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SZLACHETNE PODKOWY DLA PRACODAWCÓW

Podczas galowego „Wieczoru Pracodawcy” Gminy Chełmża jedenastu 
fi rmom wręczone zostały „Szlachetne Podkowy” w tegorocznej edycji 
Wyróżnienia Gminy Chełmża. Wyróżnienie to przyznane zostało tym 

razem w kategorii „przedsiębiorczość”. Wśród laureatów znalazły się fi rmy 
z długoletnimi tradycjami, znane i liczące się na rynku w swoich branżach i 
co najważniejsze - dające miejsca pracy. Foto Ł.P.        Patrz str. 5

ROK 2013 PODSUMOWANY

Wójt i Radni Gminni z udziałem mieszkańców podsumowali podczas 
grudniowej uroczystej Sesji RG miniony 2013  rok. Najbardziej 
zasłużone dla gminy osoby odebrały najwyższe tytuły i wyróżnienia.

Patrz str. 2

KOLĘDY NA KARNAWAŁ

Mieszkańcy Skąpego karnawał rozpoczęli od wspólnego kolędowania. 
Uroczysty koncert kolęd w miejscowej kaplicy  zagrała kapela góralska  
OCHODZITA przybyła aż z Beskidu Żywieckiego.

Patrz str. 10

GMINA CHEŁMŻA – 22. Finał WOŚP w liczbach

Łączna kwota: 37.758,49 zł.

GIMNAZJUM 
GŁUCHOWO

20.366,43

SZKOŁA PODSTAWOWA  
ZELGNO 
6.632,81

SZKOŁA PODSTAWOWA 
KOŃCZEWICE

8.700,00

GIMNAZJUM 
PLUSKOWĘSY

2.059,25
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UROCZYSTA SESJA PODSUMOWAŁA 2013 ROK
 Doniosła atmosfera, nagrody i 
wyróżnienia. W Grzywnie w dniu 17 grudnia 
minionego roku  odbyła się uroczysta Sesja 
Rady Gminy. Wójt i Radni podsumowali 
mijający rok i uhonorowali osoby najbardziej 
zasłużone dla gminy. 
 Podczas uroczystej sesji wręczone 
zostały najwyższe tytuły i wyróżnienia 
przyznawane przez Radę Gminy Chełmża i 
Wójta Gminy.  W tym roku  tytułem „Zasłużony 
dla Gminy Chełmża”  uhonorowane zostały 
osoby: Alicja Glaszka, Heliodor Marcinkowski i 
Ks.kan. Wiesław Roczniak.
To właśnie  starania takich osób  podczas  
ich wieloletniej działalności na rzecz swoich 
środowisk w głównej mierze przyczyniają się 
do społecznego, kulturalnego i gospodarczego 
rozwoju oraz promocji Gminy Chełmża. 
Wręczone zostały wyróżnienia Gminy Chełmża 
„Szlachetna Podkowa” za nowe inicjatywy i 
działania w roku 2013. Tegorocznych laureatów  
uhonorowano w następujących kategoriach: 
„Sport i rekreacja”:  UKS STOPER przy 
Gimnazjum w Głuchowie, Marek Zając ( 
animator sportu, prezes KSGCh CYKLON), 
Marcin Sadowski ( Gminny Organizator 
Sportu);  „Współpraca z samorządem Gminy 
Chełmża”: Wicemarszałek Senatu  RP Jan 
Wyrowiński, Poseł na Sejm  Janusz Dzięcioł, 
ppłk  Edward Kaniecki z Centrum Szkolenia 
Art. i Uzbrojenia im. gen.J. Bema w Toruniu, 
Radny Powiatu Toruńskiego Kazimierz 
Lewandowski;  „Kultura, sztuka i ochrona 
dziedzictwa narodowego”: Henryk Śmiałek 
Prezes OSP Skąpe ( za publikację „ 140 lat. OSP 
Skąpe”), Wojciech Rosiński ( współautor książki 
„ Druga młodość Supermana”); „Wzorowy 
pracownik” – Elżbieta Wieczorkowska ( SPOZ 
w Zelgnie); „Aktywny obywatel”: Stanisław 
Paziewski ( Grzywna), Marek Śmietana ( 
Nawra), Szymon Lewandowski ( Bielczyny); 
„Aktywna organizacja”: Stowarzyszenie Homo 
homini.  Poza tym za dotychczasowe osiągnięcia 
sportowe spośród młodzieży w gminie Wójt 
nagrodził trzech młodych sportowców: Jarka 

Zawadę ( SP Grzywna, kadra 
wojewódzka piłki nożnej), 
Monikę Bulińską i Agnieszkę 
Kozłowską ( Gimnazjum w 
Głuchowie, aktualne mistrzynie 
Polski w koszykówce rocznik 
1998). Za działania prowadzone 
na rzecz sołectw wyróżnienia 
Wójta Gminy Chełmża odebrali 
sołtysi: Marzena Młodzianowska 
– Sołtys Sołectwa Bogusławki, 
Ewa Kasprzak – Sołtys Sołectwa 
Kiełbasin, Tomasz Bereza – Sołtys 
Sołectwa Dziemiony,  Marcin 
Grzeszczak – Sołtys Sołectwa 
Grzywna. Podziękowania 
za współpracę i bezinteresowną pomoc w  
przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz 
dzieci i młodzieży  z Gminy Chełmża odebrał 
Wiesław Budziak  reprezentujący PZW Oddz. 
Toruń i członek Zarządu LGR RYBAK. Z kolei 
listem gratulacyjnym przekazanym na ręce 
kapelmistrza Jacka Kałamarskiego władze gminy 
uhonorowały tegoroczny jubileusz 145-  lecia 
Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej w Chełmży.
Ostatnia w tym roku sesja to także moment 
podsumowań. Wójt Jacek Czarnecki mijający 
rok  ocenił dla Gminy Chełmża i mieszkańców 
jako dobry. Gmina realizowała programy 
przyjazne dla mieszkańców. „ – Udało się nam 
rozpocząć budowę solarów, budowę oczyszczalni 
przyzagrodowych, rozpoczęliśmy inwestycje przy 
udziale funduszy unijnych z LGR RYBAK” – 
mówił podczas wystąpienia Wójt Czarnecki.  Rok 
2013 był również kolejnym rokiem korzystania 
ze środków Lokalnej Grupy Działania Ziemia 
Gotyku. Dzięki tym środkom powstało wiele 
infrastruktury w miejscowościach na terenie 
gminy. Zmiany zachodzące w gminie w takich 
obszarach jak porządek i estetyka, inwestycje, 
promocja gminy, życie kulturalne, oferta 
rekreacyjno – sportowa bardzo pozytywnie 
zostały ocenione przez mieszkańców w 
ankietach wypełnionych do nowej strategii. „ – 
Ta pozytywna ocena zmian w gminie wynikająca 
z ankiet do nowej strategii to największy prezent 

dla pracowników, 
Radnych i Wójta” 
– podsumował 
Wójt. Dokładnie 
to co wydarzyło się 
w gminie w ciągu 
mijającego roku i 
działalność Urzędu 
Gminy, jednostek 
o r g a n i z a c y j n y c h 
z o b r a z o w a ł a 
p r z e d s t a w i o n a 
przez zastępcę 
Wójta Kazimierza 
Bobera  prezentacja 
multimedialna i 
z a p r e z e n t o w a n y 
krótki fi lm 

promocyjny. To wszystko daje obraz gminy 
inwestującej i rozwijającej się. „ – Gmina Chełmża 
jest piękna, zdobywacie pieniądze, inwestujecie. 
Macie swój cel i oblicze gminy. Gmina się rozwija i 
to widać” – tak gminę ocenia dzisiaj Poseł Janusz 
Dzięcioł. Za realizację wszelkich przedsięwzięć w 
gminie, które dokonały się w ciągu roku podczas 
sesji podziękowanie na ręce Wójta i kadry złożył 
w imieniu Rady Gminy Przewodniczący Janusz 
Iwański.  

