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Wielki  Konkurs z nagrodami !!! 
Patrz str. 11

Wójt Gminy Chełmża
Społeczny Komitet Dożynkowy  w Zajączkowie

zapraszają
Mieszkańców Gminy Chełmża

na Dożynki Gminne ZAJĄCZKOWO 2013’
01 września 2013 r.

( teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej)
Program dożynek:

11.30 – Przemarsz korowodu dożynkowego na plac uroczystości
12.00 – Uroczysta Msza Św. Dziękczynna za zebrane plony
13.30 – Podział chleba dożynkowego
14.00 – FESTYN DOŻYNKOWY
* Gwiazda dożynek –ANDREO&KARINA – Albano&Romina 
Power Show Piosenka włoska – laureaci Europejskiego Festiwalu 
Cooverów

• Występ chóru SKONT-IN-NONT z Unisławia
• Występ kapeli ludowej TORUNIACY
• Zabawa muzyczna przy zespole KOMERS
• Wioska rycerska
• Pokazy starych motocykli

Pozostałe atrakcje: rozstrzygnięcie konkursów gminnych: 
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, konkurs kulinarny 
„Ziemniak – królem na polskim stole”, występ zespołu wokalnego 

NIEZAPOMINAJKI, pokazy prewencyjne policji, pyra z parnika 
z gzikiem, konkursy dla publiczności, ogródki zabaw dla dzieci, 
stoiska z produktami lokalnymi, poczęstunek dożynkowy.

Zajączkowo 
– GOSPODARZ ŚWIĘTA PLONÓW

              Zajączkowo jest jedną z najstarszych wsi w gminie. Wieś 
liczy około 25 gospodarstw rolnych. Wyróżnia ją tradycyjna 
zabudowa wiejska i ruiny zabytkowego kościółka gotyckiego pw. 

Jana Chrzciciela. Kościół zbudowany został w XIII wieku. Ostatnią mszę 
odprawiono tutaj w 1834 roku. We wsi znajduje się zmodernizowana w 
ostatnich latach świetlica wiejska, teren rekreacyjno – sportowy i remiza 
OSP. Uzupełnieniem krajobrazu tej typowo polskiej wsi jest gniazdo 
bocianie. Tą niewielką miejscowość zamieszkuje 160 mieszkańców. 
Działalność mieszkańców skupia się wokół miejscowej  Ochotniczej Straży 
Pożarnej, której dzieje sięgają ponad stuletniej historii i tradycji  i wokół Koła 
Gospodyń Wiejskich. Wieś w swoich zasobach posiada zmodernizowaną 
świetlicę wiejską, remizę strażacką. Do dyspozycji mieszkańców w centrum 
wsi pozostaje plac zabaw, boisko sportowe i w ostatnim czasie urządzony 
przy świetlicy teren rekreacyjny. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 
na terenie miejscowości realizowana jest budowa chodników dla pieszych 
przy drodze powiatowej. To właśnie  ta wieś w roku bieżącym  dokładnie 
w dniu 01 września będzie gospodarzem największego gminnego, 
dorocznego Święta Plonów. W tym celu powołany został  Społeczny 
Komitet Dożynkowy składający się z mieszkańców sołectwa, którego prace 
przygotowawcze do dożynek wspiera  Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża i Urząd Gminy.                                                                 KO

STAROSTOWIE  DOŻYNEK 2013’

Starosta – Jerzy Krzysztof Wiercioch
Starościna – Jolanta Sarnowska
Wicestarosta – Krzysztof Błądek

Wicestarościna – Katarzyna Suchenek

Chopin w Brąchnówku
 Brąchnówko znalazło się w grupie  30 
miejsc w województwie kujawsko-pomorskim, do 
którego w dniu 07 września br. z koncertem forte-
pianowym zawita Paweł Wakarecy – Finalista XVI 
Konkursu Chopinowskiego. Koncert w Brąch-
nówku rozpocznie się o godzinie 18.00. Wstęp na 
koncert jest  bezpłatny. Zapraszamy do udziału w 
koncercie.
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SOŁTYSI OBRADOWALI I ZWIEDZALI
 Sołtysi z Gminy Chełmża 
wzięli udział w naradzie z Wójtem 
Gminy Jackiem Czarneckim. 
Coroczne narady  sołtysów  w połowie 
każdego roku  wynikają z przyjętego 
harmonogramu spotkań i służą 
sprawom bieżącym w gminie i w 
poszczególnych sołectwach.
Udział w spotkaniu wzięli także 
kierownicy i pracownicy z referatów 
UG i Radni Gminni. Tym razem czas 
narady poświęcono na omówienie 
takich spraw jak: zasady składania 
wniosków w sprawie wykorzystania 
funduszu  sołeckiego w roku 2014 oraz 
ich realizacja, omówienie wniosku 
w sprawie funduszu sołeckiego oraz 
możliwości wydatkowania środków z 
funduszu sołeckiego, funkcjonowanie 
nowego systemu gospodarowania odpadami 
w gminie i sprawy bieżące jak: stan podatku – 
zaległości, oczyszczalnie przydomowe, solary, 
oznakowanie ulic, czy oświetlenie w gminie.
Po omówieniu powyższych zagadnień i 
zgłoszeniu wolnych wniosków sołtysi naradę 
kontynuowali w terenie  udając się na wyjazd 
do gminy - „sąsiada”. Takie coroczne wyjazdy 
sołtysów do sąsiednich gmin, na które zaprasza 
Wójt Jacek Czarnecki  stały się już tradycją. 
Dzięki takim wyjazdom sołtysi za każdym 
razem odwiedzają kolejną gminę w naszym 
województwie, zapoznają tutaj ciekawych 
ludzi, miejsca i nowości. Tym razem na mapie 
wyjazdu znalazły się Gmina Wąbrzeźno i Gmina 
Dębowa Łąka. Co tutaj ciekawego zobaczyli 

nasi sołtysi? Otóż w Gminie Wąbrzeźno w 
towarzystwie Wójta tej gminy  Władysława 
Łukasika sołtysi odwiedzili Ryńsk, Katarzynki z 
fi rmą rodzinną – wiodącą w kraju w produkcji 
akcesoriów do mebli tapicerowanych i ze 
stadniną koni fryzyjskich. Następnie sołtysi 
mieli okazję zapoznać się z działalnością 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Niedźwiedziu w Gminie 
Dębowa Łąka. Podstawową działalnością 
prowadzoną na instalacji - Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) 
w Niedźwiedziu jest odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów. Do zakładu przyjmowane są zmieszane 
odpady komunalne i odpady z selektywnej 
zbiórki „u źródła powstawania”. Tutaj między 
innymi za pośrednictwem ZGK w Chełmży 

trafi ają odpady z Gminy Chełmża.
W dalszej kolejności  uczestnicy wyjazdu w 
obecności przewodnika poznawali ciekawe 
zakątki Wąbrzeźna. Jeszcze przed wyjściem w 
miasto, Sołtysów z gminy przyjął Burmistrz 
Miasta Wąbrzeźno Leszek Kawski. Po wizycie 
w ratuszu wszyscy wybrali się na wspólne 
zwiedzanie miasta. Jak się okazuje, to niewielkie 
miasteczko oprócz ciekawych, zabytkowych 
budowli, miejsc i zakątków  cały czas inwestuje 
w swój rozwój i infrastrukturę. Dowodem tego 
są kilkukilometrowe ścieżki pieszo-rowerowe, 
modernizacja stadionu miejskiego czy 
nowoczesna kręgielnia z squashem, kręglami, 
bilardem i salą fi tness. 

