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26 sierpnia br. do rywalizacji 
sportowej staną drużyny reprezentujące 
Sołectwa Gminy Chełmża. Tym razem 
wybranym faworytom kibicować będziemy na 
boisku sportowym w Dźwierznie. Rozpoczęcie 
imprezy godz. 13.30. Organizatorem i 
fundatorem nagród w turnieju jest Wójt Gminy 
Chełmża. Zapraszamy mieszkańców do udziału 
w tym sportowym, pełnym emocji wydarzeniu.

Wichury i gradobicie nad Gminą
 Lipcowa  fala burz i nawałnic 
połączona z intensywnymi opadami deszczu 
i gradu nie ominęła mieszkańców Gminy 
Chełmża. Uszkodzone budynki mieszkalne 
i gospodarcze w miejscowościach Grzywna, 
Browina, Kuczwały i Zalesie i zniszczone 
uprawy polowe we wschodniej części gminy 
- miejscowości Zajączkowo, Świętosław, 
Januszewo, Dźwierzno, Kiełbasin oraz część 
Zelgna, Zalesia i Mirakowa (Grodna) to efekty, 
jakie po sobie zostawiły ostatnie wichury i 
gradobicie.

Na zdj. Tak wyglądają  skutki  gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
Patrz str. 3

Radni Gminy Chełmża jednogłośnie 
udzielili Wójtowi Jackowi Czarneckiemu 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
rok 2011. Uchwałę podjęto podczas czerwcowej 
sesji absolutoryjnej. Udzielenie absolutorium 
jednoznacznie wyraża akceptację działalności 
fi nansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie 
budzącą zastrzeżeń.To czternaste już w historii 
absolutorium dla Wójta Jacka Czarneckiego, 
który zarządza gminą nieprzerwanie od 1998 
roku.

Patrz str. 2

Niektórzy mieszkańcy gminy 
poza codzienną pracą zawodową i wieloma 
codziennymi obowiązkami poświęcają wolny 
czas na realizowanie swoich pasji. Pasja bądź 
inaczej hobby może łączyć się ze zdobywaniem 
wiedzy w danej dziedzinie lub  z doskonaleniem 
swoich umiejętności w pewnym określonym 
zakresie. Pozostaje  także przyjemność płynąca 
z uprawiania hobby.

Patrz str. 12

Grupa 60 dzieci z gminy 
zdecydowała się przeżyć „Leśną Przygodę” po 
raz drugi. Tygodniowe wakacyjne spotkania 
w formie zorganizowanego wypoczynku 
letniego odbyły się w Zalesiu. Organizatorem 
akcji był CIK Gminy Chełmża. Program 
wakacyjnego wypoczynku sfi nansowali Nowa 
Energia SA. Samorząd Gminy Chełmża i CIK.  
Podsumowanie „Leśnej Przygody” odbyło się z 
udziałem rodzin uczestników podczas Pikniku 
Pirackiego.  

Wakacje w Gminie

Patrz str. 7
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Współpraca samorządów

Porozumienie z bydgoską uczelnią

 W Starostwie Powiatowym w Toruniu 
podpisane zostało  Porozumienie o współpracy 
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego re-
gionu bydgosko-toruńskiego z Wyższą Szkołą 
Gospodarki w Bydgoszczy. Stronami  porozu-
mienia są przedstawiciele powiatu toruńskiego, 
władze gmin obu powiatów i  Wyższa Szkoła Go-
spodarki w Bydgoszczy. Gminę Chełmża pod-
czas spotkania reprezentował Wójt Jacek Czar-
necki. 
Dokument określa partnerstwo powiatu byd-
goskiego z powiatem toruńskim jako główną 
zasadę współpracy na rzecz rozwoju samorzą-

dów. W porozumieniu sformułowano kluczowe 
płaszczyzny współpracy, do których zaliczono 
przede wszystkim promocję i inkubację przed-
siębiorczości, wsparcie innowacyjności regionu, 
aktywizację społeczną, wdrażanie projektów ze 
środków zewnętrznych oraz obustronne zaanga-
żowanie w promocję regionu i inicjatyw podej-
mowanych przez jego mieszkańców.
Wspomniane porozumienie pozostaje otwarte 
dla chcących współdziałać w tym zakresie, gmin 
ościennych i środowisk akademickich.

KO

Samorząd gminny

Jest absolutorium dla Wójta
Bez żadnych wątpliwości radni gminy 

Chełmża udzielili absolutorium wójtowi 
Jackowi Czarneckiemu przyjmując tym samym 
sprawozdanie z wykonania budżetu za roku 
2011. Komisja rewizyjna wydała pozytywną 
opinię i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 
wójtowi absolutorium. 
„ - To Radni wskazują inwestycje, a ja jestem od 
szukania na nie środków. Tak budujemy mienie i 
tak rośnie wartość gminy ” – mówił podczas sesji 
Wójt Czarnecki. 
Pan Wójt zwrócił także uwagę Radnych, aby 
pamiętali o miejscowościach  tych zupełnie 
małych, które dzięki inwestycjom wracają 
do życia jak na przykład obecny Kiełbasin. 
” – „Cieszę się, że udaje się nam realizować 
inwestycje. Szanuję również  te najmniejsze 
miejscowości. Im też się należy ten kawałek 
drogi, dlatego środki na inwestycje powinny 
być rozkładane równomiernie” – przekonywał 
Radnych Wójt Jacek Czarnecki.

Podsumowując miniony rok , pan Wójt 
uznał rok 2011 za rok trudny, co argumentował 
wieloma czynnikami. UG Chełmża w 2011 roku 
przeszedł trudną kontrolę , jednak pozytywna 
jej  ocena świadczy dzisiaj o jakości Urzędu 
i pracujących tutaj urzędnikach. Rok 2011 
to również  pierwszy rok bez Gospodarstwa 
Pomocniczego, którego zakres prac musiał 
przejąć i  i prowadzić UG. Poza tym, w minionym 
roku odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich, 
a nowe składy uczyły się jak wydawać fundusz 
sołecki. Także w zupełnie nowym składzie 
pierwszy rok  pracowała Rada Gminy. Jednak 
te wszystkie okoliczności, nie przeszkadzały i 
nie utrudniły  realizacji  kolejnych inwestycji 
gminnych.

KO

Informacje o przetargach 

MURABET WYBUDUJE ORLIKA
W dniu 20.06.br został 

rozstrzygnięty  przetarg  na wykonanie boisk 
sportowych w ramach budowy kompleksu 
,,Moje Boisko- Orlik 2012” w miejscowości 
Pluskowęsy. W wyznaczonym dniu wpłynęło 
6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-
Produkcyjne MURABET z Golubia Dobrzynia 
za cenę brutto 1.139.542,17zł, na którą została 
zawarta umowa na realizację zadania.
PAŁAC W NOWEJ ODSŁONIE

W dniu 02.07.br został rozstrzygnięty  
przetarg na „Remont elewacji budynku pałacu w 
Brąchnówku”. W wyznaczonym dniu wpłynęły 
3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła fi rma 
DOMPOL Sp. z o.o.  z Torunia za cenę brutto 
oferty 68.000,00 zł,  którą została zawarta umowa 
na realizację zadania.
KONCEPCE NA ZAGOSPODAROWANIE 
WSI
W dniu 19.06.br został ogłoszony przetarg na 
opracowanie kompletnych dokumentacji
projektowo- kosztorysowych zagospodarowania 
terenu w miejscowościach: Strużal, Skąpe,
Głuchowo i Zalesie w  Gminie Chełmża. 
Postępowanie podzielone zostało podzielone na
cztery części odrębnie dla każdej miejscowości. 
Termin składania ofert upłynął 28.06.2012r. 
W postępowaniu wpłynęło 12 ofert. 