K. Orłowska

TYDZIEŃ  DLA STUDIUM 
GMINY CHEŁMŻA

ZAPRASZAM WSZYSTKICH 
PRZEDSTAWICIELI FIRM 

DO URZĘDU GMINY
W CHEŁMŻY UL. WODNA 2, 

POK. NR 16,
W DNIACH OD 27 STYCZNIA  
DO DNIA 01 LUTEGO 2014 R.

Udzielimy Państwu   informacji 
dotyczących opracowywanej zmiany 
,,Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Chełmża”, w tym o  wyznaczaniu nowych 
terenów inwestycyjnych na terenie gminy. 
Przyjmiemy  Państwa sugestie do nowego 
Studium. 

W trakcie trwania ,,Tygodnia dla 
Studium”  informacji będzie  udzielać  Pani 
Romualda Jagielska w godz. od 730  do 1400 
pok. nr 16 , tel. 56 675 60 76 wew. 47.
  Dodatkowo w dniach  31. 01. 2014 
r. w godz. od 1300 do 1600 oraz  01.02. 2014 r. w 
godz. od 1000 do 1200 w Urzędzie Gminy dyżur 
pełnić będzie urbanista, który   odpowie  na 
wszystkie Państwa  wątpliwości i zapytania 
dotyczące Studium.
Udzielimy ponadto informacji na temat 
możliwość odrolnienia gruntów i trudności z 
tym związanych. 
Obowiązujące ,,Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Chełmża”  dostępne  
jest na stronie internetowej Gminy Chełmża. 

bip.gminachelmza.pl
Wójt Gminy Chełmża

 Jacek Czarnecki
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SOŁTYSI PODSUMOWALI ROK 2013’
 Przedświąteczny czas to okazja do 
wielu spotkań i podsumowań mijającego 
roku. Grudniowe spotkanie Wójta Gminy 
Jacka Czarneckiego z Sołtysami odbyło się 
tym razem w świetlicy wiejskiej w Grzywnie. 
W związku z nadchodzącym końcem roku Wójt 
podziękował Sołtysom za przesłane życzenia 
świąteczne i zaproszenia do sołectw. Dziękował 
również sołtysom za przygotowane i złożone w 
terminie  wnioski budżetowe o podział Funduszu 
Sołeckiego na rok 2014. „- Cieszę się, że sołectwa 
posiadają  Plany Odnowy Wsi, które sprzyjają 
mądrym i zasadnym inwestycjom w sołectwach” 
– mówił Wójt Jacek Czarnecki.  Poza tym 
Wójt  poinformował Sołtysów o uchwalonym 
budżecie na przyszły rok. W porządku 
obrad spotkania znalazły się również  takie 
zagadnienia jak: podatki (stawki, zaległości), 
sprawa wpływów z wynajmu świetlic wiejskich, 
solary. Sołtysi zostali  poinformowani w sprawie 
przebiegu akcji odśnieżania, przede wszystkim 
jak powinien przebiegać system zgłoszeń. 
Sołtysom przedstawiona została również 
informacja na temat podsumowania nowego 
systemu gospodarki odpadami oraz w sprawie 
zabezpieczenia mienia gminnego przed zimą.
Ponadto Sołtysów poinformowano o planach 

na nadchodzący 
2014 rok, w tym 
między innymi 
o planowanym 
systemie obkaszania 
terenów zielonych 
w sezonie wiosna 
/ lato 2014 rok. 
Wszystkie poruszane 
podczas spotkania 
z a g a d n i e n i a 
objaśniali sołtysom 
i udzielali wszelkich 
odpowiedzi na 
zadawane pytania 
kierownicy i 
pracownicy poszczególnych referatów UG 
Chełmża. Udział w spotkaniu wzięli również 
Radni Gminni: Janusz Iwański – Przewodniczący 
RG, Stanisława Stasieczek – Wiceprzewodnicząca 
RG, Bogdan Kondej – Radny Gminny z Grzywny 
i Magdalena Kopik - Radna Gminna z Mirakowa.
Mimo świątecznego nastroju 
sołtysi także poruszali problemy 
ważne dla swoich miejscowości.
Spotkanie uświetnił występ artystyczny w 
wykonaniu dzieci z miejscowej Fili Biblioteki 

Samorządowej w Grzywnie. Następnie Sołtysi 
wspólnie z Wójtem Jackiem Czarneckim, 
pracownikami UG Chełmża i przybyłymi na 
spotkanie Radnymi zasiedli do wspólnego 
wigilijnego stołu.

K. Orłowska

ZEBRANIA WIEJSKIE 2014’
 W gminie ruszył tegoroczny cykl 
zebrań wiejskich podczas których spotykać się 
będą przedstawiciele władz samorządowych 
z mieszkańcami. Główny cel zebrań to 
sprawozdanie z działalności Rad Sołeckich za 
2013 r. a spotkania z władzami są przy okazji. 
Pierwsze z zebrań odbyło  się już 15 stycznia br. 
w Szerokopasie, a cały cykl spotkań zakończy 
zebranie mieszkańców Sołectwa Grzywna 
w dniu 07 marca br. Łącznie mieszkańców 
czeka tyle spotkań ile jest sołectw w gminie, 
czyli w sumie 28. Każdy z Sołtysów zgodnie 
z regulaminem sołectwa jest zobowiązany 
powiadomić mieszkańców o zebraniu  co 
najmniej trzy dni przed jego terminem w 
sposób tradycyjnie przyjęty ( kurenda  oraz 
poprzez wywieszenie zawiadomień w miejscach 
publicznych). Harmonogram zebrań dostępny 
jest również na www.gminachelmza.pl/
aktualności.

KO

Lp Data Godz. Sołectwo Miejsce
1 15.01 17.00 Szerokopas świetlica

2 16.01 18.00 Bogusławki Nawra-
świetlica

3 22.01 17.00 Mirakowo świetlica
4 23.01 19.00 Sławkowo szkoła 
5 27.01 17.00 Drzonówko świetlica

