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15 lat minęło… – Jubileusz  Kurendy
 Piętnasty  rok na rynku wydawniczym to dla małej, gmin-
nej gazety nie lada osiągnięcie. Miesięcznik Gminy  Chełmża KU-
RENDA ukazuje się nieprzerwanie od września  1997 roku, a tym 
samym w bieżącym roku świętuje swoje 15 urodziny. Pismo uzna-
wane jest za jedyną i najstarszą gazetę gminną. KURENDA przez 

te wszystkie lata informuje  mieszkańców  o przedsięwzięciach sa-
morządowych i wydarzeniach w Gminie Chełmża. Pomysłodaw-
cą tego samorządowego miesięcznika, który od 15 lat dociera do 
mieszkańców za pośrednictwem Redakcji, Radnych i Sołtysów jest 
Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

 W pięciu różnych miejscach gminy  można  spotkać wy-
konane ze słomy ozdoby wiejskie.  Na wjazdówkach do wsi Kieł-
basin, Kończewice, Pluskowęsy i Zalesie przejeżdżających witają 
pięknie przyozdobione   wielkie dekoracje ze słomy – baby z dzia-
dem włącznie. Tradycja przyozdabiania wsi w gminie kontynuowa-

na jest od roku 2004, kiedy to pomysł przeniesiony z województwa 
pomorskiego na tego rodzaju ozdoby zainspirował naszych miesz-
kańców. Ozdoby poza tym , że dekorują wsie, są doskonałym sym-
bolem zakończenia żniw.
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Udekorowane wsie

Kiełbasin ZalesiePluskowęsy PluskowęsyKończewice
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Sołectwa w gminie

Mieszkańcy dzielą fundusze na 2013
Wrzesień to bardzo pracowity 

miesiąc  dla mieszkańców  sołectw w gminie. 
Nadszedł czas, aby planować wydatki na rok 
2013 i sołectwa w tym celu przystąpiły do 
obrad.  Mieszkańcy wszystkich 28 sołectw 
podczas zaplanowanych zebrań wiejskich 
podzielili przyznane im na 2013r. środki. 
Łączna pula do podziału to kwota prawie 387 
tys. zł. 
 Wcześniej przed zebraniami w 
sołectwach Sołtysi i Radni wzięli udział w 
spotkaniu informacyjnym w UG Chełmża 
poświęconemu organizacji zebrania i 
prawidłowemu podziałowi środków funduszu 
przeznaczonych na sołectwo na rok 2013. 
Udział w spotkaniu wziął Wójt Jacek Czarnecki, 
Kierownicy i pracownicy UG.

Sołectwa otrzymały budżety w 
zależności od ilości mieszkańców. Najmniej liczne 
sołectwo - Windak (76 osób) dysponuje kwotą 

7.745 zł, natomiast największe – 
Grzywna  ( 1151 osób) podzieliło 
kwotę 25.817 zł. Gmina Chełmża  
już czwarty rok realizuje ustawę 
o budżecie sołeckim. Środkami 
z funduszu sołeckiego zarządza 
wójt, który przeznacza je na 
realizację określonego we wniosku 
sołectwa przedsięwzięcia. Na jaki 
cel sołectwa mogą przeznaczyć 
przyznane im środki? Środki te 
można przeznaczyć zarówno 
na tzw. „przedsięwzięcia 
inwestycyjne” (tj. np. na zakup 
materiałów, zakup usług, w tym 
na pokrycie kosztów zatrudnienia 
pracownika, wykonanie projektu 
itd.) oraz na tzw. „przedsięwzięcia
nieinwestycyjne” (spełniające jednak ustawowe 
warunki, w tym nakierowane na tworzenie 

wartości dodanej w obszarze warunków życia 
mieszkańców).
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Czyste środowisko

Rewolucja Śmieciowa
Zmieniają się zasady odbierania 

odpadów od wszystkich wytwórców odpadów 
komunalnych. Z czym wiąże się ta zmiana 
zapisów ustawowych? Opłaty za odbiór 
nieczystości stałych będą pobierać gminy od 
każdego mieszkańca. Z zebranych w ten sposób  
pieniędzy będzie fi nansowany nowo tworzony 
system odbioru odpadów komunalnych. Nowe 
przepisy mają ograniczyć funkcjonowanie 
wszechobecnych dzikich wysypisk, a także 
proceder „podrzucania” śmieci sąsiadom. 

O wielkich zmianach związanych 
z naszymi śmieciami od dłuższego czasu 
słychać w środkach masowego przekazu . 
Nowelizacja ustawy „o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach „ określa że, najpóźniej 
do dnia 01.07.2013 roku właścicielem naszych 
śmieci stanie się gmina. Od dnia rozpoczęcia 
funkcjonowania systemu wszyscy mieszkańcy 
gminy zostaną objęci para podatkiem, 
związanym z odpłatnością za świadczenie 
usług komunalnych. Czyli zamiast płacić za 
przedmiotową usługę na rachunek Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., będziemy 
uiszczać tę opłatę na wskazany rachunek gminy.
Od tego momentu niebędziemy zawierać 
umów na wywóz odpadów komunalnych, gdyż 
wszystkie odpady  będą własnością gminy. 
Gmina będzie odpowiedzialna za stworzenie 
systemu selektywnej zbiórki odpadów i 
osiągnięcie ustawowo zapisanych poziomów 
recyklingu dla poszczególnych grup odpadów 
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania. Jednak zanim to nastąpi, to Rada 
Gminy musi podjąć minimum siedem uchwał,  
regulujących funkcjonowanie nowego systemu.  
Między innymi jedna z uchwał dotyczyć  będzie 
metody ustalania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłat.„- 
Zgodnie z nowelizacją ustawy Rada Gminy może 

wybrać system naliczania opłat w zależności od: 
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość 
lub powierzchni lokalu mieszkalnego lub 
zużywanej ilości wody w danej nieruchomości” 
– informuje Prezes ZGK w Chełmży Piotr Zuba.

Przygotowanie przez gminę 
najlepszego systemu odbioru odpadów 
komunalnych i naliczania opłat na naszym terenie 
poprzedzi specjalna ankieta przeprowadzona 
wśród mieszkańców. 

„-  Każdy z nas pragnie żyć w czystym 
i zadbanym środowisku bez porzuconych 
śmieci w rowach, lasach i innych miejscach 
nieprzeznaczonych do tego celu. Nowelizacja 
ustawy i budowany nowy system gospodarki 
odpadami w gminach ma  to zapewnić,między 
innymi poprzez obowiązkowy para podatek za 
odbiór śmieci” – dodaje Prezes ZGK. 

Nowy system gospodarowania 
odpadami całkowicie  wyeliminuje  nielegalne  
składowiska, bonikomu  nie będzie opłacało 
się podrzucać śmieci do lasu i w inne 
nieprzeznaczone do tego miejsca, gdyż i tak 
będzie uiszczał opłatę w postaci naliczonego 
para podatku za wywóz wytworzonych przez 
siebie odpadów komunalnych.

Zmiany, które niebawem czekają 
nas wszystkich w gospodarce odpadami 
komunalnymi śmiało można nazwać 
rewolucyjnymi i obejmować będą nas 
wszystkich. W związku z tym, już dzisiaj Prezes 
ZGK w Chełmży zaprasza wszystkich właścicieli 
nieruchomości, którzy nie mają dotychczas 
zawartej (obowiązkowej) umowy na odbiór 
odpadów komunalnych do podpisania takiej 
umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Chełmży przy ul. Toruńskiej 1. „- Nie 
warto być tym, który zaśmieca środowisko, w 
którym żyjemy i czerpiemy z niego korzyści” – 
podsumowuje  Prezes ZGK. 

KO

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Chełmży ul. Toruńska 1 prowadzi:

Punkt przyjęć zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.
Zbiórką zostały objęte sprzęty elektroniczne i 
elektryczne typu :
- Komputery, monitory, drukarki, faksy, telefony,
 akcesoria komputerowe itp.,
- Odbiorniki radiowe i telewizyjne,
- lodówki, pralki, kuchenki, zamrażarki, zegarki, 
odkurzacze, czajniki, piloty  itp.

