
GAZETA  GMINY  CHEŁMŻA
Nr 7 (167) Lipiec 2011 ISSN 1506-1957

LATO W GMINIE

 Okres wakacji to  czas wypoczynku i rekreacji. Mieszkańców i 
turystów z okolicy w upalne dni przyciąga ośrodek rekreacyjno – wypo-
czynkowy w Zalesiu, który oferuje dwie plaże, boiska do siatkówki plażo-
wej, pole namiotowe z zapleczem sanitarnym, ciągi spacerowe i miejscową 

gastronomię. Na terenie ośrodka skorzystać można również z bazy noc-
legowej w domkach letniskowych. Nad bezpieczeństwem pływających w 
jeziorze czuwają ratownicy.

K.O.    Foto K.Bober

WAKACYJNE ATRAKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 Grupa sześćdziesięciu  dzieci i młodzieży wzięła udział w zorganizowanej na terenie gminy 
formie  wypoczynku wakacyjnego pod nazwą  „Leśna Przygoda” koordynowanej  przez Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Uczestnicy wakacyjnej akcji przez tydzień  wypoczywali w 
Zalesiu. „Leśną Przygodę” wsparli prywatni sponsorzy i instytucje takie jak policja, straż pożarna. Z 
kolei Zarząd Gminny ZOSP zorganizował wyjazd na obozy letnie dla młodych mieszkańców gminy 
w takie miejsca jak Piła Młyn i Wambierzyce. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzystało 29 dzie-
ci.               K.O.

Tegoroczne plony

Żniwa rzepakowe
 Gorący okres prac na polach zbliża się 
wielkimi krokami. Pierwsi rolnicy już wyjechali 
w teren. Rozpoczął się zbiór rzepaku.
Gospodarze obawiają się, że plony w tym roku 
będą niższe. Zima dla rzepaku była ciężka, a 
do tego doszły jeszcze późniejsze przymrozki. 
Ostanie deszcze szybko uniemożliwiły prace.
Ci, którzy podpisali umowy kontraktacyjne 
wiosną, dostaną 2000 złotych za tonę nasion. 
Kruszwica i Komagra wystawiły cenę skupu bli-
ską 1760 złotych. Mniejsze fi rmy i pośrednicy 
proponują 1900 złotych/t. Poza kontraktacją 
jest jeszcze taniej. Polskie Stowarzyszenie Pro-
ducentów Oleju spodziewa się, że w obecnym 
sezonie zbiory rzepaku wyniosą ok. 1,8 mln 
ton. Bardziej pesymistyczne prognozy przedsta-
wia Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
– ich zdaniem uda zebrać się tylko 1,2-1,5 mln 
ton.
Zakłady tłuszczowe już szukają zagranicznych 
dostawców i zamierzają uzupełniać swoje braki 
rzepakiem z importu.

K.O.



 W tegorocznej edycji konkursu po-
wiatowego „Sołtys Roku  Powiatu Toruńskie-
go 2010” specjalną nagrodę Zarządu Powiatu 
Toruńskiego otrzymała pani Alicja Glaszka 
– sołtys Nawry. Z kolei wyróżnienie Starosty 
Powiatu Toruńskiego za najdłuższy staż pracy w 
pełnieniu funkcji sołtysa  otrzymał pan Włady-
sław Owczarczyk będący  Sołtysem Pluskowęs 
przez 57 lat !
 Uroczystego uhonorowania laureatów  
dokonał Starosta Powiatu Mirosław Graczyk 
podczas IV Zjazdu Sołtysów Powiatu Toruń-
skiego w lipcu br. Wspomniane wyróżnienia 
powiatowe  przyznane naszym mieszkańcom, to 
także zaszczyt dla samorządu gminnego, dla do-
bra którego pracować mogą takie właśnie osoby. 

 Pani Alicja Glaszka to wieloletnia 
społeczniczka i inicjatorka życia społeczno – 
kulturalnego na terenie swojej miejscowości. To 
liderka w swoim środowisku, która potrafi  nie 
tylko zainicjować potrzebne w sołectwie przed-
sięwzięcia, ale i zmobilizować mieszkańców do 
wspólnych działań. Pani Alicja poza funkcją soł-
tysa, aktywnie działa  w Kole Gospodyń Wiej-
skich pełniąc tutaj funkcję Przewodniczącej. 
Jest również skarbnikiem Stowarzyszenia Homo 
homini.  Poza tym jest osobą znaną nam wszyst-
kim z poczucia humoru i talentu poetyckiego, 
prezentowanego już niejednokrotnie na łamach 

naszej gminnej Kurendy i nie tylko. 

 Pan Władysław Owczarczyk funkcję 
sołtysa sprawował przez 57 lat ! Przez te wszyst-
kie lata pan Władysław służbę na rzecz samorzą-
du Gminy Chełmża  zawsze wypełniał z pełnym 
zaangażowaniem i odpowiedzialnością. W roku 
2010 z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego 
uhonorowany został odznaką  „Zasłużony dla 
Gminy  Chełmża” nadaną przez Radę Gminy 
Chełmża.

K.O.
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 W dniu 07 czerwca br Rada Gminy 
Chełmża podjęła uchwałę w sprawie powołania 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie na kolejną 4-letnią
kadencją. Jednocześnie tą samą uchwałą wy-
znaczyła pierwsze posiedzenie nowej Rady
Społecznej na dzień 28 czerwca br. Członkami 
Rady Społecznej są: 
1) Jacek Czarnecki – wyznaczony z mocy usta-
wy przewodniczący
2) Jacek Górowski – przedstawiciel Wojewody; 
pozostali członkowie: 
3) Marianna Rolbiecka
4) Zuzanna Dejewska
5) Dariusz Podsiedlik
Działająca przy publicznym zakładzie opieki 
zdrowotnej Rada Społeczna jest organem ini-
cjującym i opiniodawczym podmiotu, który 
utworzył zakład czyli Rady Gminy oraz orga-

nem doradczym kierownika Samodzielnego 
Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie.
Jako organ doradczy do członków Rady Spo-
łecznej pacjenci ośrodka mogą zgłaszać swoje 
spostrzeżenia co do działalności tej jednost-
ki, zarówno te pozytywne jak i te negatywne. 
Mogą kierować także różnego rodzaju inicja-
tywy, które w jakikolwiek sposób dotyczyłyby 
funkcjonowania placówki. Uwagi te rozpatry-
wane są na posiedzeniach rady, która spotyka 
się raz w kwartale. Na pierwszym posiedzeniu 
nowi członkowie zapoznali się z dokumentami 
dotyczącymi ich pracy oraz statutem ośrodka i 
jego sytuacją organizacyjną i fi nansową.
Członków nowej Rady Społecznej czekają czte-
ry lata społecznej pracy na rzecz tutejszej służ-
by zdrowia.  

A.Feeser-Bering

SPOZ w Zelgnie
Nowa kadencja Rady Społecznej

Wizyta w Warszwie

Wójt Gminy u Prezydenta
 Wójt Jacek Czarnecki  na zaprosze-
nie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
wziął  udział w spotkaniu Samorządowców , 
które odbyło się w ogrodach Pałacu Prezydenc-
kiego. 
Podczas spotkania z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego Prezydent Bronisław Komo-
rowski wszystkim przybyłym przedstawicielom 
samorządów złożył życzenia.
 W związku z Dniem Samorządu 
Prezydent Bronisław Komorowski napisał w 
tekście, który ukazał się 24 maja w dzienniku 
„Rzeczpospolita” następujące słowa: „Chcąc 
wspierać skutecznie rozwój samorządności te-
rytorialnej, trzeba wierzyć ludziom, że potrafi ą 
z niej mądrze skorzystać. Zatem niech decydu-
ją w większym stopniu sami o tym, czego im 
potrzeba, i sami rozwiązują własne, lokalne 
sprawy. Jestem pewien, że zrobią to dobrze, z 
pożytkiem dla swoich społeczności i dla całej 
Polski. Aktywny udział w lokalnym życiu pu-
blicznym to nowoczesna forma patriotyzmu, 
której nam bardzo potrzeba.”

(K.O.)

Promocja Mieszkańców Gminy Chełmża

SOŁTYSI NA PODIUM

Kapitał Ludzki 
w świetlicach wiejskich

 Trwa realizacja projektu pt. „Świe-
tlica ze smakiem”   dofi nansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 
9, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez 
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża.
 W trzech świetlicach w Gminie 
Chełmża tj. Dźwierzno, Głuchowo i Grzywna 
odbywają  się warsztaty: kulinarne, wokalne, 
ogrodnicze i rękodzielnicze. Umiejętności 
nabyte podczas warsztatów posłużą uczestni-
kom m.in. do organizacji życia kulturalnego 
w swoim Sołectwie, w miejscu jakim jest świe-
tlica wiejska. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się  zajęcie kulinarne, jednym z tematów tych 
zajęć jest nauka carvingu.  CARVING to taj-
landzka sztuka rzeźbienia w owocach i warzy-
wach. Bardzo szybko zdobywa popularność w 
naszym kraju, a praca przy nim jest rozwija-
niem sztuki kulinarnej.
Do nauki wykorzystuje się specjalne noże, 
które zostały zakupione w ramach projektu, 
gdzie pod okiem instruktora pana Dawida 
Brodzkiego powstają niezwykłe dekoracje.  
Umiejętności zdobyte podczas warsztatów  
posłużą efektywniejszej promocji produktu 
lokalnego. 