6 28.01 18.00 Kończewice świetlica

7 29.01 18.00 Brąchnówko świetlica
8 30.01 18.00 Liznowo świetlica

Lp Data Godz. Sołectwo Miejsce

9 03.02 17.00 Kiełbasin świetlica

10 04.02 18.00 Windak świetlica

11 30.01 17.00 Świętosław świetlica

12 06.02 17.00 Nowa 
Chełmża świetlica

13 07.02 17.00 Nawra świetlica

14 10.02 17.00 Bielczyny świetlica

15 11.02 17.00 Strużal świetlica

16 12.02 17.00 Skąpe świetlica

17 13.02 18.00 Witkowo świetlica

18 14.02 18.00 Parowa Fal. świetlica

19 17.02 18.00 Pluskowęsy świetlica

20 18.02 16.00 Kuczwały świetlica

21 19.02 18.00 Browina świetlica

22 24.02 18.00 Zelgno świetlica

23 25.02 18.00 Dziemiony świetlica

24 26.02 18.00 Zajączkowo świetlica

25 27.02 18.00 Głuchowo szkoła 

26 03.03 18.00 Dźwierzno świetlica

27 06.03 17.00 Grzegorz świetlica

28 07.03 18.00 Grzywna świetlica

Zamówienia publiczne

Wybieramy wykonawców
1. Został rozstrzygnięty przetarg na 
„Zagospodarowanie terenu przy Poniatówce w 
Sławkowie”. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. 
Najtańsza  oferta złożona została przez  Stalbud 
Jarosław Rachuba, ze Złotorii z ceną brutto 
wynoszącą 81  000, 00 zł. Z wykonawcą tym w 
dniu 10.01.2014r. została zawarta umowa na 
realizację tego zadania.
2. Rozstrzygnięto przetarg na „Modernizację i 
remonty dróg gminnych w latach 2013 ÷2015 
projekt II”.  Wpłynęły 2 oferty. Najtańsza  
oferta złożona została przez Zakład Drogowo-
Budowlany S.C. za cenę 3.996.987,00 brutto. 
Przetarg rozstrzygnięto w dniu 03.01.2014r. 
wybierając najtańszą ofertę.
3. W dniu 10 stycznia br rozstrzygnięty został 
przetarg na „Zagospodarowanie przestrzeni 
rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w 
Zelgnie”. Wpłynęły 4 oferty. Najtańszą  ofertę 
złożyła fi rma OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek 
Kułak ul. Lawendowa 1, 66- 440 Skwierzyna z 
ceną ofertową brutto wynoszącą 594.710,23 zł.
4. Ogłoszony został przetarg na „Remont 
(modernizacja) drogi gminnej nr 100568 C w 
miejscowości Skąpe”. Termin składania ofert 
zaplanowano na 15.01.2014.
5. Ogłoszony został przetarg na „Budowę 
chodników przy drogach gminnych i parkingu 
w m. Nawra na terenie Gminy Chełmża”. Termin 
składania ofert zaplanowano na 16.01.2014. 
6. Ogłoszony został przetarg na 
„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej w Bielczynach”. Termin składania ofert 
zaplanowano na 20.01.2014.
7. Ogłoszony został przetarg na :  „Budowę 
dróg rowerowych: - przy drodze Chełmża – 
Brąchnówko – Pigża oraz - przy drodze Bielczyny 
– Chełmża”. Termin składania ofert zaplanowano 
na 21.01.2014.

Anna Feeser-Bering
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Solary – nowy nabór 
wniosków

 Z uwagi na  duże  zainteresowanie 
mieszkańców  kolektorami słonecznymi od 
kwietnia 2014 r. rozpocznie się wstępny nabór 
wniosków na montaż instalacji solarnych do 
nowego projektu. 
Wnioski o wstępne zakwalifi kowanie do realizacji 
projektu wraz z deklaracją dostępne będą  od 
kwietnia  br.  w Urzędzie Gminy Chełmża, 
ul. Wodna 2, pok. nr 13. Prosimy o czytelne i 
dokładne wypełnianie składanych wniosków 
oraz właściwe podanie ilości osób faktycznie 
zamieszkujących  W przypadku zmiany liczby 
osób zamieszkujących w gospodarstwie  będzie 
istniała możliwość złożenia korekty.
Rodzaje instalacji solarnych

Ilość 
osób

Typ 
instalacji

Ilość 
kolektorów

Wielkość 
zbiornika

1-2 A 1 150

3 B 2 200

4 C 2 250

5 D 3 300

6-7 E 4 400

8-9 F 5 500
10-12 G 7 750

UWAGA!
Prosimy nie zawyżać ilości faktycznie 
zamieszkujących osób, gdyż grozi to 
przegrzaniem instalacji i jej uszkodzeniem.

AKCJA GRUZ
 Gmina Chełmża przygotowuje 
kolejny już trzeci  projekt modernizacji 
dróg gminnych oraz wewnętrznych. 
W związku z tym przyjmujemy 
zgłoszenia dotyczące posiadanego gruzu 
budowlanego od mieszkańców. Gruz, 
który zostanie zebrany przez mieszkańców 
danego Sołectwa, wykorzystany będzie 
podczas realizacji projektu drogowego.
Informacje na temat akcji można uzyskać pod 
numerem tel. 56 675 60 76 do 78, wew. 45 - 
Urząd Gminy Chełmża p. Łukasz Kowalski.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Brąchnówku 

pragnie podziękować Wójtowi 
Gminy Jackowi Czarneckiemu, 

Przewodniczącemu RG Chełmża 
Januszowi Iwańskiemu, Centrum 

Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 
i Fundacji Ziemia Gotyku za nadesłane 

życzenia świąteczne i noworoczne.

OSP ZELGNO

JEST UMOWA NA MOTOPOMPĘ
 Dzięki środkom 
pozyskanym z Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołóstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013” jednostka OSP w 
Zelgnie zakupi nową motopompę 
pożarniczą. Na końcówce minionego 
roku Zarząd Jednostki podpisał w 
Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 
umowę na dofi nansowanie zakupu 
wspomnianego sprzętu. Pompa 
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom  
technicznym zwiększa do maksimum 
jej operatywność pożarniczą oraz 
bezpieczeństwo użytkowania. 
Wysoka wydajność – maksymalnie 2000 l / min. 
i silnik benzynowy o mocy 55 KM (40,5 kW) – 
to parametry pompy, które skusiły strażaków do 
ubiegania się o środki na jej zakup. Koszt brutto 
zakupu pompy wyniesie  30.510,00 zł, w tym 
25.933,00 zł  to dofi nansowanie ze środków UE. 
Jednak, aby motopompa mogła być zakupiona 

jednostka musiała złożyć wcześniej wniosek  
do Lokalnej Grupy Rybackiej RYBAK o 
dofi nansowanie w ramach ogłoszonego 
konkursu. Jednostka OSP Zelgno jest pierwszą w 
gminie jednostką straży, która wystąpiła o takie 
dofi nansowanie. 

K.Orłowska

PLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY

Co przyniosły prace nad strategią ?
 14 stycznia br.pon ad 120 
mieszkańców naszej gminy wzięło udział w 
bezpośrednich konsultacjach dotyczących 
Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025. 
Było to  już ostatnie spotkanie konsultacyjne i 
należy podkreślić, że wszyscy którzy włączyli 
się w prace dzielnie zmierzyli się z trudnym 
zadaniem. Pracy było sporo. 
Przygotowanie strategii rozpoczęto 
tzw. spotkaniami wstępnymi, czyli 
mikrokonsultacjami, których celem była ocena 
działań gminy. Przeprowadzono je jesienią 
2012 r. w grupie mieszkańców, radnych i 
pracowników UG (38 osób) oraz wiosną 2013 
w grupach młodych mieszkańców gminy w 
przedziale wiekowym „16+”, „20+” oraz „30+” 
(58 osób). Zebrane materiały wskazały na 
potrzebę przystąpienia do szerokich konsultacji 
działań na najbliższe 10 lat. I tak rozpoczęliśmy  
prace nad strategią. 
Pierwsze spotkania odbyły się jeszcze we 
wrześniu i październiku minionego roku.  
Zaczęło się od określenia mocnych i słabych stron 
gminy. Spotkania odbyły się w Kończewicach 
i Sławkowie, a udział w nich wzięło 115 osób. 