Elektrosmieci zawierają szkodliwe substancje 
oraz pierwiastki. Nie przechowuj tych odpadów 
na strychu, piwnicy, działce czy garażu. Oddając 
je do punktu zbierania chronisz nasze środowi-
sko, siebie i swoich bliskich. Dostarczone odpa-
dy trafi ą do zakładu gdzie zostaną przetworzone 
i nastąpi ich bezpieczny demontaż.
• opakowania szklane,

SPRZĄTANIE ŚWIATA
„KOCHAM, LUBIĘ, 

SZANUJĘ…NIE ŚMIECĘ”
 To  hasło tegorocznej  akcji „Sprząta-
nie świata – Polska”, koordynowany i organizo-
wany przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację 
„Sprzątanie Świata – Polska”. 
Do wspomnianej inicjatywy co roku przystępuje 
Gmina Chełmża. Tegoroczna akcja gminna za-
planowana została  w dniach 25-29 września br. 
Do akcji przyłączą się uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjów Gminy Chełmża. Zachęca-
my również mieszkańców do wzięcia czynnego 
udziału w akcji i posprzątania naszych miejsco-
wości ze śmieci leżących przy rowach, przy dro-
gach czy w zagajnikach. Worki dostępne będą u 
Sołtysów.                                            M.Gumiński
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Inwestycje i remonty
Dziemiony

Nowy chodnik w budowie
Rozpoczęto prace związane z 

III etapem budowy chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2022 C Dziemiony - Zelgno w 
miejscowości Dziemiony centrum na odcinku o 
długości około 300 mb.
Chodnik i zjazdy zostaną wykonane z kostki 
betonowej typu polbruk. Roboty wykonywane 
są przez ,,Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w 
Bielczynach’’ z siedzibą w Bielczynach za kwotę 
22.755,00 zł brutto. 
Planowany  termin zakończenia robót to 
wrzesień 2012 r.

Materiały brukarskie do wykonania 
chodnika przy drodze powiatowej w 
miejscowości Dziemiony zabezpiecza Powiat 
Toruński.

Łukasz Kowalski

Kuczwały

We wsi przybywa chodników

 Trwają prace związane z II etapem 
budowy chodnika przy drodze powiatowej 
nr 2026 C Browina – Grzywna – Sławkowo w 
miejscowości Kuczwały centrum na odcinku o 
długości 170 mb.
Chodnik i zjazd wykonywane są  z kostki 
betonowej typu polbruk. Roboty wykonuje  
,,Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach’’ 
z siedzibą w Bielczynach za kwotę 15.990,00 zł 

brutto. 
Planowany  termin zakończenia robót to 
wrzesień 2012 r.

Materiały brukarskie do wykonania 
chodnika przy drodze powiatowej w 
miejscowości Kuczwały zabezpiecza Powiat 
Toruński.

Łukasz Kowalski

Parowa Falęcka

W budowie drogi 
pomógł FOGR

W lipcu bieżącego roku podpisano 
umowę na dofi nansowanie zadania pn. 
,,Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w technologii nawierzchni 
powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami 
na istniejącej podbudowie tłuczniowej do 
długości 0,840 km w obrębie geodezyjnym: 
Parowa Falęcka część dz. nr 6 oraz część dz. nr 
20/2 w’’. 
Roboty budowlane wykonał wybrany w drodze 
przetargu  Zakład Drogowo – Budowlany s.c. z  
Rogowa za kwotę 99.353,50 zł brutto.
Inwestycja została zrealizowana przy 
dofi nansowaniu ze środków Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego w kwocie 42.000,00 złotych.

Łukasz Kowalski

Skąpe

Mieszkańcy  pomagają w naprawach dróg
W miejscowości Skąpe 

przeprowadzony został remont drogi 
wewnętrznej będącej własnością Gminy 
Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w 
ewidencji gruntów i budynków nr 214 w 
miejscowości Skąpe na odcinku o długości 
300 mb i szerokość 4,0 mb. Remont polegał 
na uzupełnieniu istniejącej podbudowy 
tłuczniem wapiennym, wykonaniu górnej 
warstwy podbudowy z mieszanki kruszyw 
drogowych oraz wykonaniu powierzchniowego 
utrwalenia emulsją i grysami. Remont drogi  
wykonany został  przez  tutejszego mieszkańca 
i przedsiębiorcę pana Stanisława Adamczyka 
,,Zakład Usług Drogowo-Transportowych’’. 
Gmina Chełmża zabezpieczyła materiał 

na wykonanie górnej warstwy podbudowy 
wspomnianej drogi, a pozostałe materiały oraz 
wykonanie drogi zostało wykonane przez pana 
Adamczyka.

Łukasz Kowalski
Wójt Gminy Chełmża składa 

podziękowanie panu Stanisławowi 
Adamczykowi za podjętą i zrealizowaną 
inicjatywę naprawy drogi na terenie wsi 
Skąpe przy udziale własnych nakładów 
kosztowych na inwestycję. Ta inicjatywa 
umożliwiła mieszkańcom wsi poruszanie 
się nowym odcinkiem drogi gminnej i w 
znaczący sposób skróciła czas oczekiwania 
na jego naprawę.

DROGI W GMINIE

Naprawionych  
14 km dróg

Dobiegł końca  III ostatni etap 
realizacji zadania z 2010 roku zadania 
inwestycyjnego  pn. ,,Remont (modernizacja) 
dróg gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej 
długości 14.237 mb poprzez powierzchniowe 
utrwalenie podbudowy emulsją i grysami’’.
W ramach w/w zadania zmodernizowanych 
zostało łącznie  18 odcinków dróg na terenie 
Gminy Chełmża.
Roboty zostały wykonane przez Zakład Drogowo 
– Budowlany s.c. z siedzibą w Rogowie za łączną 
kwotę 5.149.693  zł brutto. Zadanie  podzielone 
było  na etapy realizacji od 2010 r. do 2012 r.  

Łukasz Kowalski
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Inwestycje i remonty
KOMUNIKAT 
 Straż Gminna w Chełmży 
przypomina Mieszkańcom Gminy Chełmża o 
następujących wykroczeniach:
Art 91. , Art. 100.
Wykroczenia dotyczą:
 Art. 100 {Uszkodzenienie 
drogi} Mandat Karny do 500zł. Zgodnie z 
taryfi katorem szczegółowym.
1. zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy 
lub pas przydrożny;
2. włóczy po drodze publicznej lub porzuca 
na niej przedmioty albo używa pojazdów 
niszczących nawierzchnię drogi;
3. uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów 
albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną;
4. wypasa zwierzę gospodarskie w pasie 
drogowym, podlega karze grzywny do 1000 
złotych albo karze nagany.
 Wykroczenie z art. 100 k.w. może 
być popełnione przez każdego umyślnie 
lub nieumyślnie, z wyjątkiem samowolnego 
rozkopywania drogi, które może być 
popełnione tylko umyślnie. Świadczy o tym 
użycie określenia ‚’samowolnie’’.

 Art. 91. { Zanieczyszczanie 
drogi } Mandat Karny do 200zł. Zgodnie z 
taryfi katorem szczegółowym.
      Kto zanieczyszcza drogę publiczną 
lub na tej drogdze pozostawia pojazd lub inny 
przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w 
których może to spowodować niebezpieczeństwo 
lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, 
podlega karze grzywny do 1500 zlotych albo 
karze nagany.
1. W art. 91 k.w. Została określona 
odpowiedzialność za zanieczyszczanie drogi 
oraz każde utrudnienie ruchu spowodowane 
pozostawieniem na niej pojazdu, innego 
przedmiotu lub zwierzęcia. Konstrukcja przepisu 
wskazuje, że nie chodzi o niebezpieczeństwo lub 
utrudnienie, które nastapiło, ale o wykazanie, 
iż określone zachowanie mogło spowodować 
skutki w takiej postaci.
2. Wykroczenie może być popełnione zarówno 
umyślnie jak i nieumyślnie.                 

