za nadesłane życzenia z okazji 

Dnia Samorządu Terytorialnego.

Kanalizacja w budowie
 T r w a 
realizacja budowy 
sieci kanalizacji 
sanitarnej Chełm-
ża, Nowa Chełmża 
– Pluskowęsy, roz-
budowa sieci wo-
dociągowej Plu-
skowęsy – Nowa 
Chełmża oraz sieci 
kanalizacji sani-
tarnej w Kończe-
wicach. W chwili 
obecnej prace wy-
konywane są w m. 
Pluskowęsy. 
Całkowita wartość 
zadania to 2,5 mln 
zł.

Referat PIR

Kolejne przyzgrodówki
 W chwili obecnej podpisywane są 
umowy z mieszkańcami gminy dot. budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina 
Chełmża w latach 2012 – 2013 zamierza wybu-
dować kolejnych 100 szt. oczyszczalni. Przewi-
dywana wartość zadania to 2 mln  zł.
Na zadanie samorząd gminny zamierza pozy-
skać dofi nansowanie w ramach PROW 2007-
2013.

Referat PIR

Wieś bez azbestu
 W związku z naborem wniosków 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
na zdjęcie i utylizację pokryć dachowych 
zawierających azbest od dnia 15 do dnia 30 
czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy Chełm-
ża w pok. nr 13 przyjmowane są wnioski 
od mieszkańców gminy na dofi nansowanie 
utylizacji pokryć dachowych zawierających 
azbest. W wyznaczonym terminie mogą 
składać wnioski osoby, które posiadają 
środki na nowy dach.
Od 01 lipca 2011 r. wnioski mogą składać 
osoby, które chciały by skorzystać z dofi -
nansowania w 2012 roku.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie 
udziela Pan Patryk Zabłocki, Urząd Gminy 
w Chełmży pok. nr 13, tel. (56) 675 60 76.  

Referat PIR



Inwestycje i remonty
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 W miesiącu maju Wójt Gminy 
Chełmża Jacek Czarnecki i Skarbnik Marta 
Rygielska podpisali dla naszego samorządu 
umowy na dofi nansowanie kolejnych już w 
gminie inwestycji w ramach Działania „Od-
nowa i Rozwój Wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 na łączna kwotę przyznanego wsparcia 
580 088 zł.Uroczystość podpisania umów z be-
nefi cjentami odbyła się w Przysieku k/ Torunia.  
Inwestycje, na które podpisane zostały umowy 
z Samorządem Województwa  tym razem po-
prawią życie mieszkańców wsi  Głuchowo, Ku-
czwały i Pluskowęsy. Zakres umów do realizacji 
obejmie następujące zadania inwestycyjne:
 „Modernizacja bazy sportowo – 
rekreacyjnej w miejscowości Głuchowo i 
Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska 
wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną na-
wierzchnią” i „Rekultywacja terenu wzdłuż 
brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyj-
nego w miejscowości Pluskowęsy”. Wnioski na 
dofi nansowanie wymienionych inwestycji zło-
żone zostały w  roku 2010.
 W Głuchowie i w Kuczwałach asfal-
towe nawierzchnie boisk zastąpione zostaną 

sztuczną trawą. Przy obiektach 
dodatkowo urządzone  zostaną: 
ogrodzenie i zieleń, urządzenia 
sportowe, chodniki i obrzeża.
Szacowany koszt inwestycji ma 
wynieść 506 915 zł, w tym 207 
751 zł to pomoc fi nansowa z 
PROW przyznana przez Samo-
rząd Województwa.
Z poprawy warunków wypo-
czynku i rekreacji  mogą cieszyć 
się mieszkańcy Pluskowęs, a to 
za sprawą realizacji inwestycji, 
która obejmie rekultywację te-
renu wzdłuż brzegu jeziora oraz 
budowę skweru rekreacyjnego.
 Rekultywacja obejmie oczysz-
czenie brzegu jeziora, budowę  
kładki przez rów, kładki węd-
karskiej, pomostu i  plaży. Na terenie rekre-
acyjnym wybudowane zostaną obiekty małej 
architektury ( parking, chodniki o nawierzchni 
żwirowej i z kostki, schody,  śmietniki, daszek 
nad fi gurą, ogrodzenie, altana, miejsce na ogni-
sko, ławki). Na wspomnianym terenie wybudo-
wane będzie nowe oświetlenie. 

Przeprowadzone zostaną również prace przy 
uporządkowaniu zieleni ( wycinka drzew i krze-
wów, przygotowanie terenu, zadrzewienie, traw-
niki i ich pielęgnacja). Planowany łączny koszt 
inwestycji to 951 717 zł, z czego 372 337 zł sta-
nowi pomoc fi nansową z PROW.

(K.O.)

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA  MIESZKANCÓW

Unia znowu pomoże

Bezpieczne i sprawne

Place zabaw
 Na terenie gminy w poszczególnych 
miejscowościach dokonano przeglądów sezono-
wych placów zabaw. Stwierdzone usterki zostały 
usunięte, a zniszczone elementy zabawowe zo-
stały wymienione na nowe.

K.M.

Chodnik w budowie
 Rozpoczęto II etap budowy chodnika 
przy drodze gminnej nr 100529 C w miejscowo-
ści Kuczwały centrum.
Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej 
typu POLBRUK w kolorze szarym o grubości 6 
cm natomiast zjazdy zostaną wykonane z kostki 
betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm. 
Roboty wykonywane są przez Brygadę Budowla-
ną Urzędu Gminy Chełmża.
Planowany  termin zakończenia robót lipiec 
2010 r.

Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 
2011’’ na zadanie ,,Poprawa komunikacji drogo-
wej – skomunikowanie Gminy Chełmża z Gminą 
Papowo Biskupie poprzez budowę drogi gminnej 
nr 100506 C Grzegorz - Dubielno”. Zadanie po-
lega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na 
podbudowie z kruszywa oraz warstwie odsącza-
jącej z piasku na drodze o długości 852 mb. Sza-
cunkowy koszt wykonania inwestycji wynosi 729 
tysięcy złotych w tym dofi nansowanie z Urzędu 
Wojewódzkiego w kwocie ok. 354 tysiące zło-
tych. Na w/w zadanie ogłoszono przetarg.