J.Błaszczyk

Podziękowanie
 Za zgłoszenie mojej kandydatury 
dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia Ho-
mo-homini, a w szczególności Pani Prezes 
Stanisławie Stasieczek i Pani Sekretarz Ka-
tarzynie Orłowskiej. Podziękowania skła-
dam Kołu Gospodyń Wiejskich, Księdzu 
Proboszczowi Tadeuszowi Kozłowskiemu, 
Radnej p. Dorocie Kurdynowskiej, Radzie 
Sołeckiej oraz Przyjaciołom i Mieszkańcom 
Nawry za kwiaty, upominki oraz wyrazy 
życzliwości z okazji otrzymania nagrody 
Sołtysa ze Starostwa Powiatowego w Toru-
niu.
 

Alicja Glaszka
Sołtys Nawry



 KURENDA                                                                   GAZETA GMINY CHEŁMŻA                                                                               str. 3

Samorządowy serwis informacyjny

Podziękowanie
 W związku z powierzeniem mi 
funkcji sołtysa sołectwa Zelgno pragnę ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy na 
mnie głosowali.
Postaram się sumiennie wywiązywać ze 
swoich obowiązków i nie zawieść pokładane-
go we mnie zaufania. Liczę jednocześnie na 
wyrozumiałość, wsparcie i pomoc.

Serdecznie dziękuję 
w imieniu swoim jak i nowo

wybranej Rady Sołeckiej
Maria Burchardt 

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE
Mistrz AGROLIGA 2011 
gospodaruje w Sławkowie

 Podczas odbytych w dniach 2-3 lip-
ca targów AGRO-TECH w Minikowie ogło-
szono wyniki etapu wojewódzkiego konkursu 
AGROLIGA 2011. Miło nam poinformować, że 
Mistrzem Agroligi 2011 Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego w kategorii Rolnik zostali An-
drzej i Romuald Wiśniewscy ze Sławkowa. 
Konkurs jest dwuetapowy – na szczeblu woje-
wódzkim organizowany jest przez Wojewódzkie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu 
krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych 
Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patro-
nat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu 
jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 
2011 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.
W kategorii Rolnicy kandydaci powinni uzy-
skiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji 
zwierzęcej itp.)  powyżej średniej krajowej. W 
gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodar-
stwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno 
zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. Przy 
wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego   
Komisje Konkursowe biorą pod uwagę  estetykę 
obejścia i otoczenia gospodarstwa.
Gratulujemy tytułu Mistrza Województwa i ży-
czymy sukcesów na etapie krajowym.
Panowie Wiśniewscy zostali także wyróżnieni 
podczas Dni Pola w Grubnie jako najlepsi w re-
gionie toruńskim. 
A. Wiśniewski – drugi od prawej strony.

K.Bober

NARADA SOŁTYSÓW

Cudze chwalicie, swego nie znacie…
 Prawie wszystkie sołectwa z Gminy 
Chełmża przystąpiły do opracowywania Pla-
nów Rozwoju Miejscowości na najbliższe lata. 
Autorami planów są mieszkańcy, którzy obecnie 
poświęcają czas i angażują się w bezpośrednią 
pracę nad ich opracowaniem. Termin na wy-
pracowanie pomysłów rozwoju wsi mieszkańcy 
mają do początku września br. To do nich nale-

ży wybór tego, co uznają za najlepsze i zasadne, 
aby poprawić warunki życia w swojej miejsco-
wości.   Odpowiedzi na potrzebę zdefi niowania 
kierunków dalszego rozwoju swoich wsi próbo-
wali szukać Sołtysi podczas wspólnej z Wójtem 
Gminy Jackiem Czarneckim trasy jaką odbyli po 
gminie w dniu 30 czerwca br. Wójt J.Czarnecki 
zwrócił uwagę na ważność powstających w so-
łectwach dokumentów. Wójt zaznaczył, że przy-
gotowywane strategie dla poszczególnych wsi są 
podstawą przygotowania strategii gminy, a co za 
tym idzie planowania budżetu gminy na kolejne 
lata. W sumie sołtysi odwiedzili 20 miejscowo-
ści, w tym obiekty użyteczności publicznej tj. 
szkoły, sale sportowe, świetlice wiejskie, obiekty 
sportowe a  także niektóre instytucje prowadzą-
ce działalność na terenie gminy. Zapoznali się 
ze stanem dróg gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich przebiegających 
przez teren gminy. Poznali 
infrastrukturę i specyfi kę 
wybranych miejscowości. 
Wyjazd Sołtysów po ob-
szarze gminy poprzedziła 
wspólna narada z Wójtem 
Gminy, podczas której 
omówione zostały sprawy 
bieżące dotyczące sołectw. 
Udział w naradzie z soł-
tysami wzięli także kie-
rownicy i pracownicy UG. 
Między innymi rozmawia-
no o fi nansach gminnych, 
bezpieczeństwie i porządku 
w gminie w okresie letnim, 
o najbliższych imprezach 
i wydarzeniach. Kierownik 
Ref. Gospodarki Komunalnej Mariusz Gumiń-
ski zwrócił uwagę na przyszłe zmiany w ustawie 
o gospodarce śmieciowej, która wprowadzi rów-
nież zmiany w gminnym systemie selektywnej 
zbiórki odpadów. Poza tym Komendant Straży 

Gminnej Grzegorz Stramek mówił między in-
nymi o bezpieczeństwie podczas festynów w 
sołectwach i zagrożeniach na jakie narażona jest 
młodzież w okresie wakacyjnym. Z kolei Wójt 
poinformował sołtysów o systemie radarowym 
na terenie Gminy. ”- Mieszkańcy Gminy będą 
informowani o akcjach radarowych, bo nie oni 
mają płacić mandaty, ale nie oznacza to wcale, że 

mieszkańcy nie mają 
przestrzegać prędko-
ści”. Skarbnik Gminy 
Marta Rygielska do-
konała podsumowa-
nia zebranego przez 
sołtysów podatku za 
I i II kwartał 2011 r. 
Stwierdziła, że im 
bardziej „ruchliwy” 
sołtys, tym więcej 
pieniędzy w kasie 
gminnej. Jak wyni-
ka z fi nansowych 
podliczeń, najwięk-
szą skutecznością 

w poborze podatków w I półroczu wykazali 
się sołtysi sołectw: Sołtys Grzegorza (84,52 %), 
Sołtys Kończewic (79,98%), Sołtys Zajączkowa 
(73,86%), Sołtys Windaka (70,22%), Sołtys Mi-
rakowa (64,80%), Sołtys Bielczyn (61,47%), Soł-
tys Dziemion (64,41%).
Spotkanie Wójta z sołtysami zakończyło się 
w świetlicy w Dźwierznie, gdzie panie z miej-
scowego KGW wspólnie z sołtysem zadbały 
o przygotowanie poczęstunku. Sołtysi mieli 
okazję zobaczyć, jakie korzyści niesie za sobą 
współpraca lokalnych organizacji z Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Tak się 
składa, że świetlica w Dźwierznie jest uczestni-
kiem projektu unijnego pod nazwą „Świetlica ze 
smakiem”, a miłe przyjęcie tutaj Wójta Gminy z 
sołtysami jest tego dowodem. W trakcie objazdu 
po gminie niespodziankę dla sołtysów  przygo-

towały panie z KGW w Głuchowie, które poczę-
stowały wszystkich pysznym ciastem i kawą, za 
co bardzo dziękujemy.

K. Orłowska

Sołtysi na terenie Gimnazjum w Głuchowie obejrzeli salę fi tness.

