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Biało - czerwone święto

Z okazji Dnia Seniora 
składam  serdeczne  życzenia 
dużo zdrowia, pogody ducha, 

wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia,
optymizmu życiowego ,

nieustającej miłości z serc
Waszych Najbliższych

oraz szacunku ze strony społeczeństwa.
 

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

Podatki w 2012 roku
 Na październikowej  sesji Rady Gminy Chełmża  uchwalone 
zostały stawki podatku od nieruchomości, środków transportowych 
które będą obowiązywać w roku 2012. Uchwalone zostały również na 
przyszły rok opłaty lokalne za wodę, ścieki i za psy. Poczekać musimy 
za stawka podatku od gruntów rolnych na rok 2012, która uchwalona 
zostanie na listopadowej Sesji Rady Gminy.

Patrz str. 2

Fundusze dla gmin 2014-2020
 W dniach 19-20 października odbył się w Warszawie 
Europejski Kongres Gmin Wiejskich - największe spotkanie 
samorządowe podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. W 
Kongresie udział oprócz wójtów i burmistrzów wzięli przedstawiciele 
Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego 
i innych organizacji samorządowych krajów UE. Dyskutowano o 
kształcie nowych Funduszy Europejskich i kierunku, w jakim zmierza 
budżet UE na lata 2014-2020.                Patrz str. 2

UCZCILIŚMY NIEPODLEGŁOŚĆ

OBCHODY 11 LISTOPADA
 
 W tegorocznych obchodach 11 Listopada w Kończewicach 
licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy i okolicy, bo świętowano 
wyjątkowo uroczyście. Oprócz  apelu w Miejscu Pamięci Narodowej 
Kopiec „Ziemia Polaków” i akademii patriotycznej przygotowano 
m.in. prezentacje historycznego sprzętu wojskowego. Tego dnia każdy 
mógł wziąć do ręki prawdziwy karabin, szablę, poczuć na głowie 
ciężar wojskowego hełmu. Atrakcją były też przejażdżki pojazdami 
militarnymi,  a obecni żołnierze – rekonstruktorzy opowiadali w 
trakcie o historii zabytkowego sprzętu wojskowego zgromadzonego 
na jednej dużej wystawie przy szkole.  

Patrz str. 6-7

Kończewice
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Kongres Gmin Wiejskich

Wieś i miasto w równowadze
 Konieczne jest 
zachowanie równowagi 
pomiędzy rozwojem 
obszarów wiejskich i 
miejskich – uważają 
polscy i zagraniczni 
s a m o r z ą d o w c y , 
uczestnicy Europejskiego 
Kongresu Gmin 
Wiejskich, który przez 
dwa dni odbywał się w 
Warszawie.
 W dniach 19-
20 października odbył się 
w Warszawie Europejski 
Kongres Gmin Wiejskich 
– największe  spotkanie 
samorządowe podczas 
polskiej prezydencji w 
Radzie UE. Drugi dzień 
obrad zdominowały tematy europejskie.
Warto podkreślić, że w ramach funduszy 
polityki rozwoju obszarów wiejskich rysują 
się perspektywy wykorzystania środków na 
rozwój wsi , ale też na rozwój małych ośrodków 
rozwojowych na wsiach. Z uwagi, że w minionych 
latach przeważała koncentracja na obszarach 
miejskich, to jest konieczność przywrócenia 
właściwej równowagi na terenach miejskich i 
wiejskich w przyszłej polityce spójności na lata 
2014-2020.
 Wśród zagrożeń przyszłej 
polityki spójności jest m.in. fakt, że państwa 
członkowskie będą zabiegały o zmniejszenie 
środków na fundusz spójności. Niebezpieczna 
jest również propozycja, że państwa, które 
nie będą przestrzegać paktu stabilności, będą 
ukarane poprzez wycofanie środków unijnych. 

Jednak polscy politycy co do tego nie są zgodni, 
ponieważ uważają, że jeśli regiony miałyby 
odpowiadać za błędy i wypaczenia na poziomie 
rządów, a środki na rozwój regionalny byłyby 
zatrzymane, to powiększyłoby to jeszcze bardziej 
problemy i napięcia. Podczas kongresu mówiono 
również o tym, żeby w polskich gminach 
wiejskich powstały warunki, które skłonią 
młodych ludzi do pozostania na wsi. Dobrze 
byłoby, żeby starania w tym kierunku były 
skierowane na Internet szerokopasmowy, drogi 
i gminne centra rozwojowe. Te oczekiwania 
między innymi mają zwiększyć środki na rozwój 
obszarów wiejskich.Gminę Chełmża podczas 
kongresu reprezentowali Wójt Jacek Czarnecki, 
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Iwański i 
Radni Stanisława Stasieczek i Franciszek Piróg.

Na podstawie serwisu www.samorzad.pap
KO

Na zdj. Spotkanie robocze ( kuluarowe) w Warszawie Wójtów z 
Premierem Rządu RP Waldemarem Pawlakiem na Europejskim 
Kongresie Gmin Wiejskich – Warszawa 20.10.2011 r.
Premier ”- Słaby wynik uzyskał u Was PSL” ( dot. Województwa Kuj.-
Pom.) Na to Wójt Andrzej Wieczyński – „Panie Premierze, czas zmienić 
lokalnych liderów w partii”.

Podatki  w 2012 roku

Podatek za psa 
kiedy i ile zapłacimy?

 Kiedy posiadamy czworonożnego 
przyjaciela musimy pamiętać, że będziemy 
musieli za niego odprowadzić do gminy  podatek, który w 2012 
roku  wyniesie 73 zł. 

 Odprowadzenie podatku za czworonożnego przyjaciela 
nie jest zawsze konieczne. Opłaty od posiadania psów nie pobiera 
się z tytułu posiadania jednego psa w gospodarstwie domowym.  
Nie płacimy podatku jeśli jest to pies dla osoby niewidomej (pies 
przewodnik).  Podobnie opłaty od posiadania psów nie pobiera 
się od osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności 
z tytułu posiadania jednego psa. Z podatku z tytułu posiadania 
jednego psa zwolnione są również osoby w wieku powyżej 65 roku 
życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe i podatnicy 
podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie 
więcej niż dwóch psów. Opłata płatna jest jednorazowo do 15 
maja każdego roku oraz nie później niż w ciągu dwóch tygodni 
od wejścia w posiadanie czworonoga w trakcie roku podatkowego 
w pełnej wysokości. O wprowadzeniu na terenie gminy tej opłaty 
decyduje Rada Gminy ( Uchwała Nr XV/75/11).   
      K.O.

Podatek od nieruchomości
 Rada Gminy Chełmża na ostatniej 
październikowej sesji przyjęła uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podatek od 
nieruchomości dzieli się na podatek od gruntów, podatek 
od budynków lub ich części oraz od budowli.
I tak, stawka podatku od gruntów w 2012 roku wyniesie 0.76 zł/m2 od gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a za grunty pod jeziorami, 
grunty zajęte zbiornikami retencyjnymi i grunty pod elektrowniami wodnymi 
zapłacimy 4,31 zł/1 ha powierzchni. Z kolei za grunty pozostałe, w tym zajęte 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,19 
zł/1 m2  z wyjątkiem gruntów rekreacyjno – wypoczynkowych – 0,36 od 1 m2 
powierzchni.  Jeśli chodzi o podatek od budynków lub ich części to przyjęte 
stawki podatku są następujące: budynki mieszkalne – 0,59 zł / 1 m2 powierzchni 
użytkowej, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 20,67 /1 m2 powierzchni użytkowej. Od budynków zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym 
odprowadzimy podatek w wysokości 10,20 zł/1 m2 powierzchni użytkowej. 
W przypadku budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 /1 m2 powierzchni 
użytkowej. Z kolei w przypadku wszystkich pozostałych budynków, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego i budynków letniskowych podatek wyniesie 7,23 
zł/1 m2 powierzchni użytkowej. Natomiast podatek od budowli wynosić będzie 
2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

