
GAZETA  GMINY  CHEŁMŻA
Nr 12 (184) Grudzień  2012 ISSN 1506-1957

MIKOŁAJ Z WIZYTĄ U  NAJMŁODSZYCH

Wreszcie grudzień!  Dzieci w gminie 
doczekały się  mikołajkowych  prezentów.  
W tym roku  Mikołaj odwiedził dzieci  z 
wielu miejscowości. Łącznie w spotkaniach 
z Mikołajem wzięło udział prawie 300 
najmłodszych mieszkańców gminy. Maluchom 

towarzyszyli rodzice i dziadkowie. Do udziału 
w spotkaniach zaproszeni zostali także Wójt 
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, zastępca Wójta 
Kazimierz Bober i Radni gminni.

Patrz str.  6,7

ŚWIĄTECZNA AKCJA 
POMOCY

 W dalszym ciągu trwa akcja pomocy 
dla rodziny z Pluskowęs poszkodowanej w 
katastrofi e budowlanej. Finansowo możemy 
wesprzeć rodzinę państwa Katarzyny i  
Andrzeja Talarków przekazując środki na 
konto o nr:  26 1020 5011 0000 9302 0235 9305 
z dopiskiem „Pluskowęsy – katastrofa”.  
 Niewielkie nawet kwoty fi nansowe 
stanowić będą  wyjątkowe upominki dla tej 
rodziny, która w przyszłym roku zamierza 
ruszyć z budową nowego domu. Dzisiaj rodzina 
zamieszkuje tymczasowo w tzw. „letniaku”. 

  Pomóżmy więc spełnić 
poszkodowanym marzenie o nowym domu. 
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
będą okazją, aby pomóc i sprawić radość innym.

Wesołych  Świąt !
Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych w gronie najbliższych, 
pełnych ciepła oraz życzliwości. 

Wszelkiej pomyślności, 
cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów, 

wielu sukcesów w nadchodzącym 2013 roku 
Mieszkańcom Gminy Chełmża

        życzą 

      Przewodniczący RG Chełmża           Wójt Gminy Chełmża 
                           Janusz Iwański                                 Jacek Czarnecki

Gwiazdki najjaśniejszej, 
choinki najpiękniejszej, 

prezentów wymarzonych, 
świąt mile spędzonych, 

udanego nadchodzącego 
roku 2013’

Czytelnikom KURENDY 
życzy REDAKCJA

Zdrowych, pogodnych 
i pachnących piernikami 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Do Siego  Roku 2013 
życzą Pracownicy CIK Gminy Chełmża 

i Biblioteki Samorządowej w Zelgnie
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Rada Nadzorcza 
WODKAN obradowała

 Dnia 4 grudnia odbyło się 
posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu 
Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. 
W obradach uczestniczył jako reprezentant 
jedynego wspólnika – Wójt J. Czarnecki.  
Podczas posiedzenia omówiono zagadnienia 
merytoryczne i fi nansowe dotyczące Spółki - 
obejmujące minione 8 miesięcy tj od momentu 
rozpoczęcia działalności przez Spółkę. Szeroko 
dyskutowano o wielu bieżących sprawach i 
problemach. Najwięcej uwagi poświęcono 
podstawowej działalności Spółki jaką jest 
sprzedaż wody. Zwrócono uwagę na wielkość 
ubytków i strat, przypadki nielegalnych poborów 
wody, uszkodzenia hydrantów i ściągalności 
opłat za wodę i ścieki. Spółka WODKAN  będzie 
bardziej konsekwentnie i zdecydowanie niż 
dotychczas postępować wobec nierzetelnych 
odbiorców – aż do kierowania spraw do sądu i 
odcinania wody. 
Przewiduje się osiągnięcie w 2012 roku obrotów 
przekraczających 1 mln zł z założeniem 
niewielkiego zysku w związku  z czym działalność 
Spółki została oceniona pozytywnie. 
W kolejnym punkcie obrad omówiono plan 
działalności w 2013 roku. Przewiduje się 
rozwój zakresu działalności i podjęcie przez 
Spółkę kolejnych zadań zleconych przez Gminę 
Chełmża – m.in. dowóz uczniów do szkół oraz 
obroty na dwukrotnie wyższym poziomie niż w 
2012 roku.
Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące  
Prezesa  Spółki na temat warunków zatrudnienia 
od dnia 1 stycznia 2013r, korzystania z 
samochodu prywatnego do celów służbowych 
oraz przyznania nagrody.

K.Bober

NOWA SIEDZIBA 
DLA WODKANU
Zakład Usług Komunalnych WODKAN 

Sp. z o.o. przygotowuje nową siedzibę Biura 
Obsługi Klienta. Przyszłe  biuro znajdować 
się będzie w Chełmży na ul. Paderewskiego 
11, gdzie już znajduje się siedziba Straży 
Gminnej i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Przedszkola Gminnego. 
Planowany  termin przeprowadzki  Spółki z 
ul. Wodnej 2  przewidywany jest na przełomie 
stycznia i lutego 2013 roku. W chwili obecnej 
trwają intensywne prace związane z adaptacją 
pomieszczeń drugiego piętra budynku na cele 
biurowe. W następnych wydaniach Kurendy 
będziemy na bieżąco informować o postępach 
w pracach remontowych jak i dokładnym 
terminie przeprowadzki. Zamieścimy również 
mapkę z dokładną lokalizacją budynku. Za 
wszelkie utrudnienia związane ze zmianą 
lokalizacji biura z góry przepraszamy.

Mariusz Gumiński

Promocja gminy

Gmina z tytułem  „PRZYJAZNA WIEŚ”
W Przysieku w dniu 

27 listopada br. Gmina Chełmża 
odebrała nagrodę za I miejsce w 
konkursie wojewódzkim „Przyjazna 
Wieś”. Nagrodzony został gminny 
projekt pn. „Remont świetlicy 
wiejskiej w budynku pastorówki 
oraz przebudowa chodnika wraz 
z budową kładki dla pieszych w 
miejscowości Zelgno” w kategorii 
infrastruktura społeczna. Gminę 
podczas uroczystego podsumowania 
konkursu reprezentowali 
Zastępca Wójta Gminy Kazimierz Bober i 
Wiceprzewodnicząca RG Chełmża Stanisława 
Stasieczek. Wartość nagrody we wspomnianym 
konkursie to 1500 zł, za które zakupione zostało 
wyposażenie dla pastorówki. Ze szczebla 
wojewódzkiego pastorówka zakwalifi kowała 
się do etapu ogólnopolskiego. Tutaj udało się 
nam osiągnąć kolejny sukces. Wspomniany 
projekt gminny otrzymał III miejsce w Polsce 
w kategorii infrastruktura społeczna. Konkurs 
„Przyjazna wieś”  jest konkursem na najlepszy 
projekt w zakresie infrastruktury realizowany 
na terenach wiejskich przy wsparciu środków 
unijnych w podziale na kategorie: infrastruktura 
techniczna, społeczna i ekologiczna oraz 
w dwóch etapach: I - regionalnym i II - 

ogólnopolskim. Organizatorem konkursu 
na szczeblu wojewódzkim była Krajowa Sieć 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Rozstrzygnięcie 
konkursu na szczeblu ogólnopolskim, odbyło  
się 04 grudnia br. w Warszawie podczas debaty 
poświęconej innowacyjnemu wykorzystaniu 
infrastruktury na obszarach wiejskich. 

Dzięki udziałowi w konkursie 
nagrodzony projekt z gminy mogliśmy obejrzeć 
w programie TVP Bydgoszcz AGROREGION 
w dniu 02 grudnia br. lub jego powtórkę dnia 
04.12.br.Udział w programie przygotowanym w 
Zelgnie na terenie obiektu Centrum Tradycji i 
Kultury wzięli mieszkańcy wsi, Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki i Dyrektor Biblioteki Samorządowej 
Justyna Błaszczyk.

KO

SAMORZĄD LOKALNY
KONWENT  SOŁTYSÓW  

OBRADOWAŁ
W Urzędzie Gminy obradował 

Konwent Sołtysów Gminy Chełmża. 
Przedstawiciele Konwentu: Andrzej 
Ośmiałowski – Sołtys Sołectwa Liznowo, 
Franciszek Piróg – Sołtys Sołectwa Grzegorz 
i Alicja Glaszka – Sołtys Sołectwa Nawra  
spotkali się, aby omówić bieżące sprawy 
dotyczące pracy sołtysów i przedstawić je 
Wójtowi Gminy Chełmża.