Droga po remoncie
Wykonano remont drogi wewnętrznej będącej 
własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę 
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 
124 w miejscowości Głuchowo – Windak.
Remont polegał na utwardzeniu drogi kruszo-
nym gruzem budowlanym na odcinku o długo-
ści ok. 600 mb. Gruz wykorzystany do remon-
tu w/w drogi został zebrany w 2010 roku przez 
mieszkańców miejscowości Głuchowo – Windak 
i skruszony przez Gminę Chełmża poczym zo-
stał wykorzystany do remontu dróg na terenie 
Sołectwa Windak.  
Remont został wykonany sprzętem Gminy 
Chełmża natomiast usługę transportową świad-
czyła fi rma ,,IRLA TRANS’’ z Chełmży oraz Za-
kład Remontowo – Budowlany Usługi Transpor-
towe Jan Duchna.

Wybudujemy pierwszą „Schety-
nówkę”
 Uzyskano dofi nansowanie z Urzędu 
Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Po-
morskiego w ramach programu pn. ,,Narodowy

Remontujemy pobocza
 Wykonano remont poboczy drogi 
gminnej nr 100523 C w miejscowości Browina. 
Remont polegał na uzupełnieniu zaniżonych 
poboczy kruszonym gruzem budowlanym przy 
drodze o nawierzchni asfaltowej.
Remont został wykonany sprzętem Gminy 
Chełmża natomiast usługę transportową świad-
czyła fi rma ,,IRLA TRANS’’ z Chełmży.

Łukasz Kowalski

INWESTYCJE DROGOWE

Konkurs podsumowany
 W konkursie gminnym  „ Biało-czer-
wone balkony” zorganizowanym przez Cen-
trum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 
nagrody otrzymali: Hanna Jałocha z Grzywny 
oraz Maria Rasmus z Nawry. 

Gratulujemy !

PODZIĘKOWANIE
 
 Chciałbym  za pośrednictwem KU-
RENDY podziękować Szanownemu Panu 
Wójtowi Jackowi Czarneckiemu oraz Kie-
rownikowi i Panu Markowi Huzarskiemu z 
Brygady Budowlanej przy UG Chełmża, re-
mont komina i naprawę dachu.

Z poważaniem Mieszkaniec Nawry



 Swój jubileusz 60 – lecia powstania 
obchodził Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy . W 
siedzibie Instytutu w Radzikowie dnia 27 maja 
2011r. odbyły się Uroczyste Posiedzenie Rady 
Naukowej oraz Obchody Jubileuszu 60-lecia. 
Nam mieszkańcom bliski z uwagi na siedzibę 
jest Oddz. Spółki HR Strzelce w Kończewicach.
W ramach  uroczystości 10-lecie swojej działal-
ności obchodziły Spółki Grupy IHAR-PIB – Ho-
dowla Roślin Smolice, Hodowla Roślin Strzelce, 
Hodowla Ziemniaka Zamarte.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Pań-
stwowy Instytut Badawczy jest najdłużej dzia-
łającą jednostką w sektorze hodowlano-nasien-
nym. 
Od 60. lat w Instytucie prowadzone są badania 
oraz prace rozwojowe i innowacyjne pozwalają-
ce umiejscowić polską hodowlę i nasiennictwo 
roślin uprawnych w czołówce państw o rozwi-
niętym rolnictwie. Posiada wieloletnie doświad-
czenie metodyczne i naukowe w realizowanych 
programach badawczych, rozwojowych i inno-
wacyjnych realizowanych na rzecz rodzimej ho-
dowli roślin, nasiennictwa i produkcji roślinnej. 
Misją Instytutu jest tworzenie i wykorzystanie 
postępu biologicznego w budowie zrównoważo-
nych agroekosystemów, w tym krajowego syste-
mu zrównoważonego rolnictwa.
Instytut ten to ważne zaplecze naukowo-ba-
dawcze dla polskiej hodowli roślin rolniczych. 
Od 60. lat w Instytucie prowadzone są badania 
oraz prace rozwojowe i innowacyjne pozwalają-
ce umiejscowić polską hodowlę i nasiennictwo 
roślin uprawnych w czołówce państw o rozwi-
niętym rolnictwie. IHAR-PIB jest jednostką no-

woczesną, otwartą i odpowiadającą na zmienne 
wymogi zarówno społeczne, jak i klimatyczne.
 Gościem z okazji jubileuszu w Radzi-
kowie  był podsekretarz stanu Jarosław Wojto-
wicz, który wręczył przy tej okazji ordery i od-
znaczenia państwowe oraz honorowe odznaki 
„Zasłużony dla Rolnictwa”. W gronie wyróż-
nionych są dyrektor i pracownicy Zakładu HR 
w Strzelcach Oddz. Kończewice. Dyrektor Od-
działu  Zakładu HR Teresa Gorczyńska otrzy-
mała Medal Złoty za Długoletnią Służbę nadany 
przez Prezydenta RP. Odznaczenia resortowe 
otrzymali także Pani Ludmiła Maron i Mieczy-
sław Sołtysiak, oboje z Kończewic.

 (K.O.)

Sprawy obywatelskie
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Oddani służbie

Mieszkaniec z odznaczeniem
 Mieszkaniec naszej gminy pan Mi-
rosław Trzpil z Grzywny otrzymał Brązową 
Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpo-
żarowej” przyznaną przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 
 Wspomniane odznaczenie wręczone 
zostało panu Trzpilowi przez Podsekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Zbigniewa Sosnowskiego podczas 
Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Rypinie. Pan Trzpil zawodowo związany 
jest z JRG PSP w Chełmży od 1992 r.
 Poza pracą zawodową pan Mirosław 
Trzpil pełni funkcję Radnego Gminy Chełmża, 
a z minionych ostatnich czterech lat znany jest 
nam z funkcji Sołtysa Sołectwa Grzywna. 

( K.O.)