Straż Gminna

NOWE UPRAWNIENIA
 Od 3 września br.  Strażnicy uzyskali 
uprawnienia do karania osób, które nie 
zapewniły zwierzęciu domowemu ochrony przed 
zimnem, upałem lub dostępu do odpowiedniej 
karmy czy stałego dostępu do wody. Aby 
uniknąć mandatu należy też pamiętać o tym, że 
długość np. łańcucha nie może być krótsza niż 
3 metry. Nowe uprawnienia straży gminnych 
w tym zakresie wynikają z nowelizacji ustawy o 
ochronie zwierząt.
Także od września strażnicy mogą ukarać 
mandatem za grodzenie nieruchomości 
przyległych do powierzchniowych wód 
publicznych, w odległości mniejszej niż 1,5 
m od linii brzegu. Mandat otrzyma właściciel 
działki nad jeziorem lub rzeką, który odgrodzi 
swoją nieruchomość bezpośrednio do wody, 
bez zachowania 1,5 metra odstępu na przejście. 
Nowe uprawnienia straży gminnych w tym 
zakresie wynikają ze zmiany ustawy – Prawo 
wodne.
Natomiast od 21 sierpnia br. strażnicy gminni 

(miejscy) uzyskali uprawnienia 
do wystawiania mandatów za złe 
znakowanie dróg wewnętrznych. 
Jest to nowe wykroczenie, ujęte w nowelizacji 
ustawy - Kodeks wykroczeń. Mandat otrzyma 
zarządca drogi, który ustawi niezgodnie z 
przepisami znak drogowy lub sygnalizację 
świetlną. Pozwoli to na szybką reakcję oraz 
poprawę organizacji i bezpieczeństwa ruchu 
na danym terenie. Dzięki nowym zadaniom 
strażnicy mogą skuteczniej reagować na 
zgłoszenia mieszkańców danej wsi, o zmianę 
nieprawidłowo usytuowanych znaków na 
drogach wewnętrznych.
Nowe uprawnienia przyznane strażnikom 
gminnym zostały określone w rozporządzeniu 
ministra spraw wewnętrznych z 16 sierpnia 
br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych 
są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego. Rozporządzenie zostało 
opublikowane 20 sierpnia br. w Dzienniku 
Ustaw.

Kuczwały

Lokalni samorządowcy mieszkańcom
Radny Gminy Chełmża Stanisław 

Żak, Opiekun Wsi Łukasz Kowalski oraz Rada 
Sołecka Sołectwa Kuczwały zorganizowali 
w dniu 14 sierpnia br. zorganizowali dla 
mieszkańców  festyn rodzinny w miejscowości 
Kuczwały. 

Organizatorzy zapewnili dla wszystkich 
możliwość zjedzenia karkówki lub kiełbaski 
oraz zabawę taneczną do białego rana. Dla 
najmłodszych uczestników festynu zapewnione 
były zabawy i konkursy, malowanie twarzy oraz 
wesołe miasteczko w wieloma atrakcjami. Koło 

Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach wystawiło 
stoisko z ciastem, nalewkami oraz innymi 
smakołykami produkcji domowej.
Podziękowania dla Wójta Gminy Chełmża 
Jacka Czarneckiego za dofi nansowanie nagród 
w konkursach dla dzieci, Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kuczwałach, Andrzeja Rumińskiego 
– właściciela domu weselnego ,,u Boryny’’ w 
Grzywnie oraz wszystkim, którzy pomogli przy 
organizacji festynu w miejscowości Kuczwały. 

Łukasz Kowalski

AKCJA SPOŁECZNA

CEGIEŁKI NA ODBUDOWĘ DOMU

Prosty rachunek: sprzedaż 863 
cegiełek za 5 zł każda co daje  łączną kwotę 
4.315 zł - to  efekt zbiórki publicznej 
zorganizowanej podczas tegorocznego Święta 
Plonów w Pluskowęsach przez Stowarzyszenie 

Homo homini na cel akcji 
„Pluskowęsy – katastrofa 
budowlana”. 

Stowarzyszenie 
postanowiło pomóc 
poszkodowanej rodzinie 
z gminy i na podstawie 
wydanej na wniosek decyzji 
Wójta Gminy Chełmża 
przeprowadziło podczas 
dożynek  zbiórkę publiczną 
na ten szczytny cel. 
Zebrana kwota ze sprzedaży 
wspomnianych cegiełek 
zasiliła konto pomocy dla 
rodziny państwa Andrzeja i 
Katarzyny Talarek.

„- Jesteśmy 
organizacją społeczną i 

wszelkie  inicjatywy podejmowane przez nasze 
Stowarzyszenie kierowane są dla mieszkańców 
naszej gminy. Nawet w takich wyjątkowych 
sytuacjach, kiedy mieszkańcy potrzebują 

pomocy nie stoimy obok tylko staramy się 
pomóc. Zorganizowana  sprzedaż cegiełek jest 
tego przykładem” – podsumowuje akcje pomocy 
Prezes Stowarzyszenia Homo homini Stanisława 
Stasieczek.

Podobnie akcję zbiórki środków 
na cel „ Pluskowęsy – katastrofa budowlana” 
zdecydował się wesprzeć fi nansowo Społeczny 
Komitet Dożynkowy Pluskowęsy – Zalesie, 
który z uzbieranych od sponsorów środków 
na organizację Święta Plonów przeznaczył dla 
rodziny kwotę 2.050 zł.

Akcja pomocy dla poszkodowanej w 
katastrofi e budowlanej rodziny  państwa Talarek 
z Pluskowęs nadal trwa. Cały czas można 
przekazywać środki na rachunek bankowy: 

26 1020 5011 0000 9302 0235 9305 z 
dopiskiem „Pluskowęsy – katastrofa budowlana.  

KO
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Samorządowy serwis informacyjny
Dożynki gminne

Wielkie święto rolników
Kilka godzin dobrej zabawy 

przy muzyce tradycyjnej i tej znanej z 
dyskotekowych parkietów. Mnóstwo atrakcji 
dla małych i dużych,  darmowe degustacje ciast 
i wędlin, tradycyjna grochówka piknikowa, 
wystawy sprzętu rolniczego, stoiska  z 
rękodziełem ,konkursy dożynkowe i pogoda 
na życzenie. Takie były tegoroczne dożynki w 
Gminie Chełmża.

Organizatorem   Święta Plonów  był  
Wójt Gminy i Społeczny Komitet Dożynkowy 
Pluskowęsy – Zalesie w skład którego weszli 
mieszkańcy sołectwa. Szefem wspomnianego 
Komitetu był miejscowy radny Henryk Fałkowski. 
Komitetowi udało się pozyskać bardzo szerokie 
grono przyjaznych sponsorów, którzy fi nansowo 
zasilili konto dożynek. W minioną niedzielę 
swoje święto obchodzili rolnicy w Gminie 
Chełmża. Dożynki, które są zwieńczeniem 
całorocznej pracy, zorganizowane zostały 
Samorząd Gminy Chełmża i Społeczny Komitet 
Dożynkowy. Wśród zaproszonych gości obecni 
byli między innymi Poseł na Sejm RP Janusz 
Dzięcioł, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
Anna Łukaszewska,  Wicestarosta Powiatu 
Toruńskiego Dariusz Meller, Burmistz Miasta 
Chełmża ze swoim zastępcą i Przewodniczącym 
Rady Miasta, Zastępca Szefa Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy Andrzej 
Koprowski.  Listy gratulacyjne dla organizatorów 
i rolników z gminy nadesłali Minister Rolnictwa 