Jednym z omawianych tematów była 
możliwość nawiązania współpracy z Sołtysami 
gminy z innego regionu kraju.  Konwent w tym 
celu proponuje organizację wyjazdu studyjnego, 
który pozwoliłby przede wszystkim na wymianę 
doświadczeń jak i również na integrację  sołtysów. 

Poza tym, konwent zaproponował 
Wójtowi Gminy potrzebę nagradzania i 
wyróżniania przez samorząd gminny aktywnych 
sołtysów na terenie swoich sołectw i na tle 
całej gminy. Sołtysi w ciągu roku poza swoją 
stałą pracą wynikającą z samego urzędu sołtysa 
angażowani są niejednokrotnie do wielu akcji 
i przedsięwzięć prowadzonych przez gminę 
(organizacja  doraźnej  pomocy poszkodowanym 
mieszkańcom w różnych klęskach i katastrofach.)    
„– Takie spotkania są niezwykle potrzebne. 
Poruszane są wtedy wszystkie problemy sołtysów, 
które można omówić  czy zgłosić nasze uwagi 
bezpośrednio Wójtowi” – mówi Alicja Glaszka, 
sołtys Nawry.

KO

OCHRONA ŚRODOWISKA
BĘDZIE KOLEJNYCH 

100 PRZYZAGRODÓWEK
 Firma KB-Instalacje z Łodzi w 
miesiącu listopadzie br. przystąpiła na terenie 
gminy do budowy 100 szt. przyzagrodowych 
oczyszczalni ścieków. Inwestycja na ten rok 
objęła budowę 26 oczyszczalni, a następne 
74 sztuki wybudowane zostaną w 2013 roku. 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 mln 
250 tys. zł. Inwestycja współfi nansowana jest 
ze środków unijnych z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

KO

PRECZ Z AZBESTEM
Do końca lutego 2013 roku 

gmina przyjmuje  od zainteresowanych 
mieszkańców wnioski na utylizację pokryć 
dachowych zawierających azbest. Do tej pory 
wpłynęły łącznie 34 wnioski. Po zakończonym 
naborze wniosków gmina złoży wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o 
dotację na 100 % kosztów poniesionych przez 
mieszkańców na wymianę azbestowych pokryć 
dachowych na nowe nieszkodliwe już dla 
zdrowia i środowiska.

KO



Z kalendarza Wójta Gminy Chełmża
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 Najwyższy standard utrzymania 
zimowego w gminie obowiązuje na drogach, po 
których odbywa się komunikacja autobusami 
szkolnymi i  na drogach z lokalizacją ważnych 
obiektów użyteczności publicznej. Odśnieżanie 
dróg gminnych w sezonie zimowym 
2012/2013 zlecone zostało Firmie BIOS S.C. z 
Chełmży oraz Firmie Handlowo - Usługowej 
JOSEF z miejscowości Grzywna. Odśnieżanie 
chodników prowadzić będzie Zakład Usług 
Miejskich Sp. z o. o. z Chełmna. Akcję swoim 
sprzętem wspierać będzie  również Zakład 
Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o. o. z 
siedzibą w Nowej Chełmży.
KOORDYNACJA AKCJI ZIMOWEJ

Akcją zimową na terenie gminy 
koordynuje Referat Planowania Inwestycji i 
Rozwoju– podinspektor ds. zarządzania siecią 
drogową Łukasz Kowalski  Urząd Gminy 
w Chełmży 56675607678 wewnętrzny 37 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00 – 15.00, a we wtorki 7.30 – 15.30.

Zgłoszenia dotyczące złych 
warunków na drogach mieszkańcy  zgłaszają 
do Sołtysów poszczególnych Sołectw, 
którzy następnie przekazują  informacje 
koordynatorowi akcji zimowej na terenie 
Gminy Chełmża.  

Wykaz telefonów do 
koordynatorów utrzymania dróg:
•    powiatowych – Powiatowy Zarząd Dróg w 
Toruniu tel. 5666 44 775
•       wojewódzkich –  Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Toruniu , tel. 566644035/037
•    drogi krajowej nr 1  – Generalna Dyrekcja 
dróg Krajowych i Autostrad Oddział Toruń 
tel. 56658 40 60; 56623 07 09; 696 629 830. 

W sytuacjach wyjątkowych, z 
narażeniem życia, kiedy warunki pogodowe 
ograniczą dojazd służb ratowniczych 
i  medycznych, należy kontaktować 
się bezpośrednio z ogólnodostępnym  
numerem 112. Zgodnie z obowiązującym 
„Regulaminem utrzymaniem czystości i 
porządku na terenie Gminy Chełmża” – 

właściciele (zarządcy) nieruchomości mają 
obowiązek niezwłocznego oczyszczenia 
ze śniegu i lodu oraz usunięcia błota z 
chodników położonych bezpośrednio przy 
granicy swoich nieruchomości oraz innych 
części nieruchomości służących do użytku 

publicznego.
W celu sprawnego i skutecznego  

reagowania w akcji zimowej udostępniamy 
mieszkańcom poszczególnych sołectw 
kontakty telefoniczne do ich sołtysów.

Ł.Kowalski

Akcja zimowa w gminie
Lp. Sołectwo Imię i nazwisko Sołtysa

Numery telefonów
Tel.

stacjonarny
Telefon 

komórkowy
1. Bielczyny Józef Kowalski 566756090 - 
2. Bogusławki Marzena Młodzianowska 566757902 693519255
3. Brąchnówko Andrzej Kudliński 566757235 785110586
4. Browina Wiesław Wiśniewski 566757262
5. Drzonówko Ewa Piotrowska - 605209263
6. Dziemiony Tomasz Bereza - 783805086
7. Głuchowo Mirosław Abramuk - 691706327
8. Grzegorz Franciszek Piróg 56675899 602823096
9. Grzywna Marcin Grzeszczak - 604193916

10. Januszewo – 
Dźwierzno Dariusz Podsiedlik - 602787653

11. Kiełbasin Ewa Kasprzak 566759960 606553177
12. Kończewice Sylwia Barańska - 532420381
13. Kuczwały Ryszard Jarzynka 566757211 -
14. Liznowo Andrzej Ośmiałowski 566759616 661193708

15. Mirakowo Marek Ciołek - 600777377
16. Nawra Alicja Glaszka 566759274 887645987
17. Nowa Chełmża Wiesław Wójtowicz - 660614426

18. Parowa Falęcka Maria Sosińska 566757806 605226242
19. Pluskowęsy Dominik Zając - 663350839
20. Skąpe Jacek Klimkowski - 660989991
21. Sławkowo Dariusz Pawlak - 607508937
22. Strużal Katarzyna Machalewska 6754012 607731320
23. Szerokopas Piotr Brzeski 566758969 -
24. Świętosław Marek Huzarski - 510274566
25. Windak Wiesław Mańkowski 566757803 518680335
26. Witkowo Roman Branicki 566753158 -
27. Zajączkowo Jolanta Sarnowska 566759984 -
28. Zelgno Maria Burchardt 566759951 -

• 30 listopada 2012 r. o godz. 16.00 w Skąpem 
odbyło się spotkanie, na którym omawiano 
plan uroczystości obchodów 140-lecia OSP 
Skąpe. Okrągłą rocznicę jednostka będzie 
obchodzić w maju przyszłego roku.

• 1 grudnia 2012 r. o godz. 14.00 w świetlicy 
wiejskiej w Nawrze odbyło się Spotkanie 
Seniorów.

• 2 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w kościele 
parafi alnym w Nawrze odprawiona została 
uroczysta Msza Święta z okazji zakończenia 
prac remontowo-konserwatorskich w 
miejscowym kościele.

• 3 grudnia 2012 r. Wójt Jacek Czarnecki wziął 
udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
Związku Gmin Wiejskich RP, której jest 

Przewodniczącym. Posiedzenie odbyło się w 
Poznaniu.

• 7 grudnia 2012 r. Wójt Jacek Czarnecki gościł 
w Zelgnie, gdzie miejscowe    Koło Gospodyń 
Wiejskich zadbało o dobre samopoczucie i 
integrację lokalnych seniorów.