Dalszy etap odbył się w Zelgnie przy udziale 
ok. 75 osób. Tu  mieszkańcy sformułowali 
główne  problemy i cele rozwoju.  Ostatni etap 
to kolejne już spotkanie w Kończewicach, gdzie 
grupa 120 osób pracowała  nad  przygotowaniem 
propozycji przedsięwzięć na najbliższe lata. Nie 
sposób pominąć zaangażowania osób, które 
włączyły się w przygotowanie strategii poprzez 
wyrażenie swoich opinii w formie ankiet. Z tej 
formy skorzystały  253 osoby. Wyniki ankiet są 
niezwykle ciekawe i pokazują, że lubimy nasza 
gminę. Prawie 92% mieszkańców oceniło fakt 
zamieszkiwania w Gminie Chełmża na poziomie 
wysokim i średnim. Ankietowani uzasadniając 
swoją ocenę zwrócili uwagę na fakt, że w gminie 
istnieje możliwość zaspokojenia większości 
potrzeb, gmina działa prężnie rozwijając  się 
w szybkim tempie i dobrym kierunku, oferuje 
sporo imprez, infrastruktura jest coraz lepsza, a 
podatki i koszty utrzymania są niższe niż w innych 
samorządach. Oceniając poszczególne dziedziny 
życia najlepsze noty uzyskały: porządek i czystość 
w gminie, stan infrastruktury oświatowej, jakość 
obsługi przez pracowników UG, stan i ochrona 
środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo 

publiczne. Wśród dziedzin, 
które w ostatnich 6 latach 
zmieniły się zdecydowanie 
na lepsze poza w/w znalazły 
się również życie kulturalne 
i działalność  instytucji 
kultury, stan infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej 
oraz promocja gminy. 
O tym, co należy poprawić 
na terenie gminy i jak 
zamierzamy to zrealizować 
w następnym  numerze. 

E.P.
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Wyróżnienia gminne

PODKOWY DLA PRACODAWCÓW
 Podczas galowego „Wieczoru 
Pracodawcy” Gminy Chełmża jedenastu 
fi rmom wręczone zostały „Szlachetne 
Podkowy” w tegorocznej edycji Wyróżnienia 
Gminy Chełmża. Wyróżnienie to przyznane 
zostało w gminie już po raz kolejny. Tym 
razem w kategorii „przedsiębiorczość”. 
Organizatorami uroczystego spotkania z 
udziałem lokalnych przedsiębiorców byli 
Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Leszek Pluciński i Wójt Gminy 
Chełmża Jacek Czarnecki. Wśród laureatów 
znalazły się fi rmy z długoletnimi tradycjami, 
znane i liczące się na rynku w swoich branżach 
i co najważniejsze - dające miejsca pracy.
To wszystko powoduje, że dzięki działalności 
właśnie takich małych i średnich przedsiębiorstw 
napędzana jest gospodarka krajowa i są miejsca 
pracy. Działalność takich fi rm przyczynia się do 
umacniania lokalnej przedsiębiorczości. Właśnie 
na to uwagę podczas spotkania próbowali 
zwrócić organizatorzy, a wręczone laureatom 
podkowy mają przynieść im kolejne sukcesy 
w rozwoju ich fi rm. „Szlachetną Podkowę” w 
kategorii przedsiębiorczość z rąk Wójta Gminy 
Jacka Czarneckiego i Przewodniczącego RG 
Chełmża Janusza Iwańskiego odebrali: 
Bytniewski Stanisław – STB AUTO , fi rma 
specjalizuje się w mechanice pojazdowej, 
której siedziba mieści się w Browinie od 01.09. 
1980 r. ( fi rma liczy prawie 34 lata). Obecnie 
ma formę spółki cywilnej, współudziałowcem 
fi rmy jest syn Łukasz Bytniewski.
Kaczmarski Stanisław – związany z fi rmą 
„DRÓGTECH”, fi rma prowadzi roboty związane 
z budową dróg i autostrad,  ma siedzibę w 
Grzegorzu. W marcu fi rma świętować będzie 26 lat.
Łagód Mirosław – Przedsiębiorstwo Usługowo 
– Handlowe „TRANS – RACH” ze Skąpego, 
fi rma zajmuje się transportem drogowym 

towarów, na rynku od 
05.12.1988 r., czyli w 
grudniu minionego 
roku fi rma obchodziła 
swoje 25 lecie , 
zatrudnia 47 osób.
Gembicki Tomasz 
– Firma Handlowa 
GROT: agroturystyka, 
handel, Mirakowo, 
działalność prowadzi 
od 01.10.1989 r.; pan 
Gembicki prowadzi 
pierwsze i do tej pory 
jedyne gospodarstwo 
agroturystyczne w 
gminie, to tutaj wiele 
osób w sezonie aktywnie 
wypoczywa nad Jeziorem Chełmżyńskim.
Klicman Stanisław – Firma Produkcyjno – 
Handlowo – Usługowa „EKOLAND” prowadząca 
usługi ogólnobudowlane, siedziba fi rmy 
mieści się w Skąpem, na rynku od 20.09.1990 
r., w chwili obecnej fi rma zatrudnia 20 osób.
Lewandowski Kazimierz –Firma 
DIAGNOTEST prowadząca działalność 
w zakresie mechaniki pojazdowej, fi rma 
mieści się w Zelgnie; działa od 22.05.1991 r.
Kondej Bogdan – BIO – BIKE Zakład 
Produkcyjno – Usługowy Sprzętu Sportowego, 
fi rma głównie zajmuje się produkcją 
rowerów, mieści się w Grzywnie, działalność 
prowadzi od 06.09.1991 r.; ( w czerwcu br. 
fi rma obchodzić będzie swoje 23 urodziny).
Kalinowski Leszek – Masarnia Kończewice, 
fi rma na rynku od 01.10.1991 r.; fi rma 
rodzinna, daje miejsca pracy i uczy 
młodych zawodu w swojej branży.
Adamczyk Stanisław – Zakład Usług 
Drogowo – Transportowych, Skąpe, od 

28.04.1993 r.; daje zatrudnienie 14 osobom.
Płochacki Piotr – Firma Transportowa 
z Bielczyn, w zakresie swoich usług 
prowadzi również roboty budowlane , 
działalność rozpoczynała w 1993 roku.
FIRMA Produkcyjno – Handlowa SEPPA z 
Chełmży – Gil Jerzy, Węgrzyn Paweł; fi rma w 
minionym roku nagrodzona „SYMBOLEM 
2013’” ( za zastosowanie innowacyjnej 
palety w technologii tekturowej). Nagroda 
przyznana została w trzeciej edycji programu 
Symbole prowadzonego przez Monitor 
Rynkowy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 Spotkanie stało się też okazją do 
wymiany poglądów oraz rozmów związanych 
z obecną sytuacją małych i średnich 
przedsiębiorstw w kraju i w regionie, z 
przyszłością lokalnych fi rm oraz szansą na ich 
rozwój w nowej perspektywie fi nansowej w 
latach 2014-2020.
Fotoreportaż z gali na www.gminachelmza.pl/
aktualności         K.Orłowska

Worki na segregowane 
odpady komunalne

 Informuje się mieszkańców 
Gminy Chełmża, że worki na 
segregowane  odpady komunalne 
można zakupić w siedzibie ZGK Sp. z 
o.o. przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży, 
u kierowcy obsługującego śmieciarkę 
odbierającą zmieszane odpady 
komunalne, w Referacie Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Chełmża oraz w 
siedzibie Zakładu Usług Komunalnych 
WODKAN Sp. z o.o. przy ul. 
Paderewskiego 11 w Chełmży.

