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WYBORY PARLAMENTARNE 2011’ 

Jak zagłosowali mieszkańcy
 9 października 2011 roku 
odbyły się w naszym kraju Wybory 
Parlamentarne do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. W Gminie 
Chełmża  wyborcy  głosowali  na 
posłów i senatorów w 10 obwodowych 
komisjach wyborczych: Kończewice, Głuchowo, Grzywna, 
Sławkowo, Pluskowęsy, Zelgno, Grzegorz, Skąpe, Browina 
DPS, Browina ZOL. Do udziału w wyborach parlamentarnych 
uprawnionych było 7 508 mieszkańców naszej gminy.  Frekwencja 
wyborcza   wyniosła 33,87%, co stanowi 2543 oddanych głosów. 
W gminie  w wyborach do Sejmu RP wyniki głosowania na 
poszczególne komitety wyborcze przedstawiają się następująco: 
KW Prawo i Sprawiedliwość – 684 głosy
KW Polska Jest Najważniejsza – 30 głosów
Komitet Wyborczy SLD – 224 głosy
Komitet Wyborczy Ruch Palikota – 198 głosów
Komitet Wyborczy PSL – 509 głosów
Komitet Wyborczy PPP –Sierpień 80 -  15 głosów
KW Platforma Obywatelska RP – 603 głosy
KW Nowa Prawica  - Janusz Korwin – Mikke – 29 głosów
 W wyborach do Senatu RP mieszkańcy oddali swoje głosy 
na następujących kandydatów:
Filar Marian Andrzej – 546 głosów
Frąckiewicz Marian Michał – 393 głosy
Milczarek Jarosław Tomasz – 139 głosów
Polak Wojciech  Józef – 666 głosów
Wyrowiński Jan Alfons – 670  głosów.   KO

Gminne Święto Edukacji Narodowej
Stypendia 2011’

 Na gminne obchody Święta Edukacji Narodowej zjechało do Grzywny 
szerokie grono uczniów z rodzicami, dyrektorzy szkół gminnych, nauczyciele, za-
proszeni goście i mieszkańcy. Wójt Gminy Jacek Czarnecki z okazji Święta Eduka-
cji Narodowej podziękował nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi 
szkół za pracę na rzecz Samorządu Gminy Chełmża. Po raz jedenasty stypendia 
im. Jacka Luntkowskiego odebrali uczniowie szkól ponadgimnazjalnych i gimna-
zjum akademickiego.     Patrz str. 6 i 7

ORGANIZATORZY
Wójt Gminy Chełmża, Stowarzyszenie Budowy Kopca 

„Ziemia Polaków” w Kończewicach, Centrum Szkolenia Artylerii 
i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema w Toruniu, Stowarzyszenia 

Miłośników Artylerii i Militariów  w Toruniu, Muzeum Wojsk 
Lądowych w Bydgoszczy, Fundacja Historii Polskiej Broni 
Pancernej w Toruniu, Inspektorat  Wsparcia Sił Zbrojnych  

w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa  im. Ks. Leona Poeplau w 
Kończewicach, Gimnazjum w Głuchowie

W trakcie obchodów: prezentacja głównej gwiazdy imprezy 
- repliki czołgu Renault FT-17 zbudowanej  specjalnie na po-
trzeby fi lmu „Bitwa Warszawska 1920”, rekonstrukcje mun-
durów wojskowych z różnych epok,  pokazy broni strzeleckiej  
i białej, pokaz dynamiczny pojazdów opancerzonych, wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycznych, przejażdżki pojazdami 
militarnymi.

Na zdj. Nagrodę  Samorządową pani Annie Kordowskiej - nauczycielce z SP w 
Grzywnie wręcza Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.
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 14 października br.  został otwarty 
62-kilometrowy odcinek autostrady A1 z 
Torunia do Nowych Marzów. Dzięki temu  do 
Gdańska możemy dojechać w nieco ponad 
godzinę. Przez pierwsze 90 dni nową trasą 
będziemy jeździć bezpłatnie. Z kolei od 14 
stycznia za podróż z Torunia do Trójmiasta 
trzeba będzie zapłacić 29,90 zł.
Teraz autostradą A1  teraz możemy dotrzeć 
na Wybrzeże, a w 
przyszłości dojedziemy 
do południowej granicy 
Polski. W Nowych 
Marzach nowa trasa 
łączy się z istniejącym 
już 90-kilometrowym 
odcinkiem drogi 
p r o w a d z ą c y m 
do Gdańska. 
Budowa drugiego 
etapu autostrady 
A1 rozpoczęła się w 
połowie 2009 roku. 
Roboty objęły między 
innymi budowę 
nowego odcinka trasy 
z Nowych Marzów do 
Lubicza, rozbudowę 
istniejącego odcinka z 
Lubicza do toruńskich 
Czerniewic, dokończenie budowy mostów przez 

Wisłę i Drwęcę pod Toruniem oraz budowę 
nowej przeprawy przez Wisłę pod Grudziądzem. 
Na trasie powstały trzy węzły autostradowe 
w Nowych Marzach, Lisewie i Lubiczu, jeden 
obwód utrzymania autostrady w Grabowcu 
oraz cztery pary punktów obsługi podróżnych: 
Malankowo, Drzonowo, Nowy Dwór i Nowa 
Wieś. W Malankowie będzie też działać stacja 
benzynowa.

KO

Drogi w regionie

A-1 Nowe Marzy – Czerniewice otwarta

Wójt Jacek Czarnecki wręczył Panu Cezaremu Grabarczykowi Ministrowi 
Infrastruktury widokówkę promocyjną z pozdrowieniami z węzła Dźwierz-
no, który nie został wybudowany przy inwestycji A-1.

Fundusz Sołecki 

Piękne wsie
 W dalszym ciągu trwają prace 
nad realizacją funduszu sołeckiego za rok 
2011. Obecnie budowane jest ogrodzenie 
parku wiejskiego w miejscowości Grzegorz 
i przy świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Brąchnówko. Dzięki działaniom w ramach 
funduszu sołeckiego oblicze wsi zmienia się 
na bardziej estetyczne i schludne, a miejsca 
spotkań mieszkańców sołectw nabierają 
bardziej przytulnego charakteru.

Na zdjęciach widoczne są wykonane 
ostatnio grill w miejscowości Dziemiony 
i balustrada przed świetlicą wiejską w 
miejscowości Browina.

K.Makowiecki

Remonty gminne

GOPS na nowe 
 Jeszcze w tym roku podopieczni 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
udadzą się  do nowych pomieszczeń, 
które przygotowywane są pod działalność 
ośrodka na pierwszym piętrze budynku 
administracyjnego przy ul. Paderewskiego.
 Prace remontowe wykonują 
pracownicy Brygady Budowlanej przy 
UG Chełmża. Z kolei instalację wodno-
kanalizacyjną, centralne ogrzewanie oraz 
instalację elektryczną wykonuje Firma 
Handlowo-Usługowa „MAKI” Magdalena 
Makuracka z Chełmży.  
Ogólny koszt przygotowania pomieszczeń 
kosztować będzie samorząd 100 tys. zł.

KO

Inwestycje w budowie
Parking utwardzony

 Zakończono remont parkingu przy 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Bocień. 
Remont polegał na utwardzeniu kostką betonową 
typu POLBRUK parkingu oraz chodników 
przy świetlicy w miejscowości Bocień. Roboty 
zostały wykonane przez Brygadę Budowlaną 
Gminy Chełmża z materiałów brukarskich 
zakupionych w 2010 roku. 

Remonty dróg gminnych
 Rozpoczęto wykonanie zadania pn. 
,,Remont (modernizacja) dróg gminnych w 
miejscowości Pluskowęsy, Skąpe, Januszewo 
i Kończewice – Ogrodniki polegający na 
wykonaniu podbudowy dróg’’. Zadanie 
polega na wykonaniu remontu drogi gminnej 
nr 1005533 C w miejscowości Pluskowęsy na                       

odcinku o długości 1425 mb oraz drogi gminnej 
nr 100549 C w miejscowości Kończewice – 
Ogrodniki na odcinku o długości 1435 mb. 
Roboty wykonywane są przez fi rmę Firma 
Handlowo – Usługowa ,,KIC – TRANS’’ z 
Drzycimia za kwotę 145.712,00 zł brutto. 
Planowany termin zakończenia listopad 2011 
r.
 Zakończono wykonanie zadania pn. 
,,Remont drogi gminnej nr 100576 C w 
miejscowości Parowa Falęcka polegającego na 
wykonaniu podbudowy z gruzu budowlanego 
dostarczonego przez Zamawiającego na 
odcinku o długości 840 mb.. Roboty zostały 

wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Budowlanych ,,DROBUD’’ Sp. Jawna 
z Chełmży za kwotę 44.926,89 zł brutto. 