K.O.Podatek od środków 
transportowych

 
 Projekt budżetu na 2012 r zakłada 
wzrost stawek podatkowych średnio o 4% w sto-
sunku do obowiązujących w 2011 roku. Podob-
nie jak w 2011 roku przewiduje się obniżenie o 
5% stawki  podatku dla pojazdów posiadających 
katalizatory o DMC poniżej 12 t oraz autobusów. 
 Podatkowi od środków transportu 
podlegają: samochody ciężarowe o dopusz-
czalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t, 
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC zespołu 
pojazdów od 3,5 t, przyczepy i naczepy o DMC 
łącznie z pojazdem silnikowym od 7 t i autobusy. 
I tak właściciele samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 
5.5 tony włącznie zapłacą podatek w kwocie 540 
zł, za samochody powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie 
poniosą wydatek rzędu 864 zł, a za samochód 
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton stawka podatku 
wynosić w 2012 roku będzie 1.080 zł z wyjątkiem 
samochodów z katalizatorem ( 1.026 zł). Z kolei 
od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o DMC właściciele poniosą następują-
cy wydatek:
od 3,5 t  i poniżej 5,5 t – 648 zł, od 5,5 t i poniżej 
9 t – 1.187 zł, od 9 t i poniżej 12 t – 1.401 zł z wy-
jątkiem tam gdzie samochód posiada katalizator 
podatek wyniesie 1.332 zł.

KO
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W dniach 22 i 
23 października br. odbyła 
się  2 - dniowa wycieczka do 
Warszawy zorganizowana w 
ramach projektu „ Zacznij od 
nowa – aktywne działanie”  
realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Chełmży. W wycieczce wzięły 
udział uczestniczki projektu wraz 
ze swoimi dziećmi.

W pierwszym dniu 
wycieczki uczestnicy mieli 
okazję zwiedzić Centrum Nauki 
Kopernik, które wyposażone 
jest w ponad 450 eksponatów w 
6 tematycznych galeriach, Teatr Robotyczny, 
Park Odkrywców  i planetarium. Każdy mógł 
zobaczyć lub  przetestować jak działają różne 
wynalazki sprzed wielu lat.

Drugi dzień wycieczki rozpoczął się 
od zwiedzania Starego Miasta w tym Placu 
Zamkowego z kolumną  Zygmunta , rynku 
Starego Miasta z pomnikiem Syrenki, oraz 
Barbakanu.  Następnie wycieczka udała się 
pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie miała 
okazję zobaczyć zmianę warty. Kolejną atrakcją 
było zwiedzanie Pałacu na wodzie oraz parku w 
Łazienkach Królewskich. Atrakcyjnym  punktem 
wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania 

Warszawskiego, które w bardzo ciekawy sposób 
przedstawia historię Powstania Warszawskiego 
w czasie II wojny światowej. Ostatnim 
punktem wyjazdu był spacer po Krakowskim 
Przedmieściu, gdzie można było zobaczyć Pałac 
Prezydencki oraz pomnik naszego poety Adama 
Mickiewicza.

Wycieczka do Warszawy dostarczyła 
wszystkim niezapomnianych wrażeń i atrakcji.  
Z głowami pełnymi wspomnień po warszawskiej 
przygodzie uczestnicy powrócili do swoich 
domów. 

J.Murawska

Wycieczka do Warszawy

Informacja o 
Konwencie Wójtów

 4 listopada 2011 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim 
odbyło się po raz IV posiedzenie Konwentu 
Wójtów Gmin Wiejskich Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego. Wzięło w nim 
udział ponad 50 Wójtów oraz przedstawiciele 
Urzędów: Marszałkowskiego,  Wojewódzkiego, 
Statystycznego, Agencji Rynku Rolnego, 
BGK oraz fi rm współpracujących z jst. 
Obecnych było także troje radnych Sejmiku.                                                                                      
Tematyka posiedzenia była różnorodna, ściśle 
nawiązująca do bieżących potrzeb samorządów.                                                                                                                               
W związku z planowanym na grudzień br 
ogłoszeniem konkursu w ramach PROW - 
ustalono Kryterium Regionalne dla działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej”. W ramach tego konkursu 
Gmina Chełmża zamierza ubiegać się o 
środki na wybudowanie 100 oczyszczalni 
przyzagrodowych.   W kolejnym punkcie obrad 
przedstawiono nowe zasady funkcjonowania 
Funduszu Wsparcia oraz zasady dofi nansowania 
Ośrodków Pomocy Społecznej i zadań gmin z 
zakresu opieki społecznej a także przewidywane 
zmiany w tym zakresie.                                                           Ofertę 
współpracy przedstawił Dyrektor Oddziału 
Terenowego ARR w Bydgoszczy – T. Zaborowski 
a następnie przedstawiciele Wojewódzkiego 
Urzędu Statystycznego. Przedstawiciel Banku 
Gospodarstwa Krajowego omówił fi nansowe 
instrumenty wsparcia rozwoju gmin oferowane 
przez BGK. Na koniec zaprezentowano ofertę  
fi rmy ISO Sp. z o. o. dotyczącej możliwości 
odzyskiwania przez Gminy podatku VAT. Na 
miejsce kolejnego Konwentu wybrano Radzyń 
Chełmiński.

K.Bober
Finanse  GOPS-u

Dla kogo pomoc
 Kasa Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chełmży zasilona została  przez 
Urząd Wojewódzki  dodatkowymi  środkami na 
wypłatę zasiłków okresowych. Kwota otrzymanej 
dotacji  to dokładnie 16.247 zł. Dzisiaj już 
wiadomo, że środki te i tak nie pokryją do końca 
roku wszystkich potrzeb podopiecznych ośrodka. 
Ośrodek otrzymał również dodatkowe środki na 
wypłatę zasiłków celowych w wysokości 5.000 zł   
dla dwóch rodzin rolniczych poszkodowanych w 
wyniku wiosennych przymrozków.
    Z kolei na terenie szkół gminnych  
ośrodek realizuje pomoc w zakresie dożywiania 
w formie ciepłego posiłku.  Pracownicy 
socjalni w okresie od sierpnia do września 
zajmowali się rozpatrywaniem wniosków o 
przyznanie wspomnianej pomocy. Łącznie w 
szkołach dożywianych jest 215 dzieci oraz dwie 
osoby bezdomne. Zadanie realizowane jest w 
ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 

KO

NOWA CHEŁMŻA

Wieś z nowymi ulicami
 W miejscowości Nowa Chełmża 
doszły dwie nowe ulice – „Jeziorna” i „Na 
Kuchni”. Nazwy ulicom nadała podczas 
ostatniej październikowej sesji Rada Gminy.
To nie pierwsze już i jedyne ulice na terenie tej 
miejscowości. 
  Od 1998 roku  obowiązuje miejscowy 
plan  zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Chełmża i to między innymi w części wsi 
Nowa Chełmża. W  związku z  rozpoczętymi na 
terenie wsi budowami budynków mieszkalnych, 
budynków  letniskowych   zaistniała potrzeba  
nadania kolejnych adresów, stąd też  propozycja    
nadania  nazw ulicom: przy drodze publicznej 
,, ulica  Na Kuchni” i przy drodze wewnętrznej 
,,ulica Jeziorna”.  Nazwy nowopowstałych  
ulic wcześniej już na wrześniowym spotkaniu 
zaproponowali sami mieszkańcy.
 Nazwy ulic na terenie miejscowości 
w gminie nie są nadawane przypadkowo. 
Przy nadawaniu nazw ulicom uwzględnia się 
tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie, 
cechy charakterystyczne dla danej ulicy, jednolity 
charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie, np. 
nazwiska pisarzy i uczonych,  nazwy zawodów, 
nazwy  roślin, drzew itp. Nazwy ulic porządkują  
przestrzeń  i precyzują dokładną  lokalizację dla 
nieruchomości chociażby służbom ratowniczym.