PRZEWODNIK PO ODPADACH

KOMPOSTOWNIK -  co to jest i jak działa
 Kompostownik to pojemnik, w 
którym przebiega proces kompostowania 
odpadów biodegradowalnych, czego 
efektem jest powstający nawóz organiczny 
czyli kompost. Na rynku popularne są 
kompostowniki otwarte oraz zamknięte. 
Otwarte składają się z belek i wyglądają 
jak skrzynie pozbawione dna. Otwarty 
kompostownik z drewna jest bardzo łatwy w 
budowie(do ziemi wkopujemy cztery pionowe 
deski w formie narożników do których 
przytwierdzamy cztery ściany z drewnianych 
desek). Można też zastosować gotowy otwarty 
kompostownik plastikowy lub metalowy.
Zamknięte – najczęściej plastikowe, 
zapewniają najlepsze warunki do rozkładu 
odpadów biodegradowalnych. Często 
stosowane systemy szczelin przewietrzających 
oraz termoizolacja powodują, że powstający 

kompost można otrzymywać kilka razy do 
roku. 
Kompostowniki można wykonać samodzielnie 
lub je zakupić. Dostępne są np. w centrach 
ogrodniczych, sieciach handlowych itp.
Kompostowanie to  naturalna metoda 
unieszkodliwiania i zagospodarowania 
odpadów biodegradowalnych. Polega na 
ich rozkładzie przez mikroorganizmy w 
kontrolowanych warunkach w obecności tlenu 
w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.
Kompostowanie znajduje zastosowanie w 
rolnictwie i ogrodnictwie, pozwalając na 
wykorzystanie odpadków z gospodarstw 
domowych. 
Kompost nie ma szkodliwego wpływu na 
rośliny i zwierzęta.

P. Zabłocki 

Na zdj. Właściciel fi rmy Stanisław Klicman odbiera od Wójta Jacka 
Czarneckiego „Szlachetną Podkowę”.
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Boże Narodzenie 2013’

W świątecznej atmosferze
 Grudzień upłynął mieszkańcom gminy pod znakiem 
przygotowań do świąt i spotkań w swoich społecznościach lokalnych. 
W wyjątkowy nastrój wprowadziły nas, mieszkańców oryginalne choinki 
rozbłyskujące niezliczoną ilością światełek, które ustawione zostały w 
centrach wielu miejscowości. Spotykaliśmy się ze Świętym Mikołajem 
częstującym słodkimi upominkami, uczestniczyliśmy w spotkaniach 
opłatkowych, koncertach i jasełkach. Każdy z mieszkańców mógł wybrać 
się na kiermasz bożonarodzeniowy do Grzywny lub wziąć udział w 
dobroczynnej akcji „Sąsiedzka paczka”. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
prześcigały się podczas warsztatów rękodzielniczych  w pomysłach 
na najładniejszy stroik świąteczny.  W tym roku wspólne świętowanie  
upłynęło nam również przy kolędach i piosenkach świątecznych Natalii 
Majewskiej, które trafi ły do domów mieszkańców w formie wydanej 
przez gminę płyty „Kolędy i piosenki Natalii Majewskiej”. Więcej o 
wspomnianych wydarzeniach w poniższym skrócie fotografi cznym.
 Do tegorocznej akcji 
gminnej „CHOINKA” przyłączyły się 
miejscowości: Sławkowo, Kuczwały, 
Pluskowęsy, Skąpe, Bielczyny, 
Zelgno Grzywna, Nawra, Kiełbasin, 
Mirakowie, Dźwierzno, Kończewice i 
Windak. Akcję dekorowania choinek 
wsparli Radni Gminni i Sołtysi. 
Świąteczne choinki można obejrzeć w 
gminnej galerii na www.gminachelmza.
pl – zakładka „WARTO ZOBACZYĆ”.
 Paczki zgromadzone w 
ramach akcji „Sąsiedzka paczka” 
trafi ły do 10 rodzin  znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej. W ramach tej 
przedświątecznej akcji udało się zebrać kwotę 1.600 zł.  Przygotowaniem 
paczek zajęli się pracownicy UG. Materialnie i fi nansowo do akcji 
przyłączyli się: pracownicy UG, Radni, Sołtysi, mieszkańcy gminy i 
prywatne fi rmy. 

W s z y s t k i m 
Darczyńcom, którzy 
włączyli się w pomoc 
w przeprowadzeniu  
akcji  „Sąsiedzka 
paczka” SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY.

 Ogromny pęk 
choinkowych gałązek, 
karton szyszek, orzechów 
i lasek cynamonowych, 
mnóstwo małych bombek, koralików i świecidełek, a do tego osiem 
twórczych kobiet z zapałem do rękodzieła – tak wyglądały warsztaty 
świąteczne zorganizowane w świetlicy wiejskiej  w Brąchnówku.

 Mali i duzi 
mieszkańcy Kończewic 
w „Fabryce prezentów” 
wykonywali niepowtarzalne 
przedmioty, idealnie nadające 
się na świąteczne prezenty 
dla najbliższych. Podczas 
trzydniowych warsztatów 
wykonane zostały wyjątkowe 
kartki świąteczne, kolorowe 
choinki, biżuteria z fi lcu, złote 
gwiazdki oraz niepowtarzalne 
bombki choinkowe.
W ciepłej i serdecznej atmosferze przebiegło pierwsze świąteczne 
spotkanie organizującego się w ostatnim czasie Gminnego Koła  Emerytów 
i Rencistów w Grzywnie.

 Przy dźwiękach kolęd spotkali się mieszkańcy Strużala, aby 
poczuć   magię świątecznej atmosfery. Gospodynie upiekły ciasta i 
przybył Mikołaj z upominkami  ufundowanymi  przez p. Lidię i Dariusza 
Słowińskich oraz Radę Sołecką. Program artystyczny przygotowany został 
przez Regionalny Zespół  Strużal.

 Przedszkolacy z Punktu Przedszkolnego Gminy Chełmża 
w Zelgnie, byli odtwórcami głównych ról w świątecznym spektaklu. 
Z pomocą rodziców powstała miła uroczystość wigilijna połączona  z 
występem świątecznym.
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 Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia w przedszkolu w 
Kończewicach odbyły się Jasełka pt. „Przedszkolaki Jezuskowi”. Na tą 
uroczystość zaproszeni zostali  rodzice, babcie i dziadkowie.

 W przedświąteczne dni w Gimnazjum w Pluskowęsach już 
po raz siódmy odbył się Koncert Wigilijny z udziałem mieszkańców 
okolicznych miejscowości. Organizatorami koncertu byli wspólnie  
Dyrektor Gimnazjum  Hanna Antkowiak, Wójt Gminy Chełmża Jacek 
Czarnecki oraz Rada Rodziców przy Gimnazjum w Pluskowęsach.

 Przedszkolacy  z Zelgna i z pozostałych Punktów Przedszkolnych  
uczestniczyli w 
koncercie z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
Toruńskiej Orkiestry 
S y m f o n i c z n e j 
z a t y t u ł o w a n y m 
„Orkiestra Świętego 
Mikołaja”. To wydarzenie 
bez wątpienia 
pozwoliło dzieciom 
na przeżywanie 
niezwykłych doznań 
estetycznych oraz bliskie 
obcowanie z kulturą.
Mikołaje w tym roku zawitali do Grzegorza. Chodzili od domu do domu z 
ciężkimi workami, pełnymi prezentów i rozdawali je dzieciom i starszym 
mieszkańcom.

