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Projekt budżetu na rok 2012 
 
 Kolejny rok budżetowy tuż za 
progiem. Z  pewnością mieszkańców zaciekawi 
informacja na jakie cele przeznaczone zostaną 
płacone przez nich do kasy gminnej podatki 
oraz planowane środki z  budżetu państwa. 
Dokumentem zawierającym planowane 
dochody i wydatki jest projekt budżetu. Budżet 
pełni ważną rolę w  kierowaniu jednostką 
samorządu terytorialnego. Stanowi istotne 
narzędzie zarządzania zasobami gminy. Prace 
nad projektem   budżetu trwały od miesiąca 
września 2011 r. Jednak w dobie dzisiejszych 
realiów polityczno – gospodarczych panujących 
w kraju, realizacja budżetu może być  zagrożona 
przez szereg czynników. 

Patrz str 2 i 3

„Najlepiej jak tylko potrafi ą” 
 
 Agata Ziółkowska z Bogusławek i 
Kamila Szulc z Głuchowa  są uczennicami, 
które osiągnęły najlepszy wynik spośród 
wszystkich uczących się  pierwszoklasistów w 
ostatnim roku szkolnym w swoich szkołach. 
Uczą się dla siebie, a  nie dla ocen. Oprócz nauki 
mają  swoje pasje i zainteresowania. Każda z 
nich ma swój sposób na zdobywanie samych 
piątek i szóstek. Na pewno najważniejsza 
dla nich w nauce  jest systematyczność. 
Dziewczyny mają swoje plany na przyszłość. 
Podpowiadają swoim rówieśnikom jak zostać 
piątkowym uczniem. Obydwie są absolwentkami 
naszego Gimnazjum w Głuchowie.              

Patrz str 8

Plany Odnowy Sołectw 
 
 Nad Planami Odnowy Sołectw do 
roku 2019 mieszkańcy pracowali w miesiącach 
maj-wrzesień br. Powstały  Plany Odnowy 
Wsi, które pozostają w ścisłej korelacji z 
Planem Rozwoju Lokalnego, ze strategią i z 
kierunkami zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Każdy z takich planów obejmuje analizy 
zasobów sołectwa, porównania korzystnych i 
niekorzystnych cech wewnętrznych wsi oraz 
potencjalnych szans i zagrożeń występujących 
w otoczeniu, które mogą warunkować 
przyszłość sołectwa i ich mieszkańców.  
Zadania z zakresu odnowy wsi nie są wyłącznie 
powiązane z funduszami unijnymi. Wszelkie 
fundusze pozabudżetowe są tutaj możliwe do 
wykorzystania, a wręcz pożądane.

Patrz str. 6

 Kościół  Parafi alny  w Nawrze  w świątecznej szacie – praca w konkursie 
Najpiękniejsza Karta Świąteczna z Gminy Chełmża w roku 2011’, która otrzymała 
nagrodę GRAND PRIX.
Autor pracy: Aleksandra Gabryś z Nawry, wiek 9 lat, SP im. ks. Leona Poeplau 
w Kończewicach
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Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2012

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2012

BUDŻET 2012’

Wykonanie a zagrożenia
 O budżecie Gminy Chełmża na 2012 
rok można śmiało powiedzieć, że jest budżetem 
ambitnym. Charakteryzuje go  wysoki poziom 
dochodów i wydatków, przy którym nie przekracza się 
dopuszczalnych wskaźników zadłużenia. Nie jest możliwe 
dalsze zwiększanie poziomu wydatków  bez znalezienia 
pokrycia dodatkowych odpowiednich środków na ten cel. 
Dlatego, aby  wprowadzać do budżetu nowe zadania należy 
znaleźć dodatkowe dochody lub zrezygnować z jakichś 
zadań ujętych w proponowanym projekcie (np. zamiana 
zadań). 
 Realizacja tak ambitnego budżetu może jednak 
być zagrożona przez szereg czynników, nie zawsze 
wynikających z działalności władz Gminy Chełmża. 
Podstawowe zagrożenie to niezrealizowanie dochodów – 
może wystąpić szereg czynników, które o tym zadecydują:
a) korekta na początku 2012 r subwencji oświatowej 
wynikająca z rzeczywistej spadającej liczby uczniów wg 
danych z aktualnych sprawozdań  
b) korekta udziału Gminy w podatkach PIT i CIT – 
przyjęta do budżetu kwota jest szacowana i może okazać 
się, że Minister Finansów przeszacował prognozę i będzie 
korekta w dół
c) niewykonanie niektórych dochodów zaplanowanych 
na wysokim poziomie np. wpływy z mandatów, wpływy z 
podatków (przyjęto wysoki (90%) wskaźnik ściągalności), 
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (stagnacja na 
rynku), ograniczenie wpływów z dodatkowych źródeł 
dochodów (żwirownie)
d) opóźnienia w przekazywaniu należnych gminie za 
zrealizowane projekty środków z Urzędu Marszałkowskiego 
(aktualnie opóźnienia sięgają ponad roku)
e) gorszy niż planowany wynik budżetu Gminy osiągnięty 
w 2011, co oznacza mniej wolnych środków w 2012.
Z drugiej strony zagrożeniem może być przekroczenie 
założonych wydatków. Należy się liczyć ze skutkami 
następujących zjawisk:
a) ogólnokrajowe tendencje do wzrostu 
kosztów – wzrost cen paliw, energii, kosztów bankowych, 
spadek wartości złotówki, infl acja
b) wzrost płacy minimalnej oraz obciążeń 
pracodawców (wyższe koszty pracy)
c) przekroczenie w przetargach założonych 
cen kosztorysowych
d) niekorzystny przebieg zimy powodujący 
przekroczenie planu wydatków na odśnieżanie, zwalczanie 
gołoledzi, naprawy wiosenne dróg
e) wzrost wydatków na pomoc społeczną 
wskutek wzrostu liczby osób uprawnionych (gmina musi 
dać do należnych świadczeń swój udział).
Odrębną grupę zagrożeń dla realizacji budżetu stanowią 
nieprzewidywalne na dziś działania rządu. Budżet Gminy 
Chełmża został zaprojektowany w oparciu o wskaźniki 
makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo 
Finansów na przełomie września i października br,  
Wówczas mówiło się o budżecie państwa opartym na 4% 
wzroście PKB w 2012 r.  Ostatnie doniesienia przewidują 
przyjęcie wariantu budżetu centralnego, który zakłada 
wzrost PKB o 2,5%. To, jaki zostanie ostatecznie przyjęty 
budżet centralny będzie miało wpływ na budżety lokalne. 
Budżet Gminy Chełmża nie jest przygotowany na korektę 
w dół wskaźników, ponieważ powstaje wówczas zupełnie 
inny plan dochodów i wydatków. 
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynkach 
fi nansowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie może

również ostatecznie zadecydować o kształcie budżetu gminnego. Przyjęte w obowiązujących 
ustawach zapisy przewidują, że np. przy przekroczeniu tzw progów ostrożnościowych 
następuje automatyczne podniesienie przez Ministra Finansów stawki podatku VAT. 
Stanie się tak np. jeśli na koniec roku 2011 kurs euro do złotówki zmieni się jeszcze o ok. 
5% i przekroczy poziom 4,69 zł, co spowoduje przekroczenie poziomu 55% relacji długu 
publicznego do PKB.

cd str 3



 Zgodnie z planowanym harmono-
gramem w październiku rozpoczęto realizację 
projektu „Rozlicz się przez Internet, uzy-
skaj informację z elektronicznego okienka 
– stworzenie elektronicznego systemu usług 
dla ludności w Gminie Chełmża” dofi nanso-
wanego z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Ze względu na prawa autorskie producentów 
oprogramowania cały projekt został podzielo-
ny na dwie części przetargowe. Pierwsza część 
rozstrzygnięta 17 listopada dotyczyła integra-
cji oprogramowania podatkowego z elektro-
nicznym obiegiem dokumentów w zakresie 
wymiany danych o wystawianych decyzjach. 
Przekazywanie wymienionych danych umoż-
liwi pracownikowi wystawiającemu decyzje 
podatkowe  automatyczne zaczytanie infor-
macji o interesantach i w kilku „kliknięciach 
myszką” wygenerowanie listów wychodzących 
w obiegu dokumentów.  Dodatkowo każdy 
pracownik będzie miał możliwość wydruku 

kopert dla listów wprowadzonych do obiegu 
dokumentów a pracownik sekretariatu będzie 
mógł korespondencję zatwierdzić czytnikiem 
kodów kreskowych(kod kreskowy zostanie 
nadrukowany na kopercie).
Ogłoszenie drugiej części przetargu planowa-
ne jest na miesiąc grudzień br. 