KO

OPŁATY LOKALNE W 2012 r

Cena wody w gminie
 Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
dla Gminy Chełmża reguluje uchwała Rady 
Gminy nr XV/91/11 z dnia 21 października br. 
Wyszczególnienie  Cena

Cena za 1 m3 dostarczonej 

wody dla gospodarstw 

domowych

1,99 zł  +  
podatek VAT

Cena za 1 m3 wody dla celów 

przemysłowych

2,37 zł  +  
podatek VAT

Cena za 1 m3 odprowadzonego 
ścieku 

4,51 zł + 
podatek VAT

Cena za 1 m3 ścieków 
dostarczonych beczkowozem 
lub wozem asenizacyjnym

2,66 zł + 
podatek VAT

Cena za 1 m3 ścieków 
wprowadzonych za pomocą 
przydomowych przepompowni 
ścieków

3,75 zł + 
podatek VAT

 Powyższa stawki obowiązywać będą z 
dniem 1 stycznia 2012 r.
Wzrost ceny ścieku związany jest ze wzrostem 
kosztów odprowadzenia ścieków i zużytej wody 
do Toruńskich Wodociągów.

KO
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Inwestycje i remonty

Marszałek kontroluje 
inwestycje

 Urząd Marszałkowski dokonał 
kontroli  trwałości inwestycji gminnej 
zrealizowanej w 2009 roku na terenie Kończewic 
pod nazwą  „Nasza wieś miejsce czyste zielone 
i bezpieczne - budowa małej infrastruktury w 
Kończewicach  „Sportowa oaza”. Inwestycja 
sfi nansowana została przy udziale środków 
unijnych z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  w ramach działania pn.„Odnowa 
i rozwój wsi”. Pocieszające jest to, że  wyniku 
kontroli nie stwierdzono żadnych uwag co do 
realizacji i trwałości w/w inwestycji.

KO

Orlik dla Pluskowęs
 
 W najbliższym roku 2012 planowana 
jest budowa w gminie drugiego kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego ORLIK z lokalizacją 
w Pluskowęsach przy miejscowym gimnazjum. 
Szczególnie młodzież z Pluskowęs i okolicy ta 
wiadomość powinna ucieszyć. Obecnie trwa 
przygotowanie dokumentacji budowlanej dla 
inwestycji „ Moje boisko - Orlik   2012”.. Projekt 
opracowuje fi rma  PROJBUD Sp. z o.o. z Sępólna 
Krajeńskiego na podstawie zawartej umowy  za 
kwotę 27 tys. zł. Dokumentacja projektowa ma 
być gotowa jeszcze na koniec listopada br.  

K.O.

Kolejna droga 
w planach

 Gmina Chełmża złożyła  
wniosek do Kujawsko – Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o 
dofi nansowanie zadania ,,Przebudowa drogi 
gminnej nr 100521 C Kończewice – Browina’’ 
w ramach NARODOWEGO PROGRAMU 
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP 
II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ – 
ROZWÓJ.

KO

Solary dla mieszkańców
 Upłynął termin dokonywania 
wpłat pierwszej raty udziału w kwocie 1.000 
zł przez mieszkańców  biorących   udział   w   
projekcie   „Zwiększenie   wykorzystania   energii 
odnawialnej   w   gminie  Chełmża   poprzez   
zastosowanie   przyjaznej środowisku energii 
słonecznej”. Gmina ubiega się o dofi nansowanie 
wspomnianego projektu  z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach 
działania pn. Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku. 
Na dzień 25.08.2011 r wpłynęło dokładnie 447  
wpłat na  510 zawartych wcześniej

umów. Dodatkowo w projekcie ujęte jest również 
14 obiektów gminnych.  
W związku z już kolejnym   zmniejszeniem 
się liczby uczestników projektu, gmina 
zobowiązana była wystosować pismo do Urzędu 
Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na 
pomniejszoną liczbę  zestawów solarnych, która 
spowodowana została wycofaniem się grupy 
uczestników z projektu. Po uzyskanej akceptacji 
Instytucji Wdrażającej ustalony zostanie dopiero 
zakres  przetargu na wybór wykonawcy do 
realizacji projektu w gminie.    
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Pieniądze z Programu Leader
 Decyzją Zarządu Województwa przyznano 
dofi nansowanie remontu 4 świetlic na terenie Gminy 
Chełmża w ramach realizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 – Oś IV Leader. . 
Gmina Chełmża była wnioskodawcą w konkursach, 
jakie w pierwszej połowie 2011 roku ogłosiła Fundacja 
„Ziemia Gotyku” LGD w ramach realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju.

R e a l i z u j ą c 
p r o g r a m 
tzw „małych 
p r o j e k t ó w ” 
złożone zostały 
wnioski o 
dofinansowanie 
kwotą ok. 25 tys zł  
remontu świetlic 
w Bielczynach, 
Browinie i 
Kończewicach. 
Po przejściu  
p r o c e d u r y 
oceny wewnątrz 
Fundacji jak 
też w Urzędzie 

Marszałkowskim wnioski otrzymały  pozytywną 
decyzję o przyznaniu dotacji. 
Ponadto na remont świetlicy w Skąpem Gmina 
otrzymała dotację 50 tys zł, dzięki pozytywnemu 
rozpatrzeniu wniosku o dotację na działanie „Odnowa 
wsi” w ramach programu Leader.
Na przełomie listopada i grudnia zostaną podpisane 
4 umowy z Zarządem Województwa o przyznaniu 
dofi nansowania dla powyższych zadań a ich realizacja 
nastąpi w 2012 roku.
Dotację w ramach „małych projektów” otrzymała 
także parafi a w Grzywnie. Dotyczy to realizacji dwóch 
zadań – renowacji malowideł w kościele oraz remontu 
budynku gospodarczego.
Kolejną tego typu dotację przyznano Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża – na pokrycie 
części kosztów organizacyjnych Dożynek Gminnych w 
Liznowie. 

Foto. K.O. Tekst K.Bober

1) W dniu 25.10.2011r. został ogłoszony przetarg 
na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chod-
ników w sezonie 2011/2012r. na terenie gminy 
Chełmża. Postępowanie zostało podzielone na 
sześć części w zależności od rodzaju sprzętu z 
uwzględnieniem planowanej ilości godzin pracy 
danego sprzętu. Termin składania ofert upłynął 
04.11.2011r.  W postępowaniu wpłynęły oferty 
dla danych części. Dokonano rozstrzygnięcia w 
każdej części i wybrano najtańsze oferty spośród 
złożonych ofert. Umowy zaplanowano zawrzeć 
w dniu 16.11.2011r. z fi rmą BIOS S.C. z Chełmży 
oraz z fi rmą F.H.U. JOSEF z Grzywny. 
2) W dniu 28.10.2011r. został ogłoszony przetarg 
na wykonanie integracji systemu podatkowego i 
elektronicznego obiegu dokumentów (eod) w ra-
mach projektu: Rozlicz się przez internet, uzyskaj 
informację z elektronicznego okienka – stworze-

nie elektronicznego systemu usług dla ludności 
w Gminie Chełmża. Jest to element z projektu  
realizowanego przy współfi nansowaniu środków 
UE z EFRR. Termin składania ofert zaplanowano 
na dzień 09.11.2011r. W postępowaniu wpłynęła 
jedna oferta. Obecnie trwa ocena złożonej oferty.
3) W dniu 03.10.2011r. został ogłoszony przetarg 
na „ Udzielenie kredytu długoterminowego w 
kwocie 3.705.215,00zł.”. Termin składania ofert 
zaplanowano na dzień 15.11.2011r.
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Obecnie 
trwa ocena złożonych ofert.
4) W dniu 10.11.2011r. został ogłoszony przetarg 
na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkie-
go w 2012 r. w  planowanej maksymalnej łącznej 
ilości do 215.000 litrów. Termin składania zapla-
nowano na dzień24.11.2011r.