• 7 grudnia 2012 r.  Wójt Jacek Czarnecki 
wziął udział w szkoleniu dla członków 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybak” 
połączonym z otwarciem nowej siedziby 
biura stowarzyszenia w Orłowie.

• 8 grudnia 2012 r. Wójt Jacek Czarnecki 
obserwował zmagania siatkarzy, którzy wzięli 
udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Starosty Toruńskiego 
organizowany przez Radnego Powiatu 

Toruńskiego p. Kazimierza Lewandowskiego, 
który odbył się w Gimnazjum w 
Pluskowęsach.

• 9 grudnia 2012 r. Wójt Jacek Czarnecki  
wziął udział w Spotkaniu Mikołajkowym 
mieszkańców Parowy Falęckiej, które 
połączone było z podsumowaniem inwestycji 
drogowej zrealizowanej na terenie sołectwa w 
wakacje tego roku. Prosto z Parowy Falęckiej 
Wójt udał się do Strużala, by na zaproszenie 
mieszkańców, KGW oraz Regionalnego 
Zespołu Strużal w trakcie spotkania 
świątecznego podzielić się opłatkiem.
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Bocień

Świetlica w nowej odsłonie
Ciepła jesień sprzyjała 

pracom remontowym prowadzonym 
na świeżym powietrzu. 
Dzięki sprzyjającej aurze świetlica w 
Bocieniu wystroiła się w nową elewację z 
drewna. Prace wykonuje 
Grupa Budowlana Gminy 
Chełmża, która pokazała po raz 
kolejny że, żadna praca nie jest jej 
obca. Stojący od kilku lat budynek 
stanowiący centrum kulturalne Bocienia 
i miejsce spotkań mieszkańców niczym 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
wyładniał i nabrał nowego charakteru. 
Wszyscy mieszkańcy mogą być dumni 

z miejsca, które w założeniu ma ich 
jednoczyć.

K. Makowiecki

Fundusz sołecki

Mirakowo ma plan

 I jest to plan nie byle jaki, bo sołectwo  
środki z Funduszu Sołeckiego inwestuje do 
do długofalowego remontu świetlicy. W roku 
bieżącym wymienili w  świetlicy  dwa  nowe  okna. W 
perspektywie   przyszłorocznej  jest 
wymiana  dwóch  następnych. Takie 
inwestowanie  jest naprawdę dobrym 
planem, bo świetlica położona w pałacu 
mirakowskim stanowi perełkę architektoniczną. 
Dzięki staraniom mieszkańców zostanie 
odrestaurowana i przywrócona do życia.

K.Makowiecki

Wójt Gminy Chełmża Jacek 
Czarnecki w listopadzie br. spotkał się  z 
przedstawicielami Rady Powiatu Toruńskiego 
reprezentującymi teren Gminy i Miasta 
Chełmży. Panowie: Wicestarosta Dariusz 
Meller oraz Radni Jarosław Pikus, Kazimierz 
Lewandowski, Eugeniusz Lewandowski, 
Wiesław Kazaniecki, Cezary Strąkowski 
rozmawiali wspólnie z Wójtem na tematy 
dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach 
publicznych. 

Wójt Jacek Czarnecki zwrócił się do 
Radnych  o wsparcie starań Gminy w pozyskaniu 
środków  z budżetu Powiatu na dofi nansowanie 
budowy chodnika w centrum wsi Zajączkowo 
na długości ok. 400 mb oraz dwóch ciągów 
pieszo-rowerowych. Proponowane przez 
gminę ciągi to pierwszy  prowadzący od granic 
administracyjnych Miasta Chełmża przez 
Bielczyny i Windak do skrzyżowania z drogą 

krajową nr 91 (dawniej E1), a drugi na odcinku 
od granic administracyjnych Miasta Chełmża 
przez Browinę do Brąchnówka o długości ok. 
3,1 km.  Sołectwa Brąchnówko i Browina  część 
środków z funduszu sołeckiego na rok 2013 
już przeznaczyły na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Budowa wspomnianych ciągów 
pieszo – rowerowych mogłaby w znacznym 
stopniu poprawić bezpieczeństwo pieszych i 
rowerzystów poruszających się tymi trasami. 
Dzisiaj takim bezpiecznym chodnikiem mogą  
poruszać  się codziennie piesi i rowerzyści 
na odcinku Kończewice – Chełmża. Jeszcze 
do niedawna ruchliwa  droga wojewódzka 
bez chodnika nie gwarantowała takiego 
bezpieczeństwa. Radnym Powiatowym  
przedstawiony został  projekt odpowiedniego 
porozumienia, które miejmy nadzieję, że jeszcze 
w tym roku zostanie podpisane.

KO

Z PRACY SAMORZĄDÓW

Gmina rozmawia z powiatem

Gospodarka odpadami komunalnymi

Co nas czeka po 1 lipca 2013 roku
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w 

życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 391). Od 1 lipca 2013 roku 
zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru 
odpadów. Obowiązek podpisania umowy z 
fi rmą wywozową przejmie gmina. Firma, która 
będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych  wybrana zostanie 
przez gminę w drodze  przetargu. 

Za odbiór odpadów mieszkańcy 
gminy uiszczać będą opłatę określoną przez 
Radę Gminy w dniu 27.11.2012 r. Za selektywny 
odbiór odpadów od gospodarstwa domowego 
zapłacimy stawkę 25 zł miesięcznie, a za odpady   

nie zbierane i nie oddawane w sposób selektywny 
płacić będziemy 50 zł miesięcznie. 

Za pieniądze z opłat gmina będzie 
pokrywać wydatki związane z przyjmowaniem, 
wywozem i segregacją odpadów oraz 
prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.

Wejście w życie nowych przepisów nie 
określa jednoznacznie, czy istnieje obowiązek 
wypowiedzenia dotychczasowych umów z fi rmą 
odbierającą odpady. Z ostrożności proponujemy 
jednak ich rozwiązanie. Druki wypowiedzeń 
będą dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy 
oraz na stronie internetowej Gminy Chełmża.

P. Zabłocki

Urząd Gminy: 56 675 – 60 - 76 – 78; Posterunek Policji: 56 675-19-00 lub
56 675-19-11; Straż Pożarna: 56 675-20-08; Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z 
o.o. 609 799 164; ENERGA-Operator S.A. (posterunek energetyczny) 56 675-24-50; Szpital 

Powiatowy: 56 675- 22- 56; Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie: 56 675 98 84; 
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża: 56 637-71-29 lub 691 774 376;

POGOTOWIE TELEFONICZNE

Wydarzenia z przedszkoli 
Ziemi Gotyku

Na terenie Gminy 
Chełmża trwa realizacja 
projektu przedszkolnego 
pn. „Pawełek i Ola idą 
do przedszkola.” Projekt 
współfi nansowany jest ze 
środków unijnych, a realizacja 
potrwa do sierpnia 2013. Lederem projektu 
jest Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa 
Działania w Brąchnówku w partnerstwie z 9 
sąsiednimi gminami, w tym z Gminą Chełmża. 

Działania prowadzone są w 7 
oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy 
Chełmża w następujących miejscowościach: 
Sławkowo, Grzywna, Kończewice, Nawra, 
Głuchowo, Zelgno, Skąpe. 

W ciągu ostatnich 2 miesięcy 
w ramach codziennych spotkań z 
przedszkolakami zorganizowane zostały 
m. in: zajęcia z fi lharmonii, przedstawienie 
teatralne „O dzielnym ołowianym żołnierzyku”, 
audycja muzyczna „Idzie jesień przez park”, 
zajęcia z fotografem, wyjazd do krainy zabaw 
„Fikumiku” oraz do Baju Pomorskiego na 
spektakl „Przytulanki” w Toruniu, wróżby 
andrzejkowe, mikołajki oraz jasełka.
 Udział dzieci w projekcie jest 
bezpłatny. Zajęcia prowadzone są 5 razy 
w tygodniu, po 4 godziny dziennie. Z 
przedszkolakami współpracuje logopeda, 
pedagog, prowadzone są również zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej oraz z języka 
angielskiego. 
Zapraszamy do udziału w zajęciach 
przedszkolnych.