K.Orłowska

OBSZARY WIEJSKIE

Powstaje PROW 2014-2020
 Ministerstwo Rolnictwa 
opublikowało pierwszą wersję PROW na lata 
2014-20.  Podstawowe źródło wsparcia rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich  stanowią środki 
fi nansowe dostępne w ramach II fi laru Wspólnej 
Polityki Rolnej UE  Ponadto proponuje się, 
aby wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w 
zakresie rozwoju infrastruktury technicznej było 
uzupełnione środkami z innych programów 
krajowych i regionalnych koordynowanych 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Dotyczyć ma to wsparcia m.in.: zadań z zakresu 
gospodarki wodnej, inwestycji z zakresu 
gospodarki odpadami, inwestycji związanych 
z gospodarką wodno-ściekową, wsparcia 
rozwoju odnawialnych źródeł energii  budowy 
infrastruktury Internetu szerokopasmowego.
Ze względu na znaczne różnice w poziomie i 
potrzebach rozwojowych obszarów wiejskich i 
rolnictwa w poszczególnych regionach Polski 
przewiduje się dostosowanie zakresu stosowania 
wsparcia środkami UE  do uwarunkowań i 
potrzeb regionalnych. 
Przewidywane Działania  wg I wersji projektu 
PROW na lata 2014-2020: „Transfer wiedzy 
i innowacji”, „Doradztwo”, „Systemy jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych”, 

„Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, 
„Scalanie gruntów”, „Przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 
żywiołowych i 
katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich 
działań zapobiegawczych”, „Premia dla 
młodych rolników”,  „Restrukturyzacja 
małych gospodarstw”, „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”, „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 
„Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego”, 
„Tworzenie grup producentów”, „Program 
rolnośrodowiskowo-klimatyczny”, „Rolnictwo 
ekologiczne”, „Płatności dla obszarów ONW”, 
„Współpraca”, „LEADER” w tym m.in. 
- „transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo”
- „przetwórstwo i marketing produktów rolnych, 
w tym inkubatory kuchenne”
- „rozwój przedsiębiorczości”
- „podstawowe usługi i odnowa wsi na obsz. 
wiejskich”
- „tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie 
krótkich łańcuchów dostaw”
Jednostki samorządu terytorialnego jako 
benefi cjent będą mogły skorzystać z działań 
„Leader” oraz „podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich” . 
Program, w szczególności rozdysponowanie jego 
budżetu oraz szczegółowy zakres
realizowanych w jego ramach działań zostanie 
ustalony po wejściu w życie  odpowiednich 
aktów prawnych – unijnych oraz krajowych.

K.Bober

PRZYPOMIENIE
 Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zadeklarowanej 
wysokości uiszcza się bez wezwania w 
kasie Urzędu Gminy Chełmża, przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez 
Wójta Gminy Chełmża lub u inkasentów do 
ostatniego dnia każdego miesiąca.
Na inkasentów wyznaczeni zostali sołtysi, 
inkasenci (od wody) oraz pracownicy 
administracyjni Zakładu Usług Komunalnych 
WODKAN Sp.  z o.o. oraz kierowca pojazdu 
odbierającego odpady jako przedstawiciel 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Chełmży.

P.Zabłocki
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Kompetencje i zadania organów 
Sołectwa - cz. II

 Nawiązując do informacji zawartych w Kurendzie w miesiącu 
lipcu, przedstawiamy II część artykułu – rola Zabrania Wiejskiego.

 Wspólne przygotowanie planu działania dla Sołectwa, a 
następnie uchwalenie przez Zebranie wiejskie umożliwi zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców. Realizacja pomysłów pozytywnie wpłynie na 
komunikację i integrację w Sołectwie.

B. Kozłowska

Wyprawka szkolna
 Wójt Gminy Chełmża informuje, że  do 4 września 2013 
r. będą przyjmowane wnioski o dofi nansowanie zakupu podręcz-
ników dla uczniów klas I – III i klasy V szkół podstawowych oraz 
uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wy-
żej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawo-
wych i gimnazjów. 
Warunkiem udzielenia pomocy jest kryterium dochodowe:
1. w przypadku dzieci klas I - miesięczny dochód na netto na 
jednego członka rodziny nie może przekraczać 539 zł,
2. w przypadku pozostałych uczniów - dochód netto na jednego 
członka rodziny nie może przekraczać 456 zł. 
 Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać do dyrek-
torów szkół na terenie gminy Chełmża.

Stypendium szkolne na rok szkolny 
2013/2014

 Wójt Gminy Chełmża informuje, że wnioski  o stypendium 
szkolne dla uczniów wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochód 
netto należy złożyć najpóźniej do 16 września 2013 r. 
Warunkiem udzielenia stypendium jest trudna sytuacja materialna 
rodziny ucznia – miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 
456 zł netto. Druki wniosków wydawane są w szkołach na terenie gmi-
ny Chełmża  oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 
Gminy Chełmża (Urząd Gminy pok. nr 18)

NOWY  OKRES  ZASIŁKOWY   
2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży - 
Świadczenia Rodzinne informuje o zbliżającym się nowym okresie 
zasiłkowym 2013/2014. Wnioski oraz informacje o potrzebnych 
dokumentach do otrzymania zasiłku rodzinnego i świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego są dostępne w siedzibie GOPS w Chełmży, 
pokój świadczenia rodzinne ul. Paderewskiego 11 tel. 56  6752928. 
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami w sprawie 
przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane 
od 1 sierpnia 2013 r., natomiast dokumenty w sprawie otrzymania 
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będzie można składać 
w tut. Ośrodku   od dnia 1 września 2013 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w 
wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 
500,00 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 725,00 zł 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, których dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 539,00 zł natomiast, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 
umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek 
rodzinny przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 623,00 zł. 
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
•   77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
•  106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 
18 roku życia,
•   115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 
24 roku życia.

Agnieszka  Pawlak
Kompetencje i zadania organów

(Zebranie wiejskie
- funkcja uchwałodawcza)

1. Ustalenie sposobu zarządzania i korzystania z mienia komunalnego 
będącego w posiadaniu Sołectwa.
2. Uchwalenie rocznego planu fi nansowo-rzeczowego Sołectwa oraz 
programu działania.
3. Wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
4. Powoływanie doraźnych komisji.
5. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady 
Sołeckiej.
6. Kontrola Sołtysa i Rady Sołeckiej z wykonywania przez nich 
obowiązków.
7. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania planu fi nansowo-
rzeczowego Sołectwa.
8. Organizowanie samopomocy wśród mieszkańców sołectwa.
9. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania w 
szczególności poprzez inicjowanie prac społecznych.
10. Inicjowanie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu 
sanitarnego porządku i estetyki wsi.
11. Organizowanie mieszkańców do ochrony przeciwpożarowej.
12. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie opieki, 
organizowanie czasu wolego oraz wypoczynku letniego i zimowego 
dzieci i młodzieży.
13. Organizowanie różnych form opieki społecznej poprzez pomoc 
sąsiedzką dla mieszkańców niepełnosprawnych, starszych i samotnych, 
dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej.
14. Dbałość o właściwe funkcjonowanie i utrzymanie w należytym stanie 
obiektów i urządzeń o charakterze publicznym w szczególności dróg, 
chodników, przystanków autobusowych, sieci oświetleniowych.

WAŻNE DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH 
ZASIŁKI RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży- Świadczenia 
Rodzinne, ul. Paderewskiego 11, przypomina, iż osoby mające ustalone 
prawo do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
obowiązane są do niezwłocznego powiadomienia tut. Ośrodka o 
wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub 
innych zmian mających wpływ na prawo do wypłacanych świadczeń pod 
rygorem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami. Do 
sytuacji powodujących uzyskanie dochodu należy:

•   Zakończenie urlopu wychowawczego, 
•   Uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
•   Uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem 

pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
•   Uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub 
renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku 
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

•   Rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
•  Uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub 

zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej.

Agnieszka Pawlak
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Inwestycje i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne gminy

Plany miejscowe na 
telekonferencji

Jedno z ostatnich posiedzeń  Gminnej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
odbyło się w formie telekonferencji z udziałem 
urbanisty Konrada Jaworskiego z Warszawy.
Przedmiotem posiedzenia był m.in. plan 
miejscowy dla części wsi Kończewice, dla którego 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
na cele nierolnicze w zakresie wnioskowanym 
przez Gminę Chełmża. Z uwagi na ograniczenie 
obszaru udzielonej zgody należało dokonać 
zmian i uzupełnień projektu planu.
 Omawiany był również, przez 
przedstawiciela Biura Urbanistyki i Architektury 
p. Aleksandrę Lewną plan miejscowy dla 
części wsi Zalesie oraz inne sprawy dotyczące 
problemów związanych z prowadzonymi 
postępowaniami z zakresu planowania 
przestrzennego.  