Najkorzystniejsze oferty w danej części złożyły:
- W części I  dot. opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
zagospodarowania terenu w miejscowości 
Strużal – fi rma Osa biuro projektowe sp. z o. o
 z  Poznania za cenę brutto oferty 18.573,00zł,
- w części II dot. opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
zagospodarowania terenu w miejscowości Skąpe 
- fi rma INŻ.-BUD pracownia projektowania 
budownictwa i nadzoru budowlanego Łukasz 
Lisiński z Brodnicy za cenę brutto oferty 
6.000,00zł,
- w części III dot. opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
zagospodarowania terenu w miejscowości 
Głuchowo - Zakład Pracownia Nadzoru i Usług 
Consultingowych INŻDRÓG s.c., z Grudziądza 
za cenę brutto oferty 18.204,00zł
- w części IV dot. opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
zagospodarowania terenu w miejscowości Zalesie 
fi rma INŻ.-BUD pracownia projektowania 
budownictwa i nadzoru budowlanego Łukasz 
Lisiński z Brodnicy za cenę brutto oferty 
8.500,00zł. Z w/w  Wykonawcami zostały 
zawarte umowy.
SOLARY PODGRZEJĄ WODĘ

W dniu 16.07.br  upłynął termin 

składania ofert w przetargu na zakup i instalacja 
solarnych systemów grzewczych ciepłej wody 
użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów 
użyteczności publicznej zlokalizowanych na 
terenie Gminy Chełmża w ramach realizacji 
projektu: „Zwiększenie wykorzystania energii 
odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez 
zastosowanie przyjaznej środowisku energii 
słonecznej”.  W wyznaczonym terminie wpłynęły 
4 oferty. Obecnie trwa ich weryfi kacja.
SOLARY POD KONTROLĄ

W dniu 09.07.br został ogłoszony 
przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją projektu: zwiększenie wykorzystania 
energii odnawialnej w gminie Chełmża poprzez 
zastosowanie przyjaznej środowisku energii 
słonecznej. Termin składania ofert upłynął w 
dniu 17.07.br. W terminie wpłynęło 11 ofert. 
Obecnie postępowanie jest na etapie wyjaśniania 
złożonych przez wykonawców ofert.
KREDYT DLA GMINY

 W dniu 18.07.2012r. został 
ogłoszony przetarg na udzielenie kredytu 
długoterminowego w kwocie 4.169.765,00. 
Termin składania ofert zaplanowano na dzień 
23.08.2012r.

Anna Feeser-Bering



 Lipcowa pogoda kolejny już raz w 
tym roku miała wpływ na sytuację rolników w 
Gminie Chełmża. Silne mrozy spowodowały, 
że wymarzły oziminy. Nie było to ostatnie 
niesprzyjające zjawisko pogodowe w 2012 
roku.  W nocy z 7 na 8 lipca przeszła silna burza 
z huraganowym wiatrem, który poczynił wiele 
szkód. Najbardziej widoczne były skutki w 
miejscowościach Grzywna, Browina, Kuczwały 
i Zalesie. Uszkodzone zostały 2 budynki 
mieszkalne ( w tym plebania w Grzywnie), 
5 budynków inwentarskich, uszkodzonych 
zostało m.in. wiele nagrobków na cmentarzu 
w Grzywnie. Połamanych i wywróconych 
zostało kilkadziesiąt drzew, które padając 
poczyniły kolejne szkody – pozrywały sieci 
energetyczne, uszkodziły ogrodzenia, uczyniły 
wyrwy w drogach asfaltowych. Strażacy 
usuwali szkody przez następne dwa dni ,a w 
niektórych rejonach prądu brakowało przez 
3 dni. Po zgłoszeniu do służb Wojewody 
powołana została Komisja, która sporządziła 
protokoły strat. Zostały one przekazane do 
Urzędu Wojewódzkiego i na ich podstawie 
zapadną decyzje o udzieleniu pomocy.
Kilka dni później 11 lipca ok. godz 17tej miała 
miejsce kolejna fatalna w skutkach burza – 
tym razem połączona z silnym gradobiciem. 
Niszczycielskie opady dotknęły wschodnich 
rejonów gminy – miejscowości Zajączkowo, 
Świętosław, Januszewo, Dźwierzno, Kiełbasin 
oraz część Zelgna, Zalesia i Mirakowa (Grodna). 
W mniejszym  natężeniu zanotowano straty 
także w Grzywnie, Kuczwałach i Browinie. 
Efekt to stratowane rośliny, posiekane 
liście kukurydzy, buraków, ziemniaków, 
upraw pastewnych oraz wymłócone (często 
całkowicie) kłosy dojrzewającego zboża. 
Natężenie gradu było miejscowo tak silne, że 
nie tylko zniszczeniu uległy uprawy polowe 
ale także uszkodzone zostały budynki. Straty 
na polach u niektórych rolników sięgają 
100%. Powołana Zarządzeniem Wojewody 
kolejna komisja do szacowania strat ustaliła, że 
łącznie szkody objęły 70 właścicieli gruntów a 
powierzchnia strat to obszar 2 364 ha. Niestety 
w licznych przypadkach straty spowodowane 
gradobiciem wystąpiły na tych samych polach, 
gdzie wiosną nastąpiły wymarznięcia upraw. 
Niektórzy rolnicy mimo dwukrotnego zasiewu 
swoich pól i ponoszonych nakładów nie 
uzyskają z nich zbiorów.
Protokoły Komisji będą niezbędne przy 
ubieganiu się poszkodowanych o różne formy 
pomocy.  
Obok innych – będzie możliwość ubiegania się 
o wsparcie w ramach PROW na lata 2007-2013. 
Działanie „Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia 
klęsk żywiołowych…” - na odbudowę 
gospodarstw rolników poszkodowanych przez 
gradobicia, trąby powietrzne, czy burze. Nabór 
wniosków o te pieniądze planowany jest w 

październiku br. Pomoc będzie mogła być 
przyznana, jeżeli rolnik utraci 30 proc. rocznej 
produkcji swoich upraw rolnych, zwierząt 
gospodarskich lub ryb oraz co najmniej 10 
tys. zł w środkach trwałych produkcji rolnej, 
np. budynkach, budowlach, maszynach lub 
urządzeniach służących o produkcji rolnej. Oba 
te warunki muszą być spełnione jednocześnie. 
Maksymalna kwota pomocy, jaka możne być 
przyznana na jedno gospodarstwo wynosi 300 
tys. zł (do 90% kosztów kwalifi kowanych). 
Pomoc może być przyznana m.in. na budowę, 
przebudowę, remonty budynków, zakup 
nowych maszyn lub urządzeń, wyposażenie 
służące produkcji rolnej, odtwarzanie lub 
wyposażanie sadów lub plantacji, zakup stada 
zwierząt hodowlanych. 
Poszkodowani rolnicy mogą także otrzymać 
poprzez ARiMR tzw. kredyty klęskowe, bardzo 
korzystnie oprocentowane. Ich „uruchomienie” 
może nastąpić po sporządzeniu przez komisje 
powołane przez wojewodę protokołów strat 
w gospodarstwach. Kredyty te są nisko 
oprocentowane; w przypadku, gdy rolnik 
posiada stosowne ubezpieczenia upraw lub 
zwierząt gospodarskich, zapłaci jedynie 0,1 
proc. należnego bankowi oprocentowania, 
a resztę spłaty oprocentowania pokryje 
za niego ARiMR. Jeśli rolnik nie miał 
takich ubezpieczeń oprocentowanie 
kredytu klęskowego wynosi 4,05 proc.

Jedną z możliwych form pomocy jest udzielenie 
ulg (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na 
raty) w podatku rolnym. Może to nastąpić 
na wniosek zainteresowanego, skierowany 
do Wójta.  Sprawa ulg podatkowych będzie 
przedmiotem obrad komisji rolnictwa i 
fi nansów Rady Gminy Chełmża. 
Przy okazji należy wspomnieć, że zawsze 
znajdzie się ktoś – wąska grupa osób, wcale nie 
najbiedniejszych – cwaniaków i naciągaczy, 
którzy przy wszelkiej okazji dla osiągnięcia 
choćby niewielkich korzyści próbują podawać 
fałszywe dane np. szkody w budynkach 
powstałe dużo wcześniej i z zupełnie innych 
powodów.. Taka ich fi lozofi a życiowa…

K.Bober
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Ulic przybywa
 Z uwagi na rozbudowę terenów w 
gminie  oraz powstawanie  nowych budynków 
mieszkalnych Rada Gminy Chełmża  podjęła 
Uchwałę o nadaniu nazw nowym ulicom w 
miejscowościach Zalesie i Strużal. 

W Zalesiu wytyczone zostały 
następujące ulice: Mellinów, Antoniego 
Kalksteina, Folwarczna, Rybacka, Uroczysko, 
Strumykowa, Gajowa, Sosnowa, Dębowa, 
Świerkowa, Olchowa.