B. Kozłowska
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Samorządowy serwis informacyjny

WIEDZA ROLNICZA W REGIONIE

Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2012 r.
Tradycyjnie późną jesienią na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego odbyła 
się Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Przebieg 
Olimpiady był dwuetapowy. Organizatorem 
Olimpiady był Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy 
współfi nansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Pomocy Technicznej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Na szczeblu powiatowym za organizację 
odpowiadały Powiatowe Zespóły Doradztwa 
Rolniczego.  

W Olimpiadzie mogły startować osoby 
w wieku od 18 do 40 lat, właściciele gospodarstw 
rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, 
posiadające grunty na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
Trzeba przyznać, że Olimpiada od lat cieszy się 
dużym zainteresowaniem młodych rolników. W 
tym roku uczestników Powiatowej Olimpiady 
gościła Gmina Czernikowo. Na miejsce 
olimpijskich zmagań w dniu 21 listopada 
dojechało 44 młodych producentów rolnych, 
których powitał wójt Gminy Zdzisław Gawroński 
oraz kierownik PZDR w Chełmży Danuta 
Wilińska. Rangę Olimpiady podkreślił swoją 
obecnością Starosta Toruński Mirosław Graczyk. 

Uczestnicy olimpiady pisali test 
zawierający 58 pytań z różnych dziedzin rolnictwa 
ze szczególnym uwzględnieniem PROW 2007-
2013 oraz wzajemnej zgodności w produkcji 
roślinnej i zwierzęcej. Nad prawidłowym 
przebiegiem Olimpiady czuwała komisja złożona 

z przedstawicieli instytucji, 
obecnych na spotkaniu. W 
skład, której weszły osoby: 
Kamil Kalemba - Kierownik 
Biura Powiatowego ARiMR 
w Toruniu, Hanna Zygmont 
- Starostwo Powiatowe w 
Toruniu, Maryla Rylich - 
Urząd Gminy w Czernikowie, 
Danuta Suchorzyńska - Urząd 
Gminy w Lubiczu oraz Danuta 
Wilińska – Kierownik PZDR 
Toruń z/s w Chełmży.  

 I miejsce i puchar 
laureata otrzymał Piotr 
Wałachowski z Brąchnówka gm. Chełmża 
zdobywając 48 punktów.  II miejsce zajął Piotr 
Pawlikowski z Łążyna gm. Zławieś Wielka 
zdobywając 44 punkty, natomiast III miejsce 
zdobył Wojciech Grabowski z Biskupic gm. 
Łubianka z ilością 43 punktów.  Pozostali 
uczestnicy wykazali się dużą znajomością 
zagadnień rolniczych, spora część uczestników 
uzyskała po 40 punktów.  
Gminę Chełmżę poza laureatem godnie 
reprezentowały następujące osoby: Przemysław 
Gajek, Łukasz Kotewicz, Dariusz Kuraś, 
Mateusz Latuszek, Jolanta Maciejewska,  
Dominik Zając oraz Piotr Zając.
Jest już tradycją, że każdy uczestnik olimpiady 
otrzymuje nagrodę, dzięki licznym i hojnym 
sponsorom. Wśród nich znaleźli się: Bank 
Spółdzielczy w Brodnicy O/w Chełmży, 

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Minikowie, Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
Urzędy Gmin: Czernikowo, Lubicz, Łubianka, 
Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka oraz 
Wytwórnia Koncentratów Spożywczych 
„Zaskocz”. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali 
poczęstowani posiłkiem przygotowanym przez 
gościnną gminę  Czernikowo.
Finał Wojewódzki Olimpiady odbył się 
27.11.2012 roku w KP ODR O/ w Przysieku, 
którego zwycięzcą został Dariusz Nowastowski z  
powiatu nakielskiego.

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy 
przyczynili się do przeprowadzenia i uświetnienia 
XXII Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Danuta Wilińska

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

I edycja „Internetu za 1 zł” 
zbliża się ku końcowi

Z dniem 31 grudnia 2012r. dobiega 
końca projekt „Internet za 1zł”. Rozpoczęty 
we wrześniu 2011 roku projekt objął szkolenia 
oraz dofi nansowanie kosztów utrzymania łącza 
internetowego mieszkańców Gminy Chełmża. 
Sygnał globalnej sieci dostarczany technologią 
bezprzewodową objął 200 uczestników.  Na 
cele projektu nowe stacje bazowe dostarczające 
sygnał powstały w miejscowościach: 
Brąchnówko, Głuchowo, Grzywna, Kończewice, 
Nawra, Nowa Chełmża. Z racji tego, że 
urządzenia odbiorcze(anteny) do odbioru 
sygnału są urządzeniami użyczonymi od Gminy 
Chełmża, każdy uczestnik zobowiązany został 
do złożenia deklaracji czy po 31 grudnia chce 
urządzenie odkupić, czy też chce odbiornik 
zwrócić. Z deklaracji wynika, iż 104 osoby nadal 
chcą odbierać sygnał przy pomocy urządzeń 
dostarczonych przez Gminę, zaś pozostałe 
osoby będą szukały innego rozwiązania. Po 
1 stycznia chętni do wykupienia urządzenia 
poinformowani zostaną o możliwości opłacenia 
urządzeń, zaś u pozostałych osób operator – 
fi rma MAXLAN S.C.  z Torunia przystąpi do 
demontażu anten.

Paweł Rutkowski

Gminna służba zdrowia

Obradowała Rada Społeczna

W listopadzie  w Urzędzie Gminy 
w Chełmży odbyło  się posiedzenie Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. 

Podczas posiedzenia Rada 
zaopiniowała Regulamin Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia 
w Zelgnie i  Regulamin Organizacyjny Ośrodka. 
Ponadto przedstawiony został i omówiony  
projekt statutu Ośrodka. 

Kierownik Ośrodka Jarosław 
Pikus  przedstawił również członkom Rady  
informacje dotyczące kontraktów medycznych 

z  Narodowym Funduszem Zdrowia na 2013r. 
W wyniku odwołania i wizyty Wójta Gminy 
Jacka Czarneckiego i Kierownika SPOZ w 
Zelgnie Jarosława Pikusa NFZ utrzymał usługi 
medyczne na dotychczasowym poziomie. Rada 
Społeczna SPOZ w Zelgnie to organ doradczy 
i opiniodawczy w sprawach związanych z 
prawidłową działalnością placówki. W skład rady 
wchodzą członkowie: Jacek Górtowki, Dariusz 
Podsiedlik, Marianna Rolbiecka, Zuzanna 
Dejewska, Stanisława Stasieczek. Radzie 
przewodniczy Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

KO



Najserdeczniejsze życzenia 
szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności 
i sukcesów w nadchodzącym roku wraz 
z podziękowaniami za dotychczasową 
współpracę wszystkim Druhnom i Druhom 
z  Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie 
Chełmża

składają
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP 

Franciszek Piróg
i Komendant Gminny 

ZOSP Bogusław Koszela

Wydarzenia gminne
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Tegoroczną wizytę w Gminie Chełmża Mikołaj rozpoczął od Głuchowa. Tutaj na niego czekało siedemdziesięcioro dzieci. Dużym zainteresowaniem 
wśród uczestników zabawy mikołajkowej cieszył się bieg reniferów, który przeprowadziła Dyrektor CIK-u Justyna Błaszczyk.

W Kończewicach Mikołaj osobiście włączał się do zabaw z przybyłymi dziećmi.

Dosłowne oblężenie podczas spotkania mikołajkowego przeżywała wiejska świetlica w Liznowie. Spotkanie zgromadziło szerokie grono dzieci i doro-
słych. Były wspólne zabawy, konkursy i upominki przygotowane przez Sołtysa, Radę Sołecką i panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

W Parowie Falęckiej Mikołaj wziął udział w podsumowaniu inwestycji 
drogowej zainaugorwanej przecięciem symbolicznej wstęgi.



Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
 i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę 

Mieszkańcom Sołectw Liznowo, 
Witkowo i Zelgno

składa
Wiceprzewodnicząca RG Chełmża

Stanisława Stasieczek

Wydarzenia gminne
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Biblioteka w Skąpem swoim programem artystycznym zabawiała dzieci z so-
łectwa Skąpe podczas spotkania mikołajkowego, które odbyło się w miejscowej 
świetlicy wiejskiej.