Paweł Rutkowski
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Czy infrastruktura 

zadziała 1 stycznia ?
 W Urzędzie Gminy Chełmża trwa 
wdrożenie Zintegrowanego Moduł Obsługi 
Końcowego Użytkownika(ZMOKU) realizowa-
nego przez MSWiA. Projekt obejmuje wdrożenie 
oprogramowania oraz uruchomienie sprzętu 
niezbędnego do elektronicznej wymiany danych 
w zakresie: PESEL, Rejestru Dowodów Oso-
bistych, a w przyszłości również Centralnego 
Rejestru Aktów Stanu Cywilnego. Cyfrowa wy-
miana danych będzie z dniem 1 stycznia 2012 
r. odbywała się bezpośrednio pomiędzy urzę-
dami a rejestrami centralnymi MSWiA.  Wgląd 
do tych danych będą miały pozostałe instytucje 
państwowe upoważnione do dostępu do tych 
danych. ZMOKU zostanie również zintegrowa-
ny z platformą ePUAP, dzięki czemu mieszkańcy 
będą mogli sami poprzez publiczną sieć Internet 
składać wnioski dotyczące dowodów osobistych 
oraz meldunków. Planowane jest całkowite wy-
cofanie się z wymiany informacji o meldunkach 
przekazywanych w formie papierowej oraz in-
tegracja ZMOKU z elektronicznymi obiegami 
dokumentów celem udostępnienia informacji o 
statusie wniosku. Na potrzebę realizacji projektu 
Urząd Gminy Chełmża bezpłatnie otrzymał: ser-
wer danych, zestaw komputerowy, dwie drukarki 
laserowe, router oraz przełącznik sieciowy.  Po-
zostałe koszty związane z realizacją projektu na 
podstawie ustaw o ewidencji ludności oraz do-
wodach osobisty przerzucone zostały na Urząd. 
Wątpliwym pozostaje termin uruchomienia ca-
łego systemu. Wdrożenie bowiem obsługuje kil-
ka fi rm, zaś MSWiA nie jest wstanie poprawnie 
skoordynować tak wiele zadań w tak wielu gmi-
nach, co może budzić wątpliwości czy z nowym 
rokiem możliwe będzie wyrobienie dowodu oso-
bistego.

Paweł RutkowskiNOWOCZESNE TECHNOLOGIE

e-Podatki podzielone na części Fundusze LGD

MAŁE PROJEKTY
 21 listopada br. Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki wspólnie ze Skarbnikiem Martą 
Rygielską  podpisali umowy na dofi nansowane 
inwestycji gminnych  w ramach działania   
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego fi nansowaniem z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  
 Gmina otrzymała dofi nansowanie do 
czterech Małych Projektów na  inwestycje w 
miejscowościach Browina – „Remont świetlicy 
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”, 
Kończewice – „ Remont świetlicy wiejskiej 
wraz z zagospodarowaniem terenu” i w 
Bielczynach – „Remont świetlicy wiejskiej”. 
Każda z wymienionych inwestycji otrzyma 
dofi nansowanie w kwocie prawie 25 tys. zł. 
Natomiast inwestycja „Remont świetlicy 
wiejskiej w Skąpym wraz z zagospodarowaniem 
terenu” dofi nansowana zostanie z działania 
„Odnowa wsi” w kwocie 50 tys. zł.

KO

Funkcjonowanie sołectw
Wybory uzupełniły skład

 W związku z rezygnacją 
złożoną przez jednego z  członków 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Strużal Rada Gminy zarządziła dla tego 
Sołectwa  wybory uzupełniające, które 
odbyły się w dn. 18.11.br. Obecny skład Rady 
Sołeckiej na kadencję 2011-2015 uzupełniła 
kandydatura pani Małgorzaty Lis.

KO

 Do końca bieżącego roku potrwa 
w gminie inwentaryzacja, której głównym 
celem jest ustalenie rzeczywistego stanu 
mienia gminnego. Komisje spisowe z UG 

Chełmża wyruszyły w teren, aby przeprowadzić 
ogół czynności spisowych zmierzających do 
sporządzenia szczegółowego wykazu  mienia 
i jego źródeł pochodzenia na dzień spisania. 

Taki spis przeprowadza 
się raz na cztery lata. 
Między innymi spisowi z 
natury podlegają obiekty 
gminne jak świetlice 
wiejskie i remizy OSP 
i ich wyposażenie 
w sprzęt. Udział w 
spotkaniach spisowych 
wzięli sołtysi, panie 
z KGW i naczelnicy 
jednostek OSP. Obecnie 
trwa weryfi kacja 
protokołów spisowych 
przygotowanych przez 
Zespoły Spisowe UG.

KO

INWENTARYZACJA 

RACHUJĄ MAJĄTEK GMINY

 Zapowiadane w expose Premiera 
Tuska zmiany przepisów nie są na dziś dokładnie 
znane toteż ich skutki są również trudne do 
przewidzenia. Być może pojawią się zupełnie 
nowe pomysły, które trudno przewidzieć, ale ich 
skutki mogą się negatywnie odbić na fi nansach 
Gminy Chełmża. Powszechne w ostatnich 
latach było obciążanie  samorządów lokalnych 
nowymi zadaniami bez zapewnienia na ten cel 
wystarczających środków z budżetu centralnego. 
Już dziś do oświaty na terenie Gminy należy 

dokładać corocznie kilkaset tys zł.
Sytuacja jest trudna do przewidzenia i dlatego 
trzeba też mieć na uwadze konieczność w razie 
potrzeby radykalnych posunięć stabilizujących 
budżet – głównie zmniejszających koszty. 
Ostatecznością będzie rezygnacja z niektórych 
zadań inwestycyjnych – nawet tych, które mają 
zapewnione wsparcie środkami unijnymi. Oby 
nie było takiej konieczności.

K.Bober

Budżet 2012

Wykonanie a zagrożenia

Na zdj. Stefania Trybuszewska z referatu fi nansowego UG i Jarosław Suche-
nek z OSP w Zajączkowie spisują sprzęt miejscowej jednostki OSP.
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Ankieta dla mieszkańców

Badamy satysfakcję klientów
 Trwa badanie satysfakcji klientów 
Urzędu Gminy Chełmża, które realizowane 
jest w ramach projektu „Kompetentna 
kadra, profesjonalny urząd- atutem powiatu 
toruńskiego”.  Celem prowadzonej ankiety 
jest zebranie wyników pomiaru satysfakcji 
klientów Urzędu oraz ich wykorzystanie 
do poprawy jakości świadczonych usług. 

Wspomnianą ankietę można pobrać i uzupełnić 
na miejscu w UG Chełmża.
 Ostatni raport przedstawia wyniki 
pomiaru przeprowadzonego w dniach od 
1 grudnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.  Poniżej 
publikujemy jego wyniki.

KO

Średnie oceny postrzeganej jakości usług w pięciu obszarach

Średnie oceny satysfakcji  klientów  uzyskane w sześciu kategoriach

Przetargi gminne

Wykonawcy na kolejne 
zadania w gminie

1) W dniu 03.10.2011r. został ogłoszony przetarg 
na „ Udzielenie kredytu długoterminowego w 
kwocie 3.705.215,00zł.”. Termin składania ofert 
upłynął w dniu 15.11.2011r.
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Wybrano 
ofertę najtańszą Banku Ochrony Środowiska 
z Torunia - koszt kredytu 1.219.512,15zł, 
przy zaoferowanej marży w wysokości 1,35% 
z uwzględnieniem WIBOR 1M na dzień 09 
września 2011r. –  4,62%. 
2) W dniu 24.11.2011r. upłynął termin składania 
ofert w przetargu na sukcesywną dostawę oleju 
opałowego lekkiego w 2012 r. w  planowanej 
maksymalnej łącznej ilości do 215.000 litrów. 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą 
złożyła Firma TANK z Torunia. Zaoferowana 
cena brutto 1m3 oleju opałowego wynosiła 
4.72,53zł brutto na dzień składania ofert, przy  
wysokości współczynnika 0,9910, który będzie 
elementem stałym do zmieniającej się w trakcie 
trwania umowy ceny paliwa.  
3) W dniu 23.11.2011r. został ogłoszony przetarg  
na sukcesywną sprzedaż oleju  napędowego 
w planowanej maksymalnej łącznej  ilości do 
130.000 litrów oraz etyliny Pb-95 w planowanej 
maksymalnej łącznej  ilości do 6.000 litrów. 
Termin składania zaplanowano na dzień 
06.12.2011r.