I Rozwoju Wsi i Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 
Gospodarz święta Wójt Jacek Czarnecki  w swoim 
przemówieniu podsumował ciąg tegorocznych 
zdarzeń pogodowych, które znacznie obniżyły 
tegoroczne plony zbóż. Zwrócił uwagę 
wszystkich, że w niektórych rejonach gminy 
po ostatnich lipcowych opadach gradu nie 
było praktycznie żniw. Natura zniszczyła tam 
tegoroczne uprawy. Jak  podkreślił, bieżący rok 
nie jest łatwy dla rolników i trzeba dziękować za 
te plony, które są  i  trud pracy rolników.
Święto plonów rozpoczęła msza dziękczynna, 
której przewodniczył biskup toruński  Andrzej 
Suski. Msza odbyła się przy akompaniamencie 
przybyłej Gminno – Parafi alnej Orkiestry 
Dętej z Tłuchowa. Mszę poprzedził barwny 
korowód, którym pod scenę z ołtarzem 28 
delegacji sołeckich z gminy złożyło    tradycyjne 
wieńce i chleby dożynkowe . Korowód 
poprowadzili starostowie dożynek Adam Talarek 
i Joanna Rutkowska i wicestarostowie Ewelina 
Chlewicka i Wiesław Pilch, wszyscy będący 
mieszkańcami sołectwa Pluskowęsy. Blok imprez 
rozrywkowych rozpoczął  występ przybyłych 
pań ze Stowarzyszeni Kobiety Kwiaty Kociewia 
z województwa pomorskiego. Ogromną 
sympatię publiczności zdobył także Zespół  
Regionalny Strużal, który jest żywym znakiem 
tego, że muzyka wciąż łączy ludzi i pokolenia. 
Ludowe melodie i  pieśni zaprezentowały także 
panie z KGW  z Brąchnówka, a nowoczesne 

tańce młodzież ze Szkoły Podstawowej z 
Zelgna. Do obejrzenia „Randki w ciemno” 
zachęcili wszystkich absolwenci Gimnazjum w 
Pluskowęsach.
Finałem tej części dożynek był występ zespołu 
LONG& JUNIOR, któremu udało się porwać do 
zabawy zarówno starszych jak i młodszych.
Atrakcji nie brakowało. Ci, którzy niekoniecznie 
czują muzykę ludową, współczesną mogli 
oglądać pokazy jazdy na motocyklach, zajrzeć 
do stoisk promocyjnych, przyjrzeć się z bliska 
zabytkowym  ciągnikom, które  przyjechały 
ze zbiorów Piotra Guranowskiego z Bielczyn, 
spróbować zręczności w jeździe rodeo albo 
skosztować potraw regionalnych i wielu innych 
przysmaków. Największą radość dzieciom 
sprawiły oczywiście wszelkiego rodzaju 
„dmuchańce” i „skakance”, co odważniejsi dali 
się namówić na konną przejażdżkę. Atrakcją 
dożynkowego wieczoru okazał się pokaz 
sztucznych ogni nad miejscowym jeziorkiem, 
który wzbudził ogromne zainteresowanie u 
uczestników imprezy. Najbardziej wytrwałych 
uczestników  dożynek do północy bawiły zespoły 
TO i OWO BEND i DJ RUMAK.  
Uroczystości dożynkowe współfi nansowane były 
przez Unię  Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

KO

Konkurs  na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy w Gminie Chełmża   nie ginie. 
Koniec lata, zakończenie prac żniwnych 
muszą być zwieńczone w gminie rolniczej 
dożynkami, a na dożynkach muszą być wieńce. 
W tym roku w korowodzie dożynkowym pod 
ołtarzem złożonych zostało aż siedemnaście  
wieńców, które ocenione były  w dwóch 
kategoriach: tradycyjna korona dożynkowa 
i ozdoba dożynkowa. Komisja konkursowa 
miała trudny wybór co do wskazania tych 
najpiękniejszych, bo w ostatnich latach wieńce 
z Gminy Chełmża konkurują ze sobą co do 
wielkości, barwności i estetyki ich wykonania. 
Tak okazałe wieńce to  piękne  symbole 
zakończenia żniw. Ich przygotowanie wymaga 
od mieszkańców pomysłowości i poświęcenia 
czasu. Nad niektórymi z nich głównie panie 
pracują nawet kilka tygodni.

„ – Panie nad wieńcem pracowały przez 
miesiąc sierpień, spotykały się popołudniami 
do późnego wieczora. Na początku rodziły się 
pomysły, a później według nich powstawała 
nasza okazała korona dożynkowa. W sumie 
nad przygotowaniem wieńca pracowało u 
nas pięć osób” – mówi Wiesław Wiśniewski, 
Sołtys Browiny, która zajęła I miejsce we 
wspomnianym  konkursie.

Nagrodzonych zostało jeszcze poza 
laureatem konkursu – Browiną  pięć kolejnych 

w i e ń c ó w 
d o ż y n k o w y c h .  
Drugie  miejsce  
zajęło w konkursie 
Sołectwo Strużal. 
Trzy  równorzędne 
miejsca  trzecie 
p r z y z n a ł a 
komisja wieńcom 
z sołectw: 
B o g u s ł a w k i , 
Kiełbasin i 
Liznowo, a 
czwarte miejsce 
p r z y p a d ł o 
w udziale 
m i e s z k a ń c o m 
Grzywny. W 
kategorii ozdoba 
d o ż y n k o w a 
n a g r o d z o n o 
k o m p o z y c j ę 
p r z y g o t o w a n ą 
przez mieszkańców Grzegorza. Nagrodzone 
sołectwa otrzymały nagrody fi nansowe 
ufundowane przez Radę Gminy Chełmża 
i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża oraz pamiątkowe dyplomy. 
Wszystkie pozostałe sołectwa uczestniczące 
w konkursie otrzymały również fi nansowe 

upominki pocieszenia.
Proces przygotowywania wieńców 

to przede wszystkim promocja regionalnego 
rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego 
oraz tradycji ludowych. Ale i  mieszkańcy w 
ten sposób również się aktywizują i integrują.

KO

KONKURS DOŻYNKOWY

WIEŃCE NAGRODZONE

Na zdj: od lewej Przewodniczący Rady Gminy Chełmża Janusz Iwański, Kujaw-
sko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska i Mieszkanki Browiny - twór-
czynie nagrodzonego wieńca.
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Starostowie dożynek wręczyli chleby dożynkowe księżom 
Dekanatu Chełmżyńskiego.

Korowód dożynkowy poprowadzili Starostowie: Joanna Rutkowska i Adam 
Talarek i Wicestarostowie: Ewelina Chlewicka i Wiesław Pilch.

Gości chlebem dożynkowym częstowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Pluskowęsach.

Ksiądz Biskup Andrzej Suski poświęcił w dniu dożynek nowy teren rekreacji 
i wypoczynku w Pluskowęsach.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach podziękowały Radnemu 
Henrykowi Fałkowskiemu za dotychczasową, udaną wpsółpracę.

Organizatorzy zadbali o poczęstunek dożynkowy dla uczestników Święta 
Plonów.

Atrakcje dożynkowe prezentowane na scenie zgromadziły szerokie grono 
publiczności.

Z programem artystycznym wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Zelgnie.



Wydarzenia gminne

 KURENDA                                                                   GAZETA GMINY CHEŁMŻA                                                                                str. 7

DOŻYNKI GMINNE

ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ SPONSOROM
Wójt Gminy Chełmża i Społeczny Komitet 

Dożynkowy Pluskowęsy – Zalesie składają  
podziękowania i słowa uznania dla wszystkich 
sponsorów, którzy fi nansowo i rzeczowo 
wsparli organizację Dożynek Gminnych w 
Pluskowęsach. W skład szerokiego grona 
sponsorów weszły prywatne osoby, fi rmy i 
instytucje z gminy i regionu. 

Poniżej prezentujemy listę sponsorów 
tegorocznego Święta Plonów: Bank PKO BP, 
Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddz. Chełmża, 
Bank Gospodarki Żywnościowej, NOWA 
ENERGIA S.A., Lecznica Sanwet S.C. z Grzywny  
– Siemianowski Wojciech, Starczewski Michał, 
Michalski Łukasz, Hydrosystem Sp. z o.o. Lubicz 
Dolny, Szeląg Kazimierz – Pluskowęsy, Michalski 
Miłosz –  Toruń, Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe IRLA – Irla Marian Chełmża, Procam 
Polska Sp. z o.o. – Tczew, Bas Marek i Danuta – 
Gospodarstwo rolne Witkowo, Cywiński Tomasz 
– Gospodarstwo rolne Bielczyny, Borkowski 
Kazimierz – Mechanika pojazdów Chełmża, 
PHU Hurtozbyt – Birecki Jan i Birecki Andrzej 
Chełmża, Kowalczyk Tadeusz i Zofi a -  Chełmża, 
Blacharska Stella – Zakład Produkcyjno-