Ł.Kowalski
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Urząd Gminy Chełmża

Wpłaty w kasie
Kasa UG czynna jest 

codziennie w godzinach:
7.00 – 11.00

12.00 – 14.30

We wtorki:
7.30 – 11.00

12.00 – 14.30 

Projekt „ Zacznij od nowa – aktywne działanie”
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
już po raz czwarty realizował projekt systemowy
 pt. „Zacznij od nowa – aktywne działanie” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytetu VII „ Promocja integracji 
społecznej”. Projekt jest współfi nansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą 
w realizacji projektu jest Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Toruniu oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego. 
  W ramach projektu „Zacznij od 
nowa – aktywne działanie” realizowany 
był Program Aktywności Lokalnej , który 
obejmował  Głuchowo i  Bielczyny. W 
sierpniu 10 kobiet podopiecznych  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyło 
w zajęciach, które odbywały się w świetlicy 
w Głuchowie. Panie odbyły zajęcia z 
zakresu szkoły rodzica, warsztatów 
zarządzania budżetem domowym, 

obsługi komputera i poczty internetowej. 
Dodatkowo odbyły indywidualne konsultacje 
z doradcą zawodowym. 

W październiku dla wszystkich 
uczestniczek projektu zostanie zorganizowany 
wyjazd integracyjny do Warszawy, na którym 
Panie będą zwiedzać Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernika. 
Ponadto projekt zostanie zakończony uroczystą 
konferencją, która będzie promowała jego 
rezultaty.
 Dzięki realizacji projektu, uczestniczki 
podniosły poziom wiedzy oraz umiejętności 
społecznych i zawodowych. Wierzymy, iż 
pozwoli to  na efektywne poszukiwanie pracy  
oraz umożliwi sprawne poruszanie się po 
współczesnym rynku pracy. Ponadto spowoduje 
to wzrost samooceny, motywacji i aktywności 
społecznej , jak również podniesie wiarę we 
własne możliwości. Rezultat projektu zakłada 
powrót na rynek pracy oraz  reintegrację 
społeczną uczestniczek projektu.       J.Murawska

W niedzielne przedpołudnie 
2 października br około 50 mieszkańców naszej 
gminy skorzystało z badania spirometrycznego 
i rtg płuc. Ich wykonanie było możliwe 
dzięki udziałowi Gminy w „Regionalnym 
Programie Profi laktyki Chorób Płuc”, którego 
realizatorem jest Samorząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 Program adresowany w głównej 
mierze był do osób palących papierosy powyżej 
40 roku życia, jednakże z badań skorzystali Ci 
wszyscy, którzy byli nimi zainteresowani. Badania 
wykonywali specjaliści z Centrum Pulmonologii 
w Bydgoszczy. Natomiast lekarz pulmonolog 
dokonywał analizy wyniku oraz udzielał porady. 
Udział Gminy w realizacji projektu wiązał się z 
pokryciem kosztów spirometrii i zdjęcia płuc.
Informujemy, że wyniki rtg płuc są do odbioru 
w Urzędzie Gminy Chełmża, pokój nr 7. 
Prosimy o ich odbiór.

Przypomnijmy także, że w ramach 
„Regionalnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Nowotworów Skóry”, w którym 
również braliśmy udział, pod koniec miesiąca 
marca br u zainteresowanych wykonane zostało 
nieinwazyjne bezbolesne badanie znamion 
w kierunku czerniaka i innych nowotworów 
skóry. Można było także skorzystać z porady 
lekarzy dermatologów, którzy przyjechali do 
nas z Kliniki Dermatologicznej w Bydgoszczy. Z 
badań skorzystało 39 osób. W kilku przypadkach 
wydano skierowanie na badania specjalistyczne 
do Pracowni Dermatochirurgii Kliniki 
Dermatologicznej oraz do Centrum Onkologii. 
Badania te fi nansowane były także budżetu 
Gminy Chełmża.  

Anna Feeser-Bering

Profi laktyka w gminie

W obawie o płuca

 Toruńskie Centrum Caritas 
odtworzyło w Chełmży  Ośrodek Wsparcia 
Caritas mieszczący się przy       ul. Polnej. 
Uroczyste  otwarcie placówki nastąpiło w dniu  
29 września 2011 r. W budynku mieści się 
Noclegownia z 20 miejscami, Schronisko dla 
osób bezdomnych z 10 wolnymi miejscami oraz 
Mieszkania Chronione z  8 wolnymi miejscami.
Budowę Ośrodka Wsparcia Caritas trwała rok 
czasu. Idea powstania Centrum mogła stać się 
rzeczywistością dzięki pozyskanym funduszom 
pochodzącym z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Całość inwestycji oszacowana 
została na wartość 2 miliony 100 tysięcy złotych, 
z czego 65% pochodziło ze środków unijnych,            
a pozostałą część, stanowi wkład własny Miasta 
Chełmży, Gminy Łysomice, Zakładu Materiałów 
Opatrunkowych w Toruniu, fi rmy Nestle – 
Pacyfi k, fi rmy Oferta. Pomoc udzieliło również 
wielu ofi arodawców wśród których jest Gmina 
Chełmża. Placówka świadczy kompleksową 
pomoc skierowaną do dzieci w formie Ogniska 
Wychowawczego. Wsparcie resocjalizacyjne do 
osób bezdomnych oraz osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej spowodowanej różnymi 
nagłymi zdarzeniami losowymi i niedostatkiem 
materialnym. Placówka świadczy również 
wsparcie psychologiczne, prawne oraz doraźną 
pomoc polegającą na bezpłatnym wypożyczaniu 
sprzętu rehabilitacyjnego. Dodatkowo 
Ośrodek zajmuje się rozdysponowaniem 
nadwyżek żywności  unijnej dla ubogich i 
rodzin wielodzietnych, którą po raz pierwszy 
mieszkańcy gminy mogli otrzymaćw miesiącu 
wrześniu. Żywność wydawana jest przez 
pracowników Ośrodka, na złożony wcześniej  
wniosek  i potwierdzony przez pracowników 

socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

A.Bykowska
 

NOWE   DZIAŁANIA
TORUŃSKIEGO   CENTRUM   CARITAS   W  CHEŁMŻY

Informacje o przetargach
1) Został rozstrzygnięty przetarg na remont 
(modernizacja) dróg gminnych w miejscowości 
Pluskowęsy, Skąpe, Januszewo i Kończewice 
Ogrodniki polegający na wykonaniu podbudowy 
dróg. Zamawiający dopuścił składanie ofert 
częściowych z uwzględnieniem podziału na 
dwie części obejmujące: drogę w Pluskowęsach 
i Kończewicach Ogrodnikach oraz drogę w 
Skapem i w Januszowie. W każdej części złożono 
po trzy oferty. Najkorzystniejsze cenowo oferty 
dla tych części złożyła fi rma KIC-TRANS Piotr 
Różycki z Drzycimia. Cena oferty za wykonania 
drogi w Pluskowęsach i Kończewicach 
Ogrodnikach wynosi 145.712,00zł. W 
przypadku części II dotyczącej drogi w Skapem 
i w Januszowie rozstrzygnięcie będzie możliwe 
w przypadku, gdy Rada Gminy zabezpieczy w 
budżecie brakującą kwotę – cena oferty najtańszej 
przewyższała zabezpieczone pierwotnie środki i 
wynosiła 146.862,00zł.. 
2) Został rozstrzygnięty przetarg na 
,,Rekultywację terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz 
budowę skweru rekreacyjnego w miejscowości 
Pluskowęsy”. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła fi rma STALBUD 
Jarosław Rachuba ze Złotorii za całkowitą cenę 
brutto oferty  813.875,45 zł .
3) Został ogłoszony przetarg na „ Udzielenie 
kredytu długoterminowego w kwocie 
3.705.215,00zł.”. Termin składania ofert 
zaplanowano na dzień 15.11.2011r.

A.Feeser-Bering
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Rolnictwo i ochrona środowiska