Pierwsze dwie nazwy odnoszą się 
zarówno do właścicieli jak i dzierżawców Zalesia 
w ich imieniu gospodarujących. Ulica Folwarczna 
nawiązuje do folwarku , który funkcjonował w 
zalesiu od XIII wieku , a który potem zmienił 
się w majątek włościański. Ulica Rybacka odnosi 
się do rybaków, którzy są najwcześniej, bo na 
początku XV wieku, wspominani w zapiskach 
historycznych o Zalesiu. To od nich zaczyna 
się pisana historia Zalesia. Kolejne nazwy 
nawiązują do lasu, który kiedyś otaczał jezioro 
Chełmżyńskie, a miejscowość Zalesie leżała 
za pasem otuliny leśnej, w miejscu dawnego 
folwarku.
  Z kolei nowo przyjęte nazwy ulic 
dla miejscowości  Strużal jak ulica Widokowa, 
Wietrzna i Chmurna najlepiej  oddają charakter 
położenia geografi cznego tej wsi. Natomiast w 
przypadku trzech  kolejnych  możemy mówić  
o historycznym znaczeniu. Ulica Rycerska 
nawiązuje do rycerskiej struży, czyli wartowni, 
a ulica Wielki Ostrów to przypuszczalna nazwa 
historyczna Strużala. Trzecią nazwą może być 
nazwa wspominająca jednego z walczących o 
wolność Pomorza , a który był właścicielem 
Strużala w okresie międzywojennym: por. 
Kazimierza Siudowskiego.

KO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chełmży zwraca się z prośbą do 

mieszkańców gminy Chełmża o pomoc 
dla naszych podopiecznych.

Potrzebujemy: łóżeczka dziecięcego, 
wersalki, lodówki, pralki.
Powyższe przedmioty zostaną przekazane 
rodzinom, które znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej. Prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 56 675-60-19 lub 
695-297-682

Pogoda powoduje straty

Zbierając makulaturę 
chronimy lasy…

taka idea przyświecała uczniom Szkoły 
Podstawowej w Kończewicach, którzy od 
kwietnia do czerwca br. brali udział w szkolnym 
konkursie zbiórki makulatury zorganizowanym 
przez Samorząd Uczniowski. Wyniki akcji 
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu 
tych trzech miesięcy udało się zebrać 5  600kg 
makulatury, co przekłada się nie tylko na 
pieniądze, ale przede wszystkim na drzewa, które 
dzięki powtórnemu przerobowi makulatury, uda 
się uchronić przed wycięciem. Największym 
zaangażowaniem, zarówno uczniów jak i 
rodziców, wykazały się klasy Vb-  prawie 
55,5kg makulatury w przeliczeniu na jednego 
na ucznia, klasa Ia- ponad 49,5 kg na ucznia 
i Va- niemal 34 kg na ucznia. Akcja cieszyła 
ogromnym zainteresowaniem, dlatego w nowym 
roku szkolnym zamierzamy ją powtórzyć już od 
września.

M.P.
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SOŁTYSI OBRADOWALI
Sołtysi Gminy Chełmża wzięli 

udział w drugim od początku br. spotkaniu 
poświęconym sprawom samorządu 
gminnego i sołectwom. Naradę poprowadził 
Wójt Gminy Jacek Czarnecki.  W spotkaniu 
uczestniczyli : Przewodniczący RG Chełmża 
Janusz Iwański, Wiceprzewodnicząca RG 
Chełmża Stanisława Stasieczek, Skarbnik 
Gminy Marta Rygielska i pracownicy UG 
oraz przedstawiciele Straży Gminnej. 
Narada miała na celu zwrócenie uwagi 
Sołtysów na ważne dla gminy sprawy 
i bieżące wydarzenia nie pozostające 
bez znaczenia dla sołectw. Druga część 
spotkania miała charakter wyjazdowy do 
Gminy Łysomice.

Wójt Jacek Czarnecki podczas narady 
mówił o bezpieczeństwie podczas wakacji na 
drogach i w sołectwach. Pełną gotowością 
do zdarzeń podczas żniw służą jednostki 
OSP w gminie, a  nad bezpieczeństwem 
wypoczywających w gminnym ośrodku w 
Zalesiu czuwa dodatkowy patrol dwóch 
policjantów przydzielony przez Komendanta 
Miejskiego Policji w Toruniu. Tematem 
narady   były informacje o trwających w 
gminie  inwestycjach drogowych, o remontach 
w świetlicach wiejskich.  Wójt J.Czarnecki 
poinformował o wyborze wykonawcy 
na budowę ORLIKA w Pluskowęsach, o 
ogłoszonym przetargu na kolektory. Włodarz 
gminy zwrócił również uwagę na wzrost 
bezrobocia w gminie, co w ostatnim czasie 
stało się bardzo niepokojące.

Skarbnik Gminy  poinformowała 

o ściągalności zobowiązań pieniężnych 
w minionym kwartale. Pani Skarbnik 
zapowiedziała również zmiany w 
przyszłorocznym Funduszu Sołeckim, 
jakie na wydatkowanie środków nakłada 

Regionalna Izba Obrachunkowa.
Pan Wójt wspomniał o projekcie 

budżetu na rok 2013. Zwrócił uwagę, że 
mieszkańcy sołectw powinni już zastanawiać 
się nad fi nansami na przyszły rok, ponieważ to 
zebranie sołeckie ma decydować o przyszłych 
inwestycjach we wsi.

Sołtysi otrzymali również aktualny 
wykaz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
kryzysowe na terenie gminy. W razie 
wystąpienia zdarzeń kryzysowych należy 
informować osoby w następującej kolejności: 
inspektor ds. obrony cywilnej, wojskowych, 
p.poż. oraz zarządzania kryzysowego, 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Wójt Gminy, Kierownik Referatu 
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Po naradzie w UG Wójt z Sołtysami 
udał się na sąsiedzką wizytę do gminy 
Łysomice, podczas której gościom z Gminy 

Chełmża  towarzyszyli Wójt Gminy Łysomice 
Piotr Kowal, Sekretarz Gminy Bożena 
Cieplińska i Przewodniczący RG Roman 
Wojda. Wizyta u sąsiadów rozpoczęła się 
od Miejsca Pamięci na Barbarce, gdzie 
uczestnicy wyjazdu złożyli wiązankę 
kwiatów dla upamiętnienia ofi ar tego miejsca 
podczas II wojny światowej. Wśród ofi ar na 
Barbarce są także mieszkańcy gminy z takich 
miejscowości jak  Grzywna, Brąchnówko, 
Skąpe, Grzegorz. Następnie trasa wizyty 
powiodła do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Łysomicach do Sharpa.
Tutaj na miejscu, pan Witalis Korecki  
dyrektor fi rmy, przedstawił zwiedzającym 
historię powstania Sharpa oraz zapoznał z 
procesem technologicznym powstawania 
telewizorów. 

Następnie grupa sołtysów  udała 
się do Regionalnej Izby Historii i Tradycji 
Gminy Łysomice, utworzonej i prowadzonej 
przez miejscowego kustosza pana Adama 
Kozłowskiego. Zgromadzone w muzeum 
narzędzia i  eksponaty wywołały  u 
zwiedzających szereg wspomnień z lat  
dzieciństwa, rozpoczynając od nauki w szkole 
poprzez pracę w gospodarstwie domowym i 
rolnym.
Po drodze sołtysi obejrzeli świetlicę wiejską w 
Łysomicach i Pałac Romantyczny w Turznie 
oraz świetlicę wiejską w  Kamionkach 
Dużych.  Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal 
zapoznał sołtysów z funkcjonowaniem 
funduszu sołeckiego w gminie Łysomice, 
przedstawił nowe inwestycje oraz omówił 
strukturę szkolnictwa i działania przedszkoli. 
Dzięki tej wizycie sołtysi mięli okazję 
porównać działania samorządowe na terenie 
sąsiadujących gmin.