A. Feeser-Bering

Informacje o przetargach

Na zdj.  Ks.Proboszcz Wiesław Roczniak 
wskazujący miejsca prezbiterium kościoła , 
gdzie odnowione zostały malowidła ścienne. 
Do tej pory te cenne dzieła sztuki przykryte były 
prawie centymetrowym tynkiem, a dzisiaj dzięki 
przeprowadzonej renowacji ścian zabytkowe 
polichromie są  ozdobą  dla prezbiterium  kościoła 
w Grzywnie.

Budynek administracyjny 
w remoncie

 
  
  
    
   
  
  
  
    

Trwają prace remontowo – instalacyjne części 
pomieszczeń w budynku administracyjnym 
UG na ul. Paderewskiego. Jeszcze w grudniu 
do nowych pomieszczeń zamierzają przenieść 
się  GOPS i Straż Gminna. W przypadku 
GOPS-u przeprowadzka jest pilna z powodu 
wypowiedzenia przez UG umowy na wynajem 
dotychczasowych pomieszczeń w budynku 
Telekomunikacji S.A. 
 Obecnie trwa montaż instalacji 
elektrycznej. Pracownicy budowlani referatu 
inwestycyjnego UG wykładają płytki w 
pomieszczeniach socjalnych i wykonują 
tynki nawierzchniowe w przygotowywanych 
pomieszczeniach biurowych.

KO
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 Masz pomysł, ale brakuje Ci 
pieniędzy na jego realizację? Pieniądze czekają. 
Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku ma 
do rozdysponowania w najbliższym okresie 
900 tys. złotych. 
 Z dniem 14 listopada br.  ruszył 
nabór wniosków. O pieniądze mogą się starać 
przedsiębiorcy i rolnicy z partnerskich gmin: 
Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. 
To wsparcie będzie przyznawane na tworzenie i 
rozwój tzw. mikroprzedsiębiorstw, a także na 
działanie „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” skierowane do rolników chcących 
pozyskać dodatkowe pozarolnicze dochody.
Wzory formularzy z instrukcją wypełniania oraz 
załącznikami znajdują się na stronie internetowej 
Fundacji Ziemia Gotyku www.ziemiagotyku.
com w zakładce Wdrażanie LSR Konkursy.  

Termin składania wniosków 
upływa 28 listopada br. 
Tymczasem LGD chce pomóc 
wypełnić je jak najlepiej. Dlatego oferuje 
bezpłatne wsparcie doradcze. 
„- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
pozyskaniem środków na utworzenie lub rozwój 
działalności gospodarczej na terenie wiejskim. Ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Leader można uzyskać 
dofi nansowanie do 50% kosztów kwalifi kowalnych 
inwestycji typu zakup maszyn i urządzeń, remont 
i rozbudowania budynków służących działalności 
gospodarczej. Wszelkie informacje na temat 
dotacji można otrzymać w biurze Lokalnej Grupy 
Działania w Brąchnówku 18, tel. 607 745 091” – 
informuje wiceprezes LGD Mariola Epa – Pikuła. 
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Tym razem przedsiębiorcy i rolnicy

LGD  rozdysponuje fundusze

Polski Związek działkowców

Medal dla Wójta
 Z okazji 30 – lecia 
Polskiego Związku Działkowiczów  
Zarząd Okręgu Toruńsko-
Włocławskiego w Toruniu za 
pełną wzajemnego zrozumienia 
współpracę z Rodzinnymi 
Ogrodami Działkowymi Gminy 
Chełmża przyznał Wójtowi Gminy 
Chełmża Jackowi Czarneckiemu 
medal okolicznościowy. Uroczystego 
wręczenia podczas październikowej 
sesji Rady Gminy Chełmża dokonał 
Józef Strzałkowski członek Zarządu 
Okręgu Toruńsko –Włocławskiego  
PZD w Toruniu. 
 „-Pańskie podejście do problemów 
działkowców występujących w gminie wprawdzie 
sporadycznie było zawsze zasługujące na 
szacunek, a współpracę z ogrodami działkowymi 
można tylko określić, jako wzorową i stawianą 

za wzór współpracy między działkowiczami, a 
władzami samorządowymi w regionie i w kraju” 
– podsumował Józef Strzałkowski z Zarządu 
Okręgu T-W PZD.
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 W sierpniu bieżącego roku mieszkańcy 
miejscowości Kuczwały zorganizowali na terenie 
swojego sołectwa zbiórkę złomu. Zebrane przez 
mieszkańców niepotrzebne w gospodarstwach 
elementy metalowe zostały sprzedane w skupie 
złomu na ulicy Dworcowej w Chełmży za kwotę 
2.100,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona 
na wycieczkę dla dzieci z miejscowości Kuczwały. 
Pieniądze wraz z kwitem wagowym ze skupu 
złomu zostały przekazane do Sołtysa Sołectwa 
Kuczwały Ryszarda Jarzynki do czasu ustalenia 
dokładnego terminu i czasu wyjazdu. Wycieczka 
nie została zorganizowana w roku bieżącym ze 
względu na problemy organizacyjne. 
 Podziękowania dla wszystkich 
mieszkańców miejscowości Kuczwały za 
przekazany złom oraz dla Włodzimierza 
Stenborowskiego, Rafała Galikowskiego, 
Bogdana Lisa i Arkadiusza Lisa za pomoc w 
załadunku i transporcie zebranego metalu. 

Łukasz Kowalski

Inicjatywy obywatelskie

Zbiórka złomu 
w miejscowości Kuczwały

Podziękowanie
 Zarząd Stowarzyszenia 
Budowy Kopca „Ziemia 
Polaków” w Kończewicach 
kieruje  serdeczne 

podziękowanie za wspieranie działań w 
zakresie kształtowania postaw patriotycznych 
wśród mieszkańców gminy i miasta  Chełmża 
dla:
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. 
Gen. J. Bema w Toruniu,  w tym Panu ppłk 
Edwardowi Kanieckiemu 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  w 
Bydgoszczy,
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Pana Wojciecha Wojciechowskiego
Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
w Chełmży
Pana Krzysztofa  Zduńskiego Dyrektora Banku 
Spółdzielczego w Brodnicy Oddział w Chełmży
Pani Barbary Świątek – Kierownika Banku 
Spółdzielczego w Chełmnie Oddział w Chełmży
Pani Danuty Zygnerskiej – p.o. Dyrektora 
Oddziału PKO Bank Polski w Chełmży

 Pocztom Sztandarowym: OSP 
Zelgno, Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
Miasta Chełmży, SP im. Ks. Leona Poeplau w 
Kończewicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Pluskowęsach, Zespołu Szkół Średnich w 
Chełmży.
 Delegacjom z kwiatami 
reprezentującymi: Garnizon Wojskowy Toruń 
ppłk Edward Kaniecki, Wojskową Komendę 
Uzupełnień w Toruniu, Stowarzyszenie 
Miłośników Artylerii i Militariów w Toruniu, 
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 
Powiat Toruński, Miasto Chełmża, Radę Gminy 
Chełmża , Wójta i Urząd Gminy Chełmża, 
Bank Spółdzielczy w Chełmnie Oddział w 
Chełmży, Zakład Hodowli Roślin Strzelce 
Oddział Kończewice, Zarząd Gminny ZO OSP, 
OSP Zelgno, Mieszkańców Sołectw: Nawra, 
Głuchowo, Grzywna i Brąchnówko, SP im. Ks. 
Leona Poeplau w Kończewicach, SP w Grzywnie, 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach , 
Gimnazjum w Głuchowie, S P nr 3 w Chełmży, 
Zespołowi  Szkół Średnich w Chełmży, KGW 
Kuczwały, KGW Kończewice.