 W świetlicy wiejskiej na tradycyjnym drugim już spotkaniu 
opłatkowym  zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtysa 
i Radę Sołecką  spotkali się mieszkańcy Bielczyn. Były tradycyjne potrawy 
wigilijne przygotowane przez panie z KGW, dzielenie się opłatkiem i 
składnie życzeń oraz wspólne śpiewanie kolęd.

 Do wigilijnego stołu zasiedli mieszkańcy Sołectwa Januszewo 
– Dźwierzno. W nastrój świąt wprowadził wszystkich występ artystyczny 
przygotowany przez miejscowe dzieci, które później otrzymały upominki 
od gwiazdora. Stół zapełniły potrawy wigilijne jak w każdym polskim 
domu.

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 
W BIBLIOTECE W ZELGNIE

 W atmosferze zbliżających  się świąt spotkali się czytelnicy 
Biblioteki Samorządowej w Zelgnie. Wspólnie śpiewano kolędy,  wystąpiły 
Gwiazdeczki z Biblioteczki , na harmonijce pięknie zagrał p. Gerard 
Sałatowski.  Pachniało mandarynkami i pierniczkami oraz cynamonem. 
Podziękowania dla   pań:  Marii Lewandowskiej,  Czesi Zych, Edyty Bering 
za słodkości dla naszych Gości i dla nas.

Zebrała i opracowała K.Orłowska
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KOŃCZEWICE 

22. Finał WOŚP
 To był już dziesiąty fi nał, w którym 
zagrała nasza szkoła. Finał okazał się wyjątkowy 
pod wieloma względami.  Tegoroczne granie 
rozpoczęło się w piątek. Podczas  dorocznego 
balu karnawałowego odbyła się loteria fantowa, 
która  cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 
Losy rozeszły się błyskawicznie. Dochód z ich 
sprzedaży zasilił puszkę kwestarską kwotą prawie 
300zł. Ze sprzedaży gadżetów uzyskanych ze 
sztabu WOŚP, przedmiotów przekazanych przez 
p.Katarzynę Bogalecką z fi rmy reklamowej PHP 
„Frank” oraz kalendarzy od  p.E.Czarneckiej 
uzyskaliśmy ponad 2300 zł. Jak co roku wspaniale 
spisali się na nasi młodzi wolontariusze- w ich 
puszkach znalazło się ponad 6 000zł. Łącznie w 
tegorocznym fi nale zebraliśmy ponad 8 700zł.
Wolontariuszom, Rodzicom i Babciom, 
serdecznie dziękuję za hojność i wspaniałą 
zabawę, za te wszystkie pozytywne emocje, 

których dostarczyliśmy sobie wzajemnie, 
a Dyrekcji szkoły i Koleżankom za pomoc 
organizacyjną.

Szef sztabu WOŚP
Mirosława Pawlikowska

MORSY też wsparły 
WOŚP

Grupa morsów z Gminy Chełmża oraz Klub 
Toruńskich Morsów na Rynku Staromiejskim w 
Toruniu w niedzielę 12.01.br  podczas WOŚP.

Łukasz Kowalski

22.Finał WOŚP w gminie
 Za nami XXII Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył 
się w niedzielę 12 stycznia 2014 r. Hasło 
przewodnie tegorocznego fi nału to: NA 
RATUNEK. Mieszkańcy gminy przyłączyli się 
do akcji zbiórki prowadzonej w tym dniu przez 
dwa sztaby WOŚP : w Głuchowie i w Zelgnie. 
Na uczestników czekało tutaj wiele atrakcji 
towarzyszących prowadzonym licytacjom. 
Poza tym wolontariusze z obydwu sztabów 
pracowali także w terenie napełniając puszki 
WOŚP pieniędzmi wędrując od przechodnia 
do przechodnia, od domostwa do domostwa 
czy kwestując pod kościołami. Na rzecz WOŚP 
w Zelgnie pracowało 11 wolontariuszy, a w 
Głuchowie 35. Jedno jest pewne: ci wszyscy, 
którzy zaangażowali się w tegoroczną akcję 
WOŚP niedzielę 12 stycznia spędzili bardzo 
pracowicie. Widać to po osiągniętych efektach. 
Z tych dwóch sztabów łącznie na WOŚP trafi  
prawie 27 tys. zł ! ( w tym SP Zelgno – 6,632,81, 
Gimnazjum w Głuchowie – 20.366,43 zł).
Sztab WOŚP w SP Zelgno
Szef Sztabu – Barbara Wantowska
Współorganizatorzy - Koło Gospodyń 
Wiejskich Zelgno, Ochotnicza Straż Pożarna 
Zelgno
Atrakcje towarzyszące 

zorganizowanej imprezie to: 
występy lokalnych artystów: 
zespół „Łozanie” - Jan 
Kucharczyk, Wiktor Bieliński, 
Krzysztof Wierzbowski; 
Gerard Sałatowski – 
harmonijka ustna; Jarosław 
Pikus – gitara; poczęstunek: 
żurek i kawa – KGW Zelgno, 
ciasta KGW : Kiełbasin, 
Januszewo - Dźwierzno, 
Skąpe, Liznowo, Zajączkowo; 
pomiar ciśnienia tętniczego 
– Elżbieta Wieczorkowska; 
licytacja- prowadzenie 
Patrycja Luntkowska; 
światełko do nieba 
zorganizowane przez OSP Zelgno.
Sponsorzy:
Wójt Gminy Chełmża – kupon na wycieczkę 
klasową o wartości 1000 zł; Radna Gminna 
Stanisława Stasieczek – komplet pościeli; P. 
Kazimierz i Maria Lewandowscy - komplety 
kosmetyków do samochodu i wino z Betlejem; 
Marek Wantowski – Combat Chełmża –
model strażackiego Opla ; Adrian Miedziński 
– żużlowiec UNIBAX Toruń (plastron, 
rękawice,gogle+ trening + zdjęcie z autografami; 

P. Joanna i Rafał Bober worek węgla + 
kalosze i męska bielizna; Rada Rodziców 
SP Zelgno – pluszowe zabawki
Sołtys Januszewa - Dźwierzna 
Dariusz Podsiedlik z synem 
Danielem -przejażdżki zabytkowymi 
samochodami; Mariusz Fiebelkorn – 
obrazy olejne z J. Piłsudskim; Patrycja 
Luntkowska- kosze ze słodyczami; Sołtys 
Kiełbasina Ewa Kasprzak - tort z napisem 
WOŚP; Jolanta Pawełczyk – Biblioteka 
Samorządowa w Zelgnie – kalendarz na 
rok 2014; Łukasz Lewandowski z Klubu 
Motocyklowego „Wisła” Chełmno – 
zdjęcia w kasku; Sołtys Zelgna Maria 

Burchardt – ciasto; Adam Różycki –płyty.