Mikołaj dotarł również do Drzonówka i obdarował najmłodszych sło-
dyczami.

Mikołaje, które gościły w Grzegorzu, nie zapomniały również odwiedzić 
osób starszych. Na zdj. w roli Mikołajów panie Małgorzata Wątorowska i 
Celina Cichy z wizytą u Państwa Stanisławy i Tadeusza Cichych.

W Gminie 
Chełmża już od 4 grudnia 
br. rozpoczął się maraton 
imprez mikołajkowych. 
Mikołaj swoją wizytę 
rozpoczął  od  Głuchowa. 
Tutaj na Mikołaja oczekiwała 
70-osobowa gromadka 
milusińskich. Kolejnym 
miejscem, do którego wybrał  
się Mikołaj była wieś Liznowo. 
Następnie przybył do dzieci 
w Kończewicach i w Skąpem. 
Mikołajki w Skąpem były 
pierwszą dużą imprezą w nowej 
świetlicy.  Przyjechał również 
do świetlicy wiejskiej do 

Parowy Falęckiej, gdzie podobnie  wręczył dzieciom prezenty. Tutaj 
oczekiwany był nie tylko przez najmłodszych, bo i dorośli mieszkańcy 
Parowy Falęckiej na niego wyglądali. Mikołaj odwiedził także Drzonówko 
i Grzegorz.Swoją obecnością na spotkaniach ucieszyli organizatorów Wójt 
Gminy Jacek Czarnecki i Zastępca wójta Kazimierz Bober oraz miejscowi 
Radni . Łącznie udział w spotkaniach z Mikołajem wzięło ok. 350 dzieci, 
którym towarzyszyli rodzice, dziadkowie. Mikołaje, które pojawiły się 
w Grzegorzu upominkami obdarowały nie tylko tamtejsze dzieci, ale i 
pamiętały o osobach starszych.

Wspomnianym  spotkaniom towarzyszyła wspólna zabawa w 
formie mikołajkowych gier i zabaw. Dzieci wzięły udział w atrakcyjnych 
konkursach z nagrodami, bawiły się wspólnie przy muzyce z innymi 
dziećmi i rodzicami. Zwieńczeniem  każdego takiego mikołajkowego 
spotkania było oczekiwane przez wszystkich wręczenie prezentów przez 
przybyłego gościa. Nie brakowało tańców i wspólnych zabaw przy rytmach 
mikołajkowych hitów.
W organizację mikołajkowych spotkań na terenie wspomnianych 
wsi włączyli się Sołtysi i Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowując dla dzieci słodkie upominki i poczęstunki. O drobne 
upominki dla maluchów uczestniczących w tych spotkaniach zadbali 
również lokalni sponsorzy.

Z kolei o przebieg spotkań i moc atrakcji zadbało Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku zapewniając 
animatorów kultury, sprzęt grająco- nagłośnieniowy i dekoracje sal. 
W przygotowanie spotkań włączyła się również biblioteka w Skąpem. 
Spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich lub w miejscowych 
szkołach jak w Głuchowie i w Kończewicach. Organizatorzy spotkań 
zadbali, aby żadne z dzieci się nie nudziło i przyniosło do domu moc 
niezapomnianych wrażeń. 

KO

Mikołajkowy sezon

Niech Ten, który się narodzi będzie wiarą, 
nadzieją i miłością Państwa życia.

Niech będzie źródłem dobra
niesionego z radością tym,

którzy tego potrzebują...
Zdrowia, spokoju oraz radości 

z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz spełnienia marzeń w Nowym 2013 Roku
Mieszkańcom Gminy Chełmża, 

w szczególności 
Mieszkańcom Sołectwa Januszewo – Dźwierzno

oraz Pracownikom Urzędu Gminy 
życzy 

Patrycja Luntkowska



Sprawy obywatelskie
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Dzień Seniora 
w Nawrze

  

 Dnia 1.12.12 w świetlicy wiejskiej 
w Nawrze spotkali się Seniorzy. Przy muzyce, 
dobrym jedzonku i miłej atmosferze szybko mijał 
czas. Odwiedzili nas też zaproszeni Goście m.in. 
Panowie: Wójt Jacek Czarnecki i Zastępca Wójta 
Kazimierz Bober. Seniorzy zostali obdarowani 
również słodkościami. Wszystkim, którzy 
pomogli, obdarowali i przybyli na tą uroczystość 
serdecznie dziękuje Sołtys, Rada Sołecka i KGW.

Alicja Glaszka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Popatrzył z góry dobry Bóg

i Syna zesłał nam,
by spełnił się wielki cud
i Ziemi piękne życie dał.

O, Matko Święta
Coś Pana powiła,

tyś ludowi swojemu
nadzieję sprawiła,

Z radością więc wszyscy,
kolędy śpiewajmy
i Panu naszemu

wieczną chwałę dajmy.

Mieszkańcom Nawry, Panu Wójtowi Gmi-
ny , Zastępcy Wójta, Pracownikom Urzędu 
Gminy, Kołom Gospodyń Wiejskich i Przy-
jaciołom najserdeczniejsze życzenia  świą-
teczno – noworoczne 

składają Alicja i Benedykt Glaszkowie

DPS Browina 

PANI DYREKTOR  
NAGRODZONA

Dyrektor DPS w Browinie Anna 
Woźniak – Margol w dniu 21 listopada 
br. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
otrzymała wyróżnienie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej. Dotychczasowa praca pani 
Dyrektor w DPS w Browinie uzyskała uznanie  
za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie 
pomocy społecznej. Uroczystość wręczenia 
nagród odbyła się w Ministerstwie Gospodarki 
w Warszawie.

KO

PARAFIA NAWRA

DUMNI Z BLASKU SWOJEGO SANKTUARIUM
Pierwsza niedziela 

Adwentu w małej parafi i w 
Nawrze była prawdziwym 
świętem. Na uroczystą mszę 
świętą przybyli zarówno 
parafi anie jak i liczne grono 
zaproszonych gości. Wszystkich 
w tym miejscu zgromadziły dwie 
okoliczności: podsumowanie 
zakończonych prac remontowo 
– konserwatorskich przy 
kościele i przekazanie przez 
rodzinę Kruszyńskich na 
rzecz miejscowego kościoła 
odznaczenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, które 
krótko przed śmiercią otrzymał sp. Andrzej 
Kruszyński. 

Mijający rok kościelny i kalendarzowy 
nie był łatwy dla parafi i . Był przede wszystkim 
pracowity, ale i jednocześnie owocny w 
inwestycje przeprowadzone przy zabytkowym 
kościele. Inwestycje były realizowane w 
ramach dwóch projektów. Jeden z projektów 
„Dziedzictwo kulturowe województwa 
kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad 
zabytkami w 2012 r” realizowany był przy udziale 
dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, której 
udzielił Urząd Marszałkowski. W ramach 
projektu naprawiona została  więźba dachowa i 
wymianie na nowe uległo pokrycie ceramiczne 
dachu kościoła. Z kolei drugi projekt objął 
prace remontowe elewacji kościoła  i wykonanie 
opaski odwadniającej przy kościele. Projekt ten 
fi nansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Inwestycję fi nansowo wsparł 
również Wojewódzki Konserwator Zabytków 
i Gmina Chełmża. Łącznie kwota dotacji 
na przeprowadzone prace remontowo – 
konserwatorskie ratujące kościółek przed 
ruiną wyniosła 414 tys. zł „- Nie udałoby się 
zrealizować tych prac, gdyby nie pomoc wielu 
ludzi, którym jak się okazuje los kościoła w 
Nawrze nie jest obojętny. Dzięki ludziom, 
którzy postanowili zostawić tutaj, właśnie w 
małej Nawrze ślad swojego działania i swojej 
ciężkiej pracy. Chcę wyrazić swoją  wdzięczność 

wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji 
prac przy naszym kościele” – zaangażowanie 
wielu osób i instytucji w pomyślną realizację 
inwestycji podsumował podczas uroczystej 
mszy św. proboszcz ks. Tadeusz Kozłowski.    