 W okresie jesienno-zimowym częstym 
sposobem pozbywania się odpadów komunal-
nych jest ich spalanie w piecach i kotłowniach 
domowych, a latem - palenie śmieci na dział-
kach. Proceder ten jest niezgodny z prawem oraz 
niekorzystny pod względem ekonomicznym i 
zdrowotnym.
Niska wydajność energetyczna śmieci nie po-
zwala na znaczne oszczędności na zakupie opału, 
a ponadto podczas spalania odpadów z gospo-
darstwa domowego przedostają się do atmosfery 
szkodliwe substancje chemiczne oraz nieprzy-
jemny zapach. Dym ze spalanych śmieci zawiera 
trujący dla ludzi i zwierząt tlenek węgla oraz tle-
nek azotu, który może uszkodzić płuca. Ponadto 
w takim dymie znajduje się wiele innych szko-
dliwych substancji: dwutlenek siarki, chlorowo-
dór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny i 
furany. Te związki chemiczne unoszące się w po-
wietrzu zwiększają występowanie chorób układu 
oddechowego. Często dolegliwości zaczynają się 
od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci 
narażone są na tego typu schorzenia, objawiają-
ce się m.in. w postaci alergii. Spalając śmieci w 
domowych piecach narażamy nie tylko zdrowie, 

ale także instalację grzewczą oraz przewody ko-
minowe, ponieważ powoduje to osadzanie się 
dużych ilości sadzy, co stwarza zagrożenie poża-
rowe.
Całkowity zakaz palenia dotyczy takich odpa-
dów, jak: opony, folie, wszelkiego rodzaju opa-
kowania plastikowe, styropian, gąbki, kable 
itp. Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach, „kto 
wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady 
poza spalarniami odpadów lub współspalarnia-
mi odpadów, podlega karze aresztu (do 30 dni) 
albo grzywny od 500 zł do 5 000 zł”. Dopusz-
czalne jest jedynie spalanie na świeżym powie-
trzu odpadów roślinnych (liście, gałęzie, trawa) 
w okresie od połowy października do połowy 
kwietnia.
Statystycznie każdy z nas produkuje około 300 
kg odpadów rocznie. Łącznie daje to ogromne 
ilości śmieci, które stają się poważnym proble-
mem nie tylko w Polsce, ale także w pozostałych 
krajach UE. W związku z tym Komisja Europej-
ska podjęła działania mające na celu rozwiązanie 
problemów z odpadami. Strategia ta polega na 
efektywnym i co najważniejsze - bezpiecznym 
pozbywaniu się śmieci. Jedną z takich metod 

jest termiczne przekształcanie odpadów w in-
stalacjach zwanych potocznie spalarniami. W 
profesjonalnych spalarniach wszystko odbywa 
się pod ścisłą kontrolą. Spalanie zachodzi w bar-
dzo wysokiej temperaturze 800-1150°C, podczas 
gdy w piecach domowych 200-500°C. Wysoka 
temperatura ogranicza możliwość powstania 
szkodliwych substancji, a spaliny są oczyszczane 
przy użyciu systemu specjalnych fi ltrów. Proces 
spalania jest monitorowany, co pozwala na ciągłą 
kontrolę. Obecnie w Europie istnieje nieco po-
nad 400 takich instalacji, które poma-gają roz-
wiązywać problemy z rosnącą ilością odpadów.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania 
odpadów komunalnych w urządzeniach do tego 
celu nieprzystosowanych, ale to my sami powin-
niśmy być świadomi tego, na co narażamy sie-
bie i innych paląc śmieci w domowych piecach 
lub na działce. Jest to nie tylko niebezpieczne 
dla zdrowia, ale i kosztowne, bo grozi wysoką 
grzywną.
Grzegorz Masiota KPODR Minikowo, Oddział 
w Przysieku, PZDR w Grudziądzu
Przedruk z „Wieś Kujawsko-pomorska” nr 123 
z 2011 r.

EKOLOGIA

Wysokie kary za palenie śmieci

 Na terenie gminy 
została  przeprowadzona zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
Wzorem lat minionych  odbyła się również 
jesienna akcja „Sprzątania Świata”. 

Mieszkańcy  gminy dzięki zorganizowanej akcji 
mogli pozbyć się starych mebli, sprzętu RTV i 
sprzętu AGD, Znaleźli się  zainteresowani, którzy 
skorzystali z możliwości zbiórki i dostarczyli 
wspomniane odpady  w wyznaczone miejsca 
zbiórki. Łącznie zebrano niecałe dwie tony 
sprzętów. Akcja mieszkańców nic nie kosztowała. 
Koszty zbiórki pokrył samorząd gminny. 
 Co roku w gminie przeprowadzana 
jest akcja „Sprzątania Świata”, w którą 
szczególnie włączają się uczniowie szkół z 
gminy. Tak było i tym razem. Efektem akcji jest 
zebranie przez mieszkańców  2,8 ton śmieci. 
Tegoroczna  osiemnasta już  edycja akcji 
„Sprzątanie Świata-Polska 2011” na terenie kraju  
odbywała się pod hasłem przewodnim  „Lasy 
to życie - chrońmy je”. Do akcji przyłączył się 
również Polski Związek Wędkarski, którego 
członkowie uporządkowali tereny przyległe do 
jezior na terenie gminy. Pamiętajmy, że takimi 
właśnie działaniami wzmacniamy świadomość 
ekologiczną i promujemy  postawy przyjazne 
otaczającemu nas środowisku.           KO

Ochrona środowiska

Efekty wielkiej zbiórki
 Pojawiła się nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Oznacza to, że gmina będzie 
zobowiązana do wywozu śmieci – wszystkich 
odpadów komunalnych. W gminach w 
drodze  przetargów będzie się wyłaniać 
przedsiębiorstwa, które będą odbierać 
śmieci od mieszkańców. 
 Założenia nowego systemu 
gospodarowania odpadami przedstawiają 
się następująco:
• Właściciel nieruchomości 
będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za 
gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
• W zamian za opłatę gmina przejmie 
obowiązki właściciela nieruchomości w 
zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
• Gmina w drodze uchwały zdecyduje, 
czy przejmuje obowiązki właścicieli 
nieruchomości w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
(sklepy, szkoły, punkty usługowe, domki 
letniskowe).
• Stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ustali Rada Gminy w 
drodze uchwały.
• Stawka opłaty w przypadku 
nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, będzie zależna od: liczby 
mieszkańców, powierzchni nieruchomości, 
zużycia wody.

• Stawka opłaty w przypadku 
nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
będzie zależna od ilości zebranych odpadów, 
wyrażonej w pojemnikach o określonej 
pojemności.
• Rada Gminy ustalając stawkę opłaty 
weźmie pod uwagę:
– liczbę mieszkańców zamieszkujących daną 
gminę,
– ilość wytwarzanych na terenie Gminy 
odpadów,
– koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi,
– przypadki, w których właściciele 
nieruchomości wytwarzają odpady komunalne
nieregularnie.
• Rada Gminy uchwali w drodze uchwały 

termin, częstotliwość i tryb uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

• Stawka opłaty za odpady zbierane 
selektywnie będzie niższa.

W efekcie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach do środowiska 
nie powinno trafi ać więcej odpadów, nie 
powinny one zalegać w lasach, gdyż każdy 
mieszkaniec mając zapłaconą opłatę za wywóz 
śmieci nie będzie się dodatkowo trudził ich 
wywozem w miejsca niedozwolone. Pozwoli to 
na wyeliminowanie  nielegalnych składowisk 
śmieci oraz dzięki temu na poprawę stanu 
środowiska.

K.Bober

Gospodarka komunalna

Nowe w odpadach
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 W tym roku rolnicy mogą liczyć 
na wyższe dopłaty bezpośrednie. Wynika to 
z bardziej korzystnego kursu przeliczenia 
euro na złoty. Podstawowa dopłata wyniesie 
710 zł do hektara wobec 562 zł w 2010 r.
Europejski Bank Centralny ogłosił pod koniec 
września br. kurs tegorocznej wymiany euro 
na złoty w odniesieniu do dopłat dla rolników. 
W tym roku wynosi on 4,4050 zł za euro.
Ministerstwo przygotowało już projekty 
rozporządzeń w sprawie stawek poszczególnych 
dopłat. Podstawowa dopłata do ziemi, 
czyli Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 
wyniesie 710,57 zł do hektara. Przysługuje 
ona wszystkim rolnikom, którzy posiadają co 
najmniej jednohektarowe gospodarstwo rolne i 
starają się o taką dopłatę wypełniając stosowny 
wniosek oraz spełniają inne unijne wymogi.
Wysokość tzw. podstawowej płatności 
uzupełniającej do produkcji roślinnej określona 
została na poziomie 274,21 zł do hektara. Taka 
dopłata należy się np. producentom zbóż. Mogą 
oni więc liczyć w sumie na dopłatę bezpośrednią 
w wysokości prawie 985,00 zł na hektar.
Producenci chmielu dostaną dodatkowo 
dopłatę do powierzchni tej uprawy w 

wysokości 1 tys. 476,08 zł/ha; płatność do 
powierzchni upraw roślin przeznaczonych na 
paszę (tzw. płatność zwierzęca) - to 396,14 zł/
ha; dopłata do pomidorów wyniesie 173,33 
zł/tonę; a płatność do produkcji owoców 
miękkich wyliczona została na 1 tys. 762 zł/
ha (jest to łączna dopłata unijna i krajowa).
Tzw. płatność cukrowa, którą dostają 
plantatorzy buraków wyniesie 55,60 zł za tonę, 
dopłata do hodowli krów - 410,03 zł za sztukę; 
do owiec - 102,69 zł/szt., a specjalna dopłata do 
uprawy roślin strączkowych i motylkowatych 
drobnonasiennych - to 219,19 zł/ha.
Od ubiegłego roku polscy rolnicy otrzymują 
dopłaty na takim samym poziomie jak rolnicy ze 
„starych” krajów UE. Jednak do tych płatności 
musi jeszcze dopłacać budżet krajowy. W tym 
roku 20 proc. środków pochodzić będzie z tego 
źródła, a w 2012 - 10 proc. W 2013 r. 100 proc. 
dopłat będzie płacona z unijnych pieniędzy.
 Zgodnie z unijnymi przepisami, 
dopłaty będą wypłacane od 1 grudnia 2011 r. 
do 30 czerwca 2012 r. O wsparcie za 2011 rok 
wystąpiło ok. 1 mln 282 tys. rolników wobec 
1 mln 375 tys. w 2010r.