A.Feeser-Bering
Woda  w cenie

Zaległa  zapłata 
– brak wody

 Gmina dokonała pierwszych odcięć 
dostawy wody pitnej w gospodarstwach 
domowych. Taka sytuacja spowodowana 
została poważnymi zaległościami w opłatach 
za jej pobór. Wśród dłużników największa 
zaległość  wyniosła w roku bieżącym 2 tys. zł.
Dlatego Referat Gospodarki Komunalnej 
informuje, że w najbliższym czasie 
planowane są kolejne odcięcia od poboru 
wody  w gospodarstwach, które notorycznie 
zalegają  z płatnościami. W tej sytuacji 
o odcięciu dostawy wody powiadomiony 
został Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Toruniu i ustalono zastępczy punkt 
poboru wody w miejscowości Dźwierzno. 
 O każdej próbie zerwania 
zabezpieczeń na zaplombowych przyłączach, 
które zostały odcięte od dostawy wody 
pitnej  powiadamiana będzie już policja. 
UWAGA – za wszelkie próby kradzieży 
wody na przykład przez budowanie 
nielegalnych przyłączy wody, kradzież 
wody z hydrantów przciwpożarowych itp. 
zgodnie z kodeksem karnym grozi od 3 
miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności 
oraz zgodnie z umową na dostawę wody pitnej 
grzywna pieniężna.

MG

• Od m-ca października nastąpiła 
wzmożona ilość napływających wniosków o 
przyznanie wsparcia fi nansowego na zakup 
opału. Rodziny spełniające kryteria dochodowe 
i sytuacyjne zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej otrzymują wsparcie    w formie 
zasiłków celowych lub otrzymają  pomoc 
rzeczową w formie opału. 
• W  listopadzie została skierowana do 
Chełmżyńskiego Ośrodka Wsparcia – Caritas 
osoba bezdomna z m. Głuchowo. Koszt za pobyt 
tej  osoby  w Ośrodku wynosi        miesięcznie 
wraz z wyżywieniem 600 zł. Koszt  wydatkowany  
będzie ze środków własnych gminy (zasiłków 
celowych). 
• Pracownicy Działu Świadczeń 
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 
w trakcie trwania okresu zasiłkowego 
rozpatrzyli wszystkie wnioski  ubiegających 
się osób  o przyznanie świadczeń rodzinnych. 
Tym osobom wypłacono świadczenia na 
bieżąco. Ponadto wszczęto  postępowania w 
sprawie zwrotu zaległości z tyt. wypłaconych 
świadczeń alimentacyjnych wobec dłużników 
alimentacyjnych. 
• W m-cu listopadzie zostały 
wypłacone dodatki w wysokości 100 zł dla 
48 świadczeniobiorców z tyt. ,,Rządowego 

Programu wspierania osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne”.  Powyższe dodatki 
zostaną również wypłacone w m-cu grudniu br.
• W listopadzie ośrodek wystąpił do 
Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie budżetu 
na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego w wysokości 100.000 zł. 

Anna  Bykowska

Pomoc społeczna

Z działalności GOPS-u

Spotkania mieszkańców

Kto i gdzie spotka się 
jeszcze w grudniu ?

13.12. – Spotkanie świąteczne Wójta Gminy 
Chełmża z Sołtysami, UG Chełmża, godz. 
13.00
14.12 - posiedzenie Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Ośrodka 
Zdrowia w Zelgnie. 
21.12 - koncert Wigilijny w Gimnazjum w 
Pluskowęsach - godz. 17:00
28.12. – Sesja Rady Gminy Chełmża 
podsumowująca rok 2011’
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Wiedza rolnicza

Powiatowa Olimpiada 2011
XXI Powiatowa Olimpiada 

Wiedzy Rolniczej dla powiatu 
toruńskiego odbyła się w tym roku 
15 listopada na terenie gminy Zławieś 
Wielka w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Złejwsi Małej. Organizatorem 
szczebla powiatowego olimpiady 
był Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży. 
Olimpiada jak zwykle cieszyła się 
dużym zainteresowaniem uczestników. 
W tym roku wzięło w niej udział, aż 42 
młodych rolników. 

Wszystkie osoby powitał 
Wójt Gminy Pan Jan Surdyka oraz Kierownik 
PZDR Danuta Wilińska. Obecni byli również 
zaproszeni goście ze Starostwa Powiatowego, 
Banku Spółdzielczego z Torunia, Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, pracownicy 
Urzędów Gmin, Radni powiatowi i gminni oraz 
pracownicy K-P ODR. 
W roku bieżącym został zmienione regulamin 
olimpiady zgodnie, z którym uczestnicy mogli 
odpowiadać na pytania testowe w trzech 
kategoriach, tj. z hodowli i chowu bydła, hodowli 
i chowu trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej. 
Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady 
czuwała Komisja Konkursowa powołana z grona 
zaproszonych gości. 

Laureatami I Miejsca zostali: Pan 
Michał Boruciński ze Skąpego gm. Chełmża w 
kategorii - hodowla i chów bydła, Pan Krzysztof 
Żbikowski z Rzęczkowa gm. Zławieś Wielka w 
kategorii - hodowla i chów trzody chlewnej oraz 
Pan Jarosław Ordon z Bierzgłowa gm. Łubianka 
w kategorii - produkcja roślinna. Pozostali 
uczestnicy, również z gminy Chełmża wykazali 
się dobrą znajomością zagadnień rolniczych. 
Gminę Chełmża godnie reprezentowało 13 
uczestników w osobach: Michał Boruciński, 
Dariusz i Waldemar Borucińscy, Łukasz 
Kotewicz, Dariusz Kuraś, Mateusz Latuszek, 
Jolanta i Stanisław Maciejewscy, Piotr 

Wałachowski, Marcin Wolak, Dominik Zając, 
Piotr Zając oraz Krzysztof Ziółkowski.

Tradycyjnie każdy uczestnik olimpiady 
otrzymał nagrodę, dzięki licznym i hojnym 
sponsorom. Ogólna pula nagród w tym roku 
osiągnęła wartość 5 tyś. zł. Wśród sponsorów 
znaleźli się /wymieniając alfabetycznie/: Bank 
Spółdzielczy w Toruniu, Kujawsko-Pomorska 
Izba Rolnicza, Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
Urzędy Gmin: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, 
Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka 
oraz Zawieś Wielka. 
Finaliści poza nagrodami rzeczowymi otrzymali 
okolicznościowe puchary i dyplomy ufundowane 
przez gospodarza imprezy. Cała uroczystość 
zakończona została wspólnym obiadem i kawą 
dla wszystkich uczestników i gości. 

Laureaci raz jeszcze będą musieli 
zmagać się z pytaniami konkursowymi w 
drugim etapie - wojewódzkim, który odbył 
się 06.12.2011 r. w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.

W imieniu organizatorów i własnym 
serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do przeprowadzenia i uświetnienia 
XXI Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Danuta Wilińska
 Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Oddział w Przysieku

BEZPIECZEŃSTWO
Butle propan 

– butan pod kontrolą
 Użytkownicy kuchenek gazowych 
i innych sprzętów zasilanych na butle gazowe 
propan-butan w gospodarstwach domowych lub 
w świetlicach wiejskich powinni zwrócić uwagę 
na prawidłowe przechowywanie i okresową 
kontrolę butli z gazem. 
Butle z gazem propan – butan powinny być 
przechowywane w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu, z dala od otwartego ognia, 
urządzeń elektrycznych i źródeł zasilania.
 Pamiętajmy, że butli nie należy 
przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych oraz w pobliżu źródeł ciepła.
 Przy butlach należy zawsze używać 
węży przeznaczonych do gazu płynnego.
Wąż powinien mieć długość co 
najmniej   1,5 m, a na obu jego końcach
powinny znajdować się opaski zaciskowe. 
Węże należy wymieniać co 4 lata, ponieważ 
z czasem ulegają one zużyciu lub pęknięciu.
Z kolei reduktory ciśnienia podlegają  
wymieniać co 5 lat, stosując wyłącznie
zatwierdzone zamienniki.

Dionizy Machalski

Ochrona środowiska

CZAS  ROZLICZEŃ 
 Gmina złożyła  wniosek o 
płatność za I etap zrealizowanej inwestycji 
wodociągowo – kanalizacyjnej, która 
objęła budowę sieci kanalizacji sanitarnej  
na odcinku Chełmża- Nowa Chełmża – 
Pluskowęsy i rozbudowę  sieci wodociągowej 
Pluskowęsy – Nowa Chełmża.  Wykonawcą 
inwestycji była  fi rma Wimar Sp. z o.o. z 
Koronowa.  
Dofi nansowanie do inwestycji z  funduszy 
unijnych wyniesie  75 % całkowitych 
kosztów czyli ok. 1,4 mln zł, które gmina 
otrzyma w dwóch transzach  740 tys. i 660 
tys.  zł.
Całkowite zakończenie robót tj. wykonanie 
sieci kanalizacji sanitarnej w m. 
Kończewice zaplanowane zostało w 
terminie do 20.06.2012 r.