Między innymi ogromnym 
zaangażowaniem wykazali się sami parafi anie.- 
„To dzięki Waszej ofi arności i poczuciu wielkiej 
odpowiedzialności za naszą Świątynię zostały 
zebrane środki na wkład własny do projektów” 
– kontynuował ks. Tadeusz Kozłowski. . Wkład 
własny do inwestycji parafi a wniosła w łącznej  
kwocie 25 tys. 400 zł. Zebrane środki pochodziły 
z ofi arności parafi an i sponsorów.

Parafi a po środki unijne sięgnęła po 
raz pierwszy i nie zamierza z nich rezygnować 
w dalszych planach co do kontynuacji prac 
remontowo- konserwatorskich. - ”Warto 
korzystać z takich źródeł fi nansowania. Jest to 
szansa dla zabytków, bo własnymi środkami 
i siłami nie jesteśmy w stanie odnowić tych 
obiektów. To są za duże koszty remontu i 
konserwacji. Trzeba w ten proces wejść, zaufać 
i zawierzyć” – tak wspólny tegoroczny sukces 
parafi i podsumowuje proboszcz.

W kolejnych planach inwestycyjnych 
parafi i jest odnowienie wnętrza kościoła, 
muru przykościelnego. Wykończeniem  tych  
wszystkich prac ma być nowy parking i 
nasadzenia zieleni w sąsiedztwie miejscowej 
świątyni.

KO

Zasłużeni dla dziedzictwa

ODZNACZENIE DLA NAWRY
Rodzina Kruszyńskich w dniu 

2 grudnia br. przekazała na rzecz 
zabytkowego kościoła parafi alnego w Nawrze 
odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” przyznaną w roku bieżącym przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
RP zmarłemu Jerzemu Andrzejowi 
Kruszyńskiemu.

Rodzina zmarłego od pokoleń była 
związana z tym miejscem. Zarówno przodkowie 

jak i sam Jerzy Prawdzic  - Kruszyński bardzo 
zasłużyli się dla społeczności parafi i jak i samego 
kościoła, dlatego też wolą rodziny zmarłego 
odznaczenie przekazano jako Wotum kościołowi 
w Nawrze. Decyzję rodziny zmarłego poparł 
sam Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski 
Zbigniew Ostrowski. Ceremonii przekazania 
odznaki przewodniczył Wicestarosta Powiatu 
Toruńskiego Dariusz Meller.

KO



Sprawy obywatelskie
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TANIE GOTOWANIE Z HOMO HOMINI

Kuchnia babć wraca do łask
Ostatnio potrawy z „Eko – kuchni 

staropolskiej” serwowane były w Gminie 
Chełmża podczas warsztatów kulinarnych z 
udziałem  gospodyń  z Kół Gospodyń Wiejskich 
w Nawrze i w Zelgnie. Uczestniczki warsztatów 
skupiły się na sztuce przygotowywania 
pierogów domowych, gołąbków z kapusty i 
ciasta drożdżowego. Menu uzupełnił również 
tradycyjny polskie zupy jak  żurek czy zupa 
zagraj. Próbę w  przygotowywaniu ciasta 
na pierogi podejmowali  także przybyli na 
spotkania z paniami gospodyniami zaproszeni 
goście.

  „Eko-kuchnia staropolska” to 
nazwa projektu, który ma na celu nie tylko 
uchronić przepisy babć przed zapomnieniem, 
ale pokazać też, że współczesne gospodynie 
umiejętnie potrafi ą łączyć ze sobą modę i 
troskę o rodzinną tradycję. Wspomniany 
projekt, którego pomysłodawcą i realizatorem 
jest Stowarzyszenie Homo homini ma zachęcić 
gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich do zmian 
zachowań, praktyk, przyzwyczajeń i powrotu 
do tradycyjnych polskich potraw.”- Dawne 
potrawy naszych babć i mam stają się dzisiaj 
coraz bardziej popularne. Te potrawy są przede 
wszystkim  zdrowsze i smaczniejsze. Ich smak 
uzupełniamy  naturalnymi przyprawami jak 
kminek, ziele angielskie, różnego rodzaju pieprz, 
majeranek i wiele podobnych znanych nam 
przypraw” – twierdzi Prezes Stowarzyszenia 
Stanisława Stasieczek.

Na warsztaty kulinarne z udziałem pań 

z KGW jest zawsze zapotrzebowanie.”- Jeśli 
chodzi o projekty, których integralną część 
stanowią warsztaty kulinarne, zawsze cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem ze strony 
uczestniczek, a projekty takie zawsze się 
udają” – podsumowuje Stanisława Stasieczek.  

Projekt podsumował Festiwal 
Zdrowia z konkursem na najlepszą potrawę 
z eko – kuchni, który odbył się w pastorówce 
w Zelgnie. Uczestniczki projektu otrzymały 
zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach, 
specjalne poradniki z eko-poradami dla każdej 
gospodyni i zbiór przepisów kulinarnych. 
Poza tym panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
podczas festiwalu wzięły udział w konkursie 
z nagrodami na najlepszą eko- potrawę. 
Dodatkowo odbył się konkurs kulinarny dla 
obecnych na festiwalu gości VIP. Panowie: 
Wicestarosta Powiatu Dariusz Meller, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz 
Lewandowski, Wójt Gminy Jacek Czarnecki 
i Zastępca Wójta Kazimierz Bober wzięli 
udział w konkurencji na wałkowanie ciasta na 
makaron domowy. Wszyscy panowie w roli 
kucharzy  spisali się doskonale, czego dowodem 
były dyplomy EKO – Kucharza jakie wręczyła im 
Prezes Stowarzyszenia Stanisława Stasieczek.

 Jak się okazuje, takie spotkania 
kulinarne to nie tylko doskonalenie warsztatu 
kulinarnego przez każdą gospodynię, ale to 
również okazja na integrację mieszkańców gminy 
i wymianę doświadczeń.” – Bardzo się cieszę, że 
możemy uczestniczyć w takich warsztatach nie 

tylko u siebie na miejscu. Lubimy też wyjeżdżać 
do innych KGW na podobne spotkania. Jesteśmy 
zaprzyjaźnione z wieloma paniami, między 
innymi z Zelgna, Głuchowa, czy też Grzywny. 
Warsztatów artystycznych też nie odmówimy.” 
– tak  ocenia spotkania warsztatowe  Alicja 
Glaszka szefowa KGW w Nawrze. 

Projekt współfi nansowany był ze 
środków Samorządu Powiatu Toruńskiego.

K. Orłowska

Sołtysi z Gminy Chełmża w dniu 
6 grudnia br. wzięli udział w naradzie z Wójtem 
Gminy Jackiem Czarneckim, która tym razem 
odbyła się na terenie SP w Kończewicach. 
Narada miała charakter podsumowujący rok 
2012 w sołectwach gminy. Omówione zostały 
również sprawy bieżące z działalności i pracy 
Sołtysów i Rad Sołeckich. Udział w naradzie 
wzięli  niektórzy Radni Gminni , kierownicy i 
pracownicy UG Chełmża. 

W trakcie narady sołtysom przekazane 
zostało wiele informacji z działalności samorządu. 
Sprawę podatków  i wykorzystania wpływów 
ze świetlic wiejskich przez Sołectwa  omówiła 
Skarbnik Gminy Marta Rygielska. Dodatkowo 
sprawę wykorzystania świetlic w zakresie ich 
udostępniania mieszkańcom omówiła Sekretarz 
Ewa Pudo. Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, 
na problem właściwego wykorzystania świetlic. 
Sekretarz Pudo poinformowała sołtysów o 
powołaniu na najbliższej sesji RG  Komisji 
Statutowej, która zajmie się zmianami do Statutu 
Gminy jak i do istniejących Statutów Sołeckich. 
Z uwagi na zimę sołtysom przekazane zostały 
informacje związane z zabezpieczeniem mienia 
gminnego w okresie zimowym i podstawowe 
informacje w sprawie przebiegu zaplanowanej  
akcji odśnieżania. Ustalono, że informacje 
w sprawie potrzeby odśnieżania dróg na 
terenie sołectwa mieszkańcy przekazują do 
swojego sołtysa w sołectwie, który następnie 

kontaktuje się z koordynatorem 
gminnym Łukaszem Kowalskim – 
podinspektorem ds., zarządzania 
siecią dróg gminnych w UG 
Chełmża. Informację w sprawie 
instalacji   solarów na obiektach 
prywatnych w ramach gminnego 
projektu przedstawiła  Kierownik 
Referatu PIR Teresa  Wolin . Sołtysi 
otrzymali również informację 
dotyczącą przyszłych zmian w 
2013r co do odpłatności za wywóz 
śmieci z gospodarstw domowych z 
terenu gminy. Wójt Jacek Czarnecki 
poinformował sołtysów 
o prowadzonych w gminie  akcjach pomocy 
dla rodziny z Pluskowęs poszkodowanej w 
katastrofi e budowlanej i ostatnio dla rodziny ze 
Sławkowa poszkodowanej w pożarze.
Sołtysi otrzymali również na rok 2013 gotowy 
harmonogram imprez gminnych, który pozwoli 
im zaplanować wydarzenia i imprezy na terenie 
swoich sołectw. 