JUBILEUSZE
URODZINY INSTYTUTU  

ORGANIZACJE SPOŁECZNE

OSP Z NOWYM PREZYDIUM
 W gminie odbył się  Zjazd Delega-
tów Oddziału Gminnego ZOSP. Jednym z 
najważniejszych punktów zjazdu były wybo-
ry do Władz Gminnych OSP i Komisji Re-
wizyjnej na nową kadencję 2011 – 2016.  W 
Prezydium Zarządu na nową kadencję zasiadać 
będą druhowie: Franciszek Piróg – Prezes, Kazi-
mierz Gębski – Wiceprezes, Kazimierz Górecki 
– Wiceprezes, Bogusław Koszela – Komendant 
Gminny, Jarosław Suchenek – Sekretarz, Ana-
tol Wiercioch – Skarbnik i członkowie Hen-
ryk Śmiałek, Mieczysław Sołtysiak, Mirosław 
Dybowski i Wiesław Bachan.  Czteroosobową 
Komisję rewizyjna tworzą druhowie: Grzegorz 
Frelik, Włodzimierz Romanowski, Andrzej 
Młodzianowski i Bogdan Cybula.
 Prezes ustępującego Zarządu Fran-
ciszek Piróg podziękował obecnemu Wójtowi 
Gminy Jackowi Czarneckiemu i druhom stra-
żakom za współpracę w minionej kadencji. 
Zwrócił również uwagę na długoletnią tradycję i 
historię Ochotniczych Straży Pożarnych na wsi, 
a co za tym idzie na zachęcanie młodzieży do 
udziału w tej służbie, gdyż tylko ona może dalej 
kontynuować bogatą tradycję i role OSP.  
Dłużny strażakom nie pozostał  Wójt Czarnecki, 
który pogratulował  Zarządowi absolutorium, 

ale przede wszystkim podziękował za małe 
-  codzienne sprawy, jakie dzieją się w gminie 
z udziałem OSP. Wójt podziękował strażakom 
za bezpieczeństwo podczas wielu imprez gmin-
nych, za sprawne administrowanie jednostkami. 
Zwrócił uwagę na całoroczną działalność stra-
żaków w tym, na udział w zawodach, organiza-
cję uroczystości okolicznościowych jak opłatek, 
Dzień Strażaka, konkursy dla młodzieży. Dobre 
administrowanie jednostkami według Wójta 

Gminy to także rozsądny podział środków fi -
nansowych pomiędzy poszczególne jednostki. 
Wójt życzył sobie i strażakom, aby ich organiza-
cja była zawsze dostrzegana przez Radę Gminy 
przy podziale środków budżetowych, bo kwota 
przyznanych środków powinna wystarczyć na 
dobrą i skuteczną działalność OSP.

K.O.

KONCERT POEZJI 
ŚPIEWANEJ

 „Druga przestrzeń. Śladami 
Czesława Miłosza” - koncert poezji śpie-
wanej w wykonaniu muzyka i poety, Ada-
ma Dennisona, który odbył się 19 maja w 
Pastorówce w Zelgnie uświetnił  obchody 
Roku Czesława Miłosza. 

Adam Dennison - muzyk, kompozytor, 
poeta, historyk i teoretyk literatury. Ukoń-
czył fi lologię polską na Uniwersytecie Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu; obecnie dok-
toryzuje się w Zakładzie Teorii Literatury 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. W pracy badawczej zajmuje się 
związkiem pomiędzy literaturą a muzyką, 
a także możliwościami przekładu interse-
miotycznego oraz twórczością polskich 
poetów romantycznych. 

(Jola P)



Powiat i gminy

WPÓLNE  DZIAŁANIA
 W Urzędzie Gminy w Chełmży doszło do spotkania władz samorządu 
Gminy Chełmża z władzami Powiatu Toruńskiego, którego celem  było omówienie 
kierunków współpracy na obecną kadencję.  Obszary współpracy gmin z powiatem 
omówił  przybyły Starosta Toruński Mirosław Graczyk. Samorząd Powiatu Toruń-
skiego  ocenił i skalkulował na najbliższą kadencję swoje możliwości inwestycyjne, 
które uzależnione są od środków zewnętrznych o jakie zamierza się ubiegać.  Na 
pewno w tej kadencji powiat będzie kontynuował program modernizacji dróg. Pan 
Starosta poinformował, że jest ustalona kolejność inwestycji drogowych na obsza-
rze powiatu  i ich fi nansowanie.  Z terenu Gminy Chełmża do modernizacji w naj-
bliższej kadencji wskazane zostały drogi: Lisewo – Dubielno, część drogi przy ul. 
Wyszyńskiego w Browinie, wybudowanie mostu w Zajączkowie z dojazdami, droga 
Dziemiony – Grzegorz. Łącznie wyremontowanych w gminie ma zostać prawie 14 
km dróg powiatowych. Kolejną sprawą  podjęta podczas spotkania był temat budo-

wy chodników przy drogach powiatowych. W ubiegłym roku część chodników na 
terenie Gminy przy drogach powiatowych została wybudowana  i nadal powinna 
być kontynuowana, tak uważają samorządowcy z Gminy. Wójt Czarnecki stwierdził, 
że jeżeli wróci program budowy chodników przy drogach powiatowych, to Gminy 
muszą znać tę decyzję już dzisiaj, aby miały czas na przygotowanie się do inwestycji 
( przygotowanie dokumentacji pod grunty, projekty budowlane), bo jeżeli ten czas 
będzie krótki, to inwestycje mogą zostać niezrealizowane.

(K.O.)

Sprawy obywatelskie
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Czytelnicy maja    
Grzywna: Daria  Grędzicka

Głuchowo:  Kacper Jahn
Skąpe: Natalia Dziarnecka

Zelgno: Natalia Dębska

 Firma Roden Road Design Polska 
Sp. z o.o. z Warszawy w dniu 31 maja br. prze-
prowadziła spotkanie konsultacyjne z miesz-
kańcami Gminy i Miasta Chełmża  odnośnie  
wariantów „Koncepcji budowy obwodnicy 
Miasta Chełmża”. Spotkanie miało na celu  
zaprezentowanie przygotowanych wariantów 
przebiegu obwodnicy i wymianę uwag i opinii 
na temat proponowanych rozwiązań.
Celem opracowania jest określenie optymalne-
go przebiegu przedmiotowego odcinka drogi 
wojewódzkiej 551 na podstawie analizy porów-
nawczej pod względem funkcjonalno – prze-
strzennym, ochrony środowiska, społecznym, 
technicznym, ekonomicznym. 
Zakłada się budowę drogi jednojezdniowej, z 
dwoma pasami ruchu, wiaduktem nad torami, 
rondami na skrzyżowaniach, o parametrach kla-
sy G, czyli:
• o ograniczonej dostępności do drogi - 
w węzłach lub skrzyżowaniach;
• budowę równoległych dróg zbior-
czych (dojazdowych) 
• budowę zjazdów publicznych i dojaz-
dów do posesji z dróg zbiorczych;
• budowę urządzeń ochrony środowi-
ska;
• przebudowę sieci infrastruktury koli-
dującej z projektowaną drogą. 