K.Bober

ROLNICTWO

Za 2011 rok wyższe dopłaty

 W piękne niedzielne popołudnie 
2 października br. w Pluskowęsach przy 
gimnazjum miało miejsce gminne  „Święto 
Latawca”.  Jesień  na piąte obchody tej 
imprezy zaprezentowała się od najlepszej, 
złotej strony. W blasku promieni 
słonecznych uczestnicy festynu, którzy 
przybyli w tym roku wyjątkowo licznie, 
mogli oglądać pokazy powietrzne modeli 
samolotowych. Autorami tych wrażeń 
byli członkowie Aeroklubu Pomorskiego. 
Nie był to jednak koniec  emocji. 
Motolotniarze Aeroklubu Nadwiślańskiego 
zaprezentowali ciekawe podniebne 
akrobacje. W kulminacyjnym momencie 
nad boiskiem szkolnym w Pluskowęsach 
unosiło się aż sześć motolotni.  Dla dzieci 
szczególną atrakcją były zrzucane z góry 
na małych spadochronikach  cukierki. 
Szczęśliwe maluchy z pasją poszukiwaczy 
skarbów tropiły w trawie słodkości. 
Uczestnicy festynu mieli okazję po 
raz pierwszy na terenie miejscowego 
gimnazjum podziwiać modele samolotowe 
zaprezentowane przez członków modelarni 
„Combat” z Chełmży. Inną atrakcją, która 
ze względu na piękną pogodę miała okazję 
po wielu latach wyczekiwania dojść do 
skutku, był olbrzymi balon napełniony 
gorącym powietrzem. Nie brakowało 
chętnych na to, by chociaż na chwilę wzbić 

się tym balonem w górę. Również osoby 
marzące o  przelocie motolotnią, miały w 
czasie imprezy taką możliwość. Festynowi  
towarzyszyły też stałe punkty programu 
takie jak zajęcia plastyczne, konkurs 
na najładniejszy latawiec czy wspólne 
wypuszczanie latawców w powietrze. 
Część nagród dla uczestników konkursów  
otrzymano od Banku Spółdzielczego w 

Chełmnie, który od trzech lat towarzyszy 
naszej imprezie.   Organizatorami  
Święta Latawca była  Gmina Chełmża 
oraz Stowarzyszenie „Horyzont” przy 
Gimnazjum w Pluskowęsach. Miłośnicy 
sportów powietrznych mogą odwiedzić  
stronę www.paraglidepara.blogspot.com, 
na którą zapraszają organizatorzy.

D. Zdrojewska

Sporty powietrzne

Latawce i balon nad Pluskowęsami

11 listopad 
Narodowe Święto Niepodległości

WYWIEŚ  FLAGĘ
Flaga to jeden z symboli narodowych 

i  jest oznaką naszej pamięci 
o wydarzeniach historycznych 

ważnych dla naszego kraju i narodu. 
Pamiętajmy o tym symbolu podczas 

tegorocznych obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości.

CIK Gminy Chełmża

Konkurs
 
 Zapraszamy do udziału w kon-
kursie na najpiękniejszą kartkę świątecz-
ną z Gminy Chełmża. Główna nagroda w 
konkursie to publikacja karty świątecznej 
z wybranym projektem i rozesłanie kartek 
świątecznych z życzeniami od Wójta. Liczy 
się pomysłowość pracy, technika wykonania, 
estetyka, wyraz artystyczny i zgodność pracy 
konkursowej z tematyką konkursu. Patronat 
medialny nad konkursem objęła gminna Ku-
renda. Więcej informacji o konkursie 
www.gminachelmza.pl aktualności.
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Trud pracy doceniony

Nagrody dla nauczycieli
 Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej czwórka nauczycieli z placówek 
oświatowych w naszej gminie  otrzymała 
nagrody samorządowe. Nagrody wręczył 
wyróżnionym nauczycielom podczas 
uroczystości gminnej STYPENDIA 2011’ 
Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Nominacje do 
Nagrody Samorządowej, którą przyznaje Wójt 
Gminy jak co roku przedstawili  dyrektorzy 
szkół.
Tegoroczne nagrody samorządowe otrzymali  
nauczyciele:
 Pani IWONA CUPRJAK 
- nauczyciel  dyplomowany  Szkoły 
Podstawowej   w Zelgnie z 23-letnim stażem 
pracy pedagogicznej. 
 Od kilku lat p. Cuprjak jest 
współorganizatorką koncertów „Estrady 
dziecięcej”, które mieliśmy okazję nagradzać 
niejednokrotnie brawami podczas pikniku 
„Powitanie Lata” w Zalesiu.  Od 8 lat również 
współprowadzi zespół taneczny  „Figielek”. 

Do tej pory pani Iwona Cuprjak 
otrzymała cztery Nagrody Dyrektora Szkoły. 
Pani ANNA KORDOWSKA – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej w  Szkole 
Podstawowej w Grzywnie. Z pracą nauczyciela 
związana jest 19 lat. 
Pani Anna jest organizatorką turniejów 
rodzinnych i lokalnych uroczystości 
z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci, Dziadka 
oraz  Dnia Matki. To również współautorka 
programów Polskie tradycje w oczach małego 
dziecka; Las woła nas jesienią, zimą i wiosną; 
Zawody naszych rodziców; Mały odkrywca; 
Warsztaty kulinarne”. Za swoje osiągnięcia 

otrzymała aż siedmiokrotnie wyróżniającą 
ocenę pracy oraz Nagrody Dyrektora Szkoly. 
  Pani IWONA PIETROWSKA 
– nauczyciel dyplomowany z 13-letnim 
stażem pracy pedagogicznej. Pracuje na 
stanowisku nauczyciela języka polskiego.  
Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu 
humanistycznego i nauczycieli języków 
obcych. Realizuje system pracy z uczniem 
zdolnym. Organizatorka wielu  wyjazdów 
edukacyjnych dla młodzieży. Za swoje 
dotychczasowe osiągnięcia w roku 2001, 2006 
i 2009 otrzymała Nagrody Dyrektora Szkoły. 

 Pani MAŁGORZATA SYROCKA-
FORNALIK - nauczyciel języka angielskiego 
w Gimnazjum w Głuchowie z   11-letnim 
stażem pracy pedagogicznej. 
Pani Małgorzata jest  koordynatorem 
konkursu z języka angielskiego „Olimpus” 
oraz opiekunem zespołu redakcyjnego gazetki 
„English Corner”. Zaangażowana w akcje 
społeczne na rzecz  uczniów, ich opiekunów 
oraz środowiska lokalnego jak  rajdy rowerowe, 
piknik rodzinny.  Za swoje zaangażowanie 
wyróżniona Nagrodą Dyrektora Szkoły.

KO

Od lewej: Małgorzata Syrocka-Fornalik, Iwona Pietrowska, Anna Kordowska, Iwona Cuprjak.

Administracja i obsługa szkół

Podziękowanie za pracę
 Podczas tegorocznej uroczystości 
STYPENDIA 2011’ w Grzywnie podziękowania 
za pracę na rzecz Samorządu Gminy Chełmża 
z okazji Święta Edukacji Narodowej otrzymali 
pracownicy administracji i obsługi szkół. 
Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale  
również zespół osób zapewniających obsługę 
techniczną, administracyjną oraz czystość  i 
porządek. Pamiątkowe dyplomy i nagrody 
fi nansowe z rąk Wójta Gminy Jacka Czarneckiego 
odebrali  tym razem: Józefa Machalewska ( SP 
Grzywna), Marzena Hartowicz (SP Zelgno), 
Czesław Piątkowski (SP Sławkowo) i Andrzej 
Wiśniewski ( SP Kończewice).
 Pani Józefa Machalewska w  
Szkole Podstawowej w Grzywnie pracuje od  
1984 roku na stanowisku sekretarza szkoły. 
To niezwykle systematyczny, sumienny i 
obowiązkowy pracownik, a przy tym osoba 
wyjątkowo cierpliwa, uprzejma i opanowana . 
Podobnie pani Marzena Hartowicz, która  ze 
Szkołą Podstawową w Zelgnie związana jest 
już 28 lat, pełniąc obecnie funkcje pracownika  
administracji. Jest pracownikiem kompetentnym 

i dyspozycyjnym. Za 
swoją dotychczasową 
pracę wielokrotnie była  
wyróżniana nagrodą 
dyrektora szkoły.
 P a n o w i e 
Czesław Piątkowski i 
Andrzej Wiśniewski 
pracują w swoich 
szkołach na stanowisku 
konserwatora.
Pan Piątkowski w 
Szkole Podstawowej  w 
Sławkowie  zatrudniony 
jest od  2000 roku.
Oczkiem w głowie Pana 
Czesława jest dbałość o 
teren przyszkolny oraz  
pielęgnowanie roślinności.  Za swoją pracę do 
tej pory doceniony  nagrodami dyrektora szkoły. 
Także Szkoła Podstawowa w Kończewicach 
może być dumna ze swojego konserwatora. Pan 
Andrzej Wiśniewski w szkole pracuje od 1995 r. 
Do tej pory sześciokrotnie otrzymał nagrody 

dyrektora szkoły za wzorowe wywiązywanie się 
ze swoich obowiązków. Każdego roku wykonuje 
wszystkie prace malarskie i remontowe na terenie 
szkoły. Dba o obejście i przyległe tereny zielone 
oraz stadion piłkarski. Włącza się w organizację 
imprez szkolnych i gminnych. 