Usługowo-Handlowy PRO HURT Chełmża, 
Skrzeszewski Bogdan – Gospodarstwo rolne 
Skąpe, Krutelewicz Franciszek Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Produkcyjne „FRANK” Chełmża, 
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Strzelce, 
POZBUD Spółka Akcyjna -  Luboń, Gil Jerzy, 
Węgrzyn Paweł – Firma Produkcyjno-Handlowa 
SEPPA S. C. Chełmża, Wiśniewski Andrzej i 
Wiśniewski Romuald– Gospodarstwo Rolne 
Sławkowo, Majątek Rolny Zalesie Sp. z o.o. Barbara 
Siwek,Rutkowska Joanna – Gospodarstwo 
rolne w Zalesiu , Kryger Piotr – Gospodarstwo 
rolne Nowa Chełmża, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowo-Produkcyjne – Połom 
Stanisław Nowa Chełmża, Zakład Instalacyjno-
Montażowy CO-WOD-K – Duchna Jan, 
Cybula Bogdan  Halina – Gospodarstwo Rolne  
Szerokopas, Śmiałek Henryk – Gospodarstwo 
rolne  Skąpe, Ochotnicza Straż Pożarna – 
Skąpe, Diagnostyka pojazdów Olejniczak – 
Grzywna, Społeczny Komitet Dożynkowy: 
Kobusiński Grzegorz, Kobusiński Wojciech, 
Czerwińscy, J. P. Dzielscy, G. Jankowska, S. B. 
Błądek, Z. Olszewski – Zalesie, Spółdzielcza 
Grupa Producentów Trzody Chlewnej „Zgoda”  

Zelgno, P.U.H. TRANS RACH Mirosław Łagód 
– Skąpe, Tyszkiewicz Czesław i Małgorzata – 
Gospodarstwo rolne Mirakowo, FIRMA Stalbud 
Jarosław Rachuba -   Złotoria, Talarek Adam 
– Gospodarstwo rolne  Pluskowęsy,Mariusz 
Domachowski – Gospodarstwo rolne 
Pluskowęsy, Rafał Chlewicki – Gospodarstwo 
rolne Pluskowęsy,Kałdonek Tomasz – 
Gospodarstwo rolne Pluskowęsy, Pilch Wiesław 
– Gospodarstwo rolne Pluskowęsy, Mirosław 
Jasik – Zalesie, DRÓG TECH w Grzegorzu – 
Stanisław Kaczmarski, Firma Bayer CropScience, 
Ampol Merol , Włodzimierz Romanowski 
– Gospodarstwo rolne Zelgno, AGRICOLA – 
Piotr Zając Pluskowęsy,Rafał Bober Zelgno, ABT 
Motor Chełmża – Sebastian Krystochowicz, 
FHU KICK-TRANS Piotr Różycki – Drzycim, 
Bogusław Beata Szeląg – Pluskowęsy, Bogdan 
Marlena Lis – Gospodarstwo rolne Kuczwały, 
Henryk Danuta Fałkowscy – Gospodarstwo 
rolne Pluskowęsy, CHEMIROL Chełmża, F.H.U. 
Stacja Paliw Zbigniew Legutko – Chełmża.

Dużym zainsteresowaniem podczas dożynek cieszyły się prywatne ekspona-
ty sprzętu rolniczego będącego własnością P. Piotra Guranowskiego.

Stoisko z degustacją produktów lokalnych przygotowało między innymi 
KGW z Brąchnówka.

Poczęstunek dożynkowy dopełniły okazałe dwa pieczone prosiaki. 
Więcej na aktualności http://www.gminachelmza.pl

Program artystyczny swoją obecnością uświetniło Stowarzyszenie Kobiety- 
Kwiaty Kociewia przybyłe z Startogardu Gdańskiego.                     Foto. KO 

M.Seroczyński
Tekst KO
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Wieści z Małego przedszkola

„- Kto Ty jesteś? 
- Polak mały!”

 Wraz z początkiem roku szkolne-
go do gminnego „Małego Przedszkola” w 
Chełmży zawitała niecodzienna przesył-
ka. Z Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – Pana Bronisława Komorowskiego, 
odebraliśmy list zwrotny z podziękowaniem 
za przesłane przez nas pod koniec czerwca 
życzenia oraz kolorowe ilustracje, wykonane 
przez dzieci. Ku wielkiej radości przedszko-
lacy otrzymali również pamiątkowe upomin-
ki: książkę, puzzle, smycze, kredki, ołówki, 
długopisy... Na tę okazję w holu przedszkola 
powstał kącik patriotyczny, w którym wy-
eksponowana została m.in. korespondencja 
z Kancelarii Pana Prezydenta oraz Jego wi-
zerunek. Takie działania mają na celu uświa-
domienie tożsamości narodowej i poczucia 
patriotyzmu wśród najmłodszych Polaków.

K.Kwiatkowska

Kiełbasin

ODPUSTOWO, DOŻYNKOWO I FESTYNOWO
Parafi a w Kiełbasinie obchodziła 

odpust Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny.  Obchodom odpustowym towarzyszyły 
dziękczynienie za tegoroczne zbiory oraz festyn 
rodzinny. W przygotowanie tego parafi alnego 
święta włączył się Komitet Organizacyjny Parafi i 
Kiełbasin, w skład którego weszli mieszkańcy 
z obszaru parafi i, strażacy, koła Gospodyń 
Wiejskich i Rada Parafi alna z ks. Proboszczem 
Piotrem Igielskim na czele. Organizację festynu 
wsparło także grono prywatnych sponsorów.

Udział już w samych uroczystościach 
wzięli również przedstawiciela władz 
samorządowych Burmistrz Miasta i Gminy  
Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski i 
Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz 
Bober. Parafi a swoim obszarem obejmuje 
miejscowości obydwu tych gmin.

Najpierw w miejscowym kościele w 
samo południe odbyła się suma odpustowo – 
dożynkowa, a po nabożeństwie w ogrodach 
parafi i część festynowa. Skoro festyn rodzinny, to 
do Kiełbasina w tym dniu zawitały całe rodziny, 
aby wspólnie  piknikować przy kabarecie, muzyce 
począwszy od piosenek kościelnych po muzykę 

biesiadną. A do tego wszystkiego wystawna 
część kulinarna, nad którą czuwało miejscowe 
Koło Gospodyń Wiejskich z Kiełbasina i Koło 
Gospodyń Wiejskich z Mlewa. Dla wszystkich 
serwowano grochówkę, chleb ze smalcem, 
kiełbaskę z grilla i słodkości w formie domowych 
wypieków przygotowanych przez parafi an. Nie 
brakowało również atrakcji dla najmłodszych, 
o co organizatorzy również zadbali. Szczególnie 

chętnych dzieci nie brakowało na przejażdżki 
konne po przykościelnym ogrodzie. Całodniowe 
obchody odpustowo- festynowe zakończył  apel 
jasnogórski. 

KO
Rada Sołecka Sołectwa Kiełbasin za pomoc w 
organizacji festynu dziękuje opiekunowi sołectwa 
p. E.Lewandowskiej

PARTNERSKI PROJEKT
Fundacja Ziemia Gotyku 

rozpoczęła  realizację projektu 
„Szlak Tradycji i smaku” w 

partnerstwie z LGD Zakole Dolnej Wisły. 
Celem wspomnianego projektu jest 
promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz 
turystyki poprzez wspieranie  sprzedaży 
produktów i usług opartych na lokalnych 
walorach kulturowych i przyrodniczych.
Projekt ma  pobudzić wśród mieszkańców 
obydwu obszarów partnerskich 
przedsiębiorczość lokalną. Partnerzy projektu 
na początek zamierzają wydać przewodnik 
turystyczny, który zawierać będzie  między 
innymi opisy: zabytków i pomników przyrody 
(dostępnych dla turystów), produktów 
lokalnych (rękodzielniczych, rzemieślniczych 
i kulinarnych), obiektów agroturystycznych 
i turystyki wiejskiej, rezerwatów i parków, 
ścieżek turystycznych/ szlaków, imprez 
lokalnych o charakterze cyklicznym.
Wydana zostanie specjalna  mapa obszaru 
stanowiąca wizualizację Szlaku Tradycji i Smaku. 