Początek projektowanych tras  w każdym pro-
ponowanym wariancie zlokalizowany jest w 
rejonie skrzyżowania obecnego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr  551  z drogą krajową nr 1 w 
Kończewicach. Koniec projektowanych tras zlo-
kalizowany jest zależnie od wariantu w Nowej 
Chełmży lub Pluskowęsach. 
Najkrótszy wariant liczy ok. 6 km (wariant tzw 
gminny – przebiegający od Kończewic przy 
granicy terenu cukrowni przez Ogrodniki, Biel-
czyny, między miastem a J. Archidiakonka dalej 
w pobliżu granicy między miastem a gminą do 
trasy 551 w okolicach Kuchni ). Najdłuższy wa-
riant  liczy 10.1 km (wariant przebiega podobnie 
od Kończewic do Bielczyn a dalej omija J. Archi-
diakonka i odbija na północ na grunty Skąpego i 
szerokim łukiem przebiega przez Nową Chełm-
żę aż do Pluskowęs – za skrzyżowaniem z drogą 
649). Brano także pod uwagę możliwość posze-
rzenia drogi w jej obecnym przebiegu z wiaduk-
tem nad torami kolejowymi oraz wyburzeniami 
kilku domów w centrum miasta. 
 Konsultacje były prowadzone od-
dzielnie dla mieszkańców Miasta i Gminy. 
Bardzo różna była frekwencja – o ile z terenu 
Gminy Chełmża zainteresowanie było spore, o 
tyle z miasta można określić je jako znikome. 
Wiele osób chciało wiedzieć dlaczego projek-
tanci w zaproponowanych czterech wariantach 

zrezygnowali z tak zwanego „Wariantu Gminy 
Chełmża”. Mieszkańcy gminy argumentowali, 
że jego realizacja zminimalizowałaby ingerencję 
w grunty orne. Obawy rolników wzbudził także 
możliwy podział pól na tzw. „kliny”. Mieszkań-
cy zgłaszali także inne uwagi dotyczące  mię-
dzy innymi dokładnego zbadania warunków 
gruntowo-wodnych, podkreślali znaczenie hi-
storycznego układu urbanistycznego Chełmży 
oraz zapewnienia dojazdu do cukrowni, która 
jest najważniejszym zakładem w okolicy. Rolni-
cy przypominali też projektantom, że trasa oraz 
skrzyżowania powinny być przystosowane do 
ruchu maszyn rolniczych o ponadnormatyw-
nych szerokościach . Projektantom wyjątkowo 
trudno będzie pogodzić interesy mieszkańców 
Gminy oraz Miasta Chełmża.
Sprawą przebiegu obwodnicy zajmowali się tak-
że Radni Gminy Chełmża na wspólnym posie-
dzeniu Komisji w dniu 18 maja. Radni wypra-
cowali wówczas wspólne stanowisko, w którym 
opowiedzieli się za wariantem gminnym jako 
uzasadnionym ekonomicznie, najmniej ingeru-
jącym w środowisko i grunty rolne oraz pozwa-
lającym bardziej równomiernie rozłożyć koszty 
społeczne zarówno na mieszkańców Gminy jak 
i Miasta. 

K.Bober

Inwestycje w regionie

Konsultacje w sprawie obwodnicy

Drzonówko 

Wieś z tradycjami

Drzonówko to wieś, która zasłynęła w gminie z corocznych mszy 
polowych. Kontynuując miejscową tradycję, tak i w maju tego 
roku mieszkańcy zarówno starsi jak i młodzi wzięli udział we 
mszy o plony w 2011 r odprawionej na powietrzu przy miejscowej 
świetlicy wiejskiej. Mszę odprawił Proboszcz Parafi i w Grzegorzu 
ks. Leszek Lewandowski. 
 Po mszy wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnym 
poczęstunku przygotowanym przez mieszkańców wsi.

(K.O).

Od lewej: Członek Zarządu Powiatu W. Kazaniecki, Starosta Powiatu M. Graczyk, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu K. Lewandowski.



CHCIAŁBYM GORĄCO PODZIĘKOWAĆ 
MIESZKAŃCOM WSI WITKOWO ZA 

UZNANIE I OKAZYWANE MI WSPARCIE 
PRZEZ CAŁY CZAS, KIEDY BYŁEM 

SOŁTYSEM
KAZIMIERZ TATAREWICZ 

Sprawy obywatelskie
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,,GMINNA  MAJÓWKA”
 W dniu 27 maja 2011 r. w Szkole Pod-
stawowej w Sławkowie już po raz czwarty zosta-
ła zorganizowana Gminna Majówka. Spotkanie 
seniorów stało się już tradycją w gminnym ka-
lendarzu imprez. Tegoroczna Majówka zgroma-
dziła ponad 200 gości. Również i w tym roku 
nie zawiedli oni organizatorów swoją obecno-
ścią. Miłym akceptem było wręczenie słodkich 
upominków przybyłym seniorom. Wójt Gminy 
Chełmży Pan Jacek Czarnecki z dumą podkre-
ślił, że ,,z każdym rokiem w gminie przybywa 
Seniorów, którzy pomimo jesieni życia potra-
fi ą aktywnie spędzać czas i licznie brać udział 
w spotkaniach”. Na początku spotkania nawią-
zano do tegorocznego wydarzenia jakie mia-
ło miejsce w dniu 1 maja  tj. beatyfi kacja Ojca 
Świętego – Jana Pawła II. Na tę okoliczność 
młodzież z  gimnazjum z Pluskowęsy oraz z SP 
Zelgno przygotowała pod kierunkiem Państwa 
Teresy i Marka Pużanowskich oraz Pani Elżbie-
ty Piotrewicz koncert i teatralne wspomnienie o 
Wielkim Polaku Janie Pawle II. Ponadto spotka-
nie umilone zostało przez występ chóru  z gm. 