KO

 To na pewno jest dobra wiadomość 
dla rolników z naszej gminy, bo 1 grudnia br. 
na terenie Zelgna rozpoczął swoją działalność  
oddział handlowy  fi rmy AMPOL – MEROL 
Sp.zo.o. z Wąbrzeźna   
 Ampol – Merol Sp.z o.o. to 
autoryzowany dystrybutor środków do produkcji 
rolnej, który przez minione lata działalności od 
1992 roku zdobył zaufanie rolników na terenie 
całego kraju. Na rynku zamierza także powalczyć 
o rolników – klientów i w naszej gminie. 
„- Nowo otwarty Oddział Handlowy w Zelgnie 
oferuje do sprzedaży szeroką gamę nawozów, 
pasz ,koncentratów, premixów oraz komponenty 
do ich produkcji. Myślę,  że łatwiejszy dostęp 
rolników do środków produkcji pozwoli obniżać 
koszty produkcji w gospodarstwach rolnych, a 
tym samym zwiększy dochodowość produkcji 
rolnej. No cóż, pozostaje mi tylko życzyć 

klientom udanych zakupów” – mówi Kazimierz 
Wiśniewski Dyrektor Działu Pasz i Zbóż.
 Wizytówką fi rmy jest wysoka jakość 
świadczonych usług, wszechstronna oferta 
handlowa, konkurencyjne ceny, przyjazne 
nastawienie oraz przede wszystkim zrozumienie 
dla zmieniających się potrzeb i oczekiwań 
swoich klientów. Dzięki szerokiej współpracy 
z rynkiem rolnym, instytutami i uczelniami, 
ośrodkami doradztwa rolnego AMPOL-MEROL 
Sp.zo.o.  wprowadza najnowsze technologie i 
produkty umożliwiające uzyskiwanie wysokich 
plonów najwyższej jakości. AMPOL-MEROL 
sp.zo.o. to również doradca i dostawca środków 
ochrony roślin.   Poza tym AMPOL-MEROL 
uczestniczy w obrocie płodami rolnymi: rzepak 
i zboża.

KO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

W stronę rolnika

Podziękowanie
Dziękujemy Wójtowi Gminy 

Chełmża Jackowi Czarneckiemu
i Radnemu Adamowi Galusowi 

za nową drogę gminną na terenie 
miejscowości Skąpe

Alicja Jęziorska z Sąsiadami



Inwestycje i remonty
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Inwestycje gminne

Przeprowadzka GOPS-u
 Jak informowaliśmy już wcześniej, 
jeszcze w grudniu br. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej przeprowadzi się do 
części przygotowanych pomieszczeń w 
budynku administracyjnym UG na ul. 
Paderewskiego. Nowa siedziba GOPS-u to 
nie po pierwsze ładne i wygodne lokum, ale 
przede wszystkim oszczędności w kosztach 
administracyjnych gminy.  Przeprowadzka 
placówki spowodowana została wzrostem 
kosztów dzierżawy za obecnie wynajmowane 
pomieszczenia od Telekomunikacji Polskiej 
SA. 
 Roboty remontowe  I piętra  budynku 
administracyjnego dobiegają już końca. 
Wykonuje je grupa budowlana Urzędu Gminy. 
Obecnie kończone jest malowanie pomieszczeń, 
układanie płytek w pomieszczeniach socjalno-
sanitarnych oraz przygotowywane są  posadzki 
pod wykładziny PCV. W pomieszczeniach 
założona została  instalacja alarmowa. Firma 
„MAKI” z Chełmży wybrana w ramach przetargu 
nieograniczonego wykonała  instalacje wodno-
kanalizacyjne,  c.o. i elektryczną. Pozostało 
jeszcze do wykonania: montaż stolarki drzwiowej 
wewnętrznej, armatury sanitarnej,  wykonanie 
posadzek rozłożenie instalacji telefonicznej i 
elektronicznej.

Po zakończeniu wszystkich wymienionych prac, 
pomieszczenia zostaną przekazane Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Dodatkowo 
nowe pomieszczenia otrzyma również  Straż 
Gminna.        

KO

ROZWÓJ WSI

Prace nad Planami 
Odnowy Sołectw 

zakończone
W miesiącach maj - wrzesień 

br. trwały spotkania z mieszkańcami wsi, 
na których opracowano Plany Odnowy 
Sołectw. 

Dokument ten jest nowym 
podejściem do rozwiązywania problemów 
wsi. Najważniejszą przesłanką jest mobilizacja 
samych mieszkańców do uczestnictwa 
zarówno w procesie identyfi kacji problemów 
najbliższego otoczenia, jak również włączenie 
ich w proces rozwiązywania problemów. 
Przygotowane Plany Odnowy Sołectw 
zawierają charakterystykę miejscowości 
oraz wizję ich rozwoju. Dokumenty 
powstały w wyniku oddolnej inicjatywy 
mieszkańców, wspieranych przez samorząd 
Gminy Chełmża. Do współpracy przystąpiło 
25 sołectw. W przygotowaniu planów 
sołectwa współpracowały z następującymi 
projektantami: „ART.-O” z Torunia - 
Krzysztof Oleksiak, Biuro Szkoleniowo 
Doradcze „Kreator” z Łojewa – Zenon 
Lewandowski, Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionalnego „Partner” z Bydgoszczy – 
Mariola Karczewska, „DORFIN” Sp. z o.o. 
z Torunia – Jacek Błażejewski, Szkolenia–
doradztwo unijne – Mariola Epa-Pikuła.

W sołectwach odbyło się kilka 
spotkań roboczych z udziałem grupy 
inicjatywnej złożonej z mieszkańców, 
przedstawicieli organizacji społecznych i 
projektantów. Mieszkańcy przedstawili swoje 
potrzeby i oczekiwania. Niejednokrotnie 
spotkania były burzliwe, lecz udało się 
wspólnie wypracować Plan Odnowy 
dla Sołectwa, który ostatecznie został 
skonsultowany z mieszkańcami oraz przyjęty 
uchwałą zebrania wiejskiego. 

Należy podkreślić, że nie wszyscy 
mieszkańcy byli zainteresowani udziałem w 
przygotowaniu planu rozwoju dla swojego 
sołectwa. Sołectwa, które wykazały się 
dość dużym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców na tle innych sołectw to:  
Grzywna, Januszewo-Dźwierzno, Kuczwały, 
Mirakowo, Nawra, Zelgno. Jak wynika z 
danych przedstawionych w tabeli frekwencja 
na tych zebraniach wiejskich wyniosła 
powyżej 20 mieszkańców. Obecność 
mieszkańców w pozostałych sołectwach nie 
była zadowalająca.

Realizacja zadań zawartych w 
opracowanym Planie Odnowy Sołectwa 
możliwa będzie w ramach funduszu 
sołeckiego, środków z budżetu Gminy 
Chełmża oraz środków zewnętrznych.

B. Kozłowska

 Sołectwa z gminy w roku bieżącym 
na mniejsze bądź większe inwestycje na terenie 
swoich miejscowości przeznaczyły z funduszu 
sołeckiego łącznie kwotę prawie 86 tys. zł. 
 Z wymienionych funduszy wykonane 
zadania dotyczyły głównie inwestycji drogowych, 
przy obiektach komunalnych i zakupów w 
ramach tzw. mikroodnowy wsi. Poniżej wykaz 
niektórych zadań zrealizowanych na terenie 
miejscowości w ramach funduszu sołeckiego:
Parowa Falęcka – utwardzenie dróg
Strużal – wymiana drzwi w kapliczce wiejskiej
Nowa Chełmża – zakup wyposażenia placu 
zabaw w postaci ławo - stołu i sprężynowca
Brąchnówko – częściowe ogrodzenie terenu 
przy świetlicy wiejskiej
Kiełbasin – wykonanie piłkochwytów przy 
boisku do piłki nożnej
Świętosław – zakup materiałów na remont 
podłogi w świetlicy wiejskiej
Dziemiony – wykonanie piłkochwytów przy 
boisku do piłki siatkowej plażowej, budowa 
grilla na terenie rekreacyjnym oraz schodków do 
przydrożnej fi gurki
Drzonówko – wymiana okien i drzwi w świetlicy 
wiejskiej oraz wykonanie ogrodzenia fi gurki
Liznowo – wykonanie i remont świetlicy 
wiejskiej
Zajączkowo – projekt ogrzewania świetlicy 
wiejskiej
Głuchowo – zakup wyposażenia świetlicy 
wiejskiej: stoły, krzesła oraz  drzwi do 
pomieszczenia gospodarczego
Nawra – remont dróg w  sołectwie