KO

Od lewej: Józefa Machalewska, Marzena Hartowicz, Czesław Piątkowski, 
Andrzej Wiśniewski.
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Edukacja w gminie

Stypendia po raz jedenasty
 Podczas uroczystego spotkania w Szkole Podstawowej 
w Grzywnie  poświęconego gminnym obchodom Dnia Edukacji 
Narodowej   grupa 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum 
akademickiego odebrała akty nadania stypendiów gminnych im. Jacka 
Luntkowskiego. Stypendia przyznane zostały już po raz jedenasty. Pod 
uwagę brane są następujące kryteria - wysokie wyniki w nauce, wzorowe 
zachowanie, sytuacja materialna rodziny. Opinie o uczniach przekazywane 
przez wychowawców oceniane są przez Gminną Komisję Stypendialną. 
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 100 zł dla ucznia. Przybyli na 
uroczystość  młodzi stypendyści, ich rodzice, dyrektorzy szkół i nauczyciele, 
lokalni samorządowcy i pozostali zaproszeni goście wysłuchali krótkich 
informacji o osiągnięciach każdego z uzdolnionych uczniów. Specjalne 

dyplomy o przyznaniu stypendium im. Jacka Luntkowskiego uczniom 
wręczył Wójt Gminy  Jacek Czarnecki - gospodarz uroczystości. 
 Fundatorami wspomnianych stypendiów gminnych są: Wójt 
Gminy Jacek Czarnecki, Radni Gminni, Redakcja Gazety KURENDA. Do 
grona tegorocznych fundatorów stypendiów dołączyła NOWA ENERGIA 
S.A.
Podczas spotkania  w Grzywnie listy gratulacyjne i upominki odebrali także 
uczniowie z tytułem „Najlepszy Absolwent” w roku szkolnym 2010/2011: 
SP w Grzywnie – Bartosz Trokowski, SP  w Zelgnie –  Sara Michalska, 
SP w Kończewicach – Aneta Przybysz, SP w Sławkowie –  Katarzyna 
Reszkowska, Gimnazjum  w Pluskowęsach – Zofi a Branicka, Gimnazjum 
w Głuchowie - Bartosz Kick. 
 Część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie szkoły 
w Grzywnie. Uczniowie wystąpili w zabawnym skeczu pn.” Ostrożnie z 
marzeniami”.

Poza tym uroczystość swoim krótkim koncertem uświetnił Jakub Ciesielski, 
uczeń Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, którego wielką 
pasją jest śpiewanie i już jako młody chłopak konsekwentnie przy pomocy 
swoich rodziców stara się realizować  swoją pasję i związane z  nią plany 
na przyszłość. Po ofi cjalnej części spotkania, dla wszystkich obecnych 
przygotowany został słodki  poczęstunek.

Uczeń Karol Haliński stypendium im. Jacka Luntkowskiego otrzymał po raz 
trzeci.

Uczniowie, którzy stypendium im. Jacka Luntkowskiego odebrali po raz 
pierwszy.

Stypendyści, którzy po raz drugi odebrali stypendium.
KO

Najlepsi Absolwenci roku szkolnego 2010/2011 z rodzicami

Uczniowie SP w Grzywnie w skeczu „Ostrożnie z marzeniami”.



Sprawy obywatelskie

 KURENDA                                                                   GAZETA GMINY CHEŁMŻA                                                                                str. 8

W duchu patriotyzmu
Gromadzimy ziemię na Kopiec

 Tegoroczne gminne obchody 
Narodowego Święta Niepodległości odbędą się 
w dniu 5 listopada w Kończewicach. 
 Podczas obchodów odbędzie się 
uroczyste kolejne już przekazanie ziemi na 
Budowę Kopca „Ziemia Polaków”. Przekazane 
ziemie przechowywane są w specjalnych 
woreczkach i urnach umieszczonych w Murze 
Pamięci na Miejscu Pamięci Narodowej . 
Organizatorzy zwracają się do osób, które 
chciałyby włączyć się we wspomnianą inicjatywę 

patriotyczną, aby wcześniej fakt przekazania 
ziemi  zgłosiły do UG w Chełmży, pok. nr 
7 pod nr tel. 56  675 60 76 w terminie do 25 
października br.
 Także wszystkie delegacje, które 
zamierzają złożyć podczas uroczystości kwiaty 
pod Murem Pamięci Narodowej podobnie 
proszone są o zgłaszanie swojego udziału w w/w 
terminie.

KO

Uzależnienia – dyskusja nad problemem
 Stowarzyszenie „Homo-homini”  
było organizatorem „Festiwalu  zdrowia”  
w Głuchowie. Udział w festiwalu  wzięli 
nauczyciele, bibliotekarze, członkowie KGW i 
inni liderzy wiejscy, którzy mają duży wpływ na 
życie społeczne na obszarach wiejskich. To oni 
są animatorami życia społecznego, kulturalnego, 
gospodarczego w miejscu zamieszkania i pracy.
 Tematem   spotkania był problem 
uzależnień i 
szkody zdrowotne 
przez nie 
w y r z ą d z a n e . 
„-Wiedza na 
temat choroby 
alkoholowej i 
innych uzależnień 
na terenach 
wiejskich jest wciąż 
niewystarczająca. 
C z ę s t o 
uzależnienia są 
tematem „tabu”. 
Nie chcemy widzieć problemu, bo nie wiadomo 
co z tym zrobić Jeszcze nie wszyscy wiedzą, że 
alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć.” 
– mówi organizatorka Stanisława Stasieczek. 
Wykład na temat uzależnień, współuzależnienia, 
porad w sprawie dzieci wychowujących się w 
rodzinach obciążonych alkoholizmem oraz jakie 
uczynić pierwsze kroki do zdrowienia omówiła 
terapeuta z gminnego punktu uzależnień Danuta 
Janowska. Podczas spotkania przeprowadzony 
został również krótki kurs udzielania pierwszej 
pomocy, który zaprezentował lekarz rodzinny z 

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia 
w Zelgnie Jarosław Pikus. Tego rodzaju kursy 
medyczne są bardzo ważne i nam potrzebne, 
bo jak się okazuje niewielu z nas radzi sobie 
z prawidłowym przeprowadzeniem zespołu 
czynności wykonywanych w razie wypadku, 
urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony 
życia lub zdrowia poszkodowanego. Jest to 
istotne w celu zminimalizowania niekorzystnych 
następstw, zanim możliwe będzie udzielenie 
specjalistycznej pomocy medycznej. Dzięki 
takim spotkaniom uczestnicy zdobywaja wiedzę 
i umiejętności, które mogą uratować zagrożone 
życie człowieka.
  Impreza współfi nansowana była 
przez Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.

 Spotkanie stało się również okazją 
do podziękowania Radnej i Przewodniczącej 
GKRPAiPN za współpracę w zakresie programów 
profi laktycznych realizowanych między innymi 
przez szkoły. Bukiet kwiatów wręczył pani 
S. Stasieczek Dyrektor Gimnazjum w Głuchowie 
Wojciech Rosiński.

KO

Mieszkańcy gminy
Wypoczynek  z Krystynką

 
 Tydzień czasu na turnusie 
wypoczynkowo – rehabilitacyjnym w 
Uzdrowisku KRYSTYNKA w Ciechocinku 
spędził  pan Władysław Owczarczyk 
wspólnie z małżonką. Przy okazji państwo 
Owczarczykowie zwiedzili miasto Ciechocinek. 
Wrócili do domu wypoczęci i zadowoleni z tak 
wyjątkowego upominku, za który dziękują 
swojemu ofi arodawcy.

 Wspomniany turnus  byłemu  
wieloletniemu Sołtysowi Pluskowęs ufundował 
Radny Henryk Fałkowski z rodziną jako wyraz 
osobistego podziękowania dla p. Owczarczyka 
za lata pracy poświęcone sołectwu i jego 
mieszkańcom.

KO

Czytelnicy miesiąca wrzesień
    Grzywna: Natalia Pawella

Głuchowo: Kacper Jahn
Skąpe: Wiktoria Galus

Zelgno: Jan Syrocki

Wymiana dowodów osobistych

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek 
wymienić ten dokument w następujących 
przypadkach :
1. zmiany danych, które zamieszcza się w 
dowodzie osobistym.
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub 
zaistnienia innej okoliczności utrudniającej 
ustalenie tożsamości osoby.
3. upływu terminu ważności dokumentu – 
Osoby, które dotychczas nie wymieniły dowodu 
osobistego powinny dokonać czynności tej 
niezwłocznie.