Lubicz ,,Lubiczanie”, natomiast magią próbował  
zainteresować młody artysta z Torunia pan Ma-
riusz Czajka. 
Spotkanie zostało dofi nansowane ze śródków 
samorządu  gminy Chełmża, w tym w ramach 

projektu ,,60 plus” fi nansowanego ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

A. Bykowska

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI W 
ZELGNIE

 Agata Wiśniewska uczennica kl. II SP 
Zelgno reprezentowała naszą gminę Chełmża na 
Powiatowym Konkursie Recytatorskim pt.”Z wier-
szem na scenie” organizowanym przez Miejską i 
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Chełmży. Agata 
wystąpiła z wierszem „Kura”- zajęła III miejsce.

Dodam, że Agata dzięki swoim zdolnościom te-
atralno artystycznym już wiele razy reprezentowała 
bibliotekę w Zelgnie na różnych konkursach i za-
wsze zdobywała czołowe miejsca:)

Jola P.

 Grupa  miesz-
kańców naszej Gminy 
wspólnie z Wójtem Jac-
kiem Czarneckim  na 
zaproszenie  Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin 
oraz mieszkańców Sołec-
twa Troszyn Polski wzię-
li udział w wyjeździe na 
uroczystą dziękczynną 
mszę świętą. Odprawiona 
msza święta była wyra-
zem wdzięczności i po-
dziękowania za okazaną 
przez naszą lokalną spo-
łeczność pomoc w walce z 
powodzią w 2010r. Przy-
pomnijmy, 23 maja 2010r. 
mieszkańcy Sołectwa Troszyn Polski przeżyli 
bardzo dramatyczne chwile, gdy woda z po-
bliskiej Wisły zaczęła zalewać ich domostwa, 
gospodarstwa, pola uprawne, piękny drew-
niany kościółek, strażacką remizę i wszystko 
co napotkała na swej drodze. Wówczas nasz 
samorząd podjął odpowiednie działania, by w 
jakikolwiek sposób pomóc poszkodowanym. 
Organizowane były w szkołach, sołectwach, 
zbiórki zboża, paszy, słomy, siana. Zebrano tak-
że inne przedmioty, które także bardzo przyda-
ły się powodzianom tj. tapczany, pralki, wózek 
inwalidzki, przybory szkolne, środki czysto-
ści, artykuły spożywcze. Ponadto utworzone 
zostało konto, na które wpłynęło prawie 26 
tysięcy złotych. Pieniążki te trafi ły do Troszy-
na. Zgromadzone dary nasi strażacy zawieźli 
użyczonym transportem Pana Guranowskiego 
i Pana Łagóda do poszkodowanej miejscowo-
ści. Na ubiegłoroczną uroczystość dożynkową 
do Głuchowa zaproszona została Pani Sołtys, 

która bardzo chętnie odwiedziła naszą gmi-
nę. Dziś, kiedy tamtejsza społeczność wróciła 
już do normalnego życia postanowiła zaprosić 
wszystkich tych, którzy nie zapomnieli o nich 
i okazali im tak bardzo wówczas potrzebną 
pomoc. Padło wiele słów podziękowania, były 
łzy wzruszenia oraz modlitwa o to, by już nigdy 
nie powtórzył się ten dramat. Później wszyscy 
udali się na przygotowany przez mieszkańców 
obiad. 
W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu zwie-
dzili pobliski Płock poznając przy tym jego hi-
storię oraz najcenniejsze zabytki i obiekty takie 
jak: Bazylikę Katedralną, mury dawnego zam-
ku książęcego z XIV wieku oraz późniejszego 
opactwa benedyktyńskiego, Muzeum Diece-
zjalne wraz ze skarbcem, Małochowiankę –naj-
starszą z istniejących w Polsce szkół średnich. 
Myślę, że wszystkim uczestnikom wyjazd ten 
na długo zostanie w pamięci.

A. Feeser - Bering

Gościna w  Troszynie
Pomogliśmy innej gminie



 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Ko-
pernika zapracowała na wyróżnienie przyznane 
przez władze samorządowe Gminy. Gratulacje 
i podziękowania od Przewodniczącego Rady 
Gminy i Wójta Gminy odebrała Dyrektor pla-
cówki pani Barbara Dunajska podczas ostatniej 
sesji RG Chełmża.
 Jednym z powodów tego wyróżnienia 
był najlepszy w ostatnich dwóch latach wynik 
szkoły w egzaminie szóstoklasistów, którego nie 
można było nie zauważyć, należało go skomen-
tować i pogratulować.

 Przewodniczący Rady Janusz Iwański 
podsumował –„ Dobrze przygotowani ucznio-
wie podstawówek, dalej już tylko  rozwijają swo-
je umiejętności, a nie nadrabiają zaległości pod-
czas kolejnych trzech lat nauki w gimnazjum”. 
Przewodniczący Rady i Wójt Jacek Czarnecki 
pogratulowali dobrych wyników szkole.
 Pani Dyrektor Barbara Dunajska 
uznała  przyznane wyróżnienie za wspólny suk-
ces dyrektora i wszystkich nauczycieli pracują-

cych z uczniami od klas 0-6 w swojej szkole, któ-
rym również  podziękowała za pracę i włożony 
wkład w dobre przygotowanie uczniów. 
 Kolejnym powodem do podzięko-
wania było pełnienie przez Dyrektor Barbarę 
Dunajską  funkcji koordynatora w projektach 
edukacyjnych realizowanych w podstawówkach  
w partnerstwie z Powiatem Toruńskim za środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Dzięki takim projektom jak „Czego Jaś się nie 
nauczy …”  w roku szkol. 2009/2010
oraz „Z Małgosią po naukę” w roku szkol. 