Wójt Jacek Czarnecki z Sołtysami gościł w pracowni Malwa w Zelgnie.
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Drogi gminne
Modernizacja kontynuowana

 W trakcie jest drugi etap realizacji za-
dania z 2010 roku pn. ,,Remont (modernizacja) 
dróg gminnych i dróg wewnętrznych’’ o łącznej 
długości 14.237 mb poprzez powierzchniowe 
utrwalenie podbudowy emulsją i grysami’’.
W ramach w/w zadania zmodernizowane zosta-
nie także 18 odcinków dróg na terenie Gminy 
Chełmża. 
W ostatnim czasie wykonane zostały roboty na 
drodze gminnej nr 100556 C i drodze dojazdo-
wej do ,,Orlika’’ w miejscowości Grzywna. Rów-
nolegle Gmina Chełmża wykonuje moderniza-
cje skrzyżowania drogi powiatowej nr 2026 C 
Browina – Grzywna - Sławkowo z drogą gminną 
nr 100556 C w miejscowości Grzywna. 
Roboty wykonywał Zakład Drogowo – Budow-
lany s.c. z siedzibą w Rogowie 23 gm. Lubicz za 
kwotę 5.149.693,20 zł brutto. Zadanie zostało 
podzielone na etapy realizacji/ Przewidywany 
termin całkowitego zakończenia prac sierpień 
2012  r.

Łukasz Kowalski

 Nic prostszego. Wystarczy przy-
stąpić do realizacji projektu gminnego pn. 
„Internet dla wszystkich szansą rozwoju 
mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy 
Chełmża”. Termin składania wniosków upły-
wa 22 sierpnia br. Warto się pospieszyć, bo dla 
pierwszych 200 zgłoszeń gmina oferuje spe-
cjalne zasady wsparcia.
Osoby zakwalifi kowane do wzięcia udziału w 
projekcie będą ponosić koszt tylko 1,23 zł brutto 
miesięcznie za korzystanie z łącza internetowe-
go o prędkości 512/256 kbps. Gmina Chełmża 
poniesie koszty zakupu, montażu i serwisowania 
u użytkowników sprzętu zapewniającego odbiór 
sygnału internetowego. Szczegółowe warunki 
nieodpłatnego udostępnienia sprzętu określi 
umowa użyczenia zawarta z poszczególnymi 
odbiorcami. Dodatkowo uczestnicy projektu 
będą mogli skorzystać z  nieodpłatnego szkole-
nia z zakresu podstawowej obsługi komputera 

i posługiwania się  nim jako narzędzia dostępu 
do sieci Internet. Ta przedmiotowa inicjatywa to 
kolejny krok w kierunku upowszechniania do-
stępu do Internetu w gminie, a zarazem ukłon 
w kierunku tych mieszkańców, których nie stać 
na comiesięczną kilkudziesięciozłotową opłatę.  
Stąd też decyzja Rady Gminy Chełmża o wspar-
ciu rozwoju i dostępu do sieci Internet miesz-
kańców Gminy Chełmża. Podjęte działanie to 
również walka z technicznym wykluczeniem 
cyfrowym, które według danych Urzędu Mar-
szałkowskiego na terenie gminy wynosi 75% 
powierzchni. Dostęp do Internetu bezprzewo-
dowego uzyskają mieszkańcy z takich miejsco-
wości jak  Browina, Grzywna, Kiełbasin, Mała 
Grzywna, Nawra, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, 
Zalesie. W projekcie będą mogły wziąć udział 
również osoby zamieszkałe na obszarach bez-
pośrednio sąsiadujących z w/w miejscowościa-
mi.  Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 

września 2011 r. do grudnia 
2012 roku. Na skorzysta-
nie z proponowanej formy 
dostępu do Internetu może 
zostać złożony tylko jeden 
wniosek na lokal mieszkalny lub dom jednoro-
dzinny. Druk wniosku można pobrać ze strony 
www.gminachelmza.pl lub w Sekretariacie UG 
w Chełmży. Warunkiem zakwalifi kowania się 
do udziału w projekcie oraz uzyskania wsparcia 
oprócz złożonego  wniosku będzie również  po-
twierdzenie technicznych możliwości włączenia 
wnioskodawcy do programu przez operatora 
uczestniczącego w projekcie. Dodatkowo pierw-
szeństwo w zakwalifi kowaniu do udziału w pro-
jekcie mają osoby będące podatnikami Gminy 
Chełmża, które jednocześnie złożą wniosek o 
założenie konta w systemie e-Podatki tworzo-
nego w ramach projektu pn. „Rozlicz się przez 
Internet, uzyskaj informację z elektronicznego 
okienka- stworzenie elektronicznego systemu 
usług dla ludności w Gminie Chełmża”. System 
ten stworzy możliwość bieżącego monitorowa-
nia stanu należności podatkowych wobec Gmi-
ny Chełmża poprzez sieć Internet. Założenie i 
korzystnie z systemu e-Podatki będzie darmo-
we. 

K.O.

 Na podstawie informacji otrzymanej 
z Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Toruniu informujemy, że w okresie 
od czerwca 2011r. do maja 2012r. trwać będzie 
ogólnopolska kampania multimedialna pn. 
„Zrób test na HIV” . Jej głównym celem jest 
podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i 
AIDS oraz promowanie testowania w kierunku 
HIV, zwłaszcza w punktach konsultacyjno-dia-
gnostycznych, w których można wykonać test 
anonimowo i bezpłatnie. Kampania Krajowego 
Centrum ds. AIDS realizowana jest w ramach 
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapo-
biegania Zakażeniom HIV. Zapobieganie HIV 
za pomocą szczepionki nie jest możliwe, ponie-
waż dotychczas jej nie ma i nic nie zapowiada 
jej szybkiego przygotowania tak, aby mogła być 
powszechnie stosowana. Dlatego bardzo ważne 
są podane poniżej podstawowe informacje nt. 
„Jak mogę uniknąć zakażenia HIV” 
1. używam tylko własnych przyborów kosme-
tycznych, w tym żyletek, sprzętu do golenia i 
depilacji,
2. przekłuwam uszy, wykonuję zabiegi kosme-

tyczne i robię tatuaż tylko w specjalistycznych 
gabinetach,
3. używam jednorazowych, sterylnych igieł i 
strzykawek,
4. nie biorę narkotyków,
5. jestem wierny partnerowi i oczekuję wierno-
ści od mojego partnera,
6. nie podejmuję kontaktów seksualnych pod 
wpływem alkoholu,
7. wiem, że prezerwatywa zmniejsza ryzyko za-
każenia HIV,
8. jeśli w moim życiu były ryzykowne zacho-
wania-rozważę wykonanie testu na obecność 
wirusa HIV.
Więcej informacji dotyczących HIV i AIDS 
można znaleźć na www.aids.gov.pl oraz w 
Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznycm przy 
Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i 
Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgo-
ska 1, gdzie anonimowo i bezpłatnie można zro-
bić badanie w kierunku wirusa HIV we wtorki 
w godz. 15.00 do 18.00 oraz w piątki w godz. 
14.00 do 18.00, tel. 56 622 68 31. 

Anna Feeser-Bering

Profi laktyka zakażeń HIV

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
Przyjdź na bezpłatne badania

 W przychodni w Grzywnie w mie-
siącu lipcu prowadzone były bezpłatne badania 
profi laktyczne. Mieszkańcy naszej gminy mogli 
skorzystać z następujących usług medycznych:
1) pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru pozio-
mu glukozy, określenia wagi ciała, oraz udziele-
nia porady lekarskiej dla planowanych do przy-
jęcia 100 osób w celu ewentualnego wczesnego 
wykrycia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i 
walki z otyłością;
2) badania krwi oceniającego wydolność ne-
rek, badania ogólnego moczu, badania moczu 
w kierunku mikroalbuminurii oraz udzielenia 
porady lekarskiej dla planowanych do przyjęcia 
20 osób powyżej 40 roku życia, w celu ewentu-
alnego wczesnego wykrycia przewlekłej niewy-
dolności nerek;
3) szczepienia ochronnego przeciwko pneumo-

kokom dla planowanych do przyjęcia 20 osób 
zdrowych powyżej 65 roku życia, a także osób 
poniżej 65 roku życia z chorobami przewlekłymi 
celem zwiększenia odporności.
W przypadku większego zainteresowania okre-
ślone wyżej limity ilościowe mogą być zwiększo-
ne. 
Z ofertą przeprowadzenia badań do Gminy wy-
stąpiła prowadząca w Grzywnie NZOZ Praktykę 
Lekarza Rodzinnego Pani Cecylia Kwabiszew-
ska, która z myślą o mieszkańcach szczególnie 
okolicznych miejscowości postanowiła zaan-
gażować się w przeprowadzenie powyższych 
przedsięwzięć. Na ten cel Rada Gminy przezna-
czyła w budżecie 9.600zł. Dzięki temu wszyscy 
mieszkańcy, którzy zgłosili się na w/w badania  
mięli okazję wykonanać je bezpłatnie. 

A.Feeser-Bering

Internet coraz bardziej dostępny

Chcesz mieć internet za złotówkę miesięcznie?

y 
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 W dniu 16 czerwca br.  na polach 
Gospodarstwa Rolnego Andrzeja i Romual-
da Wiśniewskich w Sławkowie miejsce miała 
impreza rolnicza Dzień Buraka Cukrowego. 
Organizatorem tego dużego przedsięwzięcia 
był Nordzucker Polska. Impreza miała charakter 
plenerowy.