KO
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Nowoczesne technologie

Nowe pomieszczenie 
techniczne

 W czerwcu zakończono remont i za-
kup wyposażenia pomieszczenia przeznaczone-
go dla serwerów oraz pozostałego sprzętu telein-
formatycznego Straży Gminnej oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  Oprócz remontu 
pomieszczenia, które wykonała grupa budow-
lana w ramach inwestycji zakupiono: klimaty-
zator, szafę teleinformatyczną wraz z wyposaże-
niem, routery, przełącznik sieciowy oraz zasilacz 
awaryjny.  Zakupiony sprzęt umożliwił montaż  
serwerów Straży Gminnej oraz GOPS’u niezbęd-
nych do pracy wymienionych jednostek.  Koszt 
inwestycji wyniósł 19 200 zł. Informujemy jed-
nocześnie, iż uległ zmianie numer telefeonu do 
Straży Gminnej, nowy numer to: 566753252

Paweł Rutkowski

Pieniądze dla gminy

Kolejnych 100 oczyszczalni  przydomowych
 Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Uchwałą Nr 27/872/12  z dnia 
11 lipca 2012  zatwierdził listę operacji 
zakwalifi kowanych do współfi nansowania 
dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej. 
Na liście projektów przyjętych do 
współfi nansowania umieszczony został 
projekt Gminy Chełmża na budowę 100 sztuk 

oczyszczalni przyzagrodowych. Całkowity koszt 
zadania wynosi 1.611.000 zł. Dotacja ze środków 
unijnych może wynieść 982  000 zł, co stanowi 
75% kosztów kwalifi kowanych zadania. 
O ostatecznej wartości zadania oraz wysokości 
dotacji zadecyduje przetarg w ramach którego  
wybrany zostanie  wykonawca na budowę 
wspomnianej ilości oczyszczalni. Inwestycję 
planuje się rozpocząć jeszcze w roku bieżącym, 
a dokończyć w 2013.

KO

Samorządowy serwis informacyjny

 Od czerwca 2012 r. około 60 osób 
uczestniczyło w tym właśnie projekcie. 
Dotychczas odbyły się trzy wycieczki 
rowerowe (Papowo Biskupie, Zalesie, 
Brąchnówko) i trzy wycieczki piesze 
(Kiełbasin – Grodno, Zalesie, Głuchowo). 
Regularnie w wyjeździe lub wyjściu bierze 
udział blisko 20 osób. Jest to zgrana grupa, 
która nie tylko bawi się w rekreację, ale 
również poznaje najbliższą okolicę. Jeśli 
tylko na drodze  wędrówki pojawia się 
miejsce godne uwagi, to nie zostaje ono 
pominięte. Np. proboszcz Kiełbasina 
zaprosił uczestników  do kościoła i zapoznał 
z jego historią. Ponadto w trakcie wycieczek 
grupa odwiedziła Pomnik Żydówek  w 
Grodnie, miejsca Pamięci Narodowej 
w Chełmży, Pomnik „Ziemia Polaków”  

w Kończewicach i Tablicę poświęconą 
Stefanowi Łaszewskiemu w Brąchnówku.   
Uczestnicy wycieczek spotykają się z 
ogromną sympatią mieszkańców gminy. 
Koło Gospodyń Wiejskich z Kiełbasina i 
Głuchowa przygotowało na zakończenie 
dnia poczęstunek. 

Do zakończenia projektu 
pozostały jeszcze dwa wyjścia:wycieczka 
piesza do Głuchowa- 12 sierpnia 2012 
r. o godz. 15.00 spod telekomunikacji 
w Chełmży oraz 19 sierpnia 2012 r. 
wycieczka rowerowa na Barbarkę o godz. 
11.30 spod basenu w Chełmży (możliwość 
uczestnictwa we mszy św. na Barbarce). 
Wszystkich chętnych zapraszamy do 
wzięcia udziału w tym projekcie.

M.  Bulińska

W trosce o zdrowie

„Sport i rekreacja dla wszystkich 
– zdrowie dla każdego”

Jubileusze małżeńskie
Czerwiec – Państwo Genowefa i Lucjan 
Bytniewscy z Kończewic przeżywali 
67-rocznicę zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego;
Lipiec – Państwo Feliksa i Władysław Worach 
z Nawry przeżywali 64 rocznicę zawarcia 
sakramentalnego związku małżeńskiego.
Z okazji wspaniałych rocznic zawarcia 
sakramentalnego związku małżeńskiego 
wyżej wymienionych MAŁŻONKÓW, życzę 
Czcigodnym Jubilatom dalszych obfi tych łask 
Bożych, dobrego zdrowia, samych szczęśliwych 
dni, opieki Matki Bożej oraz wszelkiej 
pomyślności. 

Ks. Tadeusz Kozłowski, Proboszcz 
Parafi i w Nawrze
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Sezon w Zalesiu

Lato rozpoczęli z Rybakiem
Sezon turystyczny 2012 w Gminie 

Chełmża zainaugurowany został tradycyjnie  
w ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym 
w Zalesiu w dniu 24 czerwca br.  Tegoroczny 
festyn otwierający sezon odbył się pod nazwą 
„Święto Ryby – Jesiotr powraca”. Nazwa festynu 
ma związek z pozyskanymi przez Centrum 
Inicjatyw Kultury Gminy Chełmża środkami 
na organizację imprezy z Lokalnej Grupy 
Rybackiej RYBAK. Współorganizatorami 
imprezy tym razem byli również Polski 
Związek Wędkarski Okręg w Toruniu i LGR 
RYBAK. 

Do udziału w festynie zaproszeni 
zostali również mieszkańcy z obszaru działania    
Lokalnej Grupy Rybackiej RYBAK. Grupa swoim 
zasięgiem obejmuje sześć gmin partnerskich 
jak: Chełmżę, Grudziądz, Płużnicę, Radzyń 
Chełmiński, Świecie nad Osą i Wąbrzeźno. Festyn 
współfi nansowany był przez Unię Europejską ze 
środków fi nansowych Europejskiego Funduszu 
Rybackiego. 

Uroczystą inaugurację sezonu swoją 
obecnością zaszczyciło grono znamienitych 
gości, spośród  których należy wymienić 
przybyłych: Wicemarszałka Senatu RP Jana 
Wyrowińskiego, Posła na Sejm RP Janusza 
Dzięcioła, Dyrektora Departamentu Rybołóstwa 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Janusza Wronę, Wojewodę Kujawsko – 
Pomorskiego Ewę Mes, Wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Ryszarda Bobera, Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w UM w Toruniu 
Bartosza Szymańskiego i Wicestarostę Powiatu 
Toruńskiego Dariusza Mellera. Udział w 
festynie wzięli także samorządowcy z obszaru 
LGR Rybak. Wszyscy wymienieni życzyli nam 
mieszkańcom udanego sezonu wakacyjnego i 
towarzyszyli Wicemarszałkowi Senatu RP Janowi 
Wyrowińskiemu przy przecięciu błekitnej wstęgi 
symbolizującej otwarcie tegorocznego sezonu.

Podczas  festynu nie mogło 
zabraknąć  elementów rybackich. Wszyscy 
trzej współorganizatorzy: Gmina Chełmża, 
Okręg PZW Toruń i LGR Rybak  zadbali o wiele 
ciekawych atrakcji dla uczestników festynu. 
Przeprowadzone zostały i rozstrzygnięte  
zawody rzutowe i turniej wędkarski. W turnieju 
wędkarskim udział wzięło 31 wędkarzy, dla 
których PZW ufundował ciekawe nagrody 

rzeczowe i poczęstunek. Rozstrzygnięty został 

także konkurs kulinarny na 
najsmaczniejszą potrawę 
rybną zorganizowany 
przez Centrum Inicjatyw 

Kulturalnych Gminy 
Chełmża . Udział w 
konkursie wzięły panie 

z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich. Wśród 
konkursowych potraw nie mogło zabraknąć 
jesiotra patronującego imprezie. Jesiotr w 
daniach pojawił się w sosie koperkowym, ale 
konkurować musiał z takimi rybami jak: pstrag, 
sum i karp. W sumie do konkursu zgłoszonych 
zostało 12 potraw, a 
nagrodzone zostały 
trzy z nich: 
I m. - pstrąg 
pieczony w galarecie 
p r z y g o t o w a n y 
KGW przez Renatę 
Szelągowską z 
Browiny, II m. – sum w 
cieście francuskim w 
sosie beszamelowym z 
KGW Brąchnówko, 
III m. – pstrąg 
w galarecie 
przygotowany przez 
KGW z Liznowa. 
Komisja konkursowa 
także wyróżniła trzy potrawy: fi let z ryby miruna 
z brzoskwiniami ( KGW Brąchnówko), karp 
w śmietanie ( KGW Liznowo) i jesiotr w sosie 
koperkowym ( KGW Kiełbasin).

Dodatkowo panie z KGW przygotowały 
stoły z potrawami lokalnymi dla uczestników 

festynu. Odbyły się degustacje potraw rybnych, 
które serwowane były przez 
specjalnie przygotowany catering w 
ramach unijnego dofi nansowania 
festynu. Skosztować można było 
zupy rybnej, jesiotra wędzonego i 
w zalewie ziołowej. Po nagrody do 
Zalesia przybyli także uczestnicy 
szkolnego konkursu plastycznego 
pod nazwą „Rybak – wędkarz, woda 
i rybak”, którego organizatorem był 
Okręg PZW Toruń. Łącznie udział 
w konkursie wzięło prawie dwustu 
uczniów z 24 szkół.