Każda atrakcja na Szlaku będzie oznaczona 
tabliczką np. „To gospodarstwo leży na Szlaku 
Tradycji i Smaku”. W często uczęszczane miejsca 
każdej z gmin zostanie ustawiona  tablica z mapą 
całego Szlaku.  Szlak Tradycji i Smaku promować 
będzie specjalny fi lm, który emitowany będzie 
przez regionalną telewizję. Promocję lokalnej 
przedsiębiorczości wesprzeć mają również 
zaplanowane dwie imprezy, po jednej na terenie 
każdej LGD, promujące szlak i wszystkie jego 
atrakcje. Poza tym projekt przewiduje również 
organizację wyjazdów  na festyny i targi dla 
uczestników Szlaku Tradycji i Smaku na przykład 
na takie jak  Festiwal Smaku do Gruczna czy na 
festyn Barwy Lata Dary Jesieni do Przysieka.
„- Wszystkie te atrakcje będą dostępne dla 
uczestników programu, producentów produktów 
lokalnych, rzemieślników, przedsiębiorców 
branży turystycznej czy właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych” – podsumowuje Katarzyna 
Orłowska z UG Chełmża .

KO

Edukacja przedszkolna 

„Pawełek i Ola idą do przedszkola”
 W miesiącu sierpniu przeprowa-
dzono rekrutację uzupełniającą w ramach 
projektu partnerskiego realizowanego przed 
Fundację Ziemia Gotyku LGD oraz Gminę 
Chełmża pn. „Pawełek i Ola idą do przed-
szkola”. Wraz z początkiem września rozpo-
częto zajęcia w 7 ośrodkach przedszkolnych 
znajdujących się na terenie Gminy Chełmża: 
Sławkowo, Grzywna, Kończewice, Nawra, 
Głuchowo, Skąpe, Zelgno. Podobnie jak 
w poprzednich realizowanych projektach 

udział dzieci jest 
bezpłatny. Zajęcia 
prowadzone są 5 
razy w tygodniu, 
po 4 godziny 
dziennie. Z uwagi 
na wolne miejsca, 
zapraszamy do udziału w zajęciach miesz-
kańców z okolic ośrodków przedszkolnych 
w Grzywnie oraz w Głuchowie. 

B. Kozłowska



Edukacja i kultura
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Inicjatywy CIK-u

COOLturalne wakacje
W lipcu i sierpniu, w czterech 

miejscowościach Gminy Chełmża: Głuchowo, 
Zajączkowo, Kiełbasin i Dziemiony odbyły 
się zajęcia świetlicowe dla najmłodszych 
mieszkańców poszczególnych sołectw. 
Inicjatorem wakacyjnej akcji pn. „ Coolturalne 
wakacje” było Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża. Spotkania prowadzone przez 
instruktora CIK odbywały się od 10 lipca do 9 
sierpnia w cyklach 5- dniowych, od wtorku do 
soboty, po cztery godziny  dziennie, w każdej 
ze wspomnianych miejscowości. Jako pierwsze 
udział w zajęciach, wzięły dzieci i młodzież z 
Głuchowa, potem przyszła kolej na Zajączkowo, 
Kiełbasin i Dziemiony. Każdy dzień uczestnicy 
spotkań spędzali pod innym hasłem. Podczas 
„ Mistrzostw gier stolikowych”  mieli szansę 
spróbować swoich sił w grach planszowych. 
Dzień pod hasłem „ Kulinarne szaleństwo”, był 
okazją do wykazania się talentem kulinarnym, w 
czasie wspólnego przygotowywania naleśników. 
„ Maraton kinowy”, to dzień, w którym najmłodsi 
mogli poczuć się niemal jak w prawdziwym 
kinie, oglądając wyświetlane na dużym ekranie 
bajki, w międzyczasie zajadając się popcornem. „ 
Dzień artystyczny” dzieci spędzały na tworzeniu 
małych dzieł sztuki. Dodatkowo podczas tego 
dnia w Kiełbasinie i Zajączkowie odbyły się 
warsztaty rękodzielnicze, na które zostały 
zaproszone wszystkie osoby chcące poznać 

tajniki tworzenia 
biżuterii z fi lcu. 
W każdej z 
m i e j s c o w o ś c i , 
w a k a c y j n e 
s p o t k a n i a 
kończył dzień 
pod hasłem „ 
Mini Olimpiada”, 
w nawiązaniu do 
o d b y w a j ą c y c h 
się w tym 
roku Igrzysk 
O l i m p i j s k i c h . 
M ł o d z i 
u c z e s t n i c y 
mieli zatem 
okazję zmierzyć 
się w wielu 
konkurencjach 
sportowych, a 
najlepsi otrzymali drobne nagrody ufundowane 
przez CIK Gminy Chełmża. Dzięki wakacyjnym 
spotkaniom najmłodsi mieszkańcy Głuchowa, 
Zajączkowa, Kiełbasina i Dziemion mogli 
w atrakcyjny sposób spędzić wakacyjny 
czas, podczas wspólnych zabaw, gier, zajęć 
plastycznych, kulinarnych i sportowych.

Oczywiście zorganizowanie całej 
akcji nie byłoby możliwe bez współpracy i 

pomocy Sołectw oraz członkiń miejscowych 
Kół Gospodyń Wiejskich. Podziękowania należą 
się Sołtysom i Radom Sołeckim z Głuchowa, 
Zajączkowa, Dziemion i Kiełbasina, za wsparcie 
fi nansowe oraz paniom z KGW w Głuchowie, 
Zajączkowie i Kiełbasinie, które zawsze chętnie 
pomagały w przygotowaniach do zajęć z dziećmi, 
zwłaszcza tych kulinarnych.

Paulina Osuch

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ
 W Bibliotece w Skąpem w okresie wakacji prowadzone były 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki naszym propozycjom dzieci, 
spędzające wakacje na wsi, mogły wypełnić swój wolny czas przyjemną i 
wesołą zabawą. Zajęcia wakacyjne miały zróżnicowany charakter i cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. W ramach tych spotkań zorganizowano 
m.in. zajęcia plastyczne, kulinarne, sportowe, fotografi czne, rozgrywki 
planszowe, głośne czytanie bajek oraz letni kącik fi lmowy. Wszyscy 
uczestnicy „Wakacji z biblioteką” otrzymali także pamiątkowe upominki.
Zajęcia biblioteczne potwierdziły, że wakacje na wsi nie muszą być wcale 
nudne, wystarczy tylko odrobina zaangażowania, dobrego humoru i 
uśmiechu na twarzy.

Ilona Witkowska

Biblioteki gminne
POPOŁUDNIE Z GWIAZDECZKAMI 

Z BIBLIOTECZKI
 „Popołudnie z gwiazdeczkami z biblioteczki” to program  
artystyczny przygotowany przez bibliotekę Samorządowa w Zelgnie. 
Dziewczynki tańczyły pod czujnym okiem Pauliny Lewandowskiej naszej 

instruktorki tańca z III klasy 
gimnazjum w Pluskowęsach 
(Natalii Krzemień 
również uczennica w/w 
szkoły zajmowała się 
częścią techniczną), poza 
tym był śpiew, głośne 
czytanie ,kabaret i występ 
akrobatyczny.

Dziękuję Gwiazdeczkom 
za ciężka pracę i 
zaangażowanie/

Dziękuję również za 
nagrody i słodycze Pani Stasi 
Stasieczek, Pani Dyrektor 
Biblioteki w Zelgnie i 
CIK Justynie Błaszczyk, 
Sołtysowi Sołectwa Zelgno 
Pani Marii Burchardt, 
Janowi Katlewskiemu i 
Radzie Sołeckiej w Zelgnie.