 Gospodarstwo państwa Wiśniewskich 
specjalizuje się między innymi  w uprawie ro-
ślin okopowych, o czym świadczy struktura za-
siewów gospodarstwa: buraki cukrowe – 98ha, 
pszenica konsumpcyjna – 220 ha, rzepak – 103 
ha, ziemniaki – 72 ha i warzywa 12 
ha. Jak powiedział sam gospodarz 
Andrzej Wiśniewski, w uprawie 
warzyw gospodarstwo dopiero co „ 
raczkuje”, ale ma już w planach za-
wiązanie grupy producenckiej wa-
rzywnej.
Podczas imprezy, w której udział 
wzięło szerokie grono plantatorów 
buraka z Chełmży, Mełna, Uni-
sławia, przybyła także duża grupa 
plantatorów z Wielkopolski. Gość-
mi wydarzenia były także koncerny 
cukrownicze i fi rmy współpracujące 
z plantatorami. Tego rodzaju 
imprezy rolnicze to  możliwość  po-
szerzania wiedzy i wymiany kon-
taktów między plantatorami, kierownictwem 

Spółki, pracownikami działów obsługi plantato-
rów, organizacjami związkowymi oraz fi rmami 
zaopatrującymi rynek branży rolno-spożywczej.
 Na polu, gdzie odbywała się impreza, 
były również zlokalizowane poletka demonstra-
cyjne. Na prezentowanych poletkach można 
było zaobserwować wpływ określonego  typu 

gleby na wzrost i rozwój plantacji bu-
raków cukrowych. Poza tym ciekawą 
ekspozycją była przygotowana wystawa 
sprzętu rolniczego i prezentacje dotyczą-
ce upraw buraków cukrowych. W spe-
cjalnym namiocie historycznym można 
było obejrzeć wystawę starego sprzętu 
do uprawiania i zbioru buraków cukro-
wych w minionym wieku. 
 Jeśli chodzi o najważniejszy produkt 
pochodzący z uprawy buraków jakim 
jest cukier, to na jednej z przedwojen-
nych kart pocztowych prezentowanej  
na wystawie  można było przeczytać 

to,  co każdy powinien wiedzieć o cukrze...pod 
względem wartości odżywczych „Nie żałujcie 
waszym dzieciom cukru, jest on najtańszym i 
najzdrowszym pokarmem”…. Czy dzisiaj ta sen-
tencja jest prawdziwa?

K.O.

Plantatorzy w Sławkowie

Dzień Buraka Cukrowego

PLONY 2011

Trudne rzepakowe żniwa
 Koniec lipca to czas żniw. Najpierw 
tzw. małe żniwa, do których tradycyjnie zalicza 
się zbiór jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, 
wyprzedzające zazwyczaj te właściwe o ok. 2 ty-
godnie. 
Okres żniw dla rolników jest czasem trudnym 
ze względu na potrzebę dużego zaangażowania 
energii na zagospodarowanie tego, co przez kil-
ka poprzednich miesięcy próbowano wyprodu-
kować na polach.  Odpowiednie wyposażenie 
sprzętowe to nie wszystko – dla udanego zbioru 
potrzebna jeszcze jest sprzyjająca pogoda.
W bieżącym roku jak dotychczas pogoda  nie 
jest przychylna rolnikom. Wymarznięcia zimo-
we, szkody spowodowane przez przymrozki w 
maju, lokalne gradobicia – wszystkie te zjawiska 
swoimi odstępstwami od normalnych zjawisk 
pogodowych, przyczyniły się do znacznych strat 
na wielu polach, także na terenie Gminy Chełm-
ża. Co prawda jak dotąd ominęły nas zjawiska 
ekstremalne w postaci nawałnic i gwałtownych 
burz z gradobiciami jakie wystąpiły w innych re-
jonach kraju, ale przekropna pogoda lipcowa nie 
sprzyja pracom na polach.
Dane stacji meteorologicznej w Kończewicach 
(http://46.171.7.50:82/) pokazują, że w latach 
1947 – 2000  przeciętne wieloletnie opady w 
lipcu dla naszej okolicy wyniosły 76,9 mm/m2 
, w roku bieżącym od 1 do 25 lipca spadło po-
nad 125 mm/m2  a więc prawie o 70% więcej niż 
średnia wieloletnia.
Szczególnie trudny jest zbiór rzepaku ozimego. 
Plantacje mocno ucierpiały w okresie zimy i 
wczesnej wiosny – ok. 30 % zostało zaoranych. 
Te, które pozostały są mocno przerzedzone, za-
chwaszczone i nierówno dojrzewające. Ciepła i 
wilgotna pogoda sprzyja rozwojowi chorób na 
łuszczynach, co zdecydowanie ujemnie wpływa 
na wysokość i jakość plonu. Wszystko to utrud-
nia zbiór i pogarsza wynik ekonomiczny pro-
dukcji. Zbierane przez rolników plony są bardzo 
niskie, a przy tak niesprzyjającej pogodzie osta-
teczny plon jest niepewny do końca.  Mimo dość 
wysokich cen skupu nie jest to dobry rok dla pro-
ducentów rzepaku.

K.Bober

 Straż Gminna rozpoczęła na terenie 
gminy akcję „Radar” . Wskazane zostały miejsca 
drogowe, w których kierowcy nagminnie prze-
kraczają dozwoloną prędkość, a radar będzie re-
jestrował naruszenia przepisów drogowych. Pod 
okiem radaru pozostają centra wsi, okolice szkół, 
gdzie bezpieczeństwo pieszego jest najbardziej 
narażone na piratów drogowych, których szcze-
gólnie latem na naszych drogach nie brakuje. W 
miesiącu lipcu przeprowadzonych zostało sześć 
sesji radarowych. Radar wystawiony został  przy 
drogach  wojewódzkich w terenie zabudowanym   
w miejscowościach  Grzywna, Pluskowęsy, Zel-
-gno  i Sławkowo. Akcja pozwoli także  stworzyć 
pewien ranking miejsc, w których drogowi piraci 
są codziennością.

K.O.

Bezpieczeństwo na drogach

Uwaga - Akcja RADAR KOMUNIKAT
Uporządkujmy stary sprzęt 

 Gmina Chełmża wspólnie z Za-
kładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Chełmży 
na dzień 10 września 2011 r ( tj. sobota) 
ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabaryto-
wych, które stanowią: meble domowe, meble 
ogrodowe, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny.
Mieszkańcy gminy zainteresowani w/w ak-
cją zbiórki odpadów wymienione sprzęty 
powinni w godz. 6.00 – 9.00 dostarczyć w 
następujące punkty ich odbioru: Kółko Rol-
nicze Grzywna, Kółko Rolnicze Kuczwały, 
Kółko Rolnicze Kończewice, Kółko Rolnicze 
Skąpe, Oczyszczalnia Ścieków Dźwierzno-
-Zelgno.
Bezwzględnie zbiórce nie podlegają  odpady 
niebezpieczne.

Ref. GK

Od lewej: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Ryszard Bober, Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Radny Gminy 
Henryk Fałkowski i gospodarz imprezy Andrzej Wiśniewski.



 W ostatnim czasie trzy pary małżeń-
skie z naszej gminy świętowały dostojne jubi-
leusze małżeńskie. Te wspólne  60 lat to symbol 
wierności i miłości rodzinnej, to dowód wza-
jemnego zrozumienia istoty związku małżeń-
skiego, to wzór i piękny przykład dla młodych 
pokoleń wstępujących w związek małżeński. Bo 
nie sztuka pokochać – sztuką jest wytrwać, nie 
sztuka jest się pobrać – sztuką jest się dobrać i 
zgrać.
 Jubileusz 60-lecia zawarcia związ-
ku małżeńskiego obchodzili Państwo Marta  i 
Konrad Ziółkowscy z Parowy Falęckiej. Z tej 
okazji  spotkał się z nimi Zastępca Wójta Gminy 
Chełmża Kazimierz Bober wręczając Państwu 
Ziółkowskim list gratulacyjny, bukiet kwiatów i 
upominek okolicznościowy. Podczas spotkania 
z Jubilatami i ich rodziną  Zastępca Wójta  po-
gratulował długoletniego pożycia małżeńskiego 
i życzył kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz 
radości i satysfakcji.
Wspólne 60 letnie  rodzinne życie to   powód do 
dumy i radości dla najbliższej rodziny.