W nastrój mikołajkowego dnia, w 
którym akurat przypadła narada,   wprowadziła 
wszystkich obecnych młodzież ze szkoły 
podstawowej w Kończewicach. Uczniowie 
wystąpili w specjalnie przygotowanym na to 
spotkanie programie artystycznym. Z okazji 
pobytu tak szerokiego grona gości na terenie 
szkoły nie zabrakło krótkiego wspomnienia 

o historii szkoły, jej uczniach, nauczycielach i 
patronie ks. Leonie Poeplau, które przygotowała 
Dyrektor Maria Kaszyńska wspólnie z 
nauczycielami. Uczniowie obdarowali swoich 
gości drobnym upominkiem w formie ozdób 
świątecznym.
Dodatkowo wszyscy sołtysi otrzymali  nowe 
kalendarze na rok 2013, które ufundowali 
dla nich wspólnie Firma pana Franciszka 
Krutelewicza w Chełmży i Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki. 

Ostatnie w roku bieżącym spotkanie 
Wójta z sołtysami  zakończył wspólny 
poczęstunek w miejscowej świetlicy wiejskiej. 
Kolejne  planowane jest na początek przyszłego 
roku.

KO

SOŁTYSI  O SAMORZĄDZIE

Na zdj. o dyplom Eko-kucharza zabiegali obecni pod-
czas festiwalu lokalni samorządowcy.
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Sprawy obywatelskie i sport

Turniej o puchar 
sołtysa Grzywny

 Warunki atmosferyczne w listopadzie 
sprzyjały w korzystaniu z Orlika w Grzywnie. 
Szybko zapadające ciemności i kilka grających 
drużyn w ligach młodzieżowych i seniorskich 
z gminy Chełmża trenowało na oświetlonym 
boisku. W niedziele 18 listopada odbył się turniej 
amatorów piłki nożnej. W turnieju uczestniczyły 
cztery drużyny. W meczu o pierwsze miejsce 
Apator okazał się lepszy od drużyny z Grzywny. 
Kapitan drużyny Apatora- Andrzej Jałocha 
(prezes Sokoła Grzywna)- odebrał puchar z rąk 
fundatora pana Marcina Grzeszczaka- Sołtysa 
Grzywny.

KLUBY SPORTOWE W REGIONIE

Podziękowania 
od kolarzy

W dniu 23.11.2012 roku w obiekcie 
KS „STAL” w Grudziądzu odbyła się Gala 
Kolarska 2012’. W uroczystości wzięli udział 
między innymi  Wójt Gminy Chełmża Jacek 
Czarnecki oraz Radny Gminy  Bogdan Kondej.

Galę rozpoczął prezes  Autonomicznej 
Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz - 
Eugeniusz Grynda, który przedstawił osiągnięcia 
w bieżącym roku i podziękował wszystkim 
zaproszonym za pomoc i wsparcie w rozwoju 
kolarstwa grudziądzkiego. Zaprezentowano 
również wszystkich medalistów i podziękowano 
im za osiągnięte wyniki w 2012 roku wręczając 
pamiątkowe puchary.

Ponadto wręczono podziękowania za 
wspieranie rozwoju kolarstwa grudziądzkiego. 
Jedno z takich trofeów powędrowało na ręce 
Wójta Gminy Chełmża. Gmina współpracowała 
z klubem przy organizacji tegorocznego 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o 
Puchar Prezydenta Grudziądza, który odbył się 
w kwietniu. Drugi etap wyścigu przebiegał przez 
teren naszej gminy, a udział w zawodach wzięło 
180 kolarzy,  w tym aż 20 ekip zagranicznych. 
W ramach tego międzynarodowego wydarzenia 
wydany został specjalny folder prezentujący 
nie tylko organizatorów, ale i partnerów tego 
przedsięwzięcia. Dzięki temu nasza Gmina jest 
promowana nie tylko w regionie, ale też i na 
świecie.

E. Lewandowska

Pogodnych, zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego 2013 roku
 wszystkim 

Członkom Związku oraz Ich Rodzinom
życzy

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  

w Chełmży

WÓJT GMINY CHEŁMŻA
Z A P R A S Z A  

OSOBY STARSZE ( 55+) ORAZ MŁODZIEŻ ( 14+)
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE PN.
„DŁUŻEJ ŻYJEMY BO WIĘZI BUDUJEMY”

ZAPISY PROWADZĄ LIDERRZY PROJEKTU:
1) STANISŁAWA STASIECZEK ZAM. ZELGNO TEL. 609 807 316 

2) ALICJA GLASZKA ZAM. NAWRA TEL. 887 645 987 
3) RENATA SIEDLECKA ZAM. GRZYWNA  TEL. 691 632 245 

BIBLIOTEKI : SKĄPE TEL. 56 675 87 13
GŁUCHOWO TEL. 56 675 78 83

ZELGNO TEL. 56 675 98 27
GRZYWNA TEL. 56 675 72 12

ORAZ URZĄD GMINY CHEŁMŻA TEL. 56 675 60 76 WEW. 43 
ANNA FEESER-BERING

 Straż Gminna informuje, iż w 
miesiącu grudniu ujawniła na terenie 
Gminy Chełmża kilka miejsc nielegalne-
go składowiska śmieci tzw. „dzikie wysy-
pisko”.
 W toku czynności służbowych 
zmierzających do ustalenia sprawcy bądź 
sprawców wykroczenia art 145 kw, usta-
lono pięciu sprawców zanieczyszczenia 
terenu. Wobec trzech zastosowano postę-
powanie mandatowe i najprawdopodob-
niej wobec dwóch pozostałych sprawców 
sporządzony zostanie wniosek o ukaranie 
do sądu. G.Stramek

Straż gminna

SPRAWCY DZIKICH WYSYPISK UJĘCI

BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA NA FAJERWERKI !

 W czasie Świąt Bożego Narodzenia, 
zbliżającego się Sylwestra oraz Nowego 
Roku kupujemy i używamy różnego rodzaju 
wyroby pirotechniczne. Bądźmy ostrożni 
w ich stosowaniu. Nieprzestrzeganie zasad 
dotyczących bezpieczeństwa ich używania 
i nierozważne eksperymentowanie tymi 
materiałami może zakończyć się nawet 
kalectwem.
Są sytuacje, w których używanie fajerwerków 
może zostać zakwalifi kowane jako zakłócanie 
spokoju i porządku publicznego, czyli jako 
wykroczenie z art. 51KW za które może grozić 
kara aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny.

UWAGA: SPRZEDAŻ 
FAEJERWERKÓW NIEPEŁNOLETNIM 
JEST PRZESTĘPSTWEM I KAŻDY KTO 
DOPUSZCZA SIĘ TAKIEGO CZYNU 
PODLEGA KARZE GRZYWNY, KARZE 
OGRANICZENIA WOLONŚCI ALBO 
POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO LAT 2 !!
APELUJEMY!

o wyroby pirotechniczne i ich 
odpalanie to niebezpieczna 
zabawa, dlatego wolno 
je odpalać wyłącznie pod 
nadzorem dorosłych

o wybuchająca nagle petarda może 
spowodować oparzenia rąk twarzy, 
uszkodzenia ciała takie jak: utrata wzroku, 
palców a nawet śmierć.

o nie wolno używać petard w pomieszczeniach 
zamkniętych i w pobliżu obiektów, które 
mogą być narażone na pożar,

o nie należy odpalać fajerwerków w stanie 
nietrzeźwym lub w okolicznościach mogących 
narazić innych na niebezpieczeństwo,

o petardy należy używać tylko i wyłącznie 
zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 
opakowaniu.