Sztab WOŚP w Gimnazjum Głuchowo
Szef Sztabu – Maria Bulińska
Współorganizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich 
w Głuchowie
Atrakcje towarzyszące zorganizowanej 
imprezie to: III Wielki Marsz Nordic - Walking 
na trasie Chełmża – Głuchowo; koncert zespołu 
wokalnego „Niezapominajki”; licytacja - 
Dyrektor Gimnazjum Wojciech Rosiński i Maria 
Bulińska; światełko do nieba; mecz siatkówki ( 
trzy drużyny: Urząd Marszałkowski, Drużyna 
Głuchowo, Drużyna Kończewice); ciepła 
grochówka, kiełbaski, bufet z kawą, herbatą i 
ciastem zorganizowany przez KGW Głuchowo.
Sponsorzy: Wójt Gminy Chełmża - kupon na 
wycieczkę klasową o wartości 1000 zł, CIK Gminy 
Chełmża, Radny Gminy Chełmża Bartłomiej 
Kamiński, M. Jaskulska, KSGCh CYKLON, 
AVIVA, AGRO – SIEĆ Chełmno, PCK Chełmża, 
Sklep sportowy Chełmża p. B.Szponikowska, 
Piekarnia Tradycja M.L.Polikowscy, PHU 
FRANK Chełmża, Kwiaciarnia „Kwiaty u Violi” 
Chełmża, Dynamic STUDIO SPA, Nauczyciele 
Gimnazjum Głuchowo, W.K. Łuczak, S. 
Bytniewski, Bank Spółdzielczy w Brodnicy Odz. 
Chełmża, J.I. Gabor Browina, M.Z. Kalinowscy 
Kończewice, Rada Sołecka i KGW z Głuchowa.

K.OrłowskaNa zdj. Licytacja w Zelgnie

Na zdj. Licytacja w Głuchowie z udziałem Posła Janusza Dzięcioła



 Biblioteka Samorządowa w Zelgnie  
swoje  65 urodziny działalności  świętować 
będzie już w nowej siedzibie.  Jeszcze w 
styczniu br. biblioteka przeprowadzi się  do 
pomieszczeń przygotowanych w miejscowej 
Pastorówce. Obiekt pastorówki zgodnie z 
wcześniejszymi planami powoli zaczyna stawać 
się Centrum Tradycji i Kultury. To tutaj mieści 
się już miejsce spotkań mieszkańców -  świetlica 
wiejska z zapleczem kuchenno – sanitarnym, 
a w minionym roku dzięki przeprowadzonej 
modernizacji piętra i strychu przygotowane 
zostało lokum dla biblioteki i przyszłej Izby 
Tradycji. W dyspozycji biblioteki pozostawać 

będzie  pierwsze piętro pastorówki, w tym  
cztery pomieszczenia użytkowe, korytarz, 
toalety, szatnia i aneks kuchenny oraz poddasze 
przeznaczone na Izbę Tradycji „Pod bocianem”. 
Przeprowadzka biblioteki jest zadaniem 
wymagającym dobrego zmysłu organizacyjnego 
, a cały jej sukces to odpowiedni plan i 
przygotowanie do tego zadania. Dlatego udziału  
i pomocy  w zorganizowaniu przeprowadzki nie 
odmówili  ochotnicy druhowie z OSP Zelgno, 
którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się 
w tę akcję. Panowie zorganizowali transport, 
poświęcili swój czas na przewiezienie do nowych 
pomieszczeń biblioteki 15300 książek i sprzętu, 

który jest w posiadaniu tej instytucji.
K.Orłowska

Edukacja i kultura
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Z WIZYTĄ W PLANETARIUM
 Z okazji Mikołajek w 
dniu 07 grudnia 2013r. Sołtys 
wraz z Radą Sołecką Sołectwa 
Skąpe zorganizowali dla dzieci 
wyjazd do Planetarium w 
Toruniu na seans pt. „Gwiazda 
Betlejemska”. Organizację 
wyjazdu wsparli także: Filia 
Biblioteki Samorządowej 
w Skąpem oraz Oddział 
Przedszkolny w Skąpem. W 
wyjeździe udział wzięły dzieci w 
wieku 10 – 12 lat.
Seans „Gwiazda Betlejemska” - 
to fascynująca podróż 2000 lat 
wstecz do Betlejem, by odnaleźć 
naukowe wyjaśnienie niezwykłego zjawiska na 
niebie, które wskazało drogę Trzem Królom. 
Po seansie uczestnicy udali się także na wystawę 
interaktywną w sali Geodium. Jest to wystawa 
poświęcona Ziemi jako planecie. Największe 
wrażenie na dzieciach zrobił obracający się i 
odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o 
średnicy 2,15 m.

Na zakończenie wyjazdu na uczestników 
czkała jeszcze jedna niespodzianka – wizyta w 
restauracji McDonald`s. Wszyscy w doskonałych 
humorach wróciliśmy do domów.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Jackowi 
Klimkowskiemu oraz Panu Przemysławowi Dec 
za sfi nansowanie autokaru.

Ilona Witkowska

Podziękowanie 
dla mieszkańców

 Bardzo dziękuję Państwu Gembickim 
za przekazaną choinkę do dekoracji centrum 
wsi Mirakowo, ekipie montującej ustawienie 
drzewka i dzieciom, które wzięły udział w jego 
udekorowaniu.

Radna Gminna
Magdalena Kopik

ZELGNO

BIBLIOTEKA PO NOWEMU

Inicjatywy CIK  w 2014’

 Śpiewaj albo gotuj!
 Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża zaprasza mieszkańców 
gminy do udziału w kolejnych inicjatywach 
przygotowanych na rok bieżący. Są to dwa 
kolejne projekty, które zrealizowane zostaną 
przy udziale kolejnych  środków UE.
Mały Projektw ramach środków PROW LGD 
Ziemia Gotyku pt. „Organizacja lokalnej 
twórczości kulturalnej poprzez utworzenie 
lokalnego zespołu wokalnego „Polskie kwiaty” 
. Termin realizacji luty – wrzesień 2014 rok. 
Liczba uczestników ograniczona. Zapraszamy 
wszystkie osoby śpiewające lub grające na 
instrumentach do udziału w zespole bez 
ograniczeń wiekowych- zapraszamy dorosłych, 
seniorów, dzieci i młodzież. Zespół poprowadzą 
Państwo Teresa i Marek Pużanowscy. W ramach 
projektu zakupione zostaną instrumenty: 
akordeon, trąbka, klarnet oraz stroje dla 
uczestników. Spotkania będą się odbywały dwa 

razy w miesiącu. Podczas realizacji projektu 
uczestnicy będą uczyć się pieśni tradycyjnych, 
ludowych  oraz lokalnych przyśpiewek, będą to 
m.in. : W przeddzień ślubu, Uwiń mi wianuszek, 
Przyjechał Jasiek do Rózi, Po rosie leć głosie, 
Pieśń wielkanocna, Matka mi wzbraniała, Kasia 
oczy zamknęła, Fornali i zbóje, Zalecał się 
młodzian.
Przynależność do naszego zespołu dostarczy Ci 
wiele satysfakcji oraz umożliwi propagowanie 
polskiej muzyki i udział w atrakcyjnych 
koncertach i festiwalach. Zapisy prowadzone będą 
do końca  lutego 2014 roku.
Zgłoszenia i informacje pod numerem telefonu: 
56 637 71 29 lub 691 774 376. 
Projekt kulinarny„Inspiracje rybne” w 
ramach środków unijnych  PO Ryby. Projekt 
będzie realizowany w trzech miejscowościach 
Gminy Chełmża: Kończewice, Kiełbasin i 
Skąpe. W każdym z tych miejsc odbędą się 

trzy  czterogodzinne warsztaty kulinarne w 
miesiącach kwiecień-maj 2014 r. Działanie 
ma na celu promocję obszaru LGR i zasobów 
rybnych jak również zdrowego spożywania ryb.
Tematyka warsztatów będzie obejmowała: ryby i 
metody ich przygotowania do spożycia (sposoby 
patroszenia, fi letowanie i odpowiednia obróbka 
ryb); metody przyrządzania ryb, dania główne z 
ryb, zupy rybne, sałatki i koktajle rybne i sosy do 
ryb. Efektem warsztatów będzie wydanie miedzy 
innymi kalendarza ściennego na rok 2015 z 
publikacją potraw i fotografi i z warsztatów. 
Zapisy uczestników do projektu rozpoczną się w 
marcu 2014 roku. 