Państwo Marta i Konrad Ziółkowscy pochodzą 
z Parowy Falęckiej. Związek małżeński zawarli 
dokładnie 10 czerwca 1951 r w Papowie Bisku-
pim. Przez lata prowadzili gospodarstwo rolne, 
które przejął jeden z synów. Wychowali pięcioro 
dzieci. Jesień życia umila Jubilatom dziesięcioro 
wnucząt i sześcioro prawnucząt.
 Dokładnie 18 czerwca br. 60 lat mi-
nęło także od dnia ślubu państwa Bogumiły 
i Tadeusza Rumińskich z Kuczwał. Państwo  
Rumińscy zawarli ślub w Czernikowie, a w Ku-
czwałach mieszkają od 1958 roku. Tutaj zakupili 
ziemię, wybudowali budynki  i rozpoczęli pracę 
we własnym gospodarstwie. Państwo Rumińscy 
wychowali  jednego syna i doczekali się  dwóch 
wnuków i dwóch prawnuków. Mieszkają sami, 
ciesząc się dobrym zdrowiem mimo sędziwego 

wieku. Z okazji Jubileuszu  państwo Rumińscy 
otrzymali  list gratulacyjny od Wójta Gminy 
Chełmża, kwiaty oraz okazjonalny prezent, któ-
re wręczył Jubilatom Zastępca Wójta Kazimierz 
Bober.
 Z kolei w USC  w Chełmży swój ju-
bileusz 60-lecia małżeństwa w obecności Wójta 
Gminy Jacka Czarneckiego obchodzili Państwo 
Stefania i Józef Drewniak z Grzywny. Wójt 
Gminy  w obecności Kierownika USC odzna-
czył Jubilatów  medalami nadanymi przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie 
pożycie. Państwo Drewniak pochodzą z obecne-
go województwa podkarpackiego. Do Grzywny 
przybyli z rodzinnej miejscowości Futoma. Tutaj 
w 1958 r zakupili swoje gospodarstwo i zamiesz-
kali. Obecnie zamieszkują wspólnie z córką i jej 
rodziną. Doczekali się czterech wnuków i trójki 
prawnuków.

 Wszystkim Dostojnym Jubilatom ży-
czymy dużo zdrowia i pomyślności na kolejne 
wspólne lata.

K.O.

„Barwy lata, 
dary jesieni” 

Przysiek, 10.09.2011r.
 
 Zapraszamy na coroczny festyn „Bar-
wy Lata, Dary Jesieni” w Przysieku koło Toru-
nia. W programie: Święto Ziemniaka, dożynki 
ekologiczne, kiermasze, konkursy z nagrodami, 
konsultacje.
TERMIN: 10.09.2011r.
Koszt: 13,00 zł/osoba
ZGŁOSZENIA i PYTANIA: Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża, Brąchnówko 18, 
87-140 Chełmża, tel. 56 637 71  29; e-mail: cik@
gminachelmza.pl 

Sprawy obywatelskie
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Czytelnicy miesiąca czerwiec
    Grzywna: Patryk Szulc

Głuchowo: Natalia  Pawella
Zelgno: Klaudia Zakrzewska

JUBILEUSZE 

Wzorowe małżeństwa
 Od 2002 r. do 2010 r. zmalała o 1/4 
liczba gospodarstw rolnych w Polsce, o 8 proc. 
spadła powierzchnia upraw - poinformował 
p.o. prezesa GUS Janusz Witkowski, przedsta-
wiając na posiedzeniu sejmowej komisji rolnic-
twa wstępne wyniki powszechnego spisu rolne-
go z 2010 r. Poprzedni odbył się w 2002 r. 
Ze spisu rolnego wynika, że od 2002 r. nastąpiły 
znaczące zmiany w polskim rolnictwie. Spadła 
liczba gospodarstw o 1/4 - do 2,3 mln, przy tym 
poprawiła się ich struktura, mniej jest gospo-
darstw najmniejszych, wzrosła zaś liczba mają-
cych powyżej 15 hektarów - mówił prezes GUS. 
Z danych GUS wynika, że 70 proc. polskich 
gospodarstw ma mniej niż pięć hektarów, tylko 
8,6 proc. liczy więcej niż 15 ha. Największych, 
czyli powyżej 50 ha, jest 27 tys., co stanowi 1,2 
proc. Witkowski zauważył, że w efekcie zacho-
dzących zmian wzrosła średnia wielkość gospo-
darstw - z ok. 7 ha w 2002 r. do prawie 8 ha w 
2010 r. 
W ciągu ostatnich ośmiu lat zmniejszyła się po-
wierzchnia użytków rolnych o prawie 8 proc. (o 
1,4 mln ha). Obecnie rolniczo jest wykorzysty-
wanych ok. 15,5 mln hektarów. Na większości 
użytków rolnych - 68 proc. - zasiane są zboża, 
na 21 proc. znajdują się łąki i pastwiska. Na pro-
dukcję zbóż wykorzystywane jest mniej ziemi. 
Prawie dwukrotnie zwiększyła się  natomiast 
powierzchnia upraw rzepaku. Więcej jest tak-
że sadów, jednak ich udział w strukturze upraw 
jest niewielki i wynosi tylko 2,3 proc. 
Zmieniła się także struktura hodowli zwierząt. 
Rolnicy trzymają o 4 proc. więcej bydła, ale o 
18 proc. mniej trzody chlewnej oraz o ponad 22 
proc. - owiec. W efekcie nastąpiło zwiększenie 
pogłowia zwierząt przypadających na jedno go-
spodarstwo specjalistyczne. 
Zmiany zaszły też w wyposażeniu wsi w ma-
szyny i urządzenia rolnicze. Więcej jest niż w 
2002r. ciągników i kombajnów oraz opryski-
waczy. To efekt zmian w strukturze produkcji 
rolniczej - wyjaśnił Witkowski. Z badania GUS 
wynika, że w końcu czerwca 2010 r. jeden trak-
tor przypadał na 10,6 ha, podczas gdy w 2002 r. 
na 12,4 ha. 
Najnowszy spis wykazał, że w rolnictwie pra-
cuje 2,3 mln osób, z czego zdecydowana więk-
szość w gospodarstwach indywidualnych jako 
tzw. rodzinna siła robocza. Witkowski ocenił, 
że w rolnictwie pracuje 14-17 proc. wszystkich 
zatrudnionych w gospodarce narodowej. 
Szef GUS podkreślił, że osób, które pracują tyl-
ko w gospodarstwach rolnych, jest jedynie 1,95 
mln. Natomiast na stałe i dorywczo ogółem 
pracuje w rolnictwie w ciągu roku ponad 4,5 
mln osób.

Na podstawie www.ppr.pl

GUS 
Zmiany w polskim rolnictwie

Młoda para w UG
 Do grona par małżeńskich dołączyli 
Małgosia i Krystian Małkowie, którzy w dniu 23 
lipca br. powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. 
Tak się składa, że oboje są pracownikami UG w 
Chełmży. Jeszcze raz życzymy im dużo miłości, 
wiele  pomyślności i szczęścia na wspólnej życio-
wej drodze. Podążajcie wzorem małżeństw, które 
dzisiaj mogą być dumne ze  wspólnych 60 lat.

Pracownicy UG Chełmża



Z obrad Rady Gminy Chełmża
Pomożemy szpitalowi w Chełmży

 Decyzją lipcowej sesji Rady, Gmina 
Chełmża jako wspólnik Szpitala Powiatowego 
Sp. z o.o. objęła  200 udziałów po 500zł każdy, 
w podwyższonym kapitale zakładowym szpitala 
co stanowi wartość 100.000zł.  W wyniku pod-
wyższenia udziałów Gmina Chełmża na dzień 
dzisiejszy posiada łącznie 300 udziałów po 500zł 
każdy, o łącznej wartości 150.000zł. 
Objęcie przez gminę nowych udziałów ma zwią-
zek z podwyższonym kapitałem zakładowym 
Spółki z kwoty 6.344.000zł do kwoty 7.714.000zł 
poprzez utworzenie 2.740 nowych udziałów o 
wartości nominalnej po 500zł każdy.
Dzisiaj szpital realizuje wielką inwestycję. Łącz-
ny koszt inwestycji  kosztować będzie Spółkę 19 
mln 200 tys. zł. Udziałowcami Spółki jest pięć 
gmin, dwie fi rmy i osoby prywatne – lekarze. 
W minionym roku szpital z uwagi na przepro-
wadzona standaryzację usług poniósł straty na 
kwotę 217 tys. zł. Ponad 90% przychodów szpi-
tala to kontrakty z NFZ. Szpital swoją działalno-
ścią obejmuje 6 oddziałów, 11 poradni, 1 oddział 
opieki, 5 pracowni diagnostycznych. Placówka 
posiada nowoczesny tomograf komputerowy, 
którego koszt zakupu wyniósł 2 mln. zł. Pozo-
stałego sprzętu medycznego w ostatnim czasie 
zakupione zostało z kolei na 5 mln. zł. Poza tym 
Szpital w Chełmży to największa fi rma w okoli-
cy, która zatrudnia 250 osób.