Witkowo –  projekt przyłącza wodociągowego i 
wjazd na teren pod przyszłą świetlicę wiejską
Sławkowo – projekt sieci wodno – kanalizacyjnej 
do poniatówki oraz umowa z energetyką na 
podłączenie budynku do sieci energetycznej
Browina – zakup osprzętu na boisko do 
siatkówki plażowej
Skąpe – zakup polbruku do urządzenia terenu  
przy świetlicy oraz projekt na modernizację 
świetlicy wiejskiej
Kuczwały – remont drogi wiejskiej, wymiana 
okien w świetlicy wiejskiej,
Pluskowęsy – zakup elementów do  placów 
zabaw na teren wsi Zalesie i Pluskowęsy
Grzywna – zakup stołów i krzeseł do świetlicy 
wiejskiej,  wykonanie remontów na  drogach
Windak – zakup stołów do świetlicy wiejskiej 
oraz transport wiejskiego gruzu do kruszarki

Bielczyny – projekt na modernizację świetlicy 
wiejskiej oraz wymiana w świetlicy zniszczonych 
płytek podłogowych.                              K.Makowiecki

FUNDUSZ SOŁECKI 2011’

Na co wydaliśmy pieniądze



Andrzejki 

Wróżby w Bielczynach
 Koło Gospodyń Wiejskich w 
Bielczynach zorgonizowało andrzejki dla dzieci 
w świetlicy. Były wróżby andrzejkowe oraz mały 
słodki poczęstunek przygotowany przez panie 
z koła gospodyń. Najwięcej radości  sprawił 
dzieciom Mikołaj, który podrzucił worek pełen 
maskotek.

Serdecznie dziękuję Barbarze Główczewskiej 
oraz Justynie Bober za pomoc przy organizacji 
imprezy.

Powaszyńska Danuta

Podczas Sesji Rady Gminy Chełmża 
w dniu  21  października 2011 r. dokonano 
podsumowania stanu realizacji zadań 
oświatowych  w roku szkolnym 2010/2011. 
Najważniejszą częścią przedłożonej Radnym 
informacji było omówienie wyników 
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 
Jak wynika z danych Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Gdańsku stosunkowo wysokie 
wyniki uzyskały nasze szkoły podstawowe ze 
sprawdzianu na zakończenie nauki w klasie 
szóstej. Uzyskane wyniki  są  tylko nieznacznie 
niższe od średniej krajowej. Również 
wyniki egzaminów gimnazjalnych w części 
humanistycznej dają powody do zadowolenia, 
bo w niewielkim stopniu odbiegają od wyników 
krajowych. Nieco gorzej natomiast kształtują 
się wyniki sprawdzianu gimnazjalnego w części 
matematyczno-przyrodniczej i językowej. Tutaj  
średnia gminy jest wyższa tylko od średnich 
wyników powiatu.

Podsumowując działalność 
dydaktyczną szkół dużo miejsca poświęcono 
osiągnięciom uczniów w różnego rodzaju 
konkursach i turniejach. Wielu z nich 
odniosło znaczące sukcesy nawet na szczeblu 
ogólnopolskim.

Dla zapewniania  coraz lepszych 
efektów pracy szkół podejmowane są działania 
zarówno ze strony pedagogów jak i władz 
samorządowych. Nauczyciele systematycznie 
podnoszą swoje kwalifi kacje i uczestniczą w  

różnych formach doskonalenia zawodowego.  
Samorząd natomiast inwestuje w modernizację 
bazy oświatowej i wyposażenie w pomoce 
dydaktyczne. Takie działania pozwalają  
stworzyć coraz bardziej komfortowe i bezpieczne 
warunki do nauki, co ma zaowocować wyższym 
poziomem nauczania oraz ma zapewnić naszym 
uczniom lepszy  start w kolejnych etapach 
kształcenia. 

 H. Jesionowska

yyy

Sprawy obywatelskie
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 Na listopadowym spotkaniu 
organizatorów tegorocznych Dożynek 
Gminnych , w którym udział wzięli: Wójt 
Gminy Jacek Czarnecki, inspektor ds. 
promocji UG Chełmża Katarzyna Orłowska, 
Dyrektor CIK-u Justyna Błaszczyk, Radna 
Gminy Stanisława Stasieczek i Społeczny 
Komitet Dożynkowy z Liznowa dokonano 
podsumowania organizacji i wydatków 
związanych z tegorocznym Świętem Plonów w 
Gminie Chełmża.  

Podczas spotkania Wójt Jacek Czarnecki złożył 
serdeczne podziękowania dla Społecznego 
Komitetu Dożynkowego, wręczając 

Przewodniczącemu Komitetu i jednocześnie 
Sołtysowi Andrzejowi Ośmiałowskiemu 
dyplom w pamiątkowej oprawie z fotografi i. 
Z kolei Dyrektor CIK-u Justyna Błaszczyk 
szczególne słowa podziękowania i uznania za 
współpracę podczas Święta Plonów skierowała 
do pań z miejscowego KGW ofi arując na ręce 
przewodniczącej Krystynie Chmiel  kwiat 
słonecznika symbolizujący plony i zbiory na wsi. 
 Ogólny koszt organizacji dożynek 
wyniósł prawie 35 tys. zł. W tym 12 tys. zł 
ma zostać zrefundowane z Małego Projektu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi 
Gotyku ( wnioskodawcą o środki jest CIK), a 
8 tys. zł pochodziło od sponsorów. Dodatkowo 
wkład fi nansowy i rzeczowy w organizację 
dożynek wniósł również Społeczny Komitet 
Dożynkowy.

Podczas spotkania dyskutowano 
jeszcze o sprawach związanych z organizacją 
tegodorocznego święta gminy. Mieszkańcy i 
goście podzielili się swoim doświadczeniem i 
uwagami, a wszystko po to, aby z roku na rok 
udoskonalać to piękne święto wsi. Dożynki 
Gminne w Liznowie przeszły już do historii. Do 
zobaczenia za rok w innej miejscowości.

KO

Wydarzenia gminne 2011

Dożynki rozliczone
Przemoc w rodzinie

Czym jest 
„NIEBIESKA KARTA” ?

 To Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny w składzie którego 
pracują przedstawiciel GOPS-u, GKRPAiPN, 
pedagodzy szkolni, kuratorzy i przedstawiciel 
policji zajmuje się  rozpatrywaniem spraw 
dotyczących przemocy w rodzinie i jej ofi ar. W 
listopadzie do Zespołu wpłynęła pierwsza do 
rozpatrzenia sprawa. 
Działania wspomnianego Zespołu oparte są o 
Gminny Program  Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ofi ar Przemocy. Rodziny i osoby 
dotknięte przemocą chronić ma tzw. „Niebieska 
Karta”.
 „Niebieska Karta” to  dokument 
służbowy wypełniany przez funkcjonariusza 
policji w przypadku stwierdzenia przemocy w 
rodzinie, który  służy dokumentowaniu faktów 
związanych z przemocą w danej rodzinie, 
ocenie zagrożenia dalszą przemocą, oraz ma 
służyć jako dowód w sprawach sądowych. Kto 
zakłada „Niebieskie Karty” ?  
„Niebieska Karta” może zostać założona przez 
Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Wypełnienie „Niebieskiej Karty” 
nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem 
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie 
stanowi podstawy do wszczęcia postępowania 
karnego. W przypadku jednak złożenia 
zawiadomienia i wszczęcia postępowania może 
ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy. 
Dokumentacja „Niebieskiej Karty” dla policji 
jest informacją, że w danej rodzinie dochodzi do 
przemocy. Również dla Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, jest zapisem 
informacji powziętych przez przedstawicieli 
tych służb podczas wykonywania swoich 
obowiązków. 