T.Wolin

Zakończono budowę 
przyzagrodowych 

oczyszczalni ścieków

 W miesiącu sierpniu 2013 r. 
zakończona została realizacja inwestycji 
polegającej na budowie przyzagrodowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Chełmża. W 2013 r. wybudowanych zostało 74 
szt. oczyszczalni przydomowych.   Wykonawcą 
robót budowlanych była fi rma KB – Instalacje z 
Łodzi. Wartość zadania ca. 1.250.000,00 zł. 
Na realizację zadania Gmina Chełmża uzyskała 
dofi nansowanie w ramach PROW na lata 2007-
2013.                                                      P. Zabłocki

Inwestycje, remonty i ... wandalizm
Będzie bal na sto par

 Może nie bal tylko festyn sołecki i 
niekoniecznie tylko na sto par. Par może być 
zdecydowanie więcej, bo jak widać na fotce 
wyczarowano plac do tańca przy świetlicy w 
Głuchowie. Po zakończonej zabawie nastąpi 
wizja lokalna, która powie nam jak szpilki 
naszych Pań skutecznie walczą z betonem.

Śmieci, ach te śmieci

 Nowa ustawa śmieciowa pozwala 
nam oddać do fi rmy odbierającej tyle śmieci 
ile mamy na zbyciu. Proste ? Nic bardziej 
mylnego nie dotarło to widać do 
wszystkich umysłów, bo niektórzy cały 
czas wolą wyrzucać śmieci w plener 
tworząc dzikie wysypiska, takie jak to w 
Zajączkowie. Bezmyślność ? Głupota ? 
Cokolwiek to jest, to trzeba z tym walczyć. 
Teraz nie ma wymówek, aby śmieci 
nie oddawać tam gdzie być powinny.

Harry Potter i podłoga w Zajączkowie

 Jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki podłoga w świetlicy w Zajączkowie 
otrzymała nowy wygląd i nowe życie. 
Niestety prawda jest bardziej prozaiczna 
To maszyny do cyklinowania i lakier 
dokonały tego co widać na zdjęciu.  Żadnych 
czarów, praca i technika, a efekty widać.

I już wiemy gdzie jechać

 Jest w naszej gminie drogowskaz, 
który mówi jedźcie a znajdziecie centrum 
Szerokopasu, a w nim świetlicę i plac 
zabaw. Niewielu z mieszkańców gminy wie 
gdzie leży Szerokopas, a jeszcze mniej 
gdzie jego centrum. Zapraszam na 
wycieczkę.Brak słów

 Jak zaczynam od powyższego to 
wiadomo,  że  chodzi o     wandalizm.   Nowy 
przystanek  w Grzywnie, przyzwyczajenia te 
same. A może swój dom tak pomalować, czy 
naprawdę musimy pokazywać miłość dla klubu 
w ten sposób ? Pytanie pewno bez odpowiedzi.

Odzew

 Na moje pytanie gdzie faceci 
w Kiełbasinie okazało się, że są i tylko na 
zewnątrz świetlicy. Pomysłowe kwietniki 
ze starych pni pięknie prezentują 
się w słońcu. Jak widać nie trzeba 
betonu, by zrobić coś pięknego. Tylko tak 
dalej.

Materiały przygotował K.Makowiecki
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Inwestycje i remonty

ZAJĄCZKOWO
Chodnik w budowie

 Rozpoczęto wykonanie budowy 
chodnika przy drodze powiatowej nr 2023 
C w miejscowości Zajączkowo na działkach 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
nr 87/1, 91 w miejscowości Zajączkowo na 
odcinku o długości ok. 400 mb. Chodnik 
zostanie wykonany z kostki betonowej 
grubości 6 cm na zjazdach 8 cm.
 Prace wykonywane są przez Zakład 
Usług Drogowo – Transportowych Stanisław 
Adamczyk z siedzibą w miejscowości Skąpe 16 
a, 87 – 140 Chełmża za kwotę 43.680,00 zł. 
Planowany termin zakończenia sierpień 2013 r.

Łukasz Kowalski

Roboty na drogach

Lp. Nazwa drogi Długość 
dróg

1. Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100549 C w m. Kończewice 1435,00

2. Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100533 C w m. Pluskowęsy 1458,00
3. Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100540 C w m. Januszewo 1935,00

4. Remont (modernizacja) drogi wewnętrznej w m. Grzywna, ul. Parkowa i 
Klonowa 310,00

5. Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100526 C w m. Brąchnówko 
Etap I 1100,00

6. Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100561 C w m. Kuczwały Etap 
I 1390,00

7. Remont (modernizacja) drogi wewnętrznej w m. Mirakowo  1250,00

8. Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100584 C w m. Nawra 900,00

9. Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100549 C Kończewice - 
Głuchowo Etap I 1000,00

  Razem: 10778,00

Rozpoczęto wykonanie zadań pn.:
1. ,,Remont (modernizacja) drogi 
gminnej nr 100521 C Kończewice 
– Browina’’ na odcinku o długości 
984 mb za kwotę 284.208,13 zł 
brutto.
2. ,,Remont (modernizacja) 
drogi gminnej nr 100559 C 
w miejscowości Grzywna – 
Domena’’ na odcinku o długości 
1426 mb za kwotę 409.886,86 zł 
brutto.
Zakres robót na w/w drogach 
obejmuje wykonanie dolnej 
warstwy podbudowy z gruzu betonowego, górnej 
warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego 
oraz trzykrotnego utrwalenia nawierzchni 
emulsją i grysami. 
Prace wykonywane są przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo – Budowlanych ,,DROBUD’’ Sp. 
Jawna z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego20, 
87 – 140 Chełmża.
Planowany termin zakończenia wrzesień/
październik 2013 r. 
Trwa wykonywanie zadania modernizacji dróg 

gminnych na terenie Gminy Chełmża.
W ramach niniejszego zadania planowane 
jest wykonanie remontu (modernizacji) 9 
odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na 
terenie Gminy Chełmża za kwotę 2.472.349,20 
zł brutto. Prace wykonywane są przez fi rmę 
,,Zakład Drogowo – Budowlany’’ s.c. z siedzibą 
w Rogowie. Planowany termin zakończenia 
wrzesień 2013 rok.
Poniższe zestawienie przedstawia odcinki dróg 
przeznaczonych do modernizacji.

Łukasz Kowalski

 W czerwcu rozpoczęto realizację 
zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania 
energii odnawialnej w gminie Chełmża 
poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku 
energii słonecznej” polegającego na 
montażu instalacji solarnych na budynkach 
mieszkalnych oraz budynkach użyteczności 
publicznej. W sprawie realizacji powyższego 
projektu w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Grzywnie odbyły się dwa 
spotkania informacyjne, w których udział 
wzięło ok. 170 mieszkańców biorących udział 
w tym projekcie. Następnie odbyły się wizje w 
terenie na poszczególnych obiektach, w których 
udział brali: przedstawiciel Urzędu Gminy p. 
Mariusz Stodulski, przedstawiciele wykonawcy 
oraz inspektor nadzoru. W br.  realizacją objęte 
zostały wsie: Brąchnówko, Browina, Grzywna, 
Kuczwały, Sławkowo oraz niewielka część 
wsi Mirakowo. Do tej pory kolektory zostały 
zamontowane we wsi Brąchnówko w ilości 12 
szt. oraz we wsi Browina w ilości 32 szt.
W 2013 r. planuje się zamontować ok.190 szt. 
instalacji, a pozostałe w ilości ok. 373 szt. w 2014 
r. 
 Kontakt w sprawie montażu 
instalacji:
Wolin Teresa – przedstawiciel Urzędu Gminy 
tel. 56 675 60 76-78
Stodulski Mariusz – przedstawiciel Urzędu 
Gminy tel. 730 694 667
Majewski Krzysztof – przedstawiciel 
Wykonawcy tel. 504 257 811
Sławuta Maciej – inspektor nadzoru tel. 
510 087 400.