 Na scenie zagrali dla 
wszystkich Własny Port i Strusie4  
oraz  odbyły się prezentacje 

występów artystycznych   młodszych jak i 
dorosłych mieszkańców gminy. Wystąpili  
uczestnicy Przeglądu Artystycznego Szkół 
Gminy Chełmża BOCIANISKO i   laureatki 
tegorocznego  Turnieju KGW. Podczas festynu  
na stoiskach  promocyjnych swoją ofertę 
prezentowały    Lokalne Grupy Rybackie 
z  województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
Organizatorzy przygotowali także atrakcyjne 

konkursy i zabawy dla uczestników festynu. Do 
obejrzenia była również bardzo ciekawa wystawa 
sprzętu i narzędzi rybackich, którą przygotowało 
Muzeum Etnografi czne z Torunia.

KO
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WAKACJE Z CIK-iem

PIRACI W ZALESIU ?
Zwyczajnie na co dzień nic takiego 

się nie zdarza. Jednak coś takiego mogło 
się zdarzyć  tylko za przyczyną LEŚNEJ 
PRZYGODY II – Zachowaj Trzeźwy Umysł, 
na tropie której przez tydzień była 60-osobowa 
grupa najmłodszych mieszkańców Gminy 
Chełmża. Piknik piracki podsumował i 
zakończył tygodniową  akcję wakacyjną 
w Zalesiu zorganizowaną przez Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża,  
która odbyła się w dniach 23.07.-29.07.br. 

Głównym sponsorem tego letniego 
wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców 
była NOWA ENERGIA , samorząd Gminy 

Chełmża i CIK. 
Inicjatywę takiej formy 
wypoczynku dla dzieci 
z gminy wspiera od 
początku jej powstania 
Wójt Jacek Czarnecki.

R a d o s n a 
muzyka, dynamiczne 
tańce, doskonale 
dobrane stroje i 
nietypowe przygody 
sprawiły, że uczestnicy 
pikniku mogli poczuć 
niesamowity świat 

p i r a c k i e j 
załogi. Na 
spotkanie 
p r z y b y ł y 
również licznie rodziny dzieci 
uczestniczących w wypoczynku. 
Swoje pirackie wyczyny 
zaprezentowały cztery grupy 
uczestników akcji: Rozbójnicy, 
Piracka Banda, Piracki Patrol i 
Piraci z Karaibów. Były konkursy 
i wspólne zabawy. Uczestnicy 
LEŚNEJ PRZYGODY II w Zalesiu 
otrzymali pamiątkowe medale, 
które swoim wychowankom 
wręczyli opiekunowie grup.

Wakacyjna, słoneczna 
pogoda, w otoczeniu jeziora i 
dziewiczego lasu oraz bogaty 

program codziennych spotkań spowodowały, że 
wypoczynek ten należy uznać za bardzo udany. 
Dzieci miały okazję poznać najbliższą okolicę, 
wziąć udział w wielu ciekawych spotkaniach 
poprowadzonych przez policję i PSP z Chełmży, 
WOPR z Torunia, uczestniczyć w wyjeździe nad 
morze do Sopotu. I co najważniejsze : wakacyjna 
słoneczna aura pozwoliła na codzienne kąpiele w 
jeziorze chełmżyńskim.

Nad przebiegiem wypoczynku czuwała 
wykwalifi kowana kadra opiekunów zatrudniona 
przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża, głównego realizatora i koordynatora 
akcji.

K.Orłowska

COOLturalne WAKACJE
 Pod taką nazwą odbywają  się 
wakacyjne zajęcia świetlicowe dla dzieci 
i młodzieży  w czterech miejscowościach 
w: Głuchowo, Zajączkowo, Kiełbasin i 
Dziemiony. Inicjatorem akcji jest Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. 
 Jako pierwsi w wakacyjnych 
spotkaniach wzięli udział najmłodsi mieszkańcy 
Głuchowa. Zajęcia odbywały się w terminie 
od 10 do 14 lipca w świetlicy wiejskiej. Dzięki 

fi nansowemu wsparciu 
Sołectwa oraz pomocy 
miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich, 
młodzi głuchowianie  
atrakcyjnie i ciekawie 
spędzali wakacyjne 
p r z e d p o ł u d n i a , 
podczas których mieli 
okazję zmierzyć się w 

turnieju gier stolikowych, 
wspólnie przygotować 
przepyszne naleśniki oraz 
wziąć udział w zawodach           
sportowych na świeżym 
powietrzu. Po Głuchowie 
COOLturalne wakacje 
dotarły do Zajączkowa, 
a potem  Kiełbasina. W 
kolejce czekają Dziemiony. 

Każda miejscowość biorąca udział w 
programie proponuje różne formy spędzania 
wakacyjnego czasu wolnego ze względu na swoją 
różnorodność, ciekawe miejsca, historię i tradycje 
kulinarne. Zajęcia prowadzi instruktor CIK pani 
Paulina Osuch. Program angażuje do działań 
Sołtysów, Koła Gospodyń Wiejskich, które to 
mają możliwość poprowadzenia warsztatów 
kulinarnych, jak również skorzystania z 
warsztatów rękodzieła. 

KO
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BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA

Wieści z Zelgna
 „Gwiazdeczki z Biblioteczki” 
grupa artystyczna działająca przy Bibliotece 
Samorządowej w Zelgnie otrzymała 
zaproszenie by wystąpić na podsumowaniu 
Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Korczak  patron dziecięcych marzeń.”
Inscenizacja przygotowana przez Gwiazdeczki 
i p. Jolę nosiła tytuł „Korczak przyjaciel dzieci”. 
Biblioteka Samorządowa na konkurs dostarczyła 
dwie prace i obie zostały nagrodzone. Laureatami 
zostali: Krystian Makulec(zajął II miejsce) i 
Karolina Makulec(otrzymała wyróżnienie). 
Oboje są uczniami SP Zelgno.
Dziękujemy Pani Ewie Katlewskiej za słodycze z 
okazji Dnia Dziecka.
Dodam również, że Gwiazdeczki otrzymały 
zaproszenie by wystąpić w Szkole Podstawowej 
w Zelgnie z okazji Dnia Dziecka.
   Dziękuję dziewczynkom, które mimo sporej 
ilości zajęć znajdują czas by działać i tworzyć miłą 
atmosferę w naszej bibliotece i przygotowywać 
programy artystyczne.
    6 czerwca zaś odbył się Powiatowy Konkurs 
Recytatorski organizowany przez MiPBP w 
Chełmży. Była tam również reprezentacja 
Gminy Chełmża w składzie Wiktoria Rumińska, 
Aleksandra Szulc i Amelia Śliwka- wszystkie są 
uczennicami SP Zelgno.
Zapraszamy chętnych do Koła Miłośników 
Biblioteki.

J.Pawełczyk

Organizacje społeczne

Minęło 80 lat
Koło Gospodyń Wiejskich w 

Zelgnie liczy sobie już 80 lat. Podczas Święta 
Kół Gospodyń Wiejskich miało miejsce 
uroczyste podsumowanie działalności tej 
społecznej organizacji. Z dziedzińca szkoły 
w Zelgnie w niedzielne popołudnie rozległo 
się gromkie „Sto lat” dla jubilatek. Jubileusz 
KGW uhonorował okolicznościowym 
medalem Senat RP, który osobiście 
przekazał jubilatkom Wicemarszałek Senatu 
RP Jan Wyrowiński. Były też życzenia 
ze strony Samorządu Gminy Chełmża 
przekazane przez Wójta Jacka Czarneckiego, 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Toruńskiego Kazimierza Lewandowskiego 
i  zaprzyjaźnionych organizacji i osób 
prywatnych współpracujących z KGW.