2010/2011 uczniowie szkół podstawowych w 
Grzywnie, Kończewicach i Sławkowie mogą 
podnosić swoją wiedzę i dodatkowe umiejętno-
ści oraz poszerzać zainteresowania. Jednak, aby 
takie przedsięwzięcia przyniosły oczekiwany 
rezultat, muszą być na bieżąco koordynowane i 
dobrze zarządzane.

K.O.

Edukacja i kultura
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SPOTKANIE AUTORSKIE 
W FILII BIBLIOTEKI SAMO-
RZADOWEJ W GRZYWNIE

 10 maja 2011r w Filii Biblioteki Samo-
rządowej w Grzywnie na spotkaniu autorskim z 
Panią Barbarą Gawryluk przybyło 70-ciu małych 
czytelników ze SP w Grzywnie; kl „0” z wych.p. 
Anną Kordowską, kl III z wych p. Anną Klimas 
oraz ze SP w Zelgnie kl III z wych. p. Lidią Piór-
kowską. Były również z nami panie bibliotekarki 
z Gminy Chełmża.
Spotkanie było ciekawe, porywcze z dużą dawką 
humoru.
Organizatorem spotkania była Biblioteka Samo-
rządowa w Zelgnie.

Biblioteka w Zelgnie
 Już po raz ósmy Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 
maja wielką akcję popularyzacji książki i czytel-
nictwa, czyli Tydzień Bibliotek. Hasłem wiodą-
cym w tym roku będzie „Biblioteka zawsze po 
drodze, nie mijam – wchodzę”.
Hasło Tygodnia 
Bibliotek 2011 
to dwuwiersz 
zachęcający do 
odwiedzin biblio-
teki nie tylko w 
celu wypożycze-
nia książki, ale 
też bez sprecyzo-
wanego powo-
du. Ma sprzyjać 
wytworzeniu się 
mody na bywa-
nie w bibliotece. 
Rolą bibliotekarzy 
jest stworzenie 
optymalnych warunków sprzyjających wygene-
rowaniu się tego typu mody. Hasło nawiązuje do 
oczywistego faktu, że biblioteki to niezastąpiony 
element naszego rozwoju intelektualnego, kariery 
zawodowej, spędzania wolnego czasu. 
W naszej bibliotece odbył się z tej okazji cykl 
spotkań z małymi czytelnikami. Dzieci zapozna-
ły się z pracą w bibliotece z jej działalnością a na 
pamiątkę zabierały obrazki z biblioteką własno-
ręcznie ozdobione(opiekun pani Zyta Luntkow-
ska). Odwiedziła nas prawie 100 dzieci co nas 
bardzo ucieszyło.
Dzieci starsze z SP Zelgno z panią Basią Wanto-
ską wykonały plakat promujący naszą bibliotekę

J.Pawełczyk

Szkoła w Sławkowie

Zapracowali na wyróżnienie

Sprawdzian w klasach szóstych szkół podstawowych
 W kwietniu jak co roku uczniowie 
klas szóstych szkół podstawowych przystąpili 
do sprawdzianu umiejętności. Celem spraw-
dzianu jest kontrolowanie poziomu opano-
wania umiejętności ustalonych w standardach 
określonych  rozporządzeniem MEN z dnia 
30.04.2007 r. w sprawie warunków i  sposo-
bu oceniania, klasyfi kowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach pu-
blicznych.
 Wynik sprawdzianu nie wpływa na  
ukończenie szkoły i nie jest odnotowywany na 
świadectwie jej ukończenia. Poziom wiedzy 
szóstoklasistów sprawdzany jest w zakresie 
następujących umiejętności: czytanie, pisanie, 
rozumowanie, korzystanie z informacji, wyko-
rzystanie wiedzy w praktyce. Uczeń może uzy-

skać na sprawdzianie maksymalnie 40 punk-
tów.
 Jak wynika z danych  ogłoszonych 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdań-
sku średnie wyniki tegorocznego sprawdzianu 
kształtują się następująco:
wynik ogólnopolski  - 25,27 punktów
woj. kujawsko pomorskie - 24,94 punktów
powiat toruński -25,62 punktów
gmina Chełmża -25,10 punktów
 Najwyższy wynik spośród szkół 
Gminy Chełmża podobnie jak w roku ubie-
głym osiągnęła Szkoła Podstawowa im. M. Ko-
pernika w Sławkowie.

H. Jesionowska



Sport gminny i szkolny
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MAMY BRĄZOWY MEDAL ! 
      
 W zakończonych Mi-
strzostwach Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego w koszy-
kówce  dziewcząt w kategorii 
młodziczki młodszej – rocznik 
98/99- drużyna UKS Stoper przy 
Gimnazjum w Głuchowie zdo-
była brązowy medal. To ogromny 
sukces tych młodych dziewczynek, 
które musiały  walczyć z drużyna-
mi  z Bydgoszczy czy Grudziądza. 
Dekoracja medalami nastąpiła 
podczas uroczystego zakończe-
nia sezonu organizowanego przez 
KPZKosz w Bydgoszczy.      Medale 
odbiorą: Julia Olejniczak, Agnieszka Kozłowska, Malwina Jędrzejewska, Agata Łagód, Monika 
Bulińska, Aleksandra Bulińska, Martyna Jewczak, Julia Kopczyńska, Agata Maj, Aleksandra Pio-
trowska, Jagoda Kalisz, Ewa Czyszek , Aleksandra Szyduczyńska.  Trenerami są W i M Rosińscy.  
Gratulujemy !
Z ostatniej chwili
Pięć zawodniczek  naszego klubu zostało powołanych na konsultacje Kadry Województwa K-P  w 
koszykówce w kategorii młodziczka młodsza. Są to  J.Olejniczak, A.Kozłowska, M. Jędrzejewska , 
M.Bulińska , A. Bulińska.                                                           

W. Rosiński

 Dnia 26 maja bieżącego roku dru-
żyna koszykarzy ze Szkoły Podstawowej w 
Zelgnie reprezentowała naszą Gminę w Wo-
jewódzkim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Mini Koszykówce w kategorii chłopców. W 
bardzo ładnej hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 67 w Bydgoszczy spotkały się cztery naj-
lepsze drużyny naszego województwa. Impreza 
stała na wysokim poziomie zarówno sportowym 
jak i organizacyjnym – zawodnicy mogli czuć się 
naprawdę docenieni za swoje wysiłki - były mile 
upominki, pamiątkowe zdjęcia i uściski dłoni.
Mimo, że chłopcy awansowali do fi nału z jednym 
zwycięstwem wywalczonym we włocławskim 
półfi nale, ostatecznie zajęli czwarte miejsce. Mu-
sieli uznać wyższość drużyn z Bydgoszczy, które 
od lat dzielą między siebie dwie pierwsze lokaty 
w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Nie 
inaczej było i w tym roku. Ostateczna klasyfi ka-
cja miała następującą postać: SP 32 Bydgoszcz, 
SP 65 Bydgoszcz, SP 2 Włocławek, SP Zelgno
Dokładne wyniki spotkań oraz galeria zdjęć do-
stępna jest na stornie : www.olimpijskaenerga.pl.