 Potrzebę wsparcia fi nansowego dla 
szpitala przez nasz samorząd, osobiście na se-

sji Rady Gminy argumentowali obecni Prezes 
Spółki Leszek Pluciński i Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej Szpitala Danuta Jabłońska – Drąże-
la.
Objęte udziały pozwolą na dokończenie obec-
nej inwestycji, która jak zapowiedział sam Pre-
zes, we wrześniu br. fi niszuje. Poza tym Prezes 
Pluciński poinformował, że plan fi nansowy dla  
Spółki zakłada, że szpital na koniec br. powinien 
się zbilansować.

K.O.

w szereg interesujących gier i  zabaw oraz za-
jęć edukacyjno-poznawczych. W  ramach pół-
kolonii dzieci otrzymywały suchy prowiant, 
napoje, owoce i słodycze, a także atrakcyjne 
i praktyczne nagrody podczas różnych kon-
kursów plastycznych, sportowych, wiedzy sa-
morządowej i ekologiczno-przyrodniczej  pod 
hasłem „Bądź Przyjacielem Przyrody” dofi -
nansowane przez Powiat Toruński, Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu, 
Samorząd Gminy Chełmża. Zajęcia odbywały 
się w pięknej scenerii  zespołu parkowo-pała-
cowego w Brąchnówku, a także  podczas wy-
cieczek  do Myślęcinka, Torunia i Sopotu oraz 
Gdańska. 
W zajęciach uczestniczyło codziennie prawie 
40 dzieci , którymi  opiekowały się nauczyciel-
ki z Małej Szkoły w Brąchnówku. Kadrę Peda-
gogiczną wspierali  pracownicy obsługi szkoły 
oraz wolontariusze ze szkół ponadgimnazjal-
nych. Codzienne zapatrzenie  zapewniał  Pan 
Andrzej Talarek  i sklep w Browinie.  „Ekolo-
giczne Wakacje” zakończyły się wycieczką do 
Sopotu. Chociaż pogoda tego dnia nie była sło-
neczna, było chłodno i deszczowo, to i tak nie-
którzy korzystali z kąpieli morskiej,  a wszyscy 
ze spacerów plażami Sopotu. Zmęczeni , ale 

bardzo zadowo-
leni autostradą 
wróciliśmy do 
Brąchnówka. 
W s z y s t k i m 
d a r c z y ń c o m , 
sponsorom i 
osobom zaan-
gażowanym, w 
tym opiekunom 
dzieci na półko-
loniach bardzo 
serdecznie dzię-
kuję.
Janusz Iwański

Brąchnówko 

Wakacyjne atrakcje
              Tradycyjnie już od 2000r  Stowarzy-
szenie „Edukacja i Przyszłość”   w Brachnówku  
zorganizowało  w okresie wakacji półkolonie 
dla dzieci w wieku 7-13 lat z Browiny i Brąch-
nówka  i okolic tym razem  pod hasłem „Eko-
logiczne Wakacje – Ekopotyczki”. Organizato-
rom zależało, aby każdemu uczestnikowi wpoić 
ideę: „BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY”. 
Według opinii uczestników półkolonii zajęcia 
były bardzo atrakcyjne i ciekawe, obfi towały

Sprawy obywatelskie
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 Panie uczestniczące w projekcie z 
zakresu promocji zdrowego stylu życia pn. 
„SPORT I REKREACJA  DLA WSZYSTKICH 
- ZDROWIE DLA KAŻDEGO” - Zachowaj 
trzeźwy umysł – zakończyły go na Górze Św. 
Wawrzyńca k/Chełmna pokonując w tym celu 
rowerami trasę prawie 35 km. We wspólnym 
wyjeździe paniom towarzyszył Zastępca Wójta 
Kazimierz Bober.
 Uczestniczki projektu w okresie kwie-
cień – lipiec systematycznie brały udział w za-
jęciach sportowych stacjonarnych i terenowych. 
Do zajęć  stacjonarnych wykorzystana została 
sportowa baza gimnazjum w Głuchowie. Z kolei 
zajęcia terenowe objęły piesze marsze z kijakmi 
nordic walikng i wycieczki rowerowe. Zajęcia 
prowadziła instruktorka Małgorzata Sadowska-
(absolwentka AWF w Gdańsku).

Podsumowanie projektu odbyło 
się w świetlicy wiejskiej w Głu-
chowie. Udział w spotkaniu wziął 
Zastępca Wójta Kazimierz Bober 
i Przewodnicząca GKRPAiPN 
Stanisława Staieczek. Uczest-
niczki projektu: Halina Osuch 
i Maria Krauze, obydwie z Głu-
chowa, to panie które wykazały 
się stuprocentową frekwencją 
udziału w projekcie i w nagrodę 
otrzymały specjalne upominki 
ufundowane przez Wójta Gminy Chełmża. Poza 
tym panie na zakończenie tej sportowej inicjaty-
wy wzięły również udział we wspólnym wyjeź-
dzie do Szymbarka.
Projekt zrealizowany został ze środków samo-
rządu gminnego w ramach programu profi lak-

tycznego GKRPA iPN. 
Uczestniczki projektu gotowe są i chętne do jego  
kontynuacji w najbliższym czasie.
 Realizatorzy projektu dziękują pa-
niom z KGW w Głuchowie za przygotowanie  
poczęstunku dla uczestniczek projektu.

K.O.

Ruch to zdrowie
Dojechały do mety

Przed pomnikiem Wojewody Stefana Łaszewskiego w Toruniu

Od lewej: Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Szpitala Danuta Jabłońska – Drążela i Prezes 
Spółki Leszek Pluciński.



Edukacja i kultura

 KURENDA                                                                   GAZETA GMINY CHEŁMŻA                                                                                str. 8

WYCIECZKA MIESZKAŃCÓW
I BIESZCZADZKA WYPRAWA

 W dniach od 5 do 9 lipca sołectwo Li-
znowo zorganizowało wyjazd w Bieszczady. W 
drodze odwiedziliśmy muzeum H. Sienkiewicza 
w Oblęgorku, oraz dąb Bartek w miejscowości 
Zagnańsk. Drugi dzień okazał się niełaskawy, bo 
ciągle padał deszcz, ale przewodnik p. Paweł po-
kazał nam Bieszczady w pigułce. Objechaliśmy 
góry autobusem, a piękne widoki podziwiali-
śmy przez szyby. Odwiedziliśmy miejscowość 
Komańcza, gdzie został internowany Kardynał 
Wyszyński. Dzień zakończył się wizytą nad Za-
lewem Solińskim. Nie bez powodu Cz. Niemen 
śpiewał „Zielone wzgórza nad Soliną”. Urze-
kła nas przyroda oraz niezapomniane widoki. 
Następnego dnia pogoda potraktowała nas ła-
skawie, zaświeciło słoneczko. Postanowiliśmy 
wspiąć się na górę zwaną „Chatką Puchatka” 
1228m.Chcieliśmy zdobyć najwyższy szczyt 
Bieszczadów Tarnicę l346m, ale aura pokrzyżo-

wała nam plany. Potem pływaliśmy po zalewie 
statkiem wycieczkowym, a dzień zakończyliśmy 
ogniskiem, które zorganizowała nam p. Wan-
da właścicielka domu noclegowego. Piątek był 
dniem wyjazdu na Ukrainę. Cmenatarz Łycza-
kowski oraz Orląd Lwowskich wywarł na nas 
ogromne wrażenie. Również samochody zapar-
kowane na środku lwowskich ulic. Chałwa przy-
wieziona z za sąsiedzkiej granicy smakowała 
niepowtarzalnie. W ostatni dzień po śniadaniu 
ruszyliśmy w drogę do domu. Dłuższą przerwę 
zrobiliśmy w Sandomierzu. Chcieliśmy poznać 
uliczki, pięknego miasteczka, które wykorzysty-
wano do nakręcenia serialu „Ojciec Mateusz”. 
O godzinie 1 w nocy wyprawa dobiegła końca. 
Polecam Bieszczady, bo są urokliwe i zaskaku-
jące. Urzekły nas swoją dzikością i życzliwością 
mieszkańców. Na pewno tam wrócimy.

Barbara Pawella

Dziękujemy

 Dziękujemy Sołtysowi Sołectwa 
Bocień-Świętosław Markowi Huzarskiemu za 
przekazanie do Biblioteki Samorządowej  w 
Zelgnie pięknych maskotek do kącika dziecię-
cego 

Dziękujemy 
Jola Pawełczyk

 Dzięki przyłączeniu się do gminnego 
programu o tej nazwie 50 osób z Kończewic, Na-
wry i Bogusławek za symboliczną kwotę mogło 
uczestniczyć w rodzinnym wyjeździe do Stegny 
i Malborka. To inicjatywa z tradycją. W wyjaz-

dach, na które zaprasza Wójt Gminy i GKRPA 
frekwencja jest stuprocentowa. Dzieci wraz z 
rodzicami lub babciami spędziły czas na zwie-
dzaniu Malborka z wagoników kolejki oraz kilka 
godzin wypoczywały na plaży w Stegnie.