KO

Czytelnicy miesiąca
• październik

Grzywna: Daria Grędzicka
Głuchowo:  Laura Jargiło
Skąpe: Martyna Krawczyk

Zelgno: Agata Romanowska

• listopad
Grzywna: Daria Grędzicka
Głuchowo: Kinga Loerke
Skąpe:  Andżelika Górska
Zelgno: Marek Reinhold

Dziękujemy
Podziękowanie dla przewodniczącej 

Koła Gospodyń Wiejskich w Bielczynach 
za zorganizowanie spotkania 

andrzejkowego dla dzieci i młodzieży.
Mieszkańcy Sołectwa Bielczyny

EDUKACJA POD LUPĄ

Szkoły rozliczone
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Organizacje pozarządowe

Młodzież równała szanse
 W sobotę, 26 listopada 
2011 roku największą salę w 
Chełmżyńskim Ośrodku Kultury 
objęła w posiadanie młodzież 
kończąca swoją przygodę z 
projektem Czy tylko szata zdobi 
człowieka? realizowanym przez 
Stowarzyszenie Horyzont przy 
Gimnazjum w Pluskowęsach. 
Odpowiedzieć na pytanie zawarte 
w tytule projektu udało się 
młodym ludziom dzięki udziałowi 
Stowarzyszenia w ogólnopolskim 
programie Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Równać Szanse, którego 
celem jest nauczenie młodych ludzi 
stawiania sobie realnych celów 
i  dążenia do ich samodzielnego 
realizowania.
Jak udało się benefi cjentom 
programu i ich opiekunom 
zrealizować zamierzenia?
Efekt fi nalny: impreza LATA DWUDZIESTE, 
LATA TRZYDZIESTE,  pokazała na co stać 
naszą młodzież. Przez 16 miesięcy uczyła 
się ona pod  okiem ekspertów i opiekunów 
technik komputerowych, kręcenia fi lmu, 
sztuki kreowania własnego wizerunku, odbyła 
zajęcia ze specjalistką od mowy ciała, fryzjerką, 
kosmetyczką, wizażystkami. W efekcie salę 
ChOK-u zdobiły własnoręcznie przygotowane 
przez uczniów fotosy, zaprojektowane przez 
młodzież ulotki, banery dekoracje.  Licznie 
zgromadzona publiczność mogła podziwiać 
stylowe tańce i piosenki z lat dwudziestych 

oraz szalony pokaz  mody obejmujący modę 
od starożytnej Grecji do współczesnego 
hip-hopowca. Jedną z ciekawszych  atrakcji 
wieczoru była możliwość obserwowania na żywo 
metamorfozy, jakiej poddał fryzjer i makijażystka 
dwie uczestniczki programu.
Imprezę otworzyły panie: Iwona Pietrowska 
(koordynatorka programu) i  Danuta Zdrojewska 
( szefowa Stowarzyszenia Horyzont). Młodzieży 
i dorosłym zaangażowanym w projekt 
podziękowali obecni na imprezie: wójt Gminy 
Chełmża, pan Jacek Czarnecki oraz wicestarosta 
toruński, pan Dariusz Meller.

Elżbieta Piotrewicz

 Obydwie są mieszkankami naszej 
gminy. Pierwsze klasy szkół ponadgimnazjalnych 
ukończyły ze średnią ocen ponad 5,00. W roku 
szkolnym 2011/2012 zostały stypendystkami 
Premiera RP. 
Agata Ziółkowska - zamieszkała w 
Bogusławkach, uczennica II klasy V LO w 
Toruniu,otrzymuje stypendium Starosty  
powiatu toruńskiego. 
Kamila Szulc – mieszkanka Głuchowa, ucząca 
się w II klasie Technikum Ekonomicznego 
w Zespole Szkół w Grubnie, stypendystka 
gminnego stypendium im. Jacka Luntkowskiego.
Z Agatą Ziółkowską rozmawiała Redakcja 
Kurendy.
* Za swoje osiągnięcia otrzymałaś nagrodę 
tj. stypendium Rady Ministrów, które 
przyznawane jest jednemu uczniowi w szkole. 
Jak czujesz się w roli „Najlepszej Uczennicy”?
Dla mnie nie ma różnicy, ponieważ każdy w 
mojej szkole jest traktowany równo. Nie ma 
taryfy ulgowej. Wręcz przeciwnie, poprzeczka jest 
postawiona wyżej.
* Czy w osiągnięciu tego sukcesu miałaś 
wspólników?
 Jeżdżę codziennie autobusem do szkoły, a ponieważ 
nie ma dobrych połączeń komunikacyjnych z 
Torunia do Bogusławek ,rodzice często odbierają 

mnie ze szkoły. Skraca to czas spędzony poza 
domem i mam więcej czasu na naukę. 
• Jak klasa odnosi się do prymuski Agaty ?
Koledzy cieszą się z moich sukcesów. Są bardzo 
życzliwi i w różnych sytuacjach mogę liczyć na ich 
pomoc. 
• Czy masz w szkole, klasie przyjaciół „od 
serca”?
W szkole jest wielu serdecznych mi ludzi, 
którzy zawsze mnie wspierają i podzielają moje 
zainteresowania.   
• Jakie zainteresowania oprócz zdobywania 
wiedzy ma stypendystka Prezesa  Rady 
Ministrów?
Zgodnie z moim profi lem (biologiczno-
chemicznym) interesuję się zwierzętami. 
W wolnych chwilach lubię piec ciasta.
• Czy w przyszłości chciałabyś mieszkać w 
swojej rodzinnej miejscowości ?
Na razie nie mam planów na przyszłość i 
nie zastanawiałam się, gdzie będę mieszkać. 
Bogusławki to mała, ale piękna miejscowość, 
która ma swój urok.
K: Dziękuję bardzo za rozmowę, gratuluję sukcesu 
i życzę dalszych, zdania matury i dostania się na 
wymarzone studia.

KO

Stypendystki Premiera RP

„Najlepiej jak tylko potrafi ą” 

Nie tylko zabawa
 W Szkole Podstawowej w Zelgnie, jak 
co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował 
zabawę andrzejkową, na której bawili się 
uczniowie klas IV-VI. Tradycją także jest, 
że na zabawie tej odbywają się symboliczne 
otrzęsiny czwatroklasistów.  Impreza się 
udała- uczniowie mogli potańczyć w takt 
hitów muzycznych ostatnich miesięcy, a ci 
którzy chcieli poznać swoją przyszłość mogli 
korzystać z kącika wróżb.
Jednak czas przedświąteczny, to także szereg 
akcji charytatywnych prowadzonych na 
terenie naszej szkoły. Samorząd Uczniowski 
aktywnie włączył się  w sprzedaż pomocy 
edukacyjnych nadesłanych przez Fundację 
„Pomóż i Ty”. W tym roku zebrana kwota 
zostanie przekazana na protezę nogi dla 
sześcioletniego Wiktora.
 Także Szkolne Koło Caritas, którym opiekuje 
się pani Barbara Wantowska, zorganizowało 
zbiórkę nakrętek PET, oraz tradycyjną 
sprzedaż świeczek w ramach kampanii 
„Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, 
której tegoroczne hasło brzmi : „Podarujmy 
dzieciom czas”.
Poprzez swoje działania Samorząd Uczniowski 
i „SKC” próbuje kształtować pozytywny 
stosunek nie tylko do kulturalnej zabawy, ale 
także do otwartości, życzliwości i dobroci 
wobec osób cierpiących i potrzebujących.

Marcin Rosiński
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Z życia parafi i

RELIKWIE W NAWRZE
 Wielką uroczystością dla parafi an z 
Parafi i p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i 
N.M.P. Wspomożycielki Wiernych było przy-
jęcie przez Kościół relikwii Błogosławionego 
Jana Pawła II. Od 24 do 25 listopada 2011r.Pa-
rafi a miała swoją generalną audiencję u naszego 
Umiłowanego Ojca Świętego. Tutaj na miejscu, 
w Sanktuarium Maryjnym, a nie w Watykanie. 
Papież przyjechał do nas, wysłuchać naszej mo-
dlitwy i naszych próśb. 24 listopada o godzinie 
17.00 miała miejsce Uroczysta Msza Św. której 
przewodniczył proboszcz parafi i Ks. Tadeusz 
Kozłowski, podczas której wprowadzenia reli-
kwii dokonała przewodnicząca Rady Parafi al-
nej p. Krystyna Sokół. Po Eucharystii relikwie 
udostępniono wiernym do publicznej czci. Tym 
samym rozpoczęła się audiencja prywatna z Pa-
pieżem połączona z czuwaniem modlitewnym. 
Przez całą noc trwała adoracja, a także odma-
wiano przygotowany przez wiernych Różaniec 
Święty i można było posłuchać prezentacji słow-
no-muzycznych przygotowanych przez uczniów 
SP w Kończewicach i parafi an.
Przez cały czas pobytu relikwii  Kościele czuło się 
atmosferę modlitwy i skupienia.
Ta niezapomniana chwila trwała do 25 listopada, 
kiedy to pożegnaliśmy relikwie Błogosławionego 

Jana Pawła II podczas Sumy odpustowej ku czci 
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Mszę odprawił i homilię wygłosił Ks. kanonik 
Krzysztof Badowski, proboszcz parafi i w Chełm-
ży.
Każdy kto modlił się przy relikwiach otrzymał 
pamiątkowe obrazki przygotowane specjalnie na 
tą okazję.
Niech ten czas pozostanie w naszej pamięci na 
zawsze. Abyśmy umieli kroczyć śladami Wielkie-
go Polaka, Ojca Świętego, Błogosławionego Jana 
Pawła II. 