Pana Marka  Dzielskiego z Urzędu Miasta 
Chełmża 
Pani Urszuli Meszyńskiej Dyrektor Powiatowej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży
Pani Jolanty  Targosz  Radnej Gminy Chełmża
Pani Doroty Kurdynowskiej   Radnej Gminy 
Chełmża
Pana Bogdana Kondeja  Radnego Gminy 
Chełmża
Pana Henryka Fałkowskiego  Radnego Gminy 
Chełmża
Stowarzyszenia Miłośników Artylerii i 
Militariów  w Toruniu
Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej w 
Toruniu
Towarzystwa Przyjaciół Chełmży
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża w Brąchnówku
Pani Katarzyny Orłowskiej z Urzędu Gminy w 
Chełmży
Pana Franciszka  Krutelewicza  PPH  FRANK w 
Chełmży
Państwa Ewy i Jacka Czarneckich 
Pani Moniki Sierackiej z Torunia
Pani Renaty Siołkowskiej z Firmy JUSTYNEX z 
Chełmży
Pana Jerzego Więckowskiego z Chełmży
Pana Edwarda Majewicza z Chełmży
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kończewicach
Druhny i Druhów z Zakładowej OSP w 
Kończewicach
Szkoły Podstawowej  im. Ks. Leona Poeplau 
w Kończewicach, a w szczególności dla Pań: 
Marii Kaszyńskiej, Doroty Woźniak, Katarzyny 
Ziółkowskiej, Mirosławy Pawlikowskiej, Pana 
Tomasza Kozankiewicza i Pracowników Obsługi 
Szkoły 
Gimnazjum w Głuchowie, a w szczególności  
Paniom Małgorzacie Syrockiej – Fornalik i 
Adriannie Kanieckiej
Panu Zenonowi Muszyńskiemu z Kończewic
 Zarząd Stowarzyszenia Budowy 
Kopca „Ziemia Polaków” dziękuje za udział w 
tegorocznych obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości w Kończewicach



Sprawy obywatelskie

 KURENDA                                                                   GAZETA GMINY CHEŁMŻA                                                                                str. 6

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
 Głównym punktem obchodów 
11 Listopada  był uroczysty apel przy Kopcu 
„Ziemia Polaków” z wojskowym ceremoniałem, 
przy którym zebrały się poczty sztandarowe, 
delegacje, kombatanci i młodzież szkolna. Po 
odegraniu hymnu narodowego i uroczystym 
powitaniu zgromadzeni  wzięli udział w Apelu 
Poległych. Po Apelu kolejni ofi arodawcy 
przekazali na ręce Prezesa Stowarzyszenia 
Budowy Kopca „Ziemia Polaków” Lucjana 
Bytniewskiego i Zastępcy Wójta Gminy 
Kazimierza Bobera ziemię na budowę tego 
miejsca, a przybyłe delegacje przedstawicieli 
wojska, samorządu gminnego i powiatowego, 
stowarzyszeń historycznych, szkół i 
mieszkańców gminy oddali hołd wszystkim 
walczącym o niepodległość składając wiązanki 
kwiatów pod Murem Pamięci. Wartę honorową 
przy Murze Pamięci pełnili strzelcy 63 
Toruńskiego Pułku Piechoty . Dopisała nie tylko 

piękna pogoda, lecz także uczestnicy obchodów. 
Wyjątkowo liczny był udział młodzieży. Po 
złożeniu wiązanek uczestnicy obchodów udali 
się na teren Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona 
Poeplau. Tutaj obejrzeli pokaz dynamiczny 
przygotowany   przez grupę rekonstrukcyjną 
63 Toruńskiego Pułku Piechoty. Następnie 
zgromadzona w sali szkoły publiczność 
wysłuchała pięknej  inscenizacji patriotycznej 
w wykonaniu młodzieży z miejscowej szkoły. 
Nastrój dostojnych, patriotycznych pieśni 
udzielił się zebranym. Sądząc z frekwencji oraz 
nastrojów panujących wśród zaproszonych gości 
i mieszkańców takich spotkań nigdy dosyć. 
Na wyjątkowe obchody Święta Niepodległości 
zaprosił Wójt Gminy Chełmża. Organizację 
tego patriotycznego przedsięwzięcia wsparli: 
Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia 
Polaków” w Kończewicach, Centrum Szkolenia 
Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema w 

Toruniu, Inspektorat  Wsparcia Sił Zbrojnych  w 
Bydgoszczy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w 
Toruniu, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 
Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów  
w Toruniu, Fundacja Historii Polskiej Broni 
Pancernej w Toruniu, Szkoła Podstawowa im. Ks. 
Leona Poeplau w Kończewicach, Gimnazjum w 
Głuchowie oraz grono osób prywatnych i instytucji 
z gminy i miasta Chełmża. Całość obchodów 
sprzyjała chwili zadumy i refl eksji, bo właśnie 
takie wydarzenia przybliżają współczesnemu 
obywatelowi historię, pogłębiają jego wiedzę, 
chronią od zapomnienia bohaterów wydarzeń, 
które niegdyś zadecydowały o zwycięstwie Polski, 
sprzyjają kształtowaniu postaw patriotycznych 
młodego pokolenia.  Dzień ten był również 
okazją do wspólnej zabawy i rodzinnego 
spędzenia soboty 



Brąchnówko
Obchody z Wielkim Polakiem

 Uczniowie z Małej Szkoły w 
Brąchnówku wspólnie z nauczycielami  
uczcili 93 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości przy obelisku Wielkiego Polaka 
– Stefana Łaszewskiego. Pod pamiątkową tablicą 
Pierwszego Wojewody Pomorskiego złożone 
zostały kwiaty i zapalone znicze. Mali uczniowie 
odśpiewaną wspólnie pieśnią patriotyczną  
„Legiony” oddali hołd Polakom walczącym o 
niepodległa Polskę.
 8 stycznia 2012 roku   uczcimy 
150 rocznicę urodzin  Stefana Łaszewskiego 
– pierwszego Wojewody Pomorskiego w 
Niepodległej Polsce.  
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Ogłoszenie
 Bardzo serdecznie dziękuję Sandrze 
Więzowskiej i jej mamie Marlenie za sporą ilość 
materiałów o Pluskowęsach, dziękuję również 
za cykl fi lmów dokumentalnych dotyczących
II Wojny Światowej.
Jeżeli ktoś z państwa chciałby się podzielić z 
biblioteką ciekawymi materiałami na temat 
historii  naszej gminy   (ale i nie tylko),  to 
zapraszamy do współpracy.

Jola Pawełczyk biblioteka w Zelgnie

55 lat temu powiedzieli sobie 
-”tak”

Państwo Genowefa i Stanisław Kaśluga z 
Pluskowęsy obchodzą właśnie 55 rocznicę ślubu. 
Cieszą się zdrowiem i szczęściem. Wychowali 
pięc córek i dwóch synów. Doczekali się 
czternaścioro wnucząt i pięcioro prawnucząt. 
Żyjcie nam kochani rodzice 200 lat!                                                                                            

DZIĘKUJEMY -DZIECI
 Niech ten Jubileusz

Milowym będzie kamieniem.
Czekamy następnych

Z wielkim w sercu
wzruszeniem. 