Letnie inicjatywy
„Wieś aktywna-mozaika inicjatyw dla zdrowia”

Spotkanie z mieszkańcami
Recepta na długoletniego sołtysa

 Lipcowe spotkanie mieszkańców 
sołectwa Pluskowęsy stało się przede wszyst-
kim wyjątkową okazją do podziękowania 
byłemu długoletniemu sołtysowi Pluskowęs 
panu Władysławowi Owczarczykowi za lata 
pracy na urzędzie sołtysa. Udział w spotkaniu 
wziął Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
 Młodzi sołtysi z Gminy o receptę na 
długoletniego sołtysa powinni zapytać pana 
Władysława, bo tylko on może im podpo-
wiedzieć co należy zrobić, aby osiągnąć tak 
długoletni staż sołtysowania w jednym sołec-
twie. Jedno jest pewne – należy zdobyć sobie 
zaufanie ludzi, którzy chcą współpracować z 
„instytucją” jaką jest Sołtys. Osobiście za 57 
lat pracy na rzecz sołectwa podziękował panu 
Owczarczykowi Radny Pluskowęs Henryk 
Fałkowski.
Pan Radny wspólnie z Małżonką w dowód 
uznania dla Długoletniego Sołtysa ufundo-
wał turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny w 
Sanatorium Uzdrowiskowym  „Krystynka” w 
Ciechocinku. Pan Fałkowski wspólnie z pa-
nem Owczarczykiem niejednokrotnie współ-
pracowali przy przedsięwzięciach, inwesty-
cjach jakie na przestrzeni tych wielu lat miały 
miejsce w tym sołectwie. Pan Owczarczyk na 
wspomniany turnusie będzie wypoczywać ra-
zem ze swoją żoną Genowefą we wrześniu br.

 Spotkanie mieszkańców miało także 
charakter merytoryczny. Wójt Jacek Czarnec-
ki przedstawił i omówił najbliższe plany i za-
mierzenia samorządu na inwestycje, w tym na 
obszarze Pluskowęs i Zalesia. Z kolei przybyli 
na spotkanie mieszkańcy mieli okazję zada-
wać pytania i uzyskać od Wójta odpowiedź na 
nurtujące ich tematy.

K.O.

Od lewej: Radny Pluskowęsy Henryk Fałkowski i 
były Sołtys Władysław Owczarczyk.



Edukacja, kultura i sport
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Teatr w Grzywnie

 Spektakl ”O Janie Pawle II” został 
wystawiony w Grzywnie. Przedstawienie przy-
gotowała Grupa Teatralna Seniorów pn Teatr 
Niebylejaki  z Wojewódzkiego Ośrodka Anima-
cji Kultury w Toruniu. W serdecznej atmosferze 
poznaliśmy postać Wielkiego Papieża.

E. Chojnacka
Procesja w Liznowie

 Na zakończenie oktawy Bożego Cia-
ła odbyła się msza święta i procesja. Proboszcz 
L.Lewandowski uważał, że w każdej wsi, która 
należy do parafi i Grzegorz mają odbyć się msze i 
procesje. Zamierzenie zostało zrealizowane.

Krystyna Chmiel

Biblioteka w Zelgnie 
Oponki Pani Bożenki 

Wybraliśmy nazwę na oponki Pani Bożenki. Naj-
bardziej spodobała się nam nazwa zaproponowa-
na przez Panią Krystynę Wolak – „BOCIUSIE”.

Jola Pawełczyk

 Dwa turnieje- nocny na Orliku w 
Grzywnie i dzienny w ośrodku wypoczynko-
wym w Zalesiu, blisko 12 godzin rywalizacji i 
22 uczestników. Tak w skrócie wyglądało Grand 
Prix w Siatkówce Plażowej o Mistrzostwo Gmi-
ny Chełmża.
Zmieniona dwudniowa formuła turnieju wyma-
gała od uczestników już nie tylko czysto tech-
nicznych umiejętności siatkarskich, ale także 
doskonałego przygotowania fi zycznego. Bowiem 
na ogólną klasyfi kację zawodów składał się wy-
nik zarówno pierwszego, jak i drugiego turnie-
ju. Grand Prix rozpoczęło się o godzinie 18 na 
boiskach do siatkówki plażowej przy gminnym 
Orliku, a zakończyło się tuż przed północą. A 

już następnego dnia od godziny 10 uczestnicy w 
upale rywalizowali na plaży w Zalesiu, aby około 
godziny 16 poznać ostateczne wyniki.
Maksymalną liczbę punktów, a więc zwycięstwo 
w obu turniejach i bezapelacyjny tytuł najlepszej 
siatkarskiej pary na plaży uzyskali zawodnicy z 
Nowej Chełmży- Mateusz Drapiewski i Mateusz 
Grubecki. Miejsce drugie wywalczyli siatkarze 
z Kończewic Bartosz Dudek i Kamil Pleskot, a 
trzecie nazywani „Wielkimi Braćmi” rodzeń-
stwo Bartek i Marek Kamińscy z Głuchowa. Bli-
sko podium byli młodzi zawodnicy Szymon Sta-
siorowski i Patryk Andrzejewski, którzy okazali 
się największą niespodzianką zawodów.
Na wyróżnienie zasługują także wszystkie panie: 
Katarzyna Mieszczańska, Agnieszka Zygarska, 
Paulina Sikorska, Agnieszka Dendesz, Małgo-
rzata Sadowska, które ambitnie rywalizowały o 
jak najlepszy wynik w turnieju.
Najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe i 
pamiątkowe puchary z rąk radnego Bartłomieja 
Kamińskiego, który był ich fundatorem.
Nagrodę indywidualną otrzymała najstarsza 
para tej siatkarskiej imprezy- Kazimierz Bober 
i Wojciech Popławski z Kończewic.
Najbliższe zawody to Piłkarskie Mistrzostwa 
Gminy Chełmża, które odbędą się 15 sierpnia 
2011 na boisku w Kończewicach, początek od 
godziny 9.30.
Już dziś serdecznie zapraszam miłośników fut-
bolu. 

Gminny Organizator Sportu 
Marcin Sadowski

SIATKARSKI MARATON  NA PLAŻY

Zwycięska para - od lewej: Mateusz Grubecki i 
Mateusz Drapiewski

Turystyka i wypoczynek
Powitaliśmy lato w Zalesiu

 W plenerze, nad pięknym jeziorem 
Chełmżyńskim mieszkańcy naszej gminy w 
dniu 19 czerwca br. powitali lato. I tak ośrodek 
rekreacyjno – wypoczynkowy w Zalesiu stał się 
centrum wypoczynku,  rozrywki i sportu. W 
otwarciu sezonu uczestniczył Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki, Radni Gminni i Sołtysi oraz miesz-
kańcy i turyści. Tak się złożyło, że przejazdem w 
Zalesiu gościł Zbigniew Sosnowski Podsekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, który wziął udział w inauguracji 
sezonu turystycznego. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom wiele atrakcji. Pogoda dopisała. 
Jak na lato przystało było trochę słońca, wiatru 
i trochę deszczu. Program pikniku był  ciekawy, 
znalazło się wiele atrakcji, zarówno sportowych, 

jak i kulturalnych.  Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, zaczynając od najmłodszych, kończąc na 

najstarszych. Na terenie ośrodka rozegrany  zo-
stał Turniej Siatkówki Rekreacyjno – Plażowej, 
który od lat skupia grono miłośników. Dzieci 

wzięły udział w konkursowych zabawach ro-
dzinnych. Swoje talenty wokalne i taneczne 
na scenie zaprezentowali mieszkańcy gminy. 
W koncercie inaugurującym lato w Zalesiu 
zagrał zespół Trzy Gitary - jedna z najlep-
szych polskich grup wykonujących przeboje 
Czerwonych Gitar i Trzech Koron. Wysoki 
poziom artystyczny zespołu i łudząco po-
dobne do oryginału głosy muzyków spowo-
dowały, iż koncert Trzech Gitar znakomicie 
wpisał się w klimat pikniku. 