Solary w budowie



 Jubilaci  Krystyna i Czesław Ligajowie  z Januszewa z 
okazji 50-lecia ślubu otrzymali medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznane przez prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego i listy gratulacyjne. W imieniu głowy państwa 
wręczył  je Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki w obecności  
Kierownika USC w Chełmży i najbliższej rodziny Jubilatów.
Państwo Ligaj od urodzenia zamieszkują w Gminie Chełmża w 
Januszewie. Wychowali wspólnie pięcioro dzieci i w swojej jesieni 
życia doczekali się ośmiorga wnucząt. Obecnie emeryci. Swoje 
gospodarstwo rolne przekazali swojemu synowi. Pan Czesław 
przez wiele lat pełnił funkcję sołtysa sołectwa Januszewo – 
Dźwierzno.
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Sprawy obywatelskie

Dzień Dziecka w Mirakowie
 W niedzielę 2 czerwca w Mirakowie 
odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez 
KGW Mirakowo z okazji Dnia Dziecka. Tego 
dnia pogoda wyjątkowo dopisała , więc każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Najmłodszych bawiły 
panie animatorki z CIK-u, odbyły się liczne 
zabawy i konkursy, oczywiście z nagrodami. Nie 
zabrakło parku zabaw dla dzieci, gdzie maluchu 
skakały i zjeżdżały do woli,w oryginalnym 
makijażu np: spidermana, pirata, kota, motyla 
lub biedronki. Dorośli zajadali się przysmakami 
przygotowanymi przez panie z KGW i głównego 
sponsora Restaurację Imperium. Były też lody, 
frytki, oraz ziemniaki pieczone z ogniska. Nie 
zabrakło muzyki, do tańca przygrywał Krzysztof 
Mikosz.Kto lubi niespodzianki mógł zafundować 
sobie los na loterii fantowej. Wszystkie losy 
były pełne, a nagrody bardzo atrakcyjne, m.in. 
weekend w Karczmie w Chełmnie,wizyty w 
salonach piękności, karnety na rower wodny czy 
kajak. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała 
Agencja Ochrony Mienia i Osób ,,TAURUS” 
z Chełmży. Nasz główny sponsor Hotel 
***Imperium ufundował dla każdego dziecka 
darmowy poczęstunek. Impreza nie odbyła by 
się gdyby nie hojność sponsorów, którym KGW 

składa serdeczne 
podziękowania: 
Hotel Imperium 
Chełmża - 
Mirakowo, salon 
k o s m e t y c z n y 
,,LAURA”, salon 
fryzjerski i 
k o s m e t y c z n y 
, , G R A C J A ” , 
Z b i g n i e w 
S t o l k o w s k i 
- armatura 
sanitarna, fi rma 
,,ROL”, ,,TAURUS”, fi rma ,,GROT - Mirakowo” 
p. Gembiccy, Agencja Ubezpieczeniowa 
Wojciech Trawiński, Karczma Chełmińska, 
ośrodek wypoczynkowy Grodno - Stella 
Blacharska, MANIA - meble z Chełmży, 
J.M.Ciołek, B.W.Owczarczyk, M.Cz.Tyszkiewicz, 
M.S.Krzemień, K.W.Piotrkiewicz, M.S.Kopik, 
V.K.Słumscy, M.A.Ritter, J.Gołaszewska. Panie 
dziękują również sołtysowi i radnej za pomoc 
w przygotowaniu festynu i zapraszają za rok na 
następny Dzień Dziecka.

KGW Mirakowo

W Bielczynach  świętowali 
Dzień Dziecka i Dzień Ojca

 KGW wspólnie 
z Sołtysem zorganizowało 
dla dzieci z Bielczyn Dzień 
Dziecka. Były konkursy i różne 
zabawy. Panie pamiętały o 
poczęstunku a Sołtys o słodkiej 
niespodziance dla maluchów.
23.06.2013r. po raz pierwszy 
w Bielczynach obchodzono 
Dzień Ojca. Rozegrany został 
mecz piłki nożnej ojcowie 
kontra synowie. Zwyciężyli 
ojcowie wynikiem 4:0.Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się konkursy 
dla dzieci oraz konkursy dla całych rodzin. 
Przybyłe na spotkanie mamy skorzystały z usług 
kosmetyczki i malowania paznokci. Było wesoło 

i rodzinie przy kiełbasce z grilla oraz cieście 
szybko minął czas.
Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli 
przy organizacji spotkań.

Danuta Powaszyńska

Podziękowanie
 Serdecznie podziękowanie za 
udział w ostatniej drodze mojego syna 
Mikołaja Dondalskiego w dniu 4.07.2013 
r. Sołtysowi wsi Dziemion, delegacji ze 
szkoły w Zelgnie, Przyjaciołom, Kolegom, 
Koleżankom, Mieszkańcom Dziemion. Za 
modlitwę, wiązanki, wieńce Serdeczne Bóg 
zapłać.

Składa Mama i Siostra

ZŁOTE GODY

PARA NA MEDAL!

O tym trzeba napisać…
Dotychczasowe doświadczenia (moje 

i ludzi, których znam) z fi rmami budowlano-
remontowymi były, nomen – omen(?), mało 
budujące. Na tym tle ekipa   pana Krzysztofa 
Makowieckiego kierowana przez Marka 
Karczmarczyka to zupełna nowość!

W ostatnich latach cały fundusz 
sołecki przeznaczaliśmy na wyposażenie 
wiejskiej świetlicy i kuchni. Kupowaliśmy stoły, 
krzesła, kuchenkę, termę, nagrzewnice gazowe 
i mnóstwo drobnego sprzętu, aż wreszcie 
przyszedł czas na kapitalny remont pomieszczeń 
nieodnawianych od czasu budowy. Nasz fundusz 
jest bardzo skromny, więc obawialiśmy się, że 
efekty nie zachwycą. I tu pełne zaskoczenie! 
Panowie Makowiecki i Karczmarczyk tak 
wykorzystali  swoją fachowość i nasze pieniądze 
, że rezultaty przerosły nasze nadzieje. Pan 
Karczmarczyk ujął nas swoim zaangażowaniem, 
życzliwością i taktem. Poznając  plany, nie mówił 
„ to się nie uda”, ”tak się nie da zrobić”, „na to nie 
wystarczy”. Mówił „przemyślę to” i przyjeżdżał 
z propozycjami, objaśniał sposób wykonania, 
wybór materiałów, możliwość obniżki kosztów 
bez rezygnacji z końcowego wyniku.   Kierował 
nas tam, gdzie   tanio, a nawet sam szukał i 
kupował.   Naprawdę, ten majster zna swoją 
robotę! Szef fi rmy i kierownik robót rzetelnie 
potraktowali zadanie i mądrze gospodarowali 
skromnym funduszem, więc mamy 
kuchnię   estetyczną i funkcjonalną, o wysokim 
standardzie. Dodam jeszcze, że pracownicy 
zaczynali dzień punktualnie, zakończyli rzecz w 
terminie, zostawili po sobie idealny porządek, a 
na koniec z własnej ochoty zawiesili kilkanaście 
szafek. Nasi mężczyźni zrobiliby to pewnie nie 
gorzej, ale na pewno zajęłoby im to dni, a nie 
godziny.

Serdeczne podziękowania od 
Szerokopasu, a od KGW przede wszystkim!                   

Danuta Syryczeńska



Sprawy obywatelskie
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INICJATYWY SOŁECKIE

II BIESZCZADZKA WYPRAWA
 Sołectwo Liznowo zorganizowało 
wycieczkę w Bieszczady. Dotarliśmy do 
Łańcuta, zwiedzaliśmy zamek, stajnie i 
wozownię. Polecam tym, którzy nie widzieli. 9 
lipca większość uczestników zdobyła najwyższy 
szczyt Bieszczadów Tarnicę (1346 m n.p.m.). 
1o lipca pojechaliśmy na Ukrainę do Lwowa. 
Urzekły nas piękne zabytki, a w zadumę wprawił 
nas cmentarz Orląt Lwowskich na, którym 
mamy wspólne zdjęcie. Powodzeniem cieszyła 
się chałwa i krówki od wschodnich sąsiadów. 11 
lipca zwiedzaliśmy tamę na zalewie solińskim. 
Potem mała grupa weszła na Koziniec (521 m 
n.p.m.) reszta pływała statkiem po Solinie. 12 
lipca pojechaliśmy na Węgry. W Miskolcu w 
grotach solnych zażywaliśmy kąpieli. W drodze 
powrotnej w okolicach Tokaju w piwniczce 
degustowaliśmy wino i jedliśmy golonkę. 13 lipca 
po śniadaniu ruszyliśmy do domu. Po drodze 
zwiedzaliśmy piękny Lublin, a potem w strugach 
deszczu Kazimierz Dolny nad Wisłą. Nocą 
podziwialiśmy stadion narodowy w Warszawie. 
Dziękujemy p. S. Stasieczek za wsparcie, oraz p.K. 
Lewandowskiemu z Zelgna właścicielowi fi rmy 
DIAGNOTEST za pomoc fi nansową.