Krystyna Kadukowska
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Z życia parafi i

Mała, ale jakże dynamiczna

 Takimi właśnie słowami  
podsumował  działalność Parafi i pw. 
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP 
Wspomożycielki Wiernych w Nawrze i jej 
parafi an  na zakończenie swojej wizytacji 
ks. Biskup Józef Szamocki. Biskupa podczas 
dwudniowego pobytu w parafi i urzekła 
aktywność,  zaangażowanie i troska tutejszych 
parafi an o miejscowy kościół.  
 Wizytację w parafi i rozpoczęła msza 
św. w intencji parafi i pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Józefa Szamockiego. Uroczyste 
powitania dostojnego Gościa w progach świątyni 

dokonali reprezentanci 
Rady Parafi alnej.  Po Mszy 
św.  ks. Biskup udał się 
w  procesji na cmentarze 
przykościelny i parafi alny. 
Następnie jeszcze tego 
samego dnia odbył kilka 
spotkań z wiernymi 
parafi i. Ks. Biskup 
spotkał się  z kapłanami 
dekanatu unisławskiego.  
Następnie odwiedził 
najstarszych parafi an. W 
Nawrze z Najświętszym 
Sakramentem  przybył 
osobiście do państwa   
Feliksy i Władysława 

Worachów, a w Kończewicach Biskup 
spotkał się z państwem Genowefę i Lucjanem 
Bytniewskimi. Obydwa małżeństwa wyróżnia 
ponad 60-letni sakramentalny związek 
małżeński. W  Kończewicach doszło również 
do spotkania ks. Biskup Szamockiego z 
Komitetem Rozbudowy Kaplicy.  
Jeszcze tego samego dnia Biskup spotkał się z 
ministrantami i  z Radą Parafi alną. Poza tym 
Ksiądz Biskup uczestniczył w nabożeństwie 
różańcowym z udziałem całej parafi i w kościele 
parafi alnym w Nawrze.  Różaniec został 
poprowadzony przez grupy parafi alne takie 

jak  Żywy Różaniec, młodzież, która przyjęła 
sakrament bierzmowania, ministrantów, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Nawry i Radę Parafi alną. 
Po Różańcu odbyła się katecheza poświęcona  
wierze, przygotowana przez Księdza Biskupa. To 
wieczorne nabożeństwo różańcowe  zakończył  
odśpiewany Apel Jasnogórski. 

Drugi dzień pobytu ks. Biskupa w 
parafi i miał szczególne znaczenie dla dzieci 
i młodzieży. Specjalne błogosławieństwo od 
Biskupa podczas porannych mszy w kościele 
Nawrze i w kaplicy w Kończewicach. Z kolei 
grupie młodzieży w kościele w Nawrze  ks. 
Biskup udzielił sakramentu bierzmowania. 
Na pamiątkę tego uroczystego wydarzenia, 
młodzież obdarowała Biskupa kwiatami i 
pamiątkową fotografi ą zabytkowego kościoła 
parafi alnego w Nawrze. Młodzież w tym dniu  
dała wyróżniające świadectwo związania z 
parafi ą i kościołem. Wielka pochwała należy się 
młodzieży, uczestniczącej w przygotowaniach 
do sakramentu bierzmowania jak i dzieciom 
i wszystkim parafi anom za liczny udział w 
spotkaniach z Księdzem Biskupem w kościele w 
Nawrze i w kaplicy w Kończewicach.
 Wizytacja, odbywająca się w parafi ach 
raz na 5 lat, jest czynnością apostolską ukazującą, 
że biskup jest fundamentem i znakiem jedności 
Kościoła.         KO

Aktywizacja świetlic wiejskich

Ta świetlica ma swój smak
 Czy świetlica wiejska 
w Głuchowie ma swój smak? O tym 
mogli przekonać się uczestnicy imprezy 
promocyjnej, bo właśnie w tej  świetlicy 
podsumowany został projekt gminny pn. 
”Świetlica ze smakiem”  realizowany przez 
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża w Brąchnówku. Udział w imprezie 
promocyjnej wzięli mieszkańcy Głuchowa i 
nie tylko. Przybyła także grupa mieszkańców 
z Grzywny uczestnicząca również  w tym 
samym projekcie oraz zaproszeni goście.  
Podczas imprezy odbyła się degustacja potraw 
ziemniaczanych, nie brakowało znanych 
i lubianych przyśpiewek ludowych przy 
dźwiękach akordeonu i skrzypiec. Uczestnicy 
imprezy sami wspólnie odśpiewali kilka piosenek 
ze specjalnie przygotowanych przez Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych śpiewników. Udział 
pań z KGW Głuchowo w projekcie obrazowała 
przygotowana na te okazję wystawa fotografi czna 
z bogatej galerii zdjęć dokumentujących  projekt 
oraz wystawa prac rękodzielniczych powstałych 
w ramach projektu. Uczestniczkom projektu 
wręczono pamiątkowe dyplomy. Ważnym i 
uroczystym punktem imprezy było symboliczne 
sadzenie drzewek  owocowych. Przy świetlicy 
w Głuchowie liderzy lokalni wspólnie posadzili 
grusze. Ucztę ziemniaczaną zakończyła zabawa 
taneczna trwająca do północy.
 Świetlica w Głuchowie jest  jedną 
z trzech świetlic z gminy, która zakwalifi kowała 
się do wspomnianego projektu. 

 
Grupa pań wzięła  
udział w ośmiu 
s p o t k a n i a c h 
w a r s z t a t o w y c h . 
Panie nabywały  
u m i e j ę t n o ś c i 
w zakresie 
r ę k o d z i e l n i c t w a 
jak wzornictwo 
na szkle, ozdoby 
z bibuły, śpiewu, 
dekoracji sal i stołów 
oraz w zakresie  
przygotowywania 
potraw, a także 
u c z e s t n i c z y ł y 
w warsztatach 
o g r o d z n i c z y c h .   
Efekty pracy pań 
można było podziwiać podczas imprezy.
 Dzięki  udziałowi w projekcie 
świetlica w Głuchowie wzbogaciła się o 
dodatkowe wyposażenie w nowo zakupione 
naczynia, sprzęt nagłośnieniowy, noże do 
dekoracji z warzyw i owoców.                           „- 
Jednym  z założeń działalności CIK  Gminy 
Chełmża jest organizacja życia kulturalnego i 
aktywizacja świetlic wiejskich. Myślę, że właśnie 
dzięki takim inicjatywom, świetlice stają się 
kolorowe, żyją i pełnią kulturotwórczą rolę  w 
środowisku. Nieoceniony staje się wówczas 
potencjał ludzki, są to: KGW, sołtysi, lokalni 

liderzy i wszyscy Ci, dla których ważna jest 
„Mała Ojczyzna”, którzy mają chęci i optymizm, 
że razem możemy dużo zrobić. Wtedy można 
śmiało powiedzieć, że inwestycja w kapitał 
ludzki ma sens”.- J. Błaszczyk  Dyrektor CIK i 
koordynator projektu. 
 Projekt „Świetlica ze smakiem” 
jest współfi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
W organizację imprezy włączył się Sołtys i Rada 
Sołecka  Sołectwa Głuchowo.

KO
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Edukacja najmłodszych

Tradycje w przedszkolu
 Ten piękny bochen chleba i kosz 
jesiennych darów podarowały  Wójtowi 
Gminy Chełmża maluchy z Gminnego 
Przedszkola Niepublicznego w Chełmży. Wójt 
Jacek Czarnecki nie mógł osobiście odebrać 
podarunku symbolizującego tegoroczne zbiory 
na wsi i uczynił to w jego imieniu Zastępca 
Kazimierz Bober.

Małe  Przedszkole w Chełmży  
kultywuje wiele tradycji. Związane są one z 

różnymi dziedzinami. Wszystkie są bardzo 
ważne i te związane z rodziną, ze świętami, 
ale również z przyrodą.  Przyznamy rację, 
że tradycje zajmują znaczące miejsce w 
życiu każdego człowieka, a obok rodziny 
ważną funkcję w kultywowaniu tradycji 
spełnia przedszkole. Między innymi właśnie 
to kalendarz uroczystości przedszkolnych 
oraz zwyczaje doroczne są dla nauczycieli 
doskonałym przewodnikiem i podłożem do 

animowania różnorodnych, ciekawych zabaw 
dla dzieci.

KO

Bitwa na kolorowe kulki, czyli wyjazd na Paintball
uczniów Gimnazjum w Głuchowie

Paintball jest sportem uprawianym 
przez ludzi dowolnej profesji i stylu życia. 
To sport, w którym kobiety i mężczyźni 
rywalizują na równi, a wiek nie odgrywa 
żadnej roli. Inteligencja, szybkość myślenia i 
działania, spryt i zdecydowanie, a nie siła są 
kluczowymi czynnikami sukcesu. Paintball jest 
urzeczywistnieniem naszych młodzieńczych 
marzeń. Jest to gra, sport, zabawa o wyraźnych 
celach i zasadach lecz z jedną wspaniałą 
cechą - wykorzystuje kulki ze zmywalną farbą 
(paintballs) miotane przez broń pneumatyczną na 
C02 lub sprężone powietrze, zwane markerami. 