Dorota Kurdynowska

Bezpieczeństwo na drogach
UWAGA – DZIECI !

 Odblaskowy znak STOP wystawiany 
każdorazowo przez opiekunki przy dowozach 
uczniów przez   autobusy szkolne zobowiązuje 
kierowców samochodów poruszających się 
po drogach na terenie Gminy Chełmża do 
zatrzymywania pojazdu. 
Mimo to, lekceważenie  tego znaku 
informującego o obowiązku zatrzymania się i 
przepuszczenia dzieci na drugą stronę jezdni 
jest nagminne. W związku z tym przypominamy, 
że stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym zgodnie z art. 86 § 1 kodeksu 
wykroczeń grozi mandatem karnym do 500 zł. 
Jednak znacznie ważniejsze niż mandat karny 
jest bezpieczeństwo naszych dzieci.

MG

Wyprawka i stypendia

Pomagamy uczniom
 Zakończyła się realizacja Rządowego 
Programu „Wyprawka  szkolna” 2011,  w ramach 
którego dofi nansowano zakup podręczników dla 
uczniów. Z pomocy skorzystali uczniowie klas 
I-III szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów 
z rodzin najuboższych i znajdujących się w 
trudnej sytuacji losowej. Dodatkowo z  pomocy 
mogli skorzystać uczniowie niepełnosprawni 
posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego i realizujący obowiązek szkolny. 
Wartość pomocy wyniosła 15.977 zł i objęła 
łącznie 79 uczniów z Gminy Chełmża. Kwota  
jednorazowej dopłaty dla ucznia wahała się w 
wysokości od 180 zł do 325 zł. 
 Uczniom ze szkół w gminie przyznane 
zostały także  stypendia socjalne na okres IX-
XII/2011. Komisja stypendialna rozpatrzyła 
łącznie 159 wniosków.  Dofi nansowanie z tytułu 
wydatków poniesionych na cele edukacyjne 
przyznano 147 uczniom – mieszkańcom Gminy 
Chełmża spełniającym kryterium dochodowe 
wynikające z ustawy o pomocy społecznej. 
Łącznie rozdysponowano kwotę 54.476 zł, z 
czego 80% stanowi dotacja, natomiast 20 % 
to udział własny Gminy. Kwota stypendium 
dla jednego ucznia wynosiła od 90 zł do 115 zł 
miesięcznie.

 ZEAS Gminy Chełmża

Powody do satysfakcji z wyniku 
badania ewaluacyjnego przeprowadzonego 
przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy z Delegatury w Toruniu może 
mieć Gimnazjum w PLuskowęsach. Badanie 
prowadzone było od 17 października do 
4 listopada br. Na 17 uzyskanych przez 
gimnazjum ocen, aż  15 to oceny na poziomie 
B – oznaczające wysoki stopień wypełniania 
wymagania. 

Wizytatorzy ocenili Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Pluskowęsach jako szkołę 
pracującą na bardzo wysokim poziomie, co  
wynika z  dużego zaangażowania całego grona 
pedagogicznego. 

Ewaluacja, którą objęte  zostało 
gimnazjum, polegała na zebraniu i  
przeanalizowaniu informacji w obszarze  
działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkoły,  o wynikach pracy szkoły oraz osiąganych 
przez uczniów wynikach podczas różnego 
rodzaju testów i egzaminów, o procesach 

zachodzących w szkole. Analizie poddano 
również funkcjonowanie szkoły w środowisku 
lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy 
z rodzicami uczniów i z samorządem gminnym. 
Zbadany został także proces zarządzania 
szkołą na podstawie danych informujących o 
sposobach zarządzania decydujących o jakości 
podejmowanych w szkole działań.

Dane do ogólnej analizy pochodziły 
z wielu źródeł: od dyrektora szkoły, uczących 
w niej nauczycieli, pracowników administracji 
i obsługi, uczniów, rodziców, partnerów szkoły  
oraz przedstawicieli samorządu lokalnego. Dane 
pozyskane zostały  podczas indywidualnych 
wywiadów, wywiadów  grupowych i na 
podstawie ankiet. 

Ocenione 17 różnych wymagań objęło 
analizę wyników egzaminu gimnazjalnego, 
kształtowanie postaw uczniów, wykorzystywanie 
zasobów środowiska na rzecz wzajemnego 
rozwoju, sprawowanie wewnętrznego nadzoru 
pedagogicznego. 

KO

Edukacja w szkołach

CENZURKA DLA GIMNAZJUM

FOTOZAGADKA ROZSTRZYGNIĘTA
 Na zamieszczoną fotozagadkę w listopadowym numerze KURENDY poprawnej 
odpowiedzi udzieliło 36 osób. Prawidłowa odpowiedź brzmiała: GŁUCHOWO. 
 Losowanie upominków promocyjnych wśród uczestników konkursu odbyło się w dniu 
02.12.2011 r w UG Chełmża. Upominki otrzymali: Marek Zając Pluskowęsy, Agnieszka Nowak 
Głuchowo, Sławomir Jarzynka Głuchowo, Ewa Żubkowska Nawra, Krystyna Nartowska Nawra, 
Joanna Rybitwa Sławkowo, Magdalena Palkowska Zelgno, Sławomir Rybitwa Sławkowo, 
Piotr Licznerski Grzywna, Ewelina Kucharzewska Papowo  Biskupie, Martyna Bogusławska 
Kończewice, Mariusz Gumiński  Piotrków Kujawski, Marian Śliwiński Chełmża, Aleksandra 
Pacholec Bielczyny, Anna Dąbal Bocień, Katarzyna Jabłońska Browina, Iwona Markiewicz 
Witkowo, Andrzej Budner Szeropkopas.Redakcja KURENDY dziękuje wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie.

Na zdj. K.Orłowska - redaktor naczelna Kurendy  
z uczestniczką konkursu Agnieszką Nowak.
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Sport gminny i szkolny

 Od wygranego meczu na 
wyjeździe rozpoczęły rozgrywki ligowe 
młodziczki UKS Stoper.    Na trudnym- 
jak zawsze - terenie Stali Grudziądz 
pokonały gospodynie różnicą 17 punktów.
  Mecz zakończył się wynikiem 58 : 41 dla 
Głuchowa , to oznacza, że dziewczyny postawiły 
gospodyniom twarde warunki w obronie. 
Grały i punktowały : J.Kalisz 0, A.Bulińska 16, 
M.Bulińska 7, J.Kopczyńska 2, A.Kozłowska 
13, J.Olejniczak 12, A. Łagód, M. Jeczak, 
M.Jędrzejewska 7, R.Urbańska 1, A.Pietrowska 
0.

Gratulacje !

-   WIEŚCI Z KOSZYKARSKICH  
AREN - DOBRY POCZĄTEK...

HISTORYCZNA SETKA....

Kolejna wyprawa drużyny młodziczek Stopera 
zakończyła się sukcesem. W niedzielne późne 
popołudnie graliśmy z dziewczynami z Szubina 
.Po jednostronnym widowisku Stoper wygrał 
102:38. Punkty zdobywały : A.Bulińska 24, J.O-
lejniczak 28, A.Kozłowska 20, J.Kopczyńska 
7, K.Marchlewska 8, A.Łagód 6, M.Jewczak 5, 
M.Jędrzejewska 2, R.Urbańska 2, A.Pietrow-
ska 2, J.Kalisz 0, E.Czyszek 0.
W Szubinie choroba nie pozwoliła zagrać Moni 
Bulińskiej - szkoda.
 Kolejny mecz rozegramy wreszcie na własnym 
parkiecie 20 listopada z Delfi nem Bydgoszcz. 
Mamy nadzieję, na kolejny sukces.

Czekamy na doping wszystkich sympatyków 
koszykówki. 

OBY TAK DALEJ…..
W niedziele 20 listopada  młodziczki Stopera 
gościły  rówieśniczki z Delfi na Bydgoszcz. 
Przy czynnym dopingu rodziców i innych 
sympatyków koszykówki nasze dziewczynki 
odniosły trzecie, kolejne zwycięstwo i z 
kompletem punktów zajmują pierwsze miejsce 
w tabeli ligowej. Mecz zakończył się  wynikiem 
77 : 37 dla  Stopera a punkty zdobywały : 
A.Bulińska 12; M.Bulińska 4; J.Kopczyńska 
4; A.Kozłowska 22; K. Marchlewska 10; 
R.Urbańska 2; M.Jędrzejewska 2; A.Pietrowska 
2; A.Łagód 0; M.Jewczak 0.