Ogólnopolskie prezentacje kabaretów

Panie żniwowały … na scenie 

 Panie z KGW w Głuchowie wspól-
nie z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z 
województwa pomorskiego i dolnośląskiego 
uczestniczyły w II Krajowy Festiwalu Kaba-
retów KGW zorganizowanym w Starogar-
dzie Gdańskim przez Stowarzyszenie Kobiety 
Kwiaty Kociewia. Koła rywalizowały w dwóch 
kategoriach: obowiązkowej pt.” Żniwa i dożynki” 
oraz w scence kabaretowej o tematyce dowolnej. 
Wszystkie panie uczestniczące w festiwalu wy-
kazały się   talentami scenicznymi, charyzmą i 
oryginalnym humorem. Jak się okazuje dzisiaj 
odchodzimy, chociaż bardzo powoli, od stereo-
typu wiejskiej gospodyni, gdyż kobiety ze wsi są 
wszechstronnie uzdolnione, a na scenie potrafi ą 
dostarczyć wiele zabawy i emocji. Dla KGW z 
Głuchowa było wielkim wyzwaniem zmierzenie 
się z Kołami Kół Gospodyń Wiejskich, które w 

kabaretach specjalizują się nie od dzisiaj. Koła 
Gospodyń Wiejskich w Gminie Chełmża dopie-
ro od trzech lat próbują swoich sił artystycznych 
podczas corocznego gminnego turnieju i jak się 
okazuje wcale nie jest to takie  łatwe. Dlatego 
KGW z województwa pomorskiego na razie nie 
mają sobie równych: po prostu są w tym najlep-
sze, czego dowodem jest Grand Prix dla koła z  
Lubichowa. Udział KGW w ogólnopolskim prze-
glądzie kabaretów  był ciekawym spotkaniem, 
bogatym w nowe doświadczenia kobiet z obsza-
rów wiejskich, które w takich organizacjach jak 
Koła Gospodyń Wiejskich realizują swoje pasje 
i zainteresowania. Wszystkie Koła uczestniczące 
w festiwalu otrzymały nagrody i festiwalowe sta-
tuetki ufundowane przez Stowarzyszenie Kobie-
ty Kwiaty Kociewia. 

KO

LGD Ziemia Gotyku

Mieszkańcu, wypełnij 
ankietę!

  
 W związku 
z ewaluacją Lokalnej 
Strategii Rozwoju Ziemi 
Gotyku  rozpoczętą  
w bieżącym roku, 
Fundacja została  
zobowiązana do zebrania 
i opracowania min. 300 
ankiet od mieszkańców 
obszaru LGD. W związku 
z tym ogromna prośba do  gmin 
partnerskich, w tym i naszej gminy o pomoc 
w zbieraniu  informacji. Zachęcamy do 
poświęcenia chwili uwagi i wypełnienia 
ankiety, która dostępna jest na stronie www.
gminachelmza.pl  lub w UG Chełmża, pok. nr.7. 
termin wypełniania ankiet upływa w połowie 
grudnia 2011r.

KO

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI W ZELGNIE
Święto Odzyskania 
Niepodległości - 
najważniejsze święto 
narodowe związane z 
odzyskaniem w 1918 
roku przez Polskę 
niepodległości.
Z okazji Święta 
Biblioteka w Zelgnie 
przy współpracy ze 
Szkołą Podstawową  w 
Zelgnie zorganizawała 
spotkania podczas, 
których rozmawialiśmy o 
patriotyźmie, patriotach, 
symbolach narodowych, 
n i e p o d l e g ł o ś c i . 
Bibliotekę odwiedziły  
dzieci klas od pierwszych do piątych i  wykazały się dużą aktywnością podczas zajęć oraz 
bardzo dobrą znajomością omawianego  tematu.Przez te kilka dni można było obejrzeć w 
naszej czytelni  prezentacje multimedialną oraz otrzymac chorągiewkę.

J.Pawełczyk



 Podczas dwóch dni 22-23 
październik br. trwała akcja pn.’Dzień dawcy 
szpiku dla Zuzi i innych” zorganizowana przez 
Fundację DKMS Baza Dawców Komórek 
Macierzystych Polska w pierwszym dniu w 
Urzędzie Gminy w Chełmży, a w drugim na 
terenie SP w Grzywnie. Łącznie z pomocą 
chorej dziewczynce pospieszyło 816 osób.
 Przypomnijmy: Zuzia  mieszka 
w Grzywnie i jest  bardzo pogodnym i 
uśmiechniętym dzieckiem. Jak każde dziecko 
ma swoje ulubione zabawy, zabawki i 
zainteresowania. W ostatnim czasie to także 
osoba znana nam wszystkim z lokalnych 
mediów. Jej zdjęcia pojawiły się w prasie, 
w serwisach internetowych, na ulotkach i 
plakatach. To wszystko to nic innego jak 
wołanie Zuzi o pomoc. Niestety dotychczasowe 
życie Zuzi i jej rodziców zmieniła poważna 
choroba. U Zuzi zdiagnozowano ostra białaczkę 
limfoblastyczną. W związku z tym rozpoczęły 
się pilne poszukiwania zgodnego genetycznie 
niespokrewnionego dawcy. 
 Takiego odezwu na przeprowadzoną 
akcję pomocy Zuzi nie spodziewał się chyba 
nikt z organizatorów. W liczącej 1600 osób w 
Grzywnie w bazie potencjalnych dawców szpiku 

zarejestrowało się prawie 430 chętnych niesienia 
pomocy małej Zuzi. Z kolei dzień wcześniej w 
akcji przeprowadzonej w UG Chełmża krew 
oddało 387 osób. Jedno jest pewne: im więcej 
dawców w banku komórek macierzystych, tym 
szansa na znalezienie „bliźniaka genetycznego” 
dla chorej Zuzi jest większa.

KO

Sprawy obywatelskie
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Zakończyła się  realizacja projektu pt. 
„Świetlica ze smakiem” współfi nansowanego  
ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
-Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-
2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. 
„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich”.  Głównym organizatorem całego 
przedsięwzięcia było Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża. 

Projekt „Świetlica ze smakiem” objął 
swoim działaniem trzy świetlice wiejskie w 
Gminie Chełmża tj. Głuchowo, Grzywnę i 
Dźwierzno. Od maja do września w świetlicach 
odbywały się warsztaty rękodzielnicze, warsztaty 
wokalne, warsztaty ogrodnicze i warsztaty 

kulinarne, w których 
udział wzięło w sumie 
30 mieszkańców 
Gminy Chełmża. 
Świetlice biorące 
udział w projekcie 
zostały dodatkowo 
doposażone w sprzęt 
nagłaśniający i 
naczynia kuchenne 
oraz elementy 
dekoracyjne jak 
kwiaty z bibuły, 
wazony, świeczniki 
, które sami 
uczestnicy wykonali w ramach warsztatów 
rękodzielniczych. Podsumowaniem działań 

były trzy imprezy promocyjne. 
W Głuchowie odbyła się 
uczta ziemniaczana, gdzie 
podczas imprezy serwowano 
potrawy m.in. z ziemniaka, a 
punktem kulminacyjnym było 
sadzenie drzew owocowych. W 
Głuchowie posadzono grusze. 
W piątek 21 października 
mieszkańcy Dźwierzna i 
zaproszeni goście biesiadowali  
na uczcie śliwkowej, gdzie 
przy świetlicy posadzono 
śliwy. W ostatnią sobotę 
października  odbyła się uczta 
jabłkowa w świetlicy wiejskiej 
w Grzywnie. Z kolei  tutaj na 

pamiątkę podjętej inicjatywy w sąsiedztwie 

świetlicy posadzono jabłonie. Podczas 
imprez odbyły się także wystawy zdjęć 

z przebiegu warsztatów, prezentacje artystyczne 
uczestników oraz wspólne śpiewanie piosenek 
ludowych przy akompaniamencie kapeli.

 „Świetlica ze smakiem” to już 
trzeci projekt zrealizowany przez Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i 
współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Poprzednie projekty CIK-u to: „Wiejska Szkoła 
Animacji Kultury” (2009) oraz „Pracownia 
rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” 
(2009). Dotychczasowe inicjatywy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców 
Gminy. Pracownia Malwa jest prowadzona do 
dzisiaj, podczas piątkowych spotkań uczestniczki 
uczą się sztuki rękodzielniczej, wykonując 
różnego rodzaju dekoracje.