Wszystkie gry mogą 
być rozgrywane 
zarówno w lesie 
jak i na specjalnie 
p r z y g o t ow a ny c h 
polach.

6  października 
br. Samorząd 
Uczniowski wraz 
z opiekunkami, 
p . A d r i a n n ą 
Kaniecką oraz 
p . M a ł g o r z a t ą 
Syrocką-Fornalik  
zorganizował wyjazd 
na Paintball’owy 
pojedynek do 
Leśniczówki Glinki 

w Toruniu. Po przybyciu na miejsce spotkaliśmy 
się z instruktorem, który wprowadził nas w 
tajniki bitwy na kulki. Wszyscy uczestnicy 
zostali wyposażeni w mundury, kaski ochronne 
oraz markery . Następnie udaliśmy się do lasu, 
gdzie rozpoczęła się prawdziwa, malownicza 
walka. Wzięliśmy udział w wielu konkurencjach, 
m.in.: Bitwa pod Monte Cassino, Waterloo, atak 
terrorystów, zdobycie fl agi przeciwnika, pluton 
egzekucyjny. Była to wspaniała zabawa!

A.Kaniecka, M.Syrocka-Fornalik

  P o w o d y 
do zadowolenia 
mają zapewne 
proboszcz i parafi anie 
z Nawry. Obiekt 
kaplicy pogrzebowej 
znajdującej się 
na cmentarzu 
przykościelnym do 
niedawna jeszcze 
w nienajlepszym 
stanie dzisiaj cieszy 
swoim odnowionym 
wyglądem.
 D z i ę k i 
ofi arności i hojności 
parafi an kaplica przeszła gruntowny remont, 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Poświęcenia 

odnowionej kaplicy  podczas dwudniowej 
wizytacji parafi alnej dokonał  goszczący w 
Nawrze ks. Biskup Józef Szamocki.

KO

Inwestycje kościelne

Odnowiona kaplica SP Sławkowo

Z Panem Darkiem 
po niemiecku

 W SP w 
Sławkowie gościł pan 
Darek – lektor pro-
jektu „DeutschWagen 
Tour”, który popula-
ryzuje naukę języka niemieckiego w Polsce. W 
spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy V i VI 
i dla większości z nich to spotkanie było pierw-
szym kontaktem z językiem niemieckim. 
Uczniowie pracowali uczyli się słówek z ka-
tegorii części ciała, brali udział w quizie o 
Niemczech, rozwiązywali krzyżówki, układa-
li puzzle i pracowali z mapą Niemiec. Robili 
to z wielkim zaangażowaniem, pomimo że 
wcześniej nie mieli kontaktu z językiem nie-
mieckim. W nagrodę za super pracę wszyscy 
uczniowie otrzymali drobne upominki. 

Uczniom bardzo podobały się te zajęcia i 
chcieliby, aby DWT zagościł w szkole jeszcze 
raz.
Dopiero w gimnazjum uczniowie będą uczyć 
się języka niemieckiego na „fest”, bo niemiecki 
jest „the best”.

Hanna Masłowska
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SPORT I REKREACJA

Ćwicz na zdrowie
 Ruszyła  II edycja 
projektu sportowego pn.„ 
SPORT I REKREACJA  
DLA WSZYSTKICH - 
ZDROWIE DLA KAŻDEGO”. 
Inauguracja  projektu 
odbyła się 25.09. podczas pikniku na 
autostradzie A-1 „Amber One Ciclovia”.
Zajęcia sportowe prowadzone są raz w 
tygodniu w salach sportowych w Głuchowie i 
w Grzywnie. Zajęcia sportowe dla obydwu grup 
prowadzi instruktorka sportu. W Grzywnie 
zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek 
o godz. 18.00, a w Głuchowie w środy 
godz. 19.00. Projekt fi nansowany jest przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Zachęcamy chętne osoby do wzięcia udziału w 
spotkaniach, które są prostą  i przyjemną formą 
zdrowego ruszania się  i służyć mają  poprawie 
kondycji ruchowej jak i zarówno poprawie 
sylwetki uczestników biorących w nich udział. 

KO

 Koszykarze klasy sportowej UKS 
„Stoper” przy Gimnazjum w Głuchowie  w 
ramach przygotowań do sezonu ligowego wzięli 
udział silnie obsadzonym V Ogólnopolskim 
Turnieju Koszykówki „Pałucki Basket”, który 
rozgrywany był w Piechcinie w dniach 23-
25.09.2011 roku.

 Drużyna w składzie :
 Mateusz Śmiałek, Radosław Ośmiałowski, 
Łukasz Czyszek, Łukasz Pokorski, Rafał 
Pokorowski, Paweł Michalski, Kamil i 
Patryk Żywiccy, Krzysztof Kozłowski, Kamil 
Kowalski, Jakub Jędrzejewski, Wiktor 
Guzowski zajęła III miejsce .
Do piątki najlepszych zawodników turnieju 
wybrany został Mateusz Śmiałek.

Oprócz konfrontacji z drużyną 
gospodarzy B-PTK, mieliśmy także 
przyjemność rozegrać spotkania
 z drużynami z Wrześni, Osieczna, Rawicza oraz 
Szubina. 
Był to nasz drugi udany występ turniejowy w 
tym roku, przypomnę, że w maju drużyna brała 

udział w III Międzynarodowym Turnieju „Sokół 
CUP”, który odbył się w Działdowie. Zajęliśmy 
tam V miejsce.
Zawodnicy oraz trenerzy pragną złożyć 
serdeczne podziękowania Radnej Gminy 
Chełmża Pani Stanisławie Stasieczek oraz Pani 
Beacie Kozłowskiej za pomoc w zorganizowaniu 
wyjazdu.

Marcin Rosiński

Młodzi na podium

III miejsce w Piechcinie

Koszykarskie wieści

Młodzi trenują
 Dzięki pomocy GKRPA oraz rodziców 
zawodników odbył się obóz przygotowawczy 
do sezonu 2011/2012. Przez jeden sierpniowy  
tydzień  trenowaliśmy  w Papowie Biskupim, 
gdzie znaleźliśmy doskonałe warunki do 
podnoszenia umiejętności koszykarskich. 
W obozie uczestniczyło 24 zawodników i 
zawodniczek. Było gorąco, ciężko i pracowicie.

 Cztery zawodniczki UKS „Stoper” 
zostały powołane do Kadry Województwa K-P 
młodziczek. Są nimi : Monika i Aleksandra 
Bulińskie, Agnieszka Kozłowska, Malwina 
Jędrzejewska.
                     Walka o Mistrzostwo Województwa 
K-P w kategoriach młodzika i młodziczki  
rozpoczęta. Wśród   chętnych  do zdobycia tytułu  
jest 12 zespół chłopców i 8 zespołów dziewcząt.
Zapowiada się długi , wyczerpujący i kosztowny  
sezon. 

M.W.Rosińscy

Piknik na A-1
 Dziurawe drogi stały się znakiem 
rozpoznawczym naszego kraju. Zima- 
dziury- zalepianie, zima-dziury-zalepianie… 
Niekończąca się historia… Potrafi my nawet już 
się z tego śmiać. Słyszałam ostatnio dowcip: „-Co 
musi się zmienić, żeby polskie drogi odpowiadały 
normom europejskim? - Normy europejskie...”. 
Jednak mam nieodparte wrażenie, że niedługo ta 
„łatka” przejdzie do historii. 
 Mieszkańcy naszej gminy byli 
świadkami udostępnienia nowego odcinka 
autostrady A1-Nowe Marzy-Toruń dla pieszych 
i rowerzystów.Impreza pod nazwą Ciclovia 
AmberOne miała na celu udostępnienie 
autostrady dla miłośników aktywnego 
wypoczynku. W imprezie udział brało kilka 
tysięcy osób z całej Polski, w tym liczna grupa 
z naszej gminy. Mogliśmy wypróbować tę trasę 
zanim zrobią to samochody. Była to jedyna 
okazja, aby z dziećmi,  z przyjaciółmi potrenować 
nordicwalking, pojeździć na rolkach lub 
rowerze. Chętni mogli pokonać najdłuższy most 
w Polsce nad Wisłą, zatrzymać się na specjalnie 
wyznaczonych punktach widokowych, zapoznać 
się z atrakcjami turystycznymi gmin z Kujaw i 
z Pomorza, zagrać w klasy, poskakać w gumę, 
spróbować gry w rowerowe polo, uczestniczyć 
w zajęciach zumby. Była to pierwsza tego typu 
impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 Miło było patrzeć na te tłumy ludzi, 
uprawiających aktywność fi zyczną. Pięknie 
było jechać tę świeżo wybudowaną  autostradą.
Przyjemnie będzie wsiąść w samochód i 
czmychnąć do Trójmiasta- bezpiecznie, szybko i 
bez nerwów. Jednak najwspanialej  jest każdego 
dnia doświadczać jak nasz kraj się rozwija.  