Dla Kurendy W i M Rosińscy

-  ZE SZKOLNYCH AREN 
SPORTOWYCH – 

Unihokej 
 Realizację jesiennego kalendarza 
sportowego szkoły rozpoczęły od rywalizacji w 
unihokeju. Rozegrane  turnieje w tej dyscyplinie 
wyłoniły Mistrzów Gminy w kategorii  szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.  Wśród  
podstawówek  tytuły zdobyły drużyny  Grzywny 
w kategorii chłopców oraz Sławkowo w 
kategorii dziewcząt. Rywalizacja  gimnazjalistów 
zakończyła się remisowo. Koronę najlepszych 
dziewczyn zdobyły gimnazjalistki z  Pluskowęs  a 
najlepszych chłopców gimnazjaliści z Głuchowa.

Piłka nożna  
 Przejmujące  zimno towarzyszyło 
piłkarzom podczas rozgrywania turnieju 
piłkarskiego na boisku Orlika w Grzywnie.  
Pogoda nie przeszkodziła w wyłonieniu  
najlepszych zespołów chłopców w kategoriach 
szkół podstawowych   i gimnazjalnych w naszej 
gminie. Wśród  podstawówek wygrali chłopcy z 
Grzywny a gimnazjaliści z Głuchowa okazali się 
lepsi od rówieśników z Pluskowęs.

Wyniki rywalizacji 
powiatowej

 Rywalizację na szczeblu powiatowym  
szkoły zakończyły  następującymi rezultatami:  
Mistrzostwem Powiatu Toruńskiego w 
unihokeju chłopców  - Gimnazjum w 
Głuchowie,  Wicemistrzostwem  Powiatu 
Toruńskiego w unihokeju dziewcząt – SP 
Sławkowo, IV m w unihokeju dziewczyn – 
Gimnazjum w Pluskowęsach, VII m w unihokeju 
chłopców SP Grzywna,  IV m w piłce nożnej 
chłopców  - Gimnazjum w Głuchowie oraz SP 
Grzywna.  

Gratulujemy !
Z ostatniej chwili……

 Drużyna unihokeja chłopców 
Gimnazjum w Głuchowie zajęła III miejsce w 
ćwierćfi nale Woj. K-P w Grudziadzu.

Gratulacje !
Dla Kurendy W.Rosiński

PIŁKA NOŻNA

Czas podsumowań

 Klub Sportowy Gminy Chełmża 
Cyklon Kończewice dokonał podsumowania 
wyników swoich drużyn w rundzie wiosennej 
sezonu 2011/2012.
SENIORZY 
Drużyna występująca w V lidze w rozgrywkach 
w województwie kujawsko- pomorskim, zajęła 
10 miejsce, zdobywając 20 punktów w 16 
meczach. Bilans bramkowy 36:40.
Najlepsi strzelcy to: Maciej Wojtaś 14, Dawid 
Młodzik 10, Andrzej Pawlicki 5.
Trener  Marek Zając (trener II klasy PZPN „A”), 
kierownik Marek Hadryś.

JUNIORZY MŁODSI
Drużyna występująca w klasie okręgowej zajęła 
4 miejsce zdobywając 13 punktów w 8 meczach. 
Bilans bramkowy 29:11.
Najlepsi strzelcy to: Miłosz Kłusek 10, Mateusz 
Bożejewicz i Radosław Łagodziński po 5.
Trener Marek Zając (trener II klasy PZPN „A”), 
kierownik Adam Warduliński.
TRAMPKARZE
Drużyna występująca w klasie okręgowej zajęła 
8 miejsce zdobywając 7 punktów w 8 meczach.
Bilans bramkowy 23:32
Najlepsi strzelcy Łukasz Deruś 14, Robert 

Jasiński 5.
Trener Zenon Sadowski (instruktor PZPN „B”)

Wszystkie drużyny mogą występować 
w rozgrywkach ligowych i spełniać warunki 
licencji klubowych i trenerskich dzięki pomocy 
fi nansowej przyznanej  w ramach dotacji przez 
Samorząd Gminy Chełmża. Zespół seniorów 
dodatkowo współfi nansowany jest przez 
p. Piotra Guranowskiego i jego fi rmę PBD 
Bielczyny. Wszystkim bardzo dziękujemy. 

Zarząd Klubu



Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz

jaśniejących pierwszą gwiazdką, 
co daje nadzieję na następny rok.

Mieszkańcom Sołectw 
Liznowo, Witkowo i Zelgno

życzy
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Chełmża

Stanisława Stasieczek

Życzenia
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Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynie
kolęda na okarynie: Lulajże, Jezuniu…
Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem. 
Czytelnikom oraz mieszkańcom Gminy 
Chełmża

życzą:
Pracownicy bibliotek Gminnych w Zelgnie, 

Grzywnie, Głuchowie i Skąpem

SPOKOJNYCH I POGODNYCH 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

PEŁNYCH WIARY I MIŁOŚCI
RADOSNEGO NASTROJU

SERDECZNYCH SPOTKAŃ W GRONIE 
RODZINY

 WSZYSTKIM MIESZKANCOM
ŻYCZY SOŁTYS SOŁECTWA

ZELGNO 
MARIA BURCHARDT

Z RADĄ SOŁECKĄ

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia

przesyłamy wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Chełmża

najserdeczniejsze życzenia:
Niech te Święta będą dla Państwa 

niezapomnianym czasem spędzonym 
w gronie rodzinnym,

bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Zaś zbliżający się Nowy 2012 rok niech 

przyniesie Państwu szczęście i pomyślność.
Życzymy wiary w to, iż marzenia się 
spełniają, a miłość i dobro zwycięża.

Właściciele i Pracownicy 
OSKP „Diagnotest” 

Kazimierz Lewandowski w Zelgnie

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych 
zdrowiem, radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek...
Nowego, 2012 roku spełniającego wszelkie 

marzenia, pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia...

Mieszkańcom Gminy Chełmża, 
w szczególności Mieszkańcom 

Sołectwa Januszewo – Dźwierzno, 
oraz Pracownikom Urzędu Gminy 

życzy 
Patrycja Luntkowska

Przemiłej chwili podczas 
Wigilii,

marzeń spełnienia w dniu 
Bożego Narodzenia

wrażeń moc 
w Sylwestrową noc,

dużo uroku 
w Nowym 2012 roku

Czytelnikom KURENDY
życzy Redakcja

Na te Święta co nadchodzą,
Życzę ciepła i miłości.

Niech ludzie Was nie zawodzą,
I niech uśmiech w sercu gości
Najserdeczniejsze życzenia 

świąteczne 
Paniom z KGW Głuchowo

składa
Przewodnicząca Maria Kucharzewska

Zdrowych Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego 
Roku 2012’

Mieszkańcom Sołectwa Kuczwały 
i Pracownikom UG Chełmża

składa
Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Kuczwały

Święta, święta, noc wigilijna i kolęda

Przylecieli z nieba Anieli
Caluścy w srebrze i bieli,
bo Gwiazda Betlejemska

jasno zaświeciła, 
gdyż Najświętsza Panienka

Syneczka powiła.
Radość ogarnęła maluczkich ludzi,

bo w sercach naszych
Pan nadzieję na dobroć wzbudził.

Najserdeczniejsze życzenia
świąteczno – noworoczne

Mieszkańcom Sołectwa Nawra, 
Panom Wójtom, Pracownikom Urzędu 

Gminy Chełmża, Sołtysom, Kołom 
Gospodyń Wiejskich i Przyjaciołom,

Aby spełniły się marzenia
Składa 

Alicja Glaszka
Sołtys Nawry

Pogodnych, zdrowych
 Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego 2012 roku 
wszystkim Członkom Związku oraz Ich 

Rodzinom 
życzy

Zarząd Oddziału Rejonowego 
PZERiI w Chełmży

Miłych, spokojnych i szczęśliwych Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 
2012 roku 

Panu Jackowi Czarneckiemu Wójtowi 
Gminy Chełmża , Radzie Gminy, 

Pracownikom Urzędu Gminy Chełmża 
oraz Ich Rodzinom

życzy
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI 

w Chełmży

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego 
wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia

Druhnom i Druhom z Gminy Chełmża
Życzy

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP
Franciszek Piróg
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SPORT GMINNY

Tenis stołowy
 Drużynowe Mistrzostwa Gminy Chełmża 
w Tenisie Stołowym w dniu 11 grudnia 2011 r  w 
Kończewicach rozpoczęły sezon 2012 Gminnej Ligi 
Tenisa Stołowego.
Relacja z Mistrzostw w styczniowym numerze 
KURENDY.     KO

Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil spędzonych w 
bliskimi oraz dużo radości i spokoju, nie tylko w czasie 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, ale także w 

każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 2012!
                                                                      

      CIK Gminy Chełmża