PAMIĘTAJ!!
Twoja czujność może uratować kolejne osoby 
przed nieszczęściem, dlatego powinieneś 
reagować gdy jesteś świadkiem sprzedaży petard 
nieletnim lub niebezpiecznej zabawy z nimi.



 W dniu 30 listopada 2012 
roku odbyło się posiedzenie Komitetu 
Organizacyjnego obchody 140 -  lecia OSP w 
Skąpem. W posiedzeniu udział wzięli V-ce 
Starosta Toruński  Dariusz Meller, Wójt 
Gminy  Jacek Czarnecki, Dowódca ca JRG PSP 
w Chełmży  pan kapt. Wojciech Wojciechowski 
, Radny Gminy  Adam Galus, Prezes  Zarządu 
Gminnego OSP dh Franciszek Piróg oraz 
wszyscy miejscowi druhowie wchodzący w 
skład Komitetu. W czasie spotkania omówiono  
etapy przygotowań  do jubileuszu jakie są 
już realizowane i które z uwagi na termin 
wydarzenia  należy przyspieszyć . Zwrócono 
uwagę na zwiększenie tempa dotyczące 
wydawnictwa o genezie powstania i działalności 
OSP Skąpe. Wicestarosta Powiatu Toruńskiego  
Dariusz Meller przyjął  opiekę merytoryczną 
nad przygotowywanym wydawnictwem.  
Postanowiono również ,aby do końca roku 2012 
rozesłać listy intencyjne do fi rm i prywatnych 
darczyńców celem pozyskania  środków 
fi nansowych na organizację tego jubileuszu. 
Spotkanie zakończono tradycyjnym opłatkiem i 
życzeniami świątecznymi.

W. Żółtowski
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Serwis informacyjny
Organizacje społeczne

Z ŻYCIA OSP 
GMINY CHEŁMŻA

 Z dniem  13 listopada br. swoją 
działalność zainaugurował Klub Fitness Skąpe. 
Miejscem spotkań odbywających się w ramach 
klubu jest zmodernizowana w tym roku 
miejscowa świetlica wiejska, która każdego 
przyciąga swoim nowym wnętrzem.  
 Udział w inauguracji klubu wzięło 
prawie 30 pań zainteresowanych lokalną 
inicjatywą na miłe i pożyteczne dla zdrowia i 
sylwetki spędzanie wolnego czasu. Inicjatywę 
pochwalił obecny na spotkaniu Wójt Gminy 
Jacek Czarnecki. Inicjatorem powstania grupy 
gimnastycznej jest miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich. Grupa fi tness ma swojego lidera, 
którego rolę pełni sama Przewodnicząca KGW 
Maria Borowicz. 
Zajęcia z fi tnessu są bezpłatne i odbywają się w 
każdy wtorek i czwartek w godz. 18.30 – 19.30, a 
prowadzi je instruktor fi tnessu. 

Klub fi tness to nie pierwszy i nie jedyny 

pomysł jaki powstał razem z nowo otwartym 
obiektem świetlicy wiejskiej. „- W najbliższym 
czasie mamy w planach otwarcie bezpłatnej szkółki 
języka angielskiego dla dzieci ze wsi. Poza tym, 
panie z miejscowego KGW zamierzają zająć się w  
świetlicy organizacją  imprez okolicznościowych. 
Klienta panie chcą przyciągnąć smakami polskiej 
wsi” – tak Adam Galus Radny Gminy zachwala 
pomysły mieszkańców wsi na działalność nowej 
świetlicy. 

KO

Skąpe z fi tnessem
Wstajesz z derminacją, zasypiasz z satysfakcją



Miłych, spokojnych i szczęśliwych 
Świat Bożego Narodzenia 

oraz  wszystkiego najlepszego 
w nowym 2013 roku 

Panu Jackowi Czarneckiemu – Wójtowi  Gminy 
Chełmża, Panu Kazimierzowi Boberowi – Zastępcy 

Wójta Gminy Chełmża, Radzie Gminy Chełmża, 
Pracownikom Urzędu Gminy i Ich Rodzinom

życzy
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
 w Chełmży

Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
Która wschodzi tuż po zmroku,
Da Wam szczęście i pomyślność,
W nadchodzącym Nowym Roku

Mieszkańcom Grzywny i Strużala
radni:

Mirosław Trzpil i Bogdan Kondej
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Nazwa imprezy / 
wydarzenia

Miejsce realizacji Termin 
realizacji

Gminny Dzień Kobiet Sławkowo
( szkoła) 08.03.2013 r

Otwarcie kompleksu 
sportowego ORLIK 

2012’
Pluskowęsy 28.04.2013 r

Tydzień Bibliotek – 
impreza promocyjna Zelgno 09.05.2013r.

Obchody odpustowe ku 
czci Bł. JUTY Bielczyny 11.05.2013 r

Gminna Majówka
dla Seniorów

Grzywna
( szkoła) 12.05.2013 r

140-lecie OSP Skąpe Skąpe 19.05.2013 r

Gminny Dzień Dziecka Nawra 01.06.2012 r
Święto Kół Gospodyń 

Wiejskich
( konferencja i turniej 

KGW)

Zelgno 8-9.06.2013 r

IX Wielki Turniej 
Siatkówki Plażowo - 

rekreacyjnej
Piknik Powitanie Lata

Zalesie
ośrodek rekreacyjno - 

wypoczynkowy

22.06./23.06.
2013 r

Noc Świętojańska
Zalesie

ośrodek rekreacyjno - 
wypoczynkowy

29.06.2012 r

Jarmark Pluskowęski Pluskowęsy
teren rekreacyjno - 

sportowy
06.07.2013 r

Impreza promocyjna
„Leśna Przygoda 2013” 

wakacje w Gminie 
Chełmża

Zalesie
ośrodek rekreacyjno - 

wypoczynkowy

28.07.2013r.
( 22-

27.07.2013)

Turniej Sołectw Gminy 
Chełmża

Kończewice
stadion sportowy 25.08.2013 r

Dożynki Gminne Zajączkowo 01.09.2013 r
Impreza promocyjna 
„Szkółki rękodzieła 

ludowego i artystycznego 
ZAPIECEK”

Sławkowo- 
Poniatówka 27.09.2013

Gminne Święto 
LATAWCA Pluskowęsy 29.09.2013 r

Stypendia Gminne Sławkowo
( szkoła) 18.10.2013 r

Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości Kończewice Listopad 

2013 r
Jubileusz 65-lecia 

Biblioteki Samorządowej 
w Zelgnie

Zelgno 22.11.2013 r

Gminne Mikołajki Głuchowo
/ sala gimnazjum/

06.12.2013 r

Organizatorzy w przypadku uzasadnionych przyczyn zastrzegają sobie prawo 
zmiany terminów w/w imprez i wydarzeń. Opracowała K. Orłowska – insp. ds. 
promocji 

HARMONOGRAM IMPREZ  I WYDARZEŃ KULTURALNYCH 
I SPORTOWYCH W GMINIE CHEŁMŻA W ROKU 2013’

SZANOWNI  SENIORZY  
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Seniorom z 

Gminy Chełmża, którzy wyrazili zgodę i poświęcili swój cenny czas na 
przeprowadzenie  przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  ,,Ankiety dla Seniorów z Gminy Chełmża ,,60 plus”. Ankieta 
miała na celu  rozeznanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich  w 
Waszej grupie wiekowej. Za cenne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki 
serdecznie dziękuję. Zostaną  one  poddane  analizie, co pozwoli 
na to, aby wszystkie działania skierowane dotychczas dla Was były 
jeszcze lepsze, cieszyły się zainteresowaniem  i trwały w pamięci.

Z pozdrowieniami i wyrazami uznania
Wójt Gminy Chełmża

Jacek  Czarnecki

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2013’
Mieszkańcom Sołectwa Kuczwały

życzą 
Sołtys i Rada Sołecka 

Sołectwa Kuczwały

Wszystkim Klientom, Partnerom 
oraz Sympatykom naszej Firmy 

składamy życzenia 
spokojnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności i sukcesów 

w Nowym Roku
Lidia Dariusz Słowińscy

Firma Handlowa ROL
Chełmża

ul. Chełmińskie Przedmieście 19a 