KAPLICA W ROZBUDOWIE 

Warto się przyłączyć
 W Kończewicach kolejne ożywienie, 
którego owocem będzie piękna kaplica, a być 
może kościół fi lialny. W intencji  parafi an i 
powodzenia w prowadzeniu  inwestycji modlili 
się mieszkańcy Kończewic pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Józefa Szamockiego. W 
środowy wieczór (3 lipca 2013r.) do kaplicy 
przybyło bardzo wielu wiernych. Wszyscy 
chcieli spotkać się z Księdzem Biskupem oraz 
innymi dostojnymi  gośćmi, do których należał 
ks. proboszcz parafi i w Chełmży K. Badowski, 
ks. G. Pszeniczny - proboszcz parafi i Biskupice, 
ks. T. Kozłowski z parafi i Nawra oraz ks. Tomasz 
Drzymalski z Torunia.
 Księdza Biskupa J. Szamockiego 
w imieniu lokalnej społeczności witał Wójt 
Jacek Czarnecki, Mirosław Bytniewski jako 
przewodniczący Komitetu Rozbudowy Kaplicy 
oraz pani sołtys Sylwia Barańska. W skład 
miejscowej rady parafi alnej wchodzą: Mirosław 
Bytniewski, Zenon Kalita, Jolanta Łuczak i 
Jerzy Gałka. Członkowie Komitetu Rozbudowy 
Kaplicy z dużym zaangażowaniem zbierają co 
miesiąc datki od parafi an, koordynują prace 

budowlane, spotykają się z 
wykonawcami inwestycji. 
Witając Księdza Biskupa 
Wójt opowiedział o wielu 
szczytnych inicjatywach, 
które były udziałem 
mieszkańców Kończewic w 
minionych latach. Po okresie 
odpoczynku i regeneracji 
sił, wieś przystąpiła do 
kolejnego działania, którym 
jest remont kaplicy- 
powiedział Jacek Czarnecki. 
By podjęty wysiłek 
zaowocował jak najlepiej 
potrzebne jest wspólne 
działanie wielu ludzi. Znając 
mieszkańców Kończewic 
plan się powiedzie.- Dobrze 
się stało, że miejscowi 
parafi anie mają duże wsparcie w osobie ks. 
Tadeusza Kozłowskiego, który mając  wiele 
pracy w odnawianiu nawrzańskiego kościoła, 
znajduje czas dla Kończewic i mocno wspiera 

rozpoczętą rozbudowę - dodał Wójt. 
Za pomoc należą się podziękowania 
ks. Badowskiemu oraz ks. 
Pszenicznemu oraz pracownikom 
Urzędu Gminy a także sympatykom 
tej budowy, którzy pomagając 
pozostają anonimowi.
Po poważnych problemach z 
umacnianiem fundamentów, z 
„dorabianiem” wieńca nadchodzi 
czas na zmianę pokrycia dachowego, 
które ładnie skomponuje się z 

dobudowanym fragmentem kaplicy. Pracy jest 
sporo, ale warto się przyłączyć. Tak samo jak do 
organizacji uroczystego spotkania z Księdzem 
Biskupem, który nie szczędził słów uznania 
wszystkim angażującym się osobom w oprawę 
Mszy św.
Biskup J. Szamocki bardzo interesuje się losami 
kaplicy w Kończewicach i dlatego z wielką 
radością przybył, aby wspólnie modlić się w jej 
wnętrzu. Trzeba dodać, że sprawowanie Mszy 
św. przez Księdza Biskupa w Kończewicach 
przejdzie do historii tej społeczności.

E.Cz.
Nr konta: 68 9484 1017 2600 0228 0938 0001 
Z dopiskiem : „Ofi ara na Rozbudowę Kaplicy w 
Kończewicach”

Dziękujemy za wsparcie

Barbara Pawella



Edukacja i kultura
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III DZIEŃ RODZINY 
W ZELGNIE 

     W czerwcu w Zelgnie 
odbył się już III Dzień Rodziny 
organizowany przez Ośrodek 
Przedszkolny Ziemi Gotyku 
oraz Bibliotekę Samorządową. 
Tego dnia pogoda dopisała, 
zatem wszystkie atrakcje 
odbyły się na świeżym powietrzu obok 
miejscowej Pastorówki. Było mnóstwo zabaw i 
niespodzianek dla najmłodszych i ich rodziców, 
więc każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla 
siebie. 
„Gwiazdeczki z Biblioteczki” pod okiem pani 
Jolanty Pawełczyk, otworzyły piknik rodzinny 
występem. Nie zabrakło również wspólnych 
śpiewów i pląsów  w rytm popularnych utworów 
muzycznych. Dzięki zaangażowaniu rodziców 
udało nam się zorganizować mini plac zabaw 
dla dzieci z trampoliną, co sprawiło dzieciom 
ogromną radość. Oczywiście było również 
ognisko z kiełbaskami, mnóstwo słodyczy i 
innych pyszności. Nie zabrakło też konkursów 
z nagrodami. Tego dnia wszyscy okazali się 
zwycięzcami. 
Wszystkim, którzy przyczynili  się do tego , 
aby impreza kolejny raz odbyła się , należą się 
serdeczne podziękowania. 
Mamy nadzieję , że za rok znów się spotkamy!

Karolina Patalon

WAKACJE W BIBLIOTECE 
W ZELGNIE

 U NAS W WAKACJE JEST BARDZO 
WESOŁO. Biblioteka tętni życiem. Mamy naukę 
tańca, którą prowadzi Paulina Lewandowska, 
chodzimy do Malwy na zajęcia z rękodzieła, 
uczestniczymy w  zajęciach  kulinarnych, wspól-
nie  czytamy książki, malujemy w plenerze.
Pozdrawiamy i zapraszamy do Zelgna.

J.Pawełczyk

INICJATYWY CIK-u

Warsztaty na Zapiecku
Trwa realizacja „małego projektu” 

pt. Utworzenie Szkółki rękodzieła ludowego 
i tradycji ZAPIECEK . Zapiecek to projekt 
współfi nasowany w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów w ramach środków LGD 
Ziemia Gotyku.

W okresie od maja 2013 roku do 
września 2013 roku w Gminie Chełmża  
odbywają się  zajęcia rękodzielnicze, 
artystyczne i plecionkarstwo.   W ramach 
realizacji operacji wykorzystywane są  lokalne 
zasoby historyczne i kulturowe. Zajęcia 
odbywają się  w dwóch miejscach na terenie 
Gminy Chełmża: Zelgno (Pracownia Malwa)  
i Sławkowo (Poniatówka). W warsztatach 
uczestniczy kilkadziesiąt osób z Gminy 
Chełmża. Do tej pory odbyło się 12 warsztatów 
rękodzielniczych w każdej miejscowości czego 
efektem przepiękne dzieła artystyczne: jedwabne 
róże, obrazy na drewnie i na szkle, róże z krepy, 
biżuteria, kolorowe rzeźby. Jednym z ciekawych 
warsztatów były warsztaty plecionkarstwa z 
wikliny, które odbyły się 8 sierpnia w Zelgnie i 
w Sławkowie. Warsztaty poprowadził instruktor 
rzemiosła wikliniarskiego pan Wojciech 
Solka z Mazowsza współpracujący m.in. z 
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas 
warsztatów uczestnicy mieli  okazję poznać 
warsztat wikliniarza oraz podstawowe techniki 
wikliniarskie. 

W ramach projektu odbyła się także 
wycieczka do Muzeum Etnografi cznego do 
Torunia. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach pt. 
100 lat temu na wsi. Zwiedzający  poznali  realia 
życia mieszkańców dawnej wsi na Kujawach 
i Pomorzu  –  jak mieszkano, jak pracowano, 

jak spędzano czas świąteczny oraz czynnie 
uczestniczyli w warsztatach wycinanki z papieru 
jak też poznano strój kujawski poprzez ubranie 
jednej z uczestniczek. Zwiedzanie zakończył 
poczęstunek ciastem drożdżowym i kawą 
zbożową. 

Od czerwca Pracownia Malwa 
zyskała dodatkowe pomieszczenie, które teraz 
pełni funkcję Sali warsztatowej dla dzieci,  
w przyszłości przeznaczone na pracownie 
garncarską. W Sławkowie Poniatówka zyskała 
odmalowane okiennice w różane malowidła 
oraz we wnętrzu odmalowany komin w różane 
krzewy.