Na przestrzeni tych 80 lat panie 
organizowały kursy, konkursy i pokazy, 
których celem było podniesienie poziomu 
wiedzy i umiejętności kobiet wiejskich. Dzisiaj  
panie  wiele czasu poświęcają kultywowaniu 
tradycji ludowych poprzez prezentowanie 
starych potraw regionalnych przygotowanych 
według tradycyjnych receptur i pilnie 
strzeżonych rodzinnych przepisów. Tak jak 
dawniej spotykają się, rozmawiają, wymieniają 

doświadczenia, działają na rzecz lokalnej 
społeczności.” – Ten jubileusz to motywacja 
do dalszej pracy naszego Koła. Zamierzamy 
wspierać organizacyjnie od strony kulinarnej 
wszystkie imprezy dla mieszkańców sołectwa 
jak i dla gminy. Panie są chętne do udziału w 
projektach, jakie zaproponują nam społeczni i 
gminni partnerzy. Nasza organizacja otwarta 
jest na nowe i młode członkinie chętne do 
współdziałania z nami, ponieważ to w dużej 
mierze przesądza o dalszym rozwoju i trwałości 
na kolejne lata  takich organizacji jak Koła 
Gospodyń Wiejskich” – poinformowała o planach 
KGW Przewodnicząca Maria Lewandowska. 

Obchodzony jubileusz 80-lecia Koła 
Gospodyń Wiejskich w Zelgnie był  doskonałą 
okazją do przypomnienia bogatej historii tej 
organizacji, postaci zasłużonych działaczek i 
zaprezentowania  dorobku, którą przedstawiła 
Stanisława Stasieczek z Zarządu KGW. Taką 
właśnie postacią dla KGW Zelgna jest dzisiaj 
pani Sabina Landoch, która z rąk Wójta Gminy 
Chełmża Jacka Czarneckiego odebrała  list 
gratulacyjny.  Z okazji jubileuszu przygotowana 
została okolicznościowa wystawa i pokaz 
multimedialny poświęcone działalności 
organizacji na przestrzeni minionych 80 lat. 

Na zdj. od lewej: Przewodnicząca 
KGW w Zelgnie Maria Lewandowska i seniorka 
KGW Sabina Landoch.

Wystawę i pokaz przygotowała 
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie. 

KO

 Wszystkie dzieci z Ośrodka 
przedszkolnego w Nawrze pragną bardzo 
serdecznie podziękować Pani sołtys Alicji 
Glaszka za słodkie upominki z okazji Dnia 
Dziecka .Chociaż Pani Alicja przybyła do nas 
przebrana za” klauna “z dużą torbą słodyczy, 
to z początku u dzieci wystąpił pewien lęk 

przed nieznanym.Ale te obawy były chwilowe.  
Grupa dzieci 5-letnich (odchodzących do 
“O”)chce podziękować Pani sołtys za przybory 
szkolne -czyli taką małą wyprawkę. 
Dziękujemy 

Marianna Rolbiecka

Dzień dziecka w Nawrze



Edukacja i kultura
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Pawełek i Ola idą do przedszkola
Przez cały sierpień br. potrwa 

uzupełniający nabór dzieci do przedszkoli 
w ramach projektu partnerskiego 
realizowanego przez Fundację Ziemia 
Gotyku LGD oraz Gminę Chełmża pn. 
„Pawełek i Ola idą do przedszkola”. Na 
terenie Gminy Chełmża funkcjonuje obecnie 
7 oddziałów przedszkolnych w następujących 
miejscowościach: Sławkowo, Grzywna, 
Kończewice, Nawra, Głuchowo, Skąpe, Zelgno.

Każdy punkt przedszkolny może 
przyjąć maksymalnie 15 dzieci, w wieku 3 – 4 lat. 
Uczestnictwo dzieci  w zajęciach  jest bezpłatne.  
Zajęcia odbywają się po cztery  godziny dziennie, 
przez pięć dni w tygodniu.

Priorytetowo przy naborze  będą traktowane 
dzieci z rodzin korzystających z pomocy 
społecznej oraz matek i ojców samotnie 
wychowujących.
Otwarty dostęp do przedszkola mają również 
dzieci niepełnosprawne, urodzone w latach 
2006 – 2009. Pozostałe dzieci zostaną przyjęte 
do przedszkola zgodnie z kolejnością zapisu. 
Utworzona zostanie lista rezerwowa. Rekrutacja 
będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości 
szans dostępu do projektu i równości płci.
Dzieci można zapisywać  u  koordynatora 
gminnego p. Beaty Kozłowskiej, pod nr tel. 
605 898 375.

KO

PIKNIK W SKĄPEM

Bawili się mali i dorośli

DNIA 07.07.2012 WE WSI 
SKĄPE ODBYŁ SIĘ PIKNIK RODZINNY. 
Organizatorzy zadbali o atrakcje zarówno 
dla małych jak i starszych mieszkańców wsi. 

Dzieci bezpłatnie korzystały z 
trampoliny, z zamku ze zjeżdżalnią i basenu 
z piłeczkami. Animator malował dzieciom 
buzie i prowadził wiele gier i zabaw. Na 
zaproszenie miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich  przybyli członkowie klubu z 
Torunia ,,Wiator’’ czyli motocykliści na 
harleyach i kilka  osób miało możliwość 
przejażdżki na tych pięknych motorach. Panie 
z Koła wystawiły swój kącik kulinarny, gdzie 
można było skosztować wiele smacznych 
przekąsek. 

Bardzo pragniemy podziękować 
sponsorom, którzy swoją pomocą fi nansową 
pomogli w organizacji pikniku:   ,,Sylmar’’ 
z Chełmży, właściciel baru w Skąpem pan 
Wiesław Lewandowski, ,,Trans-Rach-Skąpe’’, 

,,Ekoland’’-Skąpe, ,,Melar’’Chełmża, pan 
Padusiński - właściciel Stolarni w Skąpem, 
,,Hodrol’’ ,pan Mirosław Karaszewski z 
Bielczyn, pan Tomasz Pniewski ze Skąpego, 
Kółko Rolnicze-Skąpe, Sklep,,Tygrysek’’z 
Chełmży, ,Sołtys wsi pan Jacek Klimkowski, 
pani Stanisława Stasiaczek – Przewodnicząca 
GKRPAiPN, pan Janusz Iwański- 
Przewodniczący Rady Gminy Chełmża, 
a w szczególności pragniemy podziękowć 
naszemu Radnemu panu Adamowi 
Galusowi, który opłacił fi rmę Seve Heaven z 
Chełmna(dmuchańce,trampolina i basen z 
piłeczkami).

Dziękujemy miejscowej  straży 
pożarnej za bezpłatne wypożyczenie małej 
sali po godzinie 20.00, w której  odbyła się 
zabawa dla dorosłych do której przygrywał  i 
śpiewał pan Krzysztof Mikosza.

Maria Borowicz

„Stypendium szkolne 
na rok szkolny 

2012/2013”
 Wójt Gminy Chełmża informuje, że 
wnioski  o stypendium szkolne dla uczniów 
wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi 
dochód netto należy złożyć najpóźniej do 15 
września 2012 r. 
Warunkiem udzielenia stypendium jest trudna 
sytuacja materialna rodziny ucznia – miesięcz-
ny dochód na osobę nie może przekraczać 351 
zł netto. Druki wniosków wydawane są w szko-
łach na terenie gminy Chełmża  oraz w Zespole 
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gmi-
ny Chełmża (Urząd Gminy pok. nr 18)

COOLTURALNE WAKACJE

Korale dla mam

     
 W trakcie spotkań wakacyjnych 
dla dzieci z gminy prowadzonych 
przy świetlicach wiejskich w ramach 
COOLTURALNYCH WAKACJI odbywają 
się także warsztaty rękodzielnicze. Podczas 
warsztatów dzieci uczą się wykonywania 
korali z wełny czesankowej. Jak się okazuje, 
to wcale nie jest taka prosta sprawa. W ich 
przygotowanie należy włożyć wiele wysiłku i 
staranności, aby kolorowy sznur wełnianych 
korali mógł przyozdobić  damski ubiór 
. Wysiłki najmłodszych w Zajączkowie 
wspierały  również panie z miejscowego KGW, 
które przy okazji  nabyły wspomnianych 
umiejętności rękodzielniczych  przy wyrobie 
tej ciekawej i kolorowej biżuterii.