Justyna Błaszczyk

Inicjatywy CIK-u

Koniec projektu, ale smak pozostał

AKCJE SPOŁECZNE

POMOC DLA ZUZI Z GRZYWNY Święta pamięci
 
 1 i 2 listopada tradycyjnie odwiedza 
się groby i zapala na nich znicze. Ognie na 
grobach symbolizują pamięć o tych, którzy 
odeszli. Dawno temu rozniecano ogień na 
polach i na rozstajach dróg. Zmarłych oczyszczał 
on i ogrzewał, żywych ochraniał przed złymi 
duchami. W czasach PRL-u 1 listopada był 
również ,tak jak obecnie, dniem wolnym od 
pracy, ale starano się nadać mu świecki charakter 
poprzez wprowadzenie nazwy Dzień Zmarłych, 
Święto Zmarłych. 
 Dla katolików równie ważny jak  
Dzień Wszystkich Świętych, a nawet ważniejszy 
jest Dzień Zaduszny. Dawniej wierzono, że dusze 
ludzi zmarłych tego dnia przebywają wśród 
żywych. W XIX wieku na ten dzień pieczono 
pierogi, chleby, gotowano bób, kasze i wraz z 
wódką stawiano na stołach jako poczęstunek 
dla zmarłych dusz. Obecnie 1 listopada 
wspominamy wszystkich świętych,2 listopada 
wszystkich zmarłych. Wierni cieszą się z faktu, 
że wielu zmarłych dostąpiło  już zbawienia i 
przebywa w niebie. Zwyczaj uczestniczenia we 
wspomnianych  uroczystościach praktykowany 
jest także przez osoby bezwyznaniowe, jest 
wyrazem pamięci i szacunku wobec zmarłych. 

J.K.

Duchy, zjawy i upiory
 Święto Halloween wywodzi się 
z pogańskiego, celtyckiego obyczaju All 
Hallow’s Eve. W XIXw przywędrowało 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie do 
dziś jest obchodzone najhuczniej. 
Oryginalnie związane jest z czarną magią i 
odprawianiem czarów, popularne symbole to 
duchy, czarownice, nietoperze, czarne koty, 
gobliny, zombie, sowy, demony itp. Inny 
znany symbol to wydrążona dynia z palącymi 
się w środku świecami. Dzieci z Głuchowa i 
Skąpego miały okazję wziąć udział w zabawach 
halloweenowych zorganizowanych w gminnych 
bibliotekach.

E.Kucharzewska

Uczestnicy projektu w Grzywnie

Uczestniczki projektu w Dźwierznie



W Szkole Podstawowej im. 
M. Kopernika w Sławkowie odbył się 
VI Powiatowy konkurs „SKARBY POWIATU 
TORUŃSKIEGO”. Konkurs organizuje Starostwo 
Powiatowe, co roku w innej gminnie z powiatu. 
Do konkursu przystąpiło sześć gmin: Wielka 
Nieszawka, Chełmża Miasto, Czernikowo, 
Łysomice, Zła Wieś Wielka i Gmina Chełmża, 
którą reprezentowała Szkoła w Sławkowie. 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozpoznać 
pałace, dwory i kościoły powiatu toruńskiego, 
rozpoznać i wykonać herby dziesięciu gmin, 
ułożyć mapę powiatu z puzzli, zaznaczyć na 
mapie powiatu wskazane zabytki i miasta oraz 
rozwiązać test.  Zwycięzcą konkursu została 
drużyna reprezentująca Gminę Chełmża ze SP 
w Sławkowie, II miejsce zajęła drużyna z Gminy 
Łysomice, III uczestnicy z Gminy Czernikowo. 
Kolejne miejsca zajęły drużyny reprezentujące: 
Złą Wieś Wielką, Miasto Chełmża, Wielką 

Nieszawkę. Nagrody ufundowane przez 
Starostwo Toruńskie uczestnikom konkursu 
wręczył Wicestarosta Toruński Dariusz 
Meller. Po konkursie uczestnicy udali się do 
pałacu państwa Haliny i Andrzeja oraz Anny i 
Romualda Wiśniewskich, gdzie mieli możliwość 
obejrzeć odnowione wnętrza zabytkowego 
pałacu wraz z otaczającym go parkiem.  

Organizatorzy konkursu składają 
podziękowania Firmie Produkcyjno-Usługowo-
Handlowej Krzysztofa Fijałkowskiego z Turzna 
za przekazane wypieki oraz państwu Halinie 
i Andrzejowi oraz Annie i Romualdowi 
Wiśniewskim za udostępnienie pałacu dla 
uczestników konkursu. Za przygotowanie 
konkursu w szkole odpowiadała pani Hanka 
Kaźmirek, której należą się podziękowania za 
przygotowanie i sprawne przeprowadzenie 
konkursu.     BD
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Edukacja i kultura
Program Rozwoju Bibliotek

Potencjał  biblioteczny wzmocniony
 Biblioteki w Gminie Chełmża 
biorą udział w II rundzie Programu Rozwoju 
Bibliotek w partnerstwie z Biblioteką Gminną 
w Łubiance, Biblioteką Publiczną w Skępem, 
Biblioteką Gminną w Łysomicach- która pełni 
rolę Biblioteki Wiodącej. 
W ramach programu fi lie biblioteczne z 
gminy z miejscowości : Głuchowo, Grzywna, 
Skąpe otrzymały zestawy komputerowe 
z oprogramowaniem i z dostępem do 
bezprzewodowego Internetu, urządzenie 
wielofunkcyjne łączące w sobie funkcje: 
ksero, drukarka, skaner  oraz cyfrowy aparat 
fotografi czny.  Ponadto bibliotekarze  gminni 
biorą udział w szkoleniach  w ramach PRB 
prowadzonych przez trenerkę Centrum 
Aktywności Lokalnej panią Alicję Usowicz . 
Wkrótce  rozpoczną się szkolenia informatyczne 
dla pracowników fi lii  organizowane przez 
Książnicę Kopernikańską w Toruniu dla 
Programu Rozwoju Bibliotek. 
Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany 
do bibliotek publicznych we wszystkich 
gminach wiejskich i wszystkich gminach 
wiejsko- miejskich oraz w gminach miejskich, 
które mają nie więcej niż 20 tyś. mieszkańców. 
Program ma na celu wzmocnienie całego 
systemu bibliotecznego, integracji  środowiska, 
stosowanie bardziej nowoczesnych i skutecznych 

form komunikacji 
między bibliotekami 
i bibliotekarzami, 
a  przede wszystkim 
p r z e o b r a ż e n i a 
biblioteki w ośrodki 
aktywności lokalnej. 
Program Rozwoju 
Bibliotek w Polsce jest 
realizowany przez 
Fundację Rozwoju 
S p o ł e c z e ń s t w a 
I n f o r m a c y j n e g o . 
P o l s k o - 
A m e r y k a ń s k a 
Fundacja Wolności 
jest partnerem 
Fundacji Billa i 
Melindy Gates w 
p r z e d s i ę w z i ę c i u , 
które ma ułatwić polskim bibliotekom 
publicznym dostęp do komputerów, Internetu i 
szkoleń. 
„- Biblioteki zmieniają swoje oblicze i rolę w 
środowisku , stają się bardziej nowoczesne 
i wyposażone w sprzęt z dostępem do 
Internetu. Dzisiaj biblioteka na wsi to nie tylko 
biblioteka wypożyczająca książki, ale instytucja 
podejmująca wiele działań w środowisku 

lokalnym z  dostępem dla każdego mieszkańca. 
Udział w Programie Rozwoju Bibliotek daje 
szansę rozwoju  małym wiejskim bibliotekom, 
takim jak nasze . Nie zapominając o ogromnej 
i znaczącej roli książki w życiu człowieka, należy 
wspomnieć również że biblioteki to najdłużej 
działające ośrodki kultury na wsi z wieloletnią 
tradycją i historią”- Justyna Błaszczyk- dyrektor 
Biblioteki  Samorządowej  w Zelgnie.