M.Sadowska
Regaty na Jeziorze Chełmżyńskim
 W dniu 21 sierpnia 2011 roku w 
Chełmży grupa sympatyków żeglarstwa z miasta 
i gminy Chełmża oraz osób spoza naszego miasta, 
związanych z Jeziorem Chełmżyński zawiązała 
Stowarzyszenie Białe Żagle. Jest to inicjatywa, 
mająca na celu aktywizację, popularyzację i 
rozwój turystyki i sportu pod żaglami na naszym 
jeziorze.
W sobotę, 8 października Stowarzyszenie 
zorganizowało i przeprowadziło Regaty 
Żeglarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora 
Chełmżyńskiego. W regatach wystartowało około 
40 zawodników na 15 jachtach podzielonych 
na trzy klasy: kabinowe, otwarto pokładowe i 
katamarany. Wszystkie jachty pokonały trasę o 
długości około 15 km wzdłuż całego jeziora.
Tegorocznym zwycięzcą regat i zdobywcą Wielkiej 
Błękitnej Wstęgi Jeziora Chełmżyńskiego został 
mieszkaniec gminy Chełmża, Marcin Osiński 
z załogantką Dominiką Osińską, startujący na 
katamaranie klasy Dart „BIOS”.
Nagrody dla zwycięskich załóg ufundowali m.in., 
Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Miasta 
w Chełmży, Urząd Gminy w Chełmży, fi rma 
„Emir” i Planetarium w Toruniu.
Więcej informacji dot. regat, w tym pełna lista 
zwycięzców, a także wszystko o działalności 
Stowarzyszenia Białe Żagle na stronie 
internetowej   www.biale-zagle.pl.

Krystyna Kadukowska
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  Energia elektryczna jak 
powietrze, we współczesnym świecie jest 
niezbędna do życia. Wraz z rozwojem cywilizacji 
wzrasta zapotrzebowanie na nią. Stały dostęp do 
energii  ważny jest nie tylko dla dużych odbiorców 
jakimi są wielkie zakłady przemysłowe, ale 
również dla każdego gospodarstwa domowego. 
Do lamusa odeszły obsługiwane ręcznie balie do 
prania, szczotki, telefony na korbkę, Wieczory 
oświetlane blaskiem świec spędzamy jedynie dla 
przyjemności.  
 Zwiększenie zapotrzebowania na prąd 
spowodowało rozwój dużych elektrowni, które w 
wyniku spalania paliw kopalnych, w Polsce przede 
wszystkim węgla, produkcją energię elektryczną. 
W procesie tym do atmosfery dostają się duże 
ilości CO2. I nawet jeśli do końca nie jesteśmy 
dziś przekonania co do efektu cieplarnianego, 
to nikt z nas nie chce zamieszkiwać w pobliżu 
dymiących kominów elektrowni. Czy to jest 
szkodliwe ?Na co dzień przekonują się o tym   
mieszkańcy Katowic i okolic. Tam niebo nigdy 
nie ma koloru błękitnego. Nawet w słoneczny 
dzień zasłonięte jest mgłą powstałą z dymiących 
kominów. 
 W związku z tym, państwa Unii 
Europejskiej zobowiązały się wzajemnie 
do 2020 r., celem zmniejszenia emisji Co2, 
zwiększyć w znaczący zakresie pozyskiwanie 
energii elektrycznej z tak zwanych odnawialny 
źródeł energii (OZE). Polska przyjęła na siebie 
zobowiązanie, że w tym okresie zwiększy 
do 20% ilość energii pozyskiwanej z OZE. 
Dyrektywną Unijną czyli prawem powszechnie 
obowiązującym w UE, państwa członkowskie 
nałożyły na siebie wysokie kary fi nansowe za nie 
dotrzymanie tego zobowiązania.  Pozyskiwanie 
energii elektrycznej ze OZE w powinno wzrastać 
systematycznie, do roku 2010 nasze Państwo 
powinno produkować już 10 % czystej energii, 
obecnie jest to jedynie 8 % Dlatego już płacimy 
kary, za nie dotrzymanie zobowiązania. 

 Do odnawialnych źródeł energii 
zaliczamy: energię z wiatru energię 
z wody, energię ze słońca, i energię 
pochodzącą ze spalania biomas, 
geotermy. Wytwarzanie energii 
elektrycznej z tych źródeł jest drogie 
i wymaga nowoczesnych technologii 
oraz odpowiednich lokalizacji, ale 
jak już wspomniano na początku nie 

uciekniemy od tego procesu. 
 Dla nas na Pomorzu szczególnie ważny 
jest rozwój energetyki opartej na OZE, gdyż 
jedynie 9% energii elektrycznej produkowane 
jest lokalnie, aż 81 % płynie do nas siecią z 
południa Polski. Obszar województwa kujawsko-
pomorskiego to rejony o dobrej wietrzności i 
otwartych przestrzeniach, predysponowane do 
budowy farm wiatrowych. Farmy nie emitują 
szkodliwych substancji do otoczenia, a w 
procesie budowy musza być zachowane wszelkie 
środki ostrożności, które zminimalizują ich 
oddziaływanie na środowisko.
Dlatego inwestor zanim zbuduje farmę 
zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój 
koszt przez niezależnych ekspertów wielu badań 
i analiz oraz konsultacji z mieszkańcami okolic, 
w których będzie lokowana farma.
 Do najczęstszych obaw jaki towarzyszą 
społecznościom lokalnym należy oddziaływanie 
na środowisko naturalne, w szczególności na 
życie zwierząt, w tym w szczególności ptaków 
i nietoperzy.   Celem uniknięcia wpływu 
elektorowi wiatrowej na ich życie prowadzone są 
roczne obserwacje środowiska przyrodniczego. 
Ekolodzy wędrują po okolicznych polach 
zarówno w dzień i w nocy, podpatrując 
życie zwierząt, a następnie w raportach 
środowiskowych wskazując miejsca, gdzie 
można, a gdzie nie można lokować wiatraków. 
Kolejna obawa związana z energetyką wiatrową 
to wytarzany przez farmę hałas. Tutaj prawo 
polskie przewiduje rygorystyczne normy 
dopuszczające poziom hałasu, które musi spełnić 
farma wiatrowa, zarówno na etapie planowania 
inwestycji jak również  podczas jej pracy. 
Farmy wiatrowe nie mogą być również 
lokowane w pobliżu obiektów zabytkowych. A 
od zbiorników wodnych muszą być oddalane o 
minimum 200 metrów.
 Każda inwestycja powinna 

przynieść korzyści gminie na terenie której 
jest zlokalizowana. W przypadku  lokalizacji 
elektrowni wiatrowej korzyści te są stałe i co 
najważniejsze pewne, gdyż właściciele farmy 
zobowiązani są do odprowadzanie podatku od 
części farmy na trwale związanej z gruntem, 
czyli od każdego postawionego wiatraka 
gminie należy się podatek, który bezpośrednio 

powiększa jej budżet i pozwala w lepszy sposób 
zaspokoić potrzeby mieszkańców.
Inwestorem budujących farmę na naszych 
terenach jest Nowa Energia SA –s półka z polskim 
kapitałem, mająca swoją siedzibę w Gdyni  
zajmująca się procesem przygotowania i budowy 
farm wiatrowy w północno - wschodniej Polsce.
Zamierzeniem Nowa Energia SA jest włączanie 
się w życie społeczności lokalnej i inwestowanie 
w jej rozwój, uczestnicząc w życiu gminy, 
między innymi poprzez organizację spotkań 
z mieszkańcami, współorganizując w festyny, 
wspierając działalność lokalnych klubów 
sportowy i innych organizacji. Po uzyskaniu 
decyzji administracyjnych pozwalających na 
rozpoczęcie budowy farmy ma możliwość 
przekazywania darowizn na rzecz rozbudowy 
lokalnej infrastruktury (modernizację dróg, 
remonty świetlic itp.)

Artykuł sponsorowany

GMINA CHEŁMŻA – NIERUCHOMOŚCI  NA  SPRZEDAŻ
Miejscowość Powierzchnia
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Brąchnówko
0,1136 47 600,00 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostojąca
sprzedaż 
w drodze 

przetargowej
0,1089 45 600,00

0,1075 45 000,00

Bielczyny 
0,2500 80 200,00 zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna wolnostojąca
z możliwością uprawiania rzemiosła 

nieuciążliwego 

sprzedaż 
w drodze 

przetargowej

0,2400 77 000,00

Głuchowo
0,1890 54 200,00 zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna wolnostojąca
z możliwością uprawiania rzemiosła 

nieuciążliwego

sprzedaż 
w drodze 

przetargowej

0,1098 39 800,00
0,2157 61 200,00

Dziemiony 0,4685 123447,00 
(cena wywoławcza)

pod użytki dla rolnictwa przetarg ustny 
nieograniczony