KO
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Sport gminny i szkolny

Początek sezonu z siatkówką w Zalesiu
 Dnia 23 czerwca 2012r w Zalesiu spo-
tkali się miłośnicy siatkówki, aby przy pięknej, 
typowo rekreacyjnej pogodzie rozegrać kolejny, 
ósmy już  turniej siatkówki rekreacyjno-plażo-
wej.  Wzięło w nim udział ponad 50 zawodni-
ków, w tym 2 zawodniczki, którzy utworzyli 13 
drużyn 4-osobowych.
Po rywalizacji „każdy z każdym” w grupach wy-
łoniono 8 ćwierćfi nalistów, którzy dalej grali sys-
temem pucharowym.  Półfi nałowe i fi nałowe me-
cze były bardzo zacięte a poziom gry rósł wraz 
ze stawką meczu. Najlepiej wypadły zespoły, w 
skład których wchodzili zawodnicy wywodzący 
się z III ligowego KS Chełmża – zwycięzcy tego-
rocznych rozgrywek w tej klasie w wojewódz-

twie.
Ostatecznie w turnieju zwyciężyła drużyna 
„Magiczny Bidon” (Jakub Urtnowski, Tomasz 
Bonisławski, Dariusz Bonisławski, Dariusz Kor-
dziński), która 2:0 pokonała drużynę „Ekipa 
Kołtuna”  III miejsce zajęła drużyna „Zelgno”  po 
wygranej 2:0 z drużyną „Gluchowo”. Zdobywcy 
miejsc I-IV otrzymali puchary i nagrody rzeczo-
we a wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pa-
miątkowe breloczki oraz poczęstunek. Sponso-
rami turnieju i fundatorami nagród byli „Nowa 
Energia SA”, Stacja Kontroli Pojazdów „Diagno-
test” – K. Lewandowski z Zelgna, Regionalna 
Liga Siatkówki Old-boy  oraz Gmina Chełmża . 

K.Bober

Komitet Organizacyjny i Zarząd 
ALKS „STAL” Grudziądz Organizator

XXIV Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego Juniorów 
O Puchar Prezydenta 

Miasta Grudziądza  
składa serdeczne podziękowanie 

Gminie Chełmża za pomoc w organi-
zacji tej imprezy.

Informacje o Gminie Chełmża prezento-
wane były w wydanym folderze ( nakład 
800 egz.), który otrzymały wszystkie ekipy 
oraz Gmina Chełmża jako sponsor impre-
zy widoczna była na banerach na starcie i 
mecie poszczególnych etapów w Grucie, 
Łasinie, Świeciu, Chełmży, Jabłonowie Po-
morskim i Grudziądzu. Przekazywane były 
również relacje w TVP Bydgoszcz w wie-
czornych wiadomo-
ściach sportowych 
oraz bezpośrednio 
na stronie interneto-
wej www.kpsport.pl i 
TV Kablowej z Gru-
dziądza. 

Turniej piłki nożnej

W czwartek 28.06.2012 r odbył się 
turniej piłki nożnej dla najmłodszych pod 
hasłem „Bezpieczne wakacje”. 

W turnieju uczestniczyli uczniowie klas 
1-3 szkół podstawowych z Grzywny i Chełmży. 
Najmłodsi adepci piłki nożnej rozgrywali swoje 
mecze w grupie 4 drużyn systemem każdy z 
każdym. Emocji nie brakowało, a milusińskim 
piłkarzom kibicowała duża rzesza kibiców, 
rodziców, babci i dziadków. Dla wszystkich 
uczestników dużo słodkości ufundował radny z 

Grzywny- pan Bogdan Kondej.
Dziewczynki i chłopcy z gminy w 

wieku 7-9 lat w każdy czwartek spotykają się 
na Orliku w Grzywnie. Mają okazję poznać i 
poćwiczyć podstawy gry w piłkę nożną pod 
okiem instruktora piłki nożnej pana Zenona 
Sadowskiego. Zapraszamy wszystkie chętne 
dzieci do udziału w zajęciach oraz spędzenia 
wakacji aktywnie na Orliku w Grzywnie.

Piłka nożna 
w Grzywnie

Na Orliku w Grzywnie w sobotę- 
30 czerwca, przy okazji festynu, odbył się turniej 
w piłkę nożną. Od godziny 11 osiem drużyn 
podzielonych na dwie grupy rywalizowało o 
zwycięstwo. W turnieju udział wzięły drużyny 
z: Wielkiej Nieszawki, Borówna, Głogowa, 
Głuchowa, Zelgna, Torunia, 2 zespoły z 
Grzywny. Po zaciętych półfi nałach, w których 
zmierzyły się drużyny z Głogowa i Grzywny Bis 
oraz Wielkiej Nieszawki z Grzywną, wyłoniliśmy 
skład wielkiego fi nału. Zagrały w nim zespoły 
z Głogowa oraz Grzywny. Lepsza okazała się 
drużyna gości, która pokonała gospodarzy 
turnieju 2:1. W meczu o 3 miejsce lepszy był 
zespół z Wielkiej Nieszawki. Zwycięskie drużyny 
otrzymały puchary ufundowane  przez radnego 
Gminy Chełmża- Bogdana Kondeja. Napoje dla 
sportowców zasponsorował współorganizator 
turnieju- Dariusz Rentfl ejsz.

Na zdj. Drużyna gospodarzy, która zajęła 
2 miejsce
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ROLNICTWO 

KREDYTY KLĘSKOWE
Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Chełmży uprzejmie 

informuje zainteresowanych rolników Gminy Chełmża, iż zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów wyrażającej zgodę na uruchomienie 
procedury otwarcia preferencyjnej lini kredytowej na wznowienie 
produkcji dla gospodarstw w województwie Kujawsko-Pomorskim 
poszkodowanych w 2012r. w wyniku ujemnych skutków przezimowania, 
rozpoczął przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytów na wyżej 
wymieniony cel od rolników, którzy otrzymali z Urzędu Gminy pozytywna 
opinię Wojewody w przedmiocie oszacowania strat w gospodarstwie. 
Szczegółowe informacje w siedzibie oddziału lub u doradców 
pod numerami telefonów 512-447-754, 604-801-517

Krzysztof Zduński

Sołtys na urzędzie

Sołectwo  po i przed wyborami
Sołectwo Sławkowo w miesiącu lipcu br. przeprowadziło 

wybory uzupełniające do urzędującej Rady Sołeckiej. Skład 
Rady Sołeckiej  uzupełniły  osoby: Krzysztof Cytarski i 
Ewelina Matysek . Jednak na tych wyborach dla tego sołectwa się 
nie kończy. Pisemną rezygnację  z funkcji sołtysa Sołectwa Sławkowo 
złożył  pan Edward Trzpil. W związku z tym w miesiącu wrześniu 
przeprowadzone zostaną  w sołectwie  wybory sołtysa. Mieszkańcy na razie 
ustalili, że do czasu wyboru nowego sołtysa osobą do kontaktu w sprawach
sołectwa będzie pan  Bogumił Krzemień, obecny członek Rady Sołeckiej.

KO

PODZIĘKOWANIE
Komenda Hufca Związku  Harcerstwa Polskiego w Chełmży 

pragnie serdecznie podziękować  
Wójtowi Gminy Chełmża 

 za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji
X JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIOSENKI

HARCERSKIEJ I RELIGIJNEJ
KU CZCI BŁ. KS. STEFANA WINCENTEGO 

FRELICHOWSKIEGO
Dzięki Państwa  pomocy i wsparciu mogła się odbyć piękna 

impreza, będąca hołdem dla Bł. Ks. Wicka, który jest wzorem 
miłości i pokory.

 Mamy nadzieję, że uczestnicy Festiwalu na długo zachowają w 
sercu i pamięci jej atmosferę i przesłanie. Dziękujemy za pomoc w 

działaniu służącym dobru.