J.Pawełczyk
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Sprawy obywatelskie i sport
Konkursy gminne

Pierogowy Strużal
 Dzisiaj już nikt w gminie Chełmża 
nie powinien  mieć wątpliwości co do tego, 
gdzie  serwują najlepsze pierogi.  To właśnie 
pierogi ze Strużala na dożynkach gminnych 
w Pluskowęsach otrzymały miano najlepszych 
w konkursie „ Najlepsze pierogi w Gminie 
Chełmża”  . A było z kim konkurować. Do 
wspomnianego konkursu zgłoszonych zostało 
łącznie 19 rodzajów tej potrawy. Przy ocenie 
pod uwagę brane były przede wszystkim walory 
smakowe potrawy, ale i estetyka podania 
potrawy i pomysł na dobór składników. Pierogi 
w Polsce na stołach goszczą już prawdopodobnie  
od XIII wieku, a pod ich nazwą kryje się potrawa 
wykonana z ciasta gotowanego, pieczonego 
lub smażonego na głębokim tłuszczu, cienko 
rozwałkowanego i wypełnionego różnorodnymi 
nadzieniami. Pierogi konkursowe także 
charakteryzowała różnorodność przygotowania 
i wielosmakowość. Co wyróżnia pierogi ze 
Strużala ? Zapewne ich smak, bo każde z 
przygotowanych pierogów to pierogi z innym 
nadzieniem.”- „ Pierogi Babuni przygotowuje 
się z farszem z mięsa, pieczarek i kapusty. Z 

kolei pierogi leśne nadziewane 
są farszem przygotowanym z 
kapusty z grzybami leśnymi i 
warzywami. Tajemnica smakowa 
pierogów tkwi na pewno w 
samym cieście, które należy 
odpowiednio przygotować” – 
częściowo przepis na pierogi 
zdradza nam szefowa Koła 
Gospodyń Wiejskich w Strużalu 
pani Ewa Duk.
 Z wszystkich 
zgłoszonych potraw nagrodzone 
zostały trzy: I miejsce – pierogi 
Babuni przygotowane przez 
KGW Strużal, II miejsce – pierogi 
z kurczakiem, KGW Zelgno i III 
miejsce – pierogi z twarożkiem i rodzynkami 
przygotowane przez KGW z Grzywny. Trzy 
kolejne potrawy otrzymały również wyróżnienia: 
pierogi ruskie i pierogi leśne przygotowane przez 
KGW ze Strużala i pierogi greckie przyrządzone 
przez panie z KGW Zelgno. Laureaci konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 

rzeczowe, których zakup współfi nansowany był 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Organizatorem konkursu było 
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża.

KO

Kluby sportowe w gminie

Po piłkarsku i rodzinnie

 W niedzielne popołudnie na stadio-
nie piłkarskim w Kończewicachodbył się pik-
nik dla zawodników drużyn młodzieżowych i 
ich rodzin z Klubu Sportowego Gminy Chełm-
ża CYKLON.  Organizatorom dopisała pogo-
dai frekwencja sympatyków klubu. W pikniku 
wzięli udział również przedstawiciele władz sa-
morządowych. Na piknik przybył Wójt Gminy 
Jacek Czarnecki oraz miejscowy  Radny Mie-
czysław Sołtysiak i Sołtys wsi Kończewice Sylwia 
Barańska. 
Piknik stał się okazją do  podsumowania przez 
Zarząd Klubu minionego  sezonu piłkarskiego. 
Trampkarze i Juniorzy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, przybory szkolne i gadżety klubowe. 
Dodatkowo Juniorzy Młodsi za wicemistrzostwo 
w lidze otrzymali nagrody.Punktem kulminacyj-

nym pikniku był mecz „Młody Cyklon” kontra 
„Rodzice i zaproszeni goście”. Tym razem rodzi-
ce okazali się lepsi. Wiele emocji dostarczył kon-
kurs strzelania rzutów karnych. Każdy z uczest-
ników mógł stanąć „oko w oko” z klubowymi 
bramkarzami. Do rywalizacji chętnie przystąpili 
ojcowie zawodników jak i przybyligoście.
Po wysiłku sportowym odbyło się wspólne gril-
lowane na tarasie wiejskiej świetlicy.
„- Na podstawie  relacji uczestników mogę 
stwierdzić, że wielopokoleniowe rodziny przyby-
łe na piknik miło spędziły ten wakacyjny dzień. 
Jako organizatorzy mamy nadzieję, że za rok spo-
tkamysię ponownie” – podsumowuje spotkanie 
prezes Klubu „CYKLON” Marek Zając.
 

Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON” 
skupia trzy sekcje zawodników: sekcję juniorów, 
sekcję trampkarzy i sekcję seniorów. Szkolenia 
zawodników i ich udział w rozgrywkach ligo-
wych realizowane są miedzy innymi dzięki hoj-
ności prywatnych sponsorów. Dodatkowo Klub 
ubiega się o dotacje od samorządu gminnego i 
powiatowego. W roku bieżącym gmina przeka-
zała dotację w wysokości 30 tys. zł. Między inny-
mi przy udziale środków ze wspomnianej dotacji 
młodzi zawodnicy CYKLONU wzięli udział w 
tygodniowym wakacyjnym szkoleniu podczas  
obozu sportowego w Nowym Mieście Lubaw-
skim. Obóz fi nansowo wsparł również samorząd 
powiatu toruńskiego.

Foto nadesłane 
KO



Serwis informacyjny
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Bezpieczny dom

Czas na komin
Już niedługo rozpocznie się na 

nowo  sezon grzewczy. Dlatego  kominiarze 
wyruszają w teren, aby udrożniać kominy 
na budynkach mieszkalnych. Czyszczenie 
systemów kominowych jest obowiązkowe 
i nałożone przez przepisy prawne prawa 
budowlanego oraz przez  p.poż. zarówno na 
kominiarzy jak i na społeczeństwo. Uchylanie się 
od wspomnianego obowiązku z racji stwarzania 
zagrożenia pożarowego oraz narażania zdrowia i 
życia, może zostać ukarane karą grzywny przez 
straż gminną, nadzór budowlany i straż pożarną. 
Kominy czyścić będą znani już społeczeństwu 
kominiarze z Chełmży.  Nr. Kontaktowy do 
zakładu kominiarskiego - 56 675 27 14.          KO

 W  dniu 12 wrze-
śnia br.   podpisane zostało  
porozumienie o współpra-
cy z  Centrum Szkolenia 
Artylerii i Uzbrojenia im. 
Gen. Józefa Bema w To-
runiu  oraz Gimnazjum w 
Głuchowie. Strony podpi-
sujące porozumienie re-
prezentowali: ppłk Edward 
Kaniecki z Wojciech Ro-
siński. Udział w spotkaniu 
z mundurową młodzieżą 
wziął również Wójt Gminy 
Jacek Czarnecki. Wspólne 
działania opierać będą się 
na przygotowaniu wojsko-
wo-obronnym  młodzieży gimnazjalnej. W bie-
żącym roku szkolnym uczniowie po raz pierw-
szy rozpoczęli naukę w dwóch  nowo powstałych   
klasach  mundurowych Gimnazjum.    
W cyklu nauczania przewidziano ceremoniał 
wojskowy, wiedzę nt. struktury polskich sił 
zbrojnych, szkolenia bojowe, ćwiczenia z tere-
noznawstwa, wyjazdy do jednostek wojskowych. 

Młodzież uczestniczyć będzie również w uroczy-
stościach o charakterze patriotycznym . Projekt 
„Program edukacji dla służb mundurowych” 
jest innowacją pedagogiczną przewidzianą dla 
uczniów klas I - III Gimnazjum w Głuchowie na 
najbliższe lata, który uzyskał pozytywną opinię i 
zgodę na realizację  Kujawsko-Pomorskiego Ku-
ratorium Oświaty w Bydgoszczy.

KO

SZANSA NA PRZYGODĘ Z ARMIĄ

Grupa prawie piećdziesięciu 
nauczycieli ze szkół w gminie przyjęła 
zaproszenie Wójta Gminy Jacka Czarneckiego  
i wzięła udział w   spotkaniu poświęconemu  
współpracy w zakresie przedsięwzięć 
promujących gminę i jej mieszkańców w 
najbliższych latach. Udział w spotkaniu wzięły 
Wiceprzewodnicząca RG Chełmża Stanisława 
Stasieczek i Katarzyna Orłowska - inspektor 
do spraw promocji UG Chełmża. Może już 
do końca września br. pojawią się pierwsze 
ciekawe pomysły na kolejne nowe tematy, które  
wpiszą się w najbliższej przyszłości w aktywne 
życie mieszkańców i gminy. Wójt Czarnecki 
zachęcał obecnych na spotkaniu nauczycieli  do 
współpracy z samorządem gminnym poprzez 
realizację własnych pomysłów lub włączanie 
się  w realizację istniejących już przedsięwzięć 
z nowymi propozycjami o charakterze 

promocyjnym w obszarach 
kultury, sportu, rekreacji czy 
nawet przedsiębiorczości. 