Jako opiekun zelgnieńskiej drużyny mam na-
dzieję, że dzięki jeszcze cięższej pracy na tre-
ningach i zajęciach wychowania fi zycznego, uda 
nam się na stałe zagościć w imprezie fi nałowej, 
oraz, że sukcesy naszych młodych koszykarzy 
zachęcą więcej dzieci do uprawiania tej fajnej 
dyscypliny sportu. Na fali naszych sukcesów li-
gowych i odniesionych w szkolnych zawodach, 
otrzymaliśmy zaproszenie na międzynarodowy 
turniej „Sokół Cup 2011” rozgrywany w Dział-
dowie. Obiecujemy, że godnie się zaprezentuje-
my i będziemy walczyli o jak najlepszy wynik 
końcowy. Wśród 48 najlepszych koszykarzy 
Województwa znaleźli się :
Łukasz Pokorski, Łukasz Czyszek, Jakub Jędrze-
jewski, Mateusz Śmiałek, Kamil Kowalski, Ka-
mil Żywicki, Radosław Ośmiałowski, Paweł Mi-
chalski, Rafał Pokorowski, Krzysztof Kozłowski, 
Michał Wiercioch, Patryk Żywicki.

Marcin Rosiński

Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnych KSGCh CYKLON

Udane rozgrywki ligowe
 „Wszystkie drużyny KLUBU SPOR-
TOWEGO GMINY CHEŁMŻA „CYKLON” 
KOŃCZEWICE miały bardzo udane występy 
w swoich rozgrywkach ligowych. Seniorzy całą 
rundę pięli się w górę tabeli wygrywając wiele 
spotkań między innymi z Polonią Bydgoszcz, 
Czarnymi Nakło, Unislavią Unisław czy Star-
tem Pruszcz Pomorski. Bardzo cieszy udany 
powrót po kontuzji Sebastiana Owczarczyka 
z Głuchowa, który strzelił kilka wspaniałych 
bramek. Niestety bardzo groźnej kontuzji do-
znał Grzegorz Urbański z Kończewic, któremu 
życzymy jak najszybszego powrotu do zdro-
wia!
Juniorzy Młodsi CYKLONU uplasowali się w 
czołówce tabeli a wielu z nich zasila już druży-
nę seniorów. Bardzo cieszy fakt, że CYKLON 
ma wielu wartościowych wychowanków, któ-
rzy ogrywają takie drużyny jak Elana Toruń 
czy Pomorzanin Toruń. Tutaj bardzo duże 
podziękowania należą się Panu Zenkowi Sa-
dowskiemu i Markowi Zającowi za tak owocną 
pracę z młodzieżą. Trampkarze CYKLONU 
również zakończyli rozgrywki w górnej części 
tabeli i wykazywali się niebywałym zaanga-
żowaniem i wolą walki. Zachęcamy rodziców 
do zgłaszania swoich synów do drużyn mło-
dzieżowych CYKLONU. Od nowego sezonu 
wszystkie mecze będą odbywały się na nowym 
Stadionie Gminnym w KOŃCZEWICACH. 
Zapraszamy kibiców, zapraszamy całe rodziny! 
Gwarantujemy dużo sportowych emocji !!!

Chcielibyśmy bardzo podziękować sponso-
rom, bez których CYKLON nie mógłby istnieć. 
W szczególności Urzędowi Gminy Chełmża 
oraz fi rmom: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
Bielczyny, Platinum Orlen Oil.
Jeśli jakaś fi rma chciałaby promować się w re-
gionie poprzez sport a jednocześnie wspomóc 
Gminny Klub prosimy o kontakt - 665-500-
495. Istnieje wiele możliwości reklamy między 
innymi: wywieszenie banerów reklamowych 
na nowym stadionie, reklama w prasie i inter-
necie. Z góry dziękujemy.

Michał Czarnecki
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Koszykówka Mistrzynie Powiatu Gimnazjum Głuchowo

Mini Koszykówka Mistrzowie Powiatu SP Zelgno

Mini Koszykówka Mistrzynie Powiatu SP Zelgno

Mini Piłka Nożna Mistrzowie Powiatu SP Grzywna

Mini Piłka Ręczna Mistrzowie Powiatu SP Grzywna

Mini Piłka Siatkowa III miejsce SP Zelgno

Mini Piłka Siatkowa Mistrzynie Powiatu SP Sławkowo

Piłka Nożna Halowa Mistrzowie Powiatu Gimnazjum Głuchowo
... to jeszcze nie wszystkie osiągnięcia, 

pozostałe w następnym wydaniu Kurendy.
W. Rosiński
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Budowa dróg międzynarodowych

Wizyta na autostradzie A-1
 W maju GTC oraz SKANSKA – NDI najprawdopodobniej już po raz 
ostatni przed otwarciem odcinka do ruchu umożliwili władzom wojewódz-
kim i samorządowcom z bliska ocenić postępy prac na budowie odcinka 
Nowe Marzy – Czerniewice autostrady A1.  Na miejsce budowy przybyła 
także Wojewoda Ewa Mes.
 Zakres prac Etapu 2 obejmuje budowę 51,72 km autostrady między 
Nowymi Marzami i Lubiczem, w tym wykonanie mostu na Wiśle koło Gru-
dziądza oraz budowę 10,70 km zachodniej nitki jezdni i wykonanie kon-
strukcji nośnych pod zachodnie jezdnie dwóch mostów między Lubiczem a 
Czerniewicami. Projektowa prędkość drogi to 120 km/h, 4 pasy ruchu oraz 
2 jezdnie. Obecnie A-1 łączy Trójmiasto z Grudziądzem, natomiast docelo-
wo połączy obszary metropolitalne Trójmiasta, Torunia, Łodzi, Częstochowy 
oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
 Udział w spotkaniu na placu budowy wziął również Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki. Jako gmina jesteśmy bezpośrednio  związani z budową autostra-
dy.  Długość A-1 na terenie Gminy Chełmża wynosi  11,7 km na obszarze 
ponad 90 ha. Na odcinku powstanie 9 wiaduktów, MOP I Drzonowo. 