Projekt ZAPIECEK, to przede 
wszystkim aktywne tradycyjne rzemiosło 
oraz aktywizacja społeczności lokalnych i 
podejmowanie przez nich działań na rzecz 
swoich miejscowości. 

Na zakończenie projektu we wrześniu  
zostanie zorganizowana impreza promocyjna 
w Sławkowie tuż przy Poniatówce promująca 
projekt, wytworzone dzieła artystyczne i lokalne 
dziedzictwo.                             Justyna Błaszczyk 

GRZYWNA
Szkoła Języków Obcych FINE

 Od września w świetlicy w Grzywnie rozpoczną się 
zajęcia języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Przewiduje 
się co najmniej 8 godzin zajęć w miesiącu (2 razy w tygodniu, w 
godzinach popołudniowych, każde zajęcia trwać będą 50 minut).
Odpłatność za każdy miesiąc zajęć wynosi 100 zł. 5 września o 
godzinie 17:00 w świetlicy odbędzie się zebranie dotyczące podziału 
na grupy, godzin zajęć oraz innych spraw organizacyjnych. Na 
zebraniu tym pobierane również będą opłaty za pierwszy miesiąc 
zajęć. Więcej informacji pod nr tel. 505 972 950.

 Sołtys, Rada Sołecka Sołectwa Sławkowo oraz sympatyczki 
zajęć sportowych zapraszają do udziału w zajęciach z AEROBIKU, 
które rozpoczną się od 2 września br. i będą prowadzone w każdy 
poniedziałek i środę miesiąca o godzinie 18:15 w Szkole Podstawowej 
w Sławkowie. Zajęcia poprowadzi instruktorka Pani Małgorzata 
Szczapińska. Zgłoszenia należy kierować pod nr. tel. 605 898 375. 
Opłata 10 zł miesięcznie.
Spotkania realizowane w ramach programu pn. „Wieś aktywna – 
mozaika inicjatyw dla zdrowia”, współfi nansowane przez Samorząd 
Gminy Chełmża. Zabieramy: strój i obuwie sportowe, mile widziana 
karimata = ręcznik, ciężarki = 2x0,5l wody.

Zapraszamy
Organizatorzy

Aerobik - czas start!



Edukacja i kultura
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Lista sponsorów „Jarmarku 
Pluskowęskiego z Rybą” 

Pluskowęsy 2013’
1. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego 
„KALCHEM”- Wielki Głęboczek
2. Firma „Frank” w Chełmży - Franciszek 
Krutelewicz
3. Gospodarstwo Rolne w Sławkowie - Andrzej i 
Remigiusz Wiśniewscy
4. Firma Handlowa „ROL” w Chełmży - Dariusz 
Słowiński
5. Firma „SEPPA” Warszewice -  Jerzy Gil i 
Paweł Węgrzyn
6. Firma „HYDROSYSTEM” z Głuchowa
7. Firma „ABT MOTOR” z Chełmży ul. 
Dworcowa
8. Bank PKO z Chełmży
9. Gospodarstwo Rolne Halina i Bogdan 
Cybulowie
10. Myjnia bezdotykowa w Chełmży 
ul. Wyszyńskiego- Violetta i Mirosław 
Siudowscy
11. Masarnia Kalinowscy- Kończewice 
Ogrodniki
12. Barbara i Józef Majewicz z Kończewic
13. Gospodarstwo Rolne z Witkowa - Danuta i 
Marek Bas

Podziękowanie
 Wójt Gminy Chełmża, 
współorganizatorzy: Radny Gminny 
Pluskowęs i Zalesia Henryk Fałkowski 
i Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża dziękują  wymienionym 
Sponsorom za udzielone wsparcie fi nansowe 
i rzeczowe na potrzeby organizacyjne I 
Jarmarku Pluskowęskiego w dniu 6 lipca br. 
 Państwa hojność przyczyniła się 
do uatrakcyjnienia programu imprezy, a tym 
samym    do zadowolenia jej uczestników. 
Jednak, aby takie imprezy kontynuować, 
potrzebni są ludzie dobrej woli - właśnie 
tacy jak Państwo. Być może dzięki Państwa 
uczestnictwu i wsparciu, również w 
przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się 
z udanego II Jarmarku Pluskowęskiego w 
Gminie Chełmża.

IMPREZY GMINNE

KOLOROWY JARMARK W PLUSKOWĘSACH
 Kolorowych jarmarków, blaszanych 
zegarków, pierzastych kogucików, baloników 
na druciku…. Podsumowując dzisiaj Jarmark 
Pluskowęski, na który złożyło się wiele 
ciekawych atrakcji można z sentymentem nucić 
znaną niegdyś piosenkę Maryli Rodowicz i 
powspominać tę imprezę.

  Pierwszy Jarnark Pluskowęski 
zorganizowany w Pluskowęsach przypomniał 
uczestnikom o tradycji dawnych jarmarków i stał 
się świętem nie tylko dla mieszkańców gminy, ale 
również dla przybyłych do gminy  wystawców z 
wyrobami rękodzielniczymi z wikliny, drewna, 
ceramiki, twórców ludowych - koronkarzy, 
papieroplastyków, malarzy czy hodowców. 
Zorganizowane w Pluskowęsach święto rzemiosła 
w formie jarmarku, to nowa propozycja festynu 
w Gminie Chełmża. To również dobra zabawa 
dla wszystkich przy muzyce lekkiej i przyjemnej 
oraz miłej dla ucha. Gwiazdą tegorocznego 
Jarmarku był polski artysta w amerykańskim 
stylu – Andrzej Cierniewski. 

W taneczne rytmy zaprosili uczestników jarmarku 
dwa kolejne zespoły : kapela Sami Swoi z Rypina  
i zespół APPLAUSE. Z dużym zainteresowaniem 
spotkały się konkursy: wędkarski i konkurs 
rodeo dla odważnych. W obydwu konkursach 

zwycięzcy zostali 
uhonorowani atrakcyjnymi 
nagrodami. Jarmarkowi 
towarzyszyła również zbiórka 
publiczna zorganizowana 
przez Społeczny Komitet 
Organizacyjny Jarmarku 
w Pluskowęsach. Dochód 
z prowadzonej sprzedaży 
specjalnych cegiełek  zasilił 
piłkarski obóz szkoleniowy 
dla dzieci i młodzieży 
z Gminy Chełmża. Na 
kupujących cegiełki także 
czekały atrakcyjne nagrody i 
upominki, chociażby skuter, którego właścicielką 
stała się jedna z mieszkanek naszej gminy. 
Nagrody w konkursach i na podsumowanie 
sprzedaży cegiełek ufundowali prywatni 
sponsorzy. Udanym widowiskiem w późnych 
godzinach wieczornych okazał się przygotowany 
przez organizatorów pokaz sztucznych ogni- 

FIRE SHOW, którego efekty można 
było podziwiać nad miejscowym 
jeziorkiem. Jarmark zakończyła 
wakacyjna zabawa taneczna, która  
potrwała prawie do białego rana.  
             JARMARK PLUSKOWĘSKI 
Z RYBĄ PLUSKOWĘSY 2013”  to 
impreza współfi nasowana przez Unię 
Europejską ze środków fi nansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
zapewniająca inwestycje w 
zrównoważone rybołówstwo.
      Organizatorem imprezy był 
Wójt Gminy Chełmża Jacek 
Czarnecki, a wszelkie atrakcje zostały 
zorganizowane przy udziale Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy 

Chełmża, Urzędu Gminy Chełmża i Radnego 
Gminnego  Pluskowęs  Henryka Fałkowskiego.