Pan Wójt  zwrócił 
się do zainteresowanych 
współpracą nauczycieli o 
propozycje nowych alternatyw 
dla wzbogacenia oferty  dla 
takich grup mieszkańców jak 
dorosła  młodzież  i seniorzy.
 Podczas spotkania 
przedstawiony został 
nauczycielom również pomysł 
na nową publikację, która 
ma być  poświęcona mieszkańcom i  gminie. 
Publikacja ma mieć charakter  albumu starych 
fotografi i obrazujących codzienne życie, szkołę, 
pracę, zainteresowania, spotkania rodzinne  
mieszkańców Gminy Chełmża sprzed lat. 

Liczymy, że pomysł  przeniesiony zostanie do 
szkół, a dzieci i młodzież wspólnie ze swoimi 
babciami i dziadkami dokonają przeglądu 
fotografi i w domowych zbiorach, które będą 
mogły zostać  zaprezentowane w powyższej 
publikacji.                                                          KO

Promocja gminy

Nauczyciele z pomysłami

Mieszkańcy Głuchowa w miesiącu 
sierpniu spotkali się  podczas wakacyjnego 
pikniku, który zakończył się zabawą taneczną, 
na którą z utęsknieniem od dawna wszyscy 
czekali. Wiele uciechy ze spotkania  z piratami 
podczas pikniku mieli najmłodsi mieszkańcy 
wsi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród 
dzieci wspólne zabawy i konkursy. Spotkanie 
z piratami dla dzieci zorganizował Radny 
Głuchowa, a nagrody w konkursach sfi nansowała 
Rada Sołecka Głuchowa z Funduszu Sołeckiego. 
W organizację pikniku włączyło się również 
miejscowe KGW. Panie zadbały dla uczestników 
o  bufet kawowy  z domowymi  wypiekami.

KO

 

Głuchowo

Wakacyjny piknik

Wydarzenia  Ziemi Gotyku
Kończewice  

z II Tour Th e Run

Wójtowie  partnerskich gmin  Ziemi 
Gotyku  Jerzy Zająkała  i Jacek Czarnecki 
zainaugurowali  kończewicki etap II Tour Th e 
Run.

W dniu  24.08.br  w godz. 17.30 – 
19.30 z  miejscowości Kończewice ( start i 
meta) wybiegło w trasę po Gminie Chełmża  
przez miejscowości Bogusławki, Nawrę, Parowę 
Falęcką i Głuchowo prawie 90 zawodników  - 
uczestników  II Tour Th e Run „Ziemia Gotyku”.

KO
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TURNIEJ SOŁECTW 2012

 BROWINA mistrzem gminy
Tegorocznym mistrzem II Turnieju 

Sołectw Gminy Chełmża w Dźwierznie zostało 
sołectwo Browina kończąc   klasyfi kację ogólną 
z ilością 79 punktów.  Zwycięzcy po turnieju 
wyjechali do siebie z okazałym pucharem, 
pamiątkowym dyplomem i nagrodą fi nansową 
w kwocie jednego tysiąca złotych. 

Z kolei tylko o trzy punkty słabsi 
okazali się reprezentanci Zajączkowa zdobywając 
w klasyfi kacji końcowej drugie miejsce i nagrodę 
fi nansową w kwocie siedemset złotych. Trzecie 
miejsce w turnieju wielką radość sprawiło 
gospodarzom imprezy – sołectwu Januszewo 
– Dźwierzno. Zwycięzcy trzeciego miejsce też 
mieli się z czego cieszyć wygrywając  nagrodę 
w kwocie pięćset złotych.Turniej rozegrany 
został na miejscowym kompleksie sportowo – 
rekreacyjnym. Rywalizacja  jedenastu drużyn 
z gminy w ośmiu konkurencjach trwała 
prawie pięć godzin. Drużyny biorące udział 
w turnieju reprezentowały takie sołectwa jak: 
Bielczyny, Brąchnówko, Browina, Głuchowo, 
Grzywna, Januszewo – Dźwierzno, Kiełbasin, 
Strużal, Witkowo, Zajączkowo i Zelgno.   Były 
konkurencje, które wzbudziły szczególne emocje 
zarówno u zawodników jak i kibiców. Jak na 
prawdziwych sportowców przystało - zawodnicy 
z dużą energią i zapałem rozpoczęli wzajemną 
rywalizację w poszczególnych konkurencjach. 
Sołectwa rywalizowały ze sobą  w ośmiu 

konkurencjach: strzały piłką nożną 
mężczyzn do celu, rzuty karne 
kobiet, przeciąganie liny mężczyzn, 
rzut jajem, rzut gumiakiem kobiet, 
jazda na rowerze, konkurs wiedzy, 
sztafeta z rzutami do kosza. Nad 
przebiegiem turnieju czuwało 

K o l e g i u m 
s ę d z i o w s k i e .
„ – Sportowy 
turniej sołectw to 
bardzo ciekawe  
wydarzenie w 
gminie – mówi 
K a t a r z y n a 
O r ł o w s k a 
inspektor z UG 
Chełmża.   Konkurencje 
turniejowe  indywidualne 
i zespołowe toczyły się z 
wielkim zaangażowaniem 
samych zawodników.  Panie 
rzucające  butem tzw. 

gumofi lcem 
w y k a z a ł y 

się tym razem wielkim sprytem 
i zręcznością. W konkurencji 
tej niepokonana okazała się tym 
razem  pani Ewa Zalech z Browiny 
pokonując rekord wyrzucając  but 
na odległość  23 m. Tradycyjną 
konkurencją była jazda 
zręcznościowa na rowerze. Tym 
razem uczestnicy musieli przebyć 
rowerem tor o długości 9 m i 
szerokości 3 m w jak najdłuższym 
czasie w slalomie równoległym. 
Zawodnicy podczas jazdy cały czas 
pozostawali  na rowerze, nie mogą podpierać się 
nogami, cofać się w linii prostej ani bocznej.  W 
tej z kolei konkurencji nie do pokonania okazał 
się zawodnik z Zajączkowa. Sporo kontrowersji 
wywołała nowa w tym roku konkurencja : 
sztafeta z rzutami do kosza, która na zwycięzcę 
wyłoniła  zespół z Browiny.  Najlepszą z kolei 
zawodniczką w  rzutach karnych na bramkę  
okazała się zawodniczka z Grzywny.  W rzucie 
jajem na odległość bezkonkurencyjny był znowu 

zespół z Browiny, a tuż za nim zespoły z Grzywny 
i Kiełbasina. Podobnie tegoroczni mistrzowie 
turnieju to również  najsilniejsi mężczyźni w 
przeciąganiu liny, którzy w fi nale tej konkurencji 
pokonali  zespół z Grzywny. W półfi nale tej 
konkurencji walczyło również Głuchowo 
i Januszewo –Dźwierzno. Ta konkurencja 
wzbudziły szczególne konkurencje i okazała 

się najbardziej widowiskową ze wszystkich. 
Obecny na turnieju Wójt Gminy Jacek Czarnecki  
podsumował zmagania drużyn sołeckich, 
pogratulował wszystkim uczestnikom wspaniałej 
rywalizacji sportowej i dobrej zabawy. Następnie 
wspólnie z Przewodniczącym RG Chełmża 
Januszem  Iwańskim wręczyli drużynom 
pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody.

KO

PROFILAKTYKA ZDROWIA

Szpital zaprasza na badania
Mężczyźni w wieku 65 mogą wziąć udział w pro-
gramie badań przesiewowych w kierunku tętniaka 
aorty brzusznej , który od września br. wdraża Szpi-
tal Powiatowy Sp. z o.o.  Badanie kierowane jest dla 
mieszkańców powiatu toruńskiego i fi nansowane 
przez samorząd wojewódzki. 
Zainteresowani badaniem pacjenci mogą rejestrować się w Izbie Przyjęć 
Szpitala lub telefonicznie  pod numerem tel. 56 63 92 216.

KO

STYPENDIA 2012
W roku bieżącym stypendia gminne im. 

Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2012/2013  
wręczone  zostaną podczas uroczystości gminnej 
zaplanowanej na dzień 19 października w 
Gimnazjum w Głuchowie. Udział w tym dorocznym 
spotkaniu z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i pracownikami 
obsługi i administracji ze szkół w gminie  zapowiedziała  pani Anna 
Łukaszewska - Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

KO

Drużyna z Browiny nie kryła zadowolenia ze swojego zwycięstwa.

Przeciąganie liny to bardzo widowiskowa konkurencja.

Slalom rowerowy był dużym wyzwaniem dla zawodników.