K.O.
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Sport szkolny - było lepiej niż w roku ubiegłym

Piłka Nożna Halowa Wicemistrzynie Powiatu Gimnazjum Głuchowo

Piłka Siatkowa Wicemistrzowie Powiatu Gimnazjum Głuchowo

Piłka Siatkowa Wicemistrzynie Powiatu Gimnazjum Głuchowo

Unihokej Wicemistrzynie Powiatu Gimnazjum Pluskowęsy

Unihokej Wicemistrzowie Powiatu Gimnazjum Pluskowęsy
W.Rosiński

Unihokej Mistrzynie Powiatu SP Sławkowo

 Dnia 19 czerwca 2011r na piaskowych boiskach ośrodka w 
Zalesiu  odbył się 7  turniej siatkówki rekreacyjno-plażowej.  Wzięło 
w nim udział 15 drużyn 4-osobowych a zawodnicy reprezentowali nie 
tylko Chełmżę i okolice, ale także inne rejony Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego oraz Kwidzyn. Ambitnie walczyły drużyny z Gminy 
Chełmża reprezentujące Zalesie, Głuchowo, Dziemiony, Nową Chełmżę 
i Kończewice.
Po rywalizacji „każdy z każdym” w grupach wyłoniono 8 ćwierćfi nali-
stów, którzy dalej grali systemem pucharowym. Od tej fazy rozgrywek 
aż do fi nału mecze były bardzo zacięte a poziom gry rósł wraz ze staw-
ką meczu. Ostatecznie w turnieju zwyciężyła drużyna „Sprytne liski” 
(Chełmża-Kikół), która 2:1 pokonała drużynę „No Name” (Łysomice-
-Toruń). III miejsce zajęła drużyna „Krzyżaki” z Kwidzyna po wygranej 
2:0 z drużyną „Chełmża”. Zdobywcy miejsc I-IV otrzymali puchary i na-
grody rzeczowe, Sponsorami turnieju i fundatorami nagród byli „Nowa 
Energia/Wind Park Łysomice Sp z o.o, „Diagnotest” – K. Lewandowski 
z Zelgna, Regionalna Liga Siatkówki Old-boy, fi rma „Bios” oraz Gmina 
Chełmża . 
Zwycięską drużynę tworzyli: Jakub Urtnowski, Piotr Kołtuński, Tomasz 
Bonisławski i Dariusz Bonisławski.

K.Bober, Fot. K.O.

ZALESIE - SPORT i REKREACJA
Turniej na powitanie lata



Samorządowy serwis informacyjny
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 Lipiec jest dla piłkarzy okresem prze-
rwy w rozgrywkach. Jest to czas na podsumowa-
nie minionego sezonu, wnioski i plany na przy-
szłość. W tym celu zawodnicy młodzieżowych 
drużyn Cyklonu, spotkali się na nowym boisku 
w Kończewicach.
Podczas spotkania przy ognisku  podsumowano 
rozgrywki sezonu 2010/ 2011. Juniorzy młod-
si uplasowali się na 2 miejscu w rozgrywkach 
ligowych, trampkarze na 5. Trenerzy- Marek 
Zając (trener II kasy piłki nożnej) oraz Zenon 
Sadowski (instruktor piłki nożnej, obaj absol-

wenci AWF Gdańsk)- omówili prawidłowości 
szkolenia oraz postęp młodych zawodników.  
Podczas takiego spotkania nie mogło zabraknąć 
piłki nożnej. Na koniec imprezy rozegrano mecz 
Rodzice- Młodzież. Po zaciętej,  równorzędnej 
walce, zwycięstwo odnieśli rodzice.
Aż 36 ambitnych, zdolnych piłkarzy, profesjo-
nalni szkoleniowcy- mamy potencjał, by wie-
rzyć, że następny sezon przyniesie jeszcze więk-
sze sukcesy.

Fot. Marek Zając
Zenon Sadowski

ZAKOŃCZENIE SEZONU W KOŃCZEWICACH

Piłkarskie spotkanie

Zagrali o Puchar Radnego 
 W miejscowości Skąpe odbył się 
I turnieju Piłki Nożnej o Puchar Radnego 
Gminy Chełmża Adama Galusa.Turniej cieszył 
się dużym zainteresowaniem . W turnieju zagra-
ła młodzież jak również dorośli łącznie około 60 
osób. Każdy z uczestników w nagrodę otrzymał 
piłkę nożną .
W trakcie turnieju pokaz  umiejętności żonglo-
wania piłką jak również jeszcze wielu innych 
sztuczek piłkarskich pokazała Grupa DMo3.
 I turniej o puchar Radnego Gminy 
Chełmża Adama Galus wygrała drużyna FC 
Skąpe w składzie: Mądzielewski Maciej, Marek 
Chojnacki, Łukasz Borowicz, Tomasz Kwella, 
Rutkowski Piotr. 
 Pragnę podziękować Sebastianowi 
Chryszczak za oprawę muzyczną i  panu Rafa-
łowi Chryszczak za poprowadzenie turnieju i 
sędziowanie, jak również wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do tego, aby ten turniej mógł się 
odbyć. Radny - Adam Galus 

Lokalna integracja
Loteria z rowerem

 Społeczność sołectwa Mirakowo i 
mnóstwo przybyłych gości bawiło się na festynie 
rodzinnym. Pogoda dopisała, a  więc wszystkie 
zaplanowane atrakcje mogły się odbyć.
Dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa. 
Przybyli na festyn wykupili niemal wszystkie 
losy z nadzieją, że może uda  się wylosować ro-
wer ufundowany przez Wójta Gminy Chełmża, 
który ostatecznie powędrował do  mieszkanki 
Mirakowa. 

Także nie zabrakło atrakcji sportowych dla doro-
słych i zabaw dla dzieci, które w tym dniu przy-
gotowali organizatorzy. Rozegrane zostały dwa 
mecze piłkarski i siatkarski. W meczu siatków-
ki – Samorząd Gminny – Sołectwo Mirakowo, 
po zaciętej walce i sześciu piłkach meczowych 
3:2 wygrała drużyna Samorządu Gminnego, 
dla której puchar odebrał Zastępca Wójta Gmi-
ny Chełmża Kazimierz Bober.  Z kolei w meczu  
piłki nożnej pomiędzy  Sołectwem  Mirakowo a 
przedstawicielami pobliskich sołectw :  Plusko-
węsy i Kiełbasin. Niestety zwycięski puchar trafi ł 
na ręce sołtysa Sołectwa Pluskowęsy Dominika 
Zająca.
 Mnóstwo atrakcji czekało też na dzie-
ci, które  mogły wziąć udział w zabawach z clow-
nami, poczuć się jak strażak lub bawić się na 
dmuchanych zamkach, trampolinach oraz skosz-
tować waty cukrowej. W zabawach i konkuren-
cjach dla dzieci czekało sporo nagród ufundo-
wanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
  Zabawa przy pięknej aurze 
trwała do godziny trzeciej  nad ranem, a uczest-
nikom przygrywał zespół FORTE. 

E. Lewandowska
Sołtys, Rada Sołecka i Radny  Mirakowa serdecz-
nie dziękują sponsorom, mieszkańcom i wszyst-
kim osobom, które pomogły w organizacji festy-
nu rodzinnego.

Wyjazd do Poznania
 Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe do Poznania na Targi Regionów i Produktów Turystycz-
nych – TOUR SALON 2011. Termin wyjazdu: 21.10.2011r. Koszt 42,00 zł/osoba ( koszt przejazdu, bilet 
wstępu, ubezpieczenie).
ZGŁOSZENIA i PYTANIA: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, 

        tel. 56 637 71  29; e-mail: cik@gminachelmza.pl 
Targi TOUR SALON co roku gromadzą na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz 
wielotysięczną publiczność w tym klientów in-
dywidualnych, szukających pomysłów na cie-
kawe spędzanie wolnego czasu. Targi są miej-
scem szerokiej prezentacji krajów, regionów, 
najnowszych ofert i atrakcji turystycznych. 
Targom towarzyszy co roku bogaty program 

wydarzeń - konferencji, seminariów, prezenta-
cji, pokazów i konkursów.
Dla zwiedzających Tour Salon to okazja do 
zapoznania się z zachęcającymi ofertami tu-
rystycznymi, możliwość poznania nowinek w 
branży, produktów turystycznych czy chociaż-
by skuszenie się na atrakcje oferowane przez 
wystawców m. in. pokazy, konkursy i degusta-
cje na stoiskach, czy też występy artystyczne na 

scenie. Poza możliwościami, które Tour Salon 
daje wystawcom oraz zwiedzającym, przyczy-
nia się on także do promowania walorów na-
szego kraju za granicą i tym samym pomaga 
budować markę i wizerunek Polski, jako miej-
sca nieskażonego, posiadającego swój wyjątko-
wy charakter i uplasowanego na turystycznej 
mapie Europy. 



Adres redakcji: Gazeta Gminy Chełmża „KURENDA”, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. Tel. 675-60-76, fax 675-60-79,
Email: kurenda@gminachelmza.pl. Wydawca: Urząd Gminy w Chełmży, www.gminachelmza.pl
Zespół redakcyjny:  Katarzyna Orłowska(redaktor naczelny), Paweł Rutkowski (skład) 
Druk: Zakład Produkcyjno-Usługowy “DRUKARNIA”, 86-200 Chełmno, ul.Rycerska 19. Nakład 1500 egz.  