K.Orłowska
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Sport gminny i szkolny

Lipiec na Orliku w Pluskowęsach
 Pierwszy miesiąc wakacji przyciągnął 
na Orlika wielu uczestników zajęć sportowych. 
Zaplanowany harmonogram zajęć cieszył się 
wielkim zainteresowaniem. 
W pierwszym tygodniu miesiąca. odbywały 
się zajęcia sportowe dla uczniów młodszych 
klas szkół podstawowych tzw. „Wakacyjne 
przedszkole piłkarskie”. W treningach, 
systematycznie uczestniczyło 30 uczestników 
z terenu gminy Chełmża. Piłka nożna stała 
się dobrym sposobem na spędzenie wolnego 
czasu. Zainteresowała zarówno chłopców jak 
i dziewczęta. Treningi piłkarskie urozmaicone 
były wyjściami nad jezioro, kąpielą w pobliskim 
jeziorze Chełmżyńskim oraz grami ruchowymi. 
Młodzi piłkarze mieli możliwość dokładnego 
poznania i zrozumienia zasad gry w piłkę 
nożną jak i poprawienia swoich umiejętności 
praktycznych. Ten krótki czas wystarczył, by 
można było odkryć kilka talentów drzemiących 
w naszych maluchach.  Wszyscy uczestnicy 
wykazali sie wielkim zaangażowaniem. 
Poznawali swoje jeszcze nie odkryte możliwości. 
Dzięki życzliwości sponsorów: Urzędowi 
Gminy w Chełmży, Państwu A.J. Węgrzynom z 
Zalesia oraz pani A. Lewandowskiej z Chełmży 
uczestnicy mieli zapewniony codziennie posiłek. 
Spotkania zakończono wspólnym ogniskiem 
przy którym samodzielnie upieczono kiełbaski 
i zjedzono pyszne ciasta przygotowane przez 
mamy młodych piłkarzy. Na koniec każdy z 
uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i 
kubek szczęścia. Obecnie większość uczestników 
„Przedszkola” systematycznie dwa razy w 
tygodniu uczestniczy w treningach na terenie 
Orlika. 

W nocy z 19 na 20 lipca odbył się Turniej 
Nocny w Piłce Nożnej o Puchar Radnego 
Pluskowęs- Zalesia, który przyciągnął wielu 
starszych sympatyków piłki nożnej. W turnieju 
wzięło udział aż 12 drużyn z pobliskiego 
regionu. Rozgrywkom towarzyszył doping 
licznie zgromadzonych kibiców, a także wspólne 
grillowanie, spotkania przy kawie i słodkim 
poczęstunku. Zawody rozgrywano w dwóch 
grupach, z których wyłoniono fi nalistów. O 
świcie wręczono pamiątkowe dyplomy, puchary 
i nagrody dla zwycięzców. Pierwsze miejsce 

zdobyła drużyna z Chełmży- „Varsowia”, drugie 
Orzechowo, a trzecie przypadło w udziale 
miejscowej drużynie- „Torpedos” z Pluskowęs. 
Koszty organizacji Turnieju zostały pokryte przez 
miejscowego radnego p. H. Fałkowskiego oraz 
funduszy pochodzących ze składek uczestników.
Mamy nadzieję, że druga połowa wakacji 
przyciągnie również na teren Orlika rzesze 
sympatyków sportu.

E. Rutkowska
M. Zając

Na zdj. uczestnicy „Przedszkola piłkarskiego”

Młodzież Gminnego Klubu Sportowego 
„CYKLON” nad morzem

 Stało się tradycją, że od siedmiu 
lat młodzi piłkarze Cyklonu wyjeżdżają na 
tygodniowe obozy sportowo- rekreacyjne. 
Inicjatorem takich wyjazdów od lata 2007 
roku jest Zenon Sadowski, zajmujący się 
szkoleniem młodych piłkarzy w Gminnym 
Klubie Sportowym „CYKLON”. Jest to nagroda 
za cały sezon piłkarski, trud i poświęcenie 
włożone w treningi. Zarazem jest to możliwość 
wspólnego spędzania czasu w różnych 
atrakcyjnych miejscowościach i doskonalenia 
swoich piłkarskich umiejętności. Dwukrotnie 

obozy sportowo-rekreacyjne odbywały się we 
Wierzchach koło Tlenia, następnie w Pile Młyn 
i Nowym Mieście Lubawskim. Tym razem w 
dniach 9-15 lipca obóz odbył się w pięknej, 
nadmorskiej miejscowości- Kołobrzegu. Grupa 
liczyła 23 uczestników oraz 3 opiekunów: 
Marek Zając- trener juniorów starszych, Zenon 
Sadowski- trener trampkarzy oraz Marian 
Bożejewicz- rodzic. Zajęcia odbywały się przede 
wszystkim na piaskach polskiego wybrzeża. 
Frajdą była kąpiel w morskich falach. Dla 
niektórych uczestników obozu było to pierwsze 

spotkanie z morzem. 
Organizatorzy chcieliby 
podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
wyjazdu młodzieży, a w 
szczególności: Starostwu 
Powiatowemu, panu wójtowi 
Jackowi Czarneckiemu, 
v-ce przewodniczącej Rady 
Gminy pani Stanisławie 
Stasieczek, v-ce wójtowi 
Kazimierzowi Bobrowi oraz 
rodzicom.

Z.Sadowski

BEZPIECZEŃSTWO

DOCENILIŚMY 
POLICJANTÓW

 Z okazji tegorocznych obchodów 
Święta Policji Wójt Gminy Chełmża 
w imieniu samorządu gminnego 
docenił starania i prace policjantów z 
Chełmżyńskiego Komisariatu Policji. 
Listy gratulacyjne i drobne upominki 
podczas wojewódzkich obchodów Święta 
Policji w dniu 18 lipca br. w Toruniu z 
rąk Zastępcy Wójta Gminy Chełmża  
Kazimierza Bobera odebrali panowie 
policjanci: st. sierżant Paweł Błaszczak i 
mł. aspirant Marcin Michałek.
 Dwaj wymienieni policjanci 
uhonorowani zostali za rzetelnie i wzorowo 
realizowane zadania z zakresu profi laktyki 
społecznej, ścigania sprawców przestępstw 
i wykroczeń, za umiejętne wpływanie na 
poprawę stanu bezpieczeństwa. 

KO
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Serwis informacyjny

Wielki Konkurs z okazji 175-lecia Nordzucker!
Pytania konkursowe
1. W jakich dwóch zakładach spółki Nordzucker Polska 

prowadzony jest przerób buraków?
a) Opalenica i Chełmno
b) Chełmża i Szamotuły
c) Mełno i Krasiniec
d) Chełmża i Opalenica

2. Na którym miejscu pod względem produkcji cukru w 
Europie jest Koncern Nordzucker?
a) 2
b) 4
c) 5

3. Jak nazywamy ciemnobrązowy syrop o lepkiej konsystencji 
pozostały po ostatnim stopniu krystalizacji?
a) sok surowy
b) brzeczka
c) melas

4. Kiedy odbywają się zbiory buraka cukrowego?
a) wiosną
b) latem
c) jesienią

5. W którym roku odbyła się pierwsza kampania w Chełmży?
a) 1882
b) 1881
c) 1884

6. Jaka jest staropolska nazwa cukru?
a) szneka
b) glanc
c) faryna

7. Chemiczna nazwa cukru białego:
a) sacharoza
b) skrobia
c) polifenyloketoza

8. Kartki na cukier w czasach PRL miały symbol
a) P-2
b) M-2
c) C-20

9. Cukru w cukrze znajduje się: 
a) Maksimum 150,3%
b) Minimum 50,1%
c) Minimum 99,7%

Hasło reklamowe najlepiej pasujące do marki 

SweetFamily (max 20 znaków):

………………..………………………………………
……………….………………………………………
…….................………………………………………