KO

KONKURS POWIATOWY „SKARBY 
POWIATU TORUNSKIEGO”

Oferta Leśnej Szkoły

Edukacja dofi nansowana
 
 W programie „Człowiek,integracja, 
środowisko” realizowanym przez Leśną Szkołę 
na Barbarce uczestniczy 58 szkół z terenu 
Polski. Dzięki staraniom nauczycielek pań Ewy 
Czarneckiej i Izabeli Kępińskiej-Bober dzieci 
ze SP w Kończewicach  już trzeci rok szkolny 
są uczestnikami tego programu. Wymierne 
korzyści to wyjazdy na zajęcia edukacyjne. 
Bardzo się dzieciom podobają, ponieważ 
grupy uczestników nocują na Barbarce, a to 
stanowi dużą atrakcję.-Bywało, że zupełnie 
bezpłatnie korzystaliśmy z zajęć, bazy noclegowej 
i wyżywienia oraz transportu. Ostatnio rodzice 
wykładali pieniądze jedynie na dwa posiłki-
informuje Ewa Czarnecka. Aby dzieci mogły 
skorzystać z edukacji ekologicznej poza szkołą 
nauczycielki zobowiązują się do uczestniczeniu 
w szkoleniach, prowadzenia sprawozdawczości, 
samodzielnego zorganizowania dwóch 
wyjazdów na obszary Natura 2000.-Są to 
sobotnie zajęcia, w których realizacji pomaga nam 
współpraca z Gminną Komisją Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych. Za tę pomoc 
dziękujemy- dodaje Ewa Czarnecka. Udział 
w wyjeździe edukacyjnym na Barbarkę poza 
programem, to koszt rzędu 65zł za dziecko. Ze 
SP w Kończewicach z dofi nansowania programu 
„Czlowiek, integracja, środowisko” skorzystało 
70 uczniów.

K.O.



Edukacja i kultura
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Wieści z biblioteki

Konkurs o Pióro Starosty
 26 października 2011 roku odbył się 
fi nał powiatowego konkursu ortografi cznego 
„O pióro Starosty Toruńskiego”. Organizatorem 
konkursu była Miejska i Rejonowa Biblioteka 
Publiczna w Chełmży oraz Starostwo Powiatowe. 
O główną nagrodę walczyło 25 uczestników. Na-
szą gminę reprezentowały uczennice gimnazjum 
w Pluskowęsach: Magdalena Bas i Patrycja Ka-
linowska. Konkurencja była duża i poziom bar-
dzo wysoki. W trakcie sprawdzania prac przez 
jury uczestnicy mieli okazję obejrzeć prezentacje 
multimedialne zaprezentowane przez p. A. Stan-
kiewicza. Magdalena i Patrycja otrzymały dyplo-
my i nagrody książkowe. Jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w po-
głębianiu wiedzy !!!

E.Kucharzewska

POWIATOWY KONKURS 
„MIESZKAM W CIEKAWYM MIEJSCU…”

 Starostwo Powiatowe w Toruniu 
zaprosiło dzieci i młodzież powiatu toruńskiego 
do udziału w konkursie plastycznym z cyklu 
„Mieszkam w ciekawym miejscu”. W tym roku, 
w związku z zakończeniem projektu „Z Małgosią 
po naukę”, realizowanego we wszystkich szkołach 
powiatu, konkursowe prace miały dotyczyć  
zajęć, które odbyły się w ramach tego Projektu.
Organizatorzy chcieli zobaczyć efekty projektu 
widziane oczami tych, którzy byli bezpośrednimi 
benefi cjentami.

Prace uczestników konkursu oceniało 
profesjonalne Jury. W gronie laureatów 
konkursu znaleźli się również uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. M Kopernika ze Sławkowa.  
Nagrodzeni w konkursie- zwycięzcy to: w  
kategorii wiekowej  6-9 -  Weronika Jarosińska 
i Zuzanna Światkowska,  wyróżnienia w 
kategorii wiekowej 10-12 z kolei otrzymali 
Przemysław Trzpil  i Tymek Przymus.

SP Sławkowo

Akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ratujemy i uczymy ratować

 Pod takim hasłem zespół trenerów 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
organizuje szkolenia dla nauczycieli z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Tym razem 
wzięły w nim udział panie Małgorzata 
Krajewska i Ewa Czarnecka, które wraz z 
wcześniej przeszkolonymi koleżankami ze SP w 
Kończewicach mają za zadanie przekazać  wiedzę 
i podzielić się zdobytymi  umiejętnościami. 
Jak działać, by nie „tracić głowy” w sytuacjach 

zagrożenia? Jak postąpić, by uratować życie i 
zdrowie osób, które tracą przytomność? Warto 
poznać podstawowe zasady. 
 O dotarcie z tą wiedzą do mieszkańców 
naszej gminy  już od kilku lat dba Stowarzyszenie 
Homo homini współpracując z panem 
Jarosławem Pikusem, organizując konferencje 
poświęcone świadomemu dbaniu o zdrowie 
własne i członków rodzin.

E.Cz.

Konkursy Grantowe

Równali Szanse od 2010 r
 
 M ł o d z i e ż 
działająca przy 
S t o w a r z y s z e n i u 
HORYZONT przy 
Gimnazjum w 
Pluskowęsach  aż przez 
osiemnaście miesięcy 
pracowała wspólnie 
z opiekunami przy 
realizacji projektu 
grantowego pn.” Czy tylko szata zdobi 
człowieka?”.
  Czy i czym nas zaskoczą młodzi ? 
Dokładnie 26 listopada br. na godz. 17.00 w sali 
widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury 
podczas imprezy podsumowującej będziemy 
mogli zobaczyć i ocenić efekty działań młodzieży 
podjęte w ramach wspomnianego projektu. 
Na ten dzień młodzież przygotowała występy 
artystyczne, pokaz mody, porady stylistyczne 
i wiele innych ciekawych niespodzianek. Na 
pewno uczestników zainteresuje metamorfoza 
gimnazjalistów, jaką  musieli przejść w wyniku 
realizowanego projektu. 

KO
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 Przedstawiona fotografi a prezentuje 
jedną z miejscowości w naszej gminie.
Jaka to miejscowość ? Spróbujcie Państwo 
odgadnąć sami !
 Wśród uczestników konkursu, którzy 

do 30.11.br podadzą prawidłową odpowiedź 
(telefonicznie lub e-mailowo) Redakcja Kurendy 
rozlosuje  upominki promocyjne. Zachęcamy do 
udziału w konkursie.

KO

FOTOZAGADKA dla Czytelników WARSZTATY ŚWIĄTECZNE  
- ZAPROSZENIE

 W przedświą-
tecznej atmosferze za-
praszamy do udziału w 
warsztatach rękodziel-
niczych, w trakcie któ-
rych uczestnicy będą 
mieli okazję stworzyć 
wiele niepowtarzalnych 
ozdób świątecznych. 
Warsztaty odbędą się 14 grudnia 2011 roku 
o godzinie 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy 
w Chełmży.
Koszt udziału w warsztatach wynosi 10,00 
zł/ osoba. Warsztaty poprowadzi instruktor 
rękodzieła ludowego pani Małgorzata Gó-
recka. Zapewniamy materiały rękodzielni-
cze oraz kącik kawowy o zapachu świątecz-
nego piernika.  
Zapisy i informacje: Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża, Brąchnów-
ko 18, 
tel. 56 637 71 29; e-mail: cik@gminachelm-
za.pl .
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Organizatorzy: CIK Gminy Chełmża 