 W październiku minionego roku klasa 
II ze Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Poeplał 
w Kończewicach przystąpiła do ogólnopolskiego 
konkursu Fundacji Banku Ochrony Środowiska 
pod hasłem „Aktywnie Po Zdrowie”.  Patronat 
nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji, 
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Celem konkursu było podniesienie 
poziomu wiedzy dzieci z klas 1-3 oraz ich ro-
dziców na temat zależności pomiędzy sposobem 
odżywiania, a stanem zdrowia. Konkurs podzie-
lony był na trzy etapy, odpowiadające porom 
roku. W ramach każdego z etapów realizowane 
były lekcje tematyczne, konkursy, fora dla rodzi-
ców. Po każdym z etapów należało przesłać do 
fundacji raporty i zdjęcia dokumentujące zreali-
zowane zadania. Uczniowie zdobywali wiedzę 
na temat zdrowych produktów, tworzyli książki 
kucharskie z propozycjami dań na drugie śnia-
danie, z przepisami na zdrowe słodycze, potra-
wami z zastosowaniem ziół. W ramach konkursu 
„drugoklasiści” zorganizowali wystawy, gazetki, 
spotkania – prezentacje  dla kolegów ze szkoły, 
kiermasz zdrowych słodyczy, bal warzyw i owo-
ców, pokaz mody warzyw i owoców, hodowali 
zioła, przygotowali sałatki, soki, koktajle, organi-
zowali zabawy ruchowe dla młodszych kolegów, 
rywalizowali w zabawach sportowych promując 
aktywność fi zyczną .
Do konkursu z całej Polski przystąpiło 1099 dru-
żyn. Wśród klas drugich na 370 zespołów klasa 
II z naszej szkoły w etapie- Jesień zajmowała 43 
miejsce, w etapie- Zima miejsce 22, a w połowie 
etapu- Wiosna jesteśmy na pozycji 11. Teraz cze-
kamy na koniec czerwca i ogłoszenie ostatnich 
wyników. 

M. Lipowska

Ogólnopolski konkurs
Co spożywać, aby być zdrowym

 Uczniowie ze SP w Sławkowie w  
45 osobowej  grupie pod  opieką pani dyrektor 
Barbary Dunajskiej i trzech innych  nauczycie-
lek wzięli udział w sześciodniowej wycieczce w 
rejony niezmiernie ciekawe turystycznie – kra-
iny geografi czne Polski południowo-wschodniej 
i południowej. Co zobaczyli i zwiedzili ucznio-
wie? Odwiedzili Park Świętokrzyski, obejrzeli 
gołoborze czyli rumowiska skalne oraz zawędro-
wali na Łysą Górę – szczyt Gór Świętokrzyskich. 
W Chęcinach uczniowie obejrzeli potężne i ma-
lownicze ruiny zamku królewskiego z przełomu 
XIII i XIV w. Mięli okazję być w jednej z najpięk-
niejszych jaskiń krasowych w Polsce – Jaskini 
Raj, która zachwyca bogactwem i różnorodno-
ścią form naciekowych. Zwiedzili miasto Kra-
ków. Tutaj pierwsze kroki zwiedzający  skiero-
wali na Wawel, min. do Krypt Zygmuntowskich. 
Uczniowie odwiedzili Kościół Mariacki, Planty, 
Barbakan, a także Nowe Muzeum Multimedial-
ne mające siedzibę w podziemiach krakowskiej 
Starówki. Zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce 
– najstarsze przedsiębiorstwo solne w naszym 
kraju, odwiedzili także  zakopiańską Gubałówkę. 
Odbyli  spacery po Krupówkach w Zakopanem. 

Ostatnim i akcentami pobytu w Zakopanem było 
zwiedzenie tzw. Jaszczurówki – starego kościółka 
drewnianego zbudowanego w typowo podha-
lańskim klimacie. Niewątpliwymi atrakcjami dla 
uczniów było zwiedzenie Doliny Kościeliskiej, 
sięgającej od podnóża Tatr do głównej grani 
tworzącej wąwóz, pobyt na Tarasie Widokowym 
z możliwością obejrzenia panoramy Tatr, jak 
również zobaczenie skoczni narciarskiej. Uczest-
nicy wycieczki mieli okazję przyjrzeć się z bliska 
pracy baców na halach.  Wycieczki z tak bogatym 
programem chyba jeszcze nigdy uczniowie z SP 
w Sławkowie  nie doświadczyli . Bogactwo tylu 
przeżyć i atrakcji, zapewne pozwoli zachować 
uczniom wspomnienia na lata.. 
     Tą wyjątkową podróż młodzi ludzie mogli od-
być dzięki  hojności państwa Haliny i Andrzeja 
Wiśniewskich ze Sławkowa, którzy prawie w ca-
łości sponsorowali  opisany kilkudniowy wypad 
w polskie góry. Do tej pory już niejeden podob-
ny wyjazd i wypoczynek dla uczniów miejscowej 
szkoły sponsorowali państwo Wiśniewscy.  Za 
zaangażowanie, hojność i dobro bardzo dzięku-
jemy. 

Społeczność SP Sławkowo

Zwiedzamy Polskę

SP Sławkowo na wycieczce
Przebiegający przez gminę odcinek A-1 przeci-
na dwie  drogi  wojewódzkie  ( nr 551 i nr 649), 
trzy drogi  powiatowe i siedem dróg  gminnych. 
Pięć odcinków dróg gminnych zostanie przeło-
żonych.

K.O.