Wypełnij również na odwrocie strony

Gospodarka mieniem
NIERUCHOMOŚCI I GRUNTY NA SPRZEDAŻ

Wójt Gminy Chełmża ogłosił przetargi na sprzedaż następujących 
nieruchomości:
- działka nr 50/5 o pow. 0,4333 ha położona we wsi Dźwierzno, 
   cena wywoławcza  58.650,00 zł;
- działka nr 50/6 o pow. 0,3479 ha położona we wsi Dźwierzno, 
   cena wywoławcza  50.100,00 zł;
- działka nr 93/1 o pow. 1,8200 ha położona we wsi Kończewice, 
   cena wywoławcza 166.950,00 zł;
- działka nr 173/1 o pow. 1,3509 ha położona we wsi Zelgno, 
   cena wywoławcza 35.000,00 zł;
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 2 września 
2013 r. Przetargi odbędą się w dniu 10 września 2013 r. od godz. 900 w Urzędzie 
Gminy Chełmża, ul. Wodna 2. Szczegółowe informacje można uzyskać od osoby 
prowadzącej postępowanie p. Hanny Salamończyk w Urzędzie Gminy Chełmża, 
ul. Wodna 2, tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 37 lub na stronie internetowej Gminy 
www.bip.gminachelmza.pl zakładka „oferty inwestycyjne/nieruchomości”.
 Została wszczęta procedura sprzedaży nieruchomości gruntowych, 
położonych  na terenie Gminy Chełmża. Rada Gminy Chełmża podjęła stosowne 
uchwały przeznaczając do sprzedaży w drodze przetargu wymienione niżej 
nieruchomości:
- działka nr 55/2 o pow. 4,3200 ha położona we wsi Zajączkowo, 
   cena wywoławcza  134.000,00  zł; 
- działka nr 95/7 o pow. 0,3069 ha położona we wsi Zajączkowo, 
   cena wywoławcza  13.000,00  zł; 
- działka nr 45/1 o pow. 5,5400 ha położona we wsi Zajączkowo, 
   cena wywoławcza  183.000,00  zł; 
- działka nr 120/1 o pow. 1,3480 ha położona we wsi Zajączkowo, 
   cena wywoławcza 49.200,00  zł; 
- działka nr 115/14 o pow. 0,7932 ha położona we wsi Głuchowo (Windak), 
   cena  wywoławcza  124.100,00  zł; 
- działka nr 40/4 o pow. 1,5140 ha położona we wsi Świętosław, 
  cena wywoławcza 69.100,00 zł.
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Słodki Jubileusz
 Koncern Nordzucker już od 175 lat osładza życie 
Europejczykom! Z okazji wyjątkowej rocznicy fi rma przybliża 
czytelnikom KURENDY swoją historię.
Koncern Nordzucker jest drugim co do wielkości producentem cukru w 
Unii Europejskiej. Jego tradycja i doświadczenie sięgają roku 1838, kiedy 
to kilku rolników w Klein Wanzleben wspólnymi siłami uruchomiło 
cukrownię, kładąc w ten sposób podwaliny pod dzisiejszą spółkę 
Nordzucker AG.
Początki były trudne: buraki zawierały zbyt mało cukru, wyposażenie 
techniczne ograniczało się do kilku prostych urządzeń, a konkurowanie 
z trzciną cukrową było wyzwaniem. Jednakże po otrzymaniu dotacji 
państwowych, cukrownictwo zaczęło się gwałtownie rozwijać. Cukrownia 
w Klein Wanzleben weszła w fazę aktywnego wzrostu, w szczególności po 
dołączeniu do grona akcjonariuszy rodzin Rabbethge i Giesecke. 
Po tych trudnych początkach nadszedł okres niesamowitej ekspansji. Lata 
1860-1990 to czas zwany złotym wiekiem cukrownictwa dla północnych 
Niemiec. Wzrastało zapotrzebowanie na cukier, a postępy technologiczne 
umożliwiły zwiększenie wielkości produkcji przy jednoczesnym obniżeniu 
cen. Dzięki nowym metodom uprawy, nawozom mineralnym oraz 
lepszemu materiałowi siewnemu, zbiory i zawartość cukru w burakach 
wzrosły, a uprawa stała się możliwa w regionach, które wcześniej uznawano 
za nieodpowiednie do uprawy buraka cukrowego.
Niestety po fali sukcesów cukrownie musiały stawić czoła nowym 
problemom. Pomyślny rozwój branży cukrowniczej został zatrzymany 
przez konfl ikty zbrojne i kryzysy ekonomiczne. Lata 1918 - 1945 to 
okres utraty rynków eksportowych, gospodarki nakazowej, problemów 
z zaopatrzeniem, zniszczenia zakładów oraz upraw. I choć już wcześniej 
można było zaobserwować problemy w branży cukrowniczej, wskutek 
spowszechnienia cukru, to czynnikiem który miał największy wpływ na jej 
osłabienie w północnej części kraju był podział Niemiec. Po ich ponownym 
zjednoczeniu w 1990 roku miejsce małych cukrowni zajęły duże podmioty, 
zdolne do wydajniejszej pracy przy niższej liczbie zakładów, czego 
przykładem może być utworzona w 1997 roku spółka akcyjna Nordzucker 
AG.
Koncern Nordzucker posiada udziały w rynku i kwoty cukru pochodzące 
sprzed 1997 roku – w tym w Europie Wschodniej – i również z tego powodu 
udaje mu się podtrzymać wzrost w podstawowej gałęzi działalności. 
Połączenie w drodze przejęcia Union-Zucker przez Nordzucker AG 
w 2003 roku zakończyło integrację północnoniemieckiego przemysłu 
cukrowniczego. Nabywając w 2009 roku NordicSugar, Nordzucker 
AG zrobiła zdecydowany krok w przyszłość. Północnoniemiecka 
spółka cukrowa ostatecznie przyjęła postać europejskiego koncernu 
spożywczego, zatrudniającego przeszło 3000 pracowników w 18 zakładach 

w Europie, utrzymując sukcesy 
wypracowane w przeszłości.
Obecnie Nordzucker prowadzi 
dynamiczną ekspansję 
swoich produktów na rynku 
europejskim. Warto przy 
tym podkreślić, że kwestie 
środowiska naturalnego oraz 
zrównoważonej gospodarki są 
głównymi fi larami polityki fi rmy, 
czego wyrazem jest nieustanne podwyższanie standardów ekologicznych. 
Razem ze swoimi plantatorami fi rma zaopatruje rynek europejski nie tylko 
w cukier, środki słodzące oraz produkty pochodne, ale także w bioetanol, 
co pozwoliło jej zaistnieć na rynku paliw ekologicznych. 
Nordzucker prowadzi działalność w Polsce poprzez spółkę Nordzucker 
Polska S.A. z dwoma zakładami produkcyjnymi w Opalenicy 
(województwo Wielkopolskie) i w Chełmży (województwo Kujawsko-
Pomorskie). Marka pod którą funkcjonują różnorodne produkty z gamy 
cukrów to SweetFamily.

Wielki Konkurs z okazji 175-lecia Nordzucker!
 Mieszkasz w Mieście lub Gminie Chełmża? Myślisz, że wiesz 
wszystko o uprawie buraków i cukrownictwie? Odpowiedz na 9 prostych 
pytań, zaproponuj hasło reklamowe i zgarniaj cenne nagrody!

Imię*: ....................................................................................
Nazwisko*:............................................................................
Ulica*:....................................................................................
Nr domu*:.............................................................................
Kod pocztowy*:....................................................................
Miejscowość*:......................................................................
Adres e-mail:........................................................................
Telefon:..................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego 
warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w 
zakresie wskazanym w regulaminie.*

………………………….
podpis

* - pola obowiązkowe

Prawidłowe odpowiedzi należy podkreślić. Regulamin 
konkursu dostępny jest na stronie: www.nordzucker.pl oraz w 
portierniach zakładów Nordzucker w Chełmży i Opalenicy.
Zgłoszenie konkursowe należy przesłać pocztą na adres: 

Nordzucker Polska S.A. 
ul. 5 Stycznia 54

64–330 Opalenica
„KONKURS” (dopisek konieczny) 

l ub poprzez wypełnienie internetowego formularza na stronie: 
www.nordzucker.pl Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.10.2013r. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodach mailowo lub za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej do końca października
Organizatorem konkursu jest Nordzucker Polska S.A.

Cukrownia w Chełmży została wybudowana w 1881r. Pierwsza kampania 
odbyła się w roku 1882 i już 22 lata później cukrownia osiągnęła przerób 
dzienny na poziomie 3000 t. W roku 2008 zakład w Chełmży, jako pierwszy 
w Polsce rozpoczął profesjonalną rafi nację surowego cukru trzcinowego.
Podczas jednej kampanii cukrowniczej produkowanych jest tam około 80-
100 tys. ton cukru przy przerobie około 6 500 ton buraków cukrowych 
na dobę. Dzięki wyposażeniu zakładu w stację segregacji cukru możliwe 
jest dostarczanie do Klientów cukru o różnej granulacji kryształów. 
Ponadto cukier może być dostarczany do Klientów cukrowozami lub w 
opakowaniach jednostkowych.
Dzięki zaangażowaniu fi nansowemu i wielu inwestycjom przeprowadzonym 
przez Nordzucker zarówno zakład w Chełmży, jak i w Opalenicy należy 
do najbardziej nowoczesnych cukrowni w Polsce i obsługuje klientów 
międzynarodowych i lokalnych zarówno w sektorze przemysłowym jak i 
detalicznym.                       Artykuł sponsorowany