PODZIĘKOWANIE
„ZŁOTE SERCE MIAŁEŚ,OD ŻYCIA DUŻO NIE CHCIAŁEŚ, ALE 
ZAWSZE Z CZUŁOŚCIĄ O NAS DBAŁEŚ I TAK GORĄCO NAS 

KOCHAŁEŚ”

WSZYSTKIM
KTÓRZY DZIELILI Z NAMI SMUTEK, ŻAL, OKAZALI WIELE 

SERCA I ŻYCZLIWOŚCI, UCZESTNICZYLI W RÓŻAŃCU, 
WE MSZY ŚW. ORAZ CEREMONII POGRZEBOWEJ NASZEGO 

UKOCHANEGO MĘŻA, TATY, TEŚCIA, DZIADKA
ŚP  STANISŁAWA  KAŚLUGI

RODZINIE, PRZYJACIOŁOM, SĄSIADOM, KOLEŻNKOM 
I KOLEGOM ORAZ DELEGACJOM ZA ZŁOŻONE KWIATY 

I WIEŃCE
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ

SKŁADA RODZINA

WIEŚCI ZE STRUŻALA

GOTUJĄ, ŚPIEWAJĄ, INTEGRUJĄ SIĘ
 Sołectwo Strużal tętni życiem. Dzieje się wiele, o czym 
oczywiście warto napisać. Od maja w naszej miejscowości swoją 
działalność rozpoczęło Koło Gospodyń Wiejskich. Panie spośród 
siebie wybrały Zarząd Koła. Przewodniczącą została pani Ewa Duk, 
z-cą przewodniczącejjest pani Małgorzata Lis, a funkcję skarbnika i 
sekretarza pełni pani Gertruda Derda. Koło zrzesza już przeszło 20 pań, 
które aktywnie działają nie tylko na terenie sołectwa, ale także biorą 
udział w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy w Chełmży.
 30 czerwca sołectwo przywitało lato II Piknikiem Rodzinnym. 
Mieliśmy zaszczyt gościć  władze powiatu, miasta i naszej gminy.  Patronat 
nad piknikiem objął Pan Wójt Jacek Czarnecki, który ufundował nagrodę 
dla mistrza konkurencji sportowych. Tradycyjnie nie zabrakło atrakcji 
w trakcie imprezy. Panie z KGW przygotowały smaczną grochówkę 

i zupę rybną, dla dzieci smażyły frytki. Były oczywiście lody dla 
wszystkich ufundowane przez J.S. Zyska, piwo z beczki dzięki 
życzliwości K.L Lotka, a także pokazy petard sponsorowane przez Sklep 
Metalowo-Hydrauliczny M. Makurackiej. Dzięki życzliwości Pana 
Wójta dla dzieci zakupiono mnóstwo nagród,  dlatego też niekończącym 
się powodzeniem cieszyły się konkursy dla najmłodszych.Bawiliśmy się 
do rana przy muzyce zespołu muzycznego „Piotr&Maciej”. 
 W czerwcu powstał Regionalny Zespół Strużal pod 
kierownictwem pana Piotra Rybackiego. Chcemy śpiewać i dobrze się 
przy tym bawić. Zapraszamy osoby chętne z naszej gminy, które potrafi ą  
i lubią śpiewać w piątki na godz. 18.00 Strużal 23- świetlica KGW. 

Katarzyna Machalewska
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Mieszkańcy z pasją
ZAKOCHANY W WĘDKARSTWIE
Marek Huzarski – mieszkaniec Bocienia

To aktywny, zawodowy wędkarz. Posiadacz karty wędkarskiej 
na Okręg PZW Toruń. Wędkuje już prawie od 30 lat.  Niejednokrotnie  
trafi ały  się panu Markowi  taaakie … ryby. Chociażby te dwa leszcze  
na zdjęciu, ważące razem ponad 3 kg  złowione w jeziorze Przydwórz.
Wędkowanie pan Marek  
uważa za najlepszą i 
jedyną swoją  pasję, 
która całkowicie 
zajmuje mu wolny czas. 
Czas spędzony do tej 
pory nad jeziorami z 
wędką  dokumentuje 
naszemu mieszkańcowi  
sześciotysięczny  zbiór  
fotografi i.
 A co z ryb 
nasz pasjonat poleca 
na stół? Wszystkie 
ryby, jakie udaje się  
złowić panu Markowi 
przygotowuje je 
najczęściej w zalewach: 
octowej lub pomidorowej, ale jednak za najlepszą i najzdrowszą  uznaje 
rybę  z grilla.
Dlatego urlopy stara się organizować nad jeziorami, jak i zresztą  tegoroczny, 
który  spędził nad jeziorem Bartoszewice. Bardzo często wyjeżdża również 
nad jezioro Przydwóż.

Na co dzień pan Marek Huzarski pracuje w brygadzie budowlanej 
UG Chełmża, dodatkowo pełni funkcję Sołtysa Sołectwa Świętosław 
(wsie Bocień i Świętosław). Organizator spotkań dla dzieci i młodzieży w 
sołectwie.
WYMYŚLA I KONSTRUUJE
Teresa Parzyszek  - mieszkanka Głuchowa

Pani Teresie Parzyszek wystarczy dobry pomysł i  odpady jak  
drewno, farby, kleje, steropian, siatka budowlana, aby mogły powstawać 
ozdoby, która swoją formą i barwą  urozmaicają tradycyjny wygląd  
obejścia gospodarstwa i ogrodu przydomowego. I tak oto z  zagrody pani 
Teresy Parzyszek przejezdnych witają między innymi para myszek Piksi 
i Diksi, pszczółki Maja i Gucio, bociany, wędkarz, kwiaciarka, rodzina 
bajkowych rumcjasów. Szczególnie dzieci nie mogą się oprzeć bohaterom 
bajkowym, którym muszą przyjrzeć się z bliska i ich podotykać.  Jak sama 
autorka przyznaje, czas na gromadzenie pomysłów i materiałów na te 
wymyślne ozdoby  jest zimą, kiedy jest więcej czasu wolnego od pracy w 
gospodarstwie. Pomocą w przygotowaniach ogrodowych ozdób z odpadów 

służy zawsze pani Teresie mąż Zbigniew. Przygotowane przez siebie 
dekoracje ogrodowe pani Teresa stara się wkomponowywać w istniejącą 
już zieleń ogrodową, a całość stanowi wyjątkowy efekt estetyczny.

Poza tym specjalnością pani Teresy są nalewki i pisanie tekstów  
satyrycznych. To  aktywna członkini miejscowego KGW.
GRILL Z WŁASNYM POMYSŁEM
Marek Śmietana – mieszkaniec  Nawry.

Ten grill  produkcji fi rmy „Marek Śmietana” swoją 
konstrukcją mógł zadziwić niejednego uczestnika chociażby Gminnego 
Dnia Dziecka, podczas którego to właśnie z tego grilla można było 
skosztować tradycyjna kiełbaskę.

Pan Marek tego okazałego grilla skonstruował według własnego 

pomysłu i z własnych elementów stalowych. Wystarczyła rura metalowa, 
koła od starego sprzętu rolniczego i  ruszt z prętów stalowych, aby móc 
zagrilować dla większej ilości osób.  Dlatego nasz pasjonat chętnie wspiera 
organizacyjnie grillowanie podczas festynów we własnej wsi, a nawet dla 
okolicznych gmin. 

W konstrukcji grilla poza jego częścią zasadniczą jaką jest ruszt 
z paleniskiem dodatkowo zainstalowane zostały pojemnik na wodę i 
schowek na naczynia do grillowania i schowek na towarzyską „buteleczkę”, 
jak to określił mój rozmówca.

Nasz konstruktor poza sprzętem do grillowania w swoim 
dorobku ma również wiele odnowionych sprzętów ogrodowych jak ławki, 
stoły czy kosze na śmieci.  Na każdym takim sprzęcie widnieje specjalna 
tabliczka z napisem: „Własność Marek Śmietana”.

Pan Marek Śmietana jest właścicielem fi rmy transportowej, 
w tym sprzętu ciężkiego, ale ostatnie lata uważa za niesprzyjające dla 
własnego biznesu. Panu Marek zdradził redakcji KURENDA, że marzył 
zawsze o poprowadzeniu własnego Domu Weselnego. 
Panie Marku!, Może warto spróbować.

Opracowała K.Orłowska

II TOUR THE RUN ZIEMIA GOTYKU
Dokładnie 24 sierpnia br. o godz. 17.30 spod 

szkoły podstawowej w Kończewicach wystartują w 15 
km biegu zawodnicy, którzy zjadą z całej Polski. Trasa ze 
startem i metą w Kończewicach prowadzić będzie przez 
Bogusławki, Nawrę, Parowę Falęcką i Głuchowo. Limit 
czasu na trasę wynosi 2 godz.
Organizatorem cyklu biegów w dniach 23-26.08.br na 
dystansach 5 km ( start Nowy Dwór Królewski – Folgowo – meta 
Papowo Biskupie), 9 km ( start i meta w Piwnicach), 15 km ( start i meta 
Kończewice) i 21,1 km ( półmararton ze startem i metą w Brąchnowie) 
jest Klub maratoński „Truchcik” w Łubiance. 
Impreza już drugi rok z rzędu jest organizowana przy fi nansowym 
wsparciu w ramach Małych projektów. Celem imprezy jest stworzenie 
warunków dla realizacji ambitnych wyzwań sportowych w zakresie 
biegów długodystansowych oraz promocja gmin z terenu inicjatywy 
lokalnej Ziemi Gotyku. Kontakt do organizatora: 603516005, 
e-mail: asystent@lubianka.pl                                                                        KO