Udział w obydwu projektach jest bezpłatny !
J.Błaszczyk
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Edukacja i sport

SPORTOWE  WIEŚCI  
ZE SZKOLNYCH AREN

Unihokej 
–  gra dla twardzieli….

 Od  października  trwa  szkolna 
rywalizacja  sportowa. Rozpoczęła  się od piłki  
za którą biegano na Orlikach w Grzywnie i 
Pluskowęsach.  W Grzywnie  rywalizowały 
szkoły podstawowe  wśród których najlepsi 
okazali się uczniowie  gospodarzy. Wygrali 
kategorię dziewcząt i chłopców.
Orlik  w Pluskowęsach gościł gimnazjalistów 
z Głuchowa. Boisko okazało się  szczęśliwe 
dla  przyjezdnych,  którzy  wygrali  w kategorii 
dziewcząt  3:1  i chłopców 4:0.   
W ostatnich dniach października  rozegrano 
zawody powiatowe  podczas których  drużyna  
chłopców z Głuchowa wywalczyła  tytuł  
Wicemistrza Powiatu Toruńskiego.  Cieszymy 
się bardzo.

 Zgodnie  z tradycją   Grzywna  i 
Pluskowęsy  były organizatorami  turniejów 
unihokeja , które miały wyłonić  najlepszych 
hokeistów  podstawówek  i gimnazjów.  
Uczennice i uczniowie  ze Sławkowa wygrywając  
potwierdzili, że  lubią  grę dla  twardzieli a szkoła 
jest  silnym ośrodkiem  tej  dyscypliny.
W Pluskowęsach  za plastikową  piłeczką  biegali 
gimnazjaliści. Kolejny raz  sala   gospodarzy 
okazała się gościnna  dla  drużyn z Głuchowa. 
Chłopcy wygrali  1:0  a dziewczęta  3: 1.

W powiecie 
też jesteśmy  silni

 W rozegranych  turniejach  
powiatowych w unihokeju  w kategoriach  
podstawówek  i gimnazjów, nasze  szkoły 
wywalczyły  dwa medale.   Dziewczyny z 
Głuchowa  i Sławkowa  zdobyły brązowe  medale 
. Chłopcy ze Sławkowa  wywalczyli  medale 
srebrne.  Brawo!

Marcin i Wojciech  Rosińscy

SPORT SZKOLNY

Co słychać  w UKS Stoper  w Głuchowie
 W październiku  
rozpoczął się nowy sezon  
rozgrywek o Mistrzostwo 
Polski w Koszykówce. UKS 
zgłosił  do udziału dwie 
drużyny  dziewcząt , kadetek 
oraz młodziczek młodszych. 
Do chwili obecnej  kadetki  
rozegrały  cztery kolejki z 
bilansem  trzech wygranych 
i jednej porażki. Trudniej  
wygrywać młodziczkom 
młodszym rocznik 2001, 
ponieważ w tym zespole 
grają również dziewczynki 
z rocznika 2002 i 2003. 
Do chwili obecnej wygrały 
jedno spotkanie i dzielnie 
walczą o kolejne. Chcemy 
również poinformować, że 
rozpoczęliśmy  realizację 
projektu o nazwie „ Krasnele”, 
którym objęte są  dziewczynki  
z rocznika 2004 i młodsze. W chwili obecnej  
grupa objęta szkoleniem to dziewczynki z 
Kończewic. Zapraszamy jednak wszystkie chętne 
dziewczynki   do udziału w zajęciach  we wtorki i 

czwartki   od 17 – 18.15  w sali w Kończewicach. 
Zajęcia prowadzą Marcin i Wojciech Rosińscy a 
wszelkich informacji udziela  WR 56 6757820 w 
godzinach  10-13.   

Marcin i Wojciech  Rosińscy 

KADETKA MŁODSZA   ROCZNIK 1998  - MISTRZYNIE  
WOJEWÓDZTWA K-P W KOSZYKÓWCE  DZIEWCZĄT  ZA 
SEZON 2012/2013

Kolejne sukcesy 
matematyczne uczniów 
Szkoły Podstawowej w 

Kończewicach
 Aż pięcioro uczniów ze S.P. 
Kończewice (Julia Kuciak, Klaudiusz Ilek, 
Agata Krużewska, Joanna Majewska, i Manuela 
Turowska) przygotowywanych przez nauczyciela 
matematyki p. Jerzego Jałochę, przebrnęło etap 
szkolny olimpiady matematycznej dla uczniów 
szkół podstawowych i zakwalifi kowało się do 
etapu rejonowego. Jedna z uczennic z powodów 
zdrowotnych  nie mogła wziąć udziału w tym 
etapie ale pozostali spisali się bardzo dobrze. Julia 
Kuciak, uczennica klasy VIa zakwalifi kowała 
się do najwyższego szczebla tej olimpiady 
(etap wojewódzki),a pozostałym uczniom 
zabrakło niewiele aby też przebrnąć i ten etap. 
Etap wojewódzki odbędzie się 01.02.2014 w 
Bydgoszczy. Życzymy Julii dalszych sukcesów.

Jerzy Jałocha

SKĄPE

 Kolędowa tradycja
 M i e s z k a ń c y 
Skąpego i okolic już 
czwarty rok z rzędu mieli 
okazję wysłuchania i 
jednocześnie wspólnego 
pośpiewania kolęd 
w swojej miejscowej 
Kaplicy. Tym razem 5 
stycznia mieszkańcy 
byli uczestnikami  
uroczystego koncertu 
kolęd w wykonaniu kapeli 
góralskiej OCHODZITA 
przybyłej z Beskidu 
Żywieckiego. Wcześniej 
kapela zaprezentowała się podczas sumy 
parafi alnej w chełmżyńskiej Bazylice. 
Muzyka góralska jest dla nich nie tylko 
sposobem na życie, ale przede wszystkim 
wielką miłością, którą przy każdej okazji 
pragną dzielić się z innymi. O tym przekonali 
się wszyscy, którzy mieli okazję usłyszeć 
OCHODZITĘ. „-Jedni organizują koncerty 
noworoczne. My z kolei proponujemy już 
od czterech lat koncert kolęd jako pewnego 
rodzaju podsumowanie okresu świątecznego” 
– podsumowuje Radny Gminy Adam 
Galus Skąpego, który wspólnie z Sołtysem 
wsi Jackiem Klimkowskim są inicjatorami 

tego corocznego wydarzenia w swojej 
miejscowości. 
„ - Tutaj to już tradycja, mamy więc nadzieję, 
że w podobnych okolicznościach spotkamy 
się i za rok” – dodaje Radny Gminny. Przy 
dźwiękach kapeli, w murach niewielkiej 
świątyni w Skąpem  roznosiły się piękne i 
zarazem mocne głosy śpiewaków przybyłych 
z gór. Po koncercie w Kaplicy mieszkańcy 
spotkali się jeszcze przy wspólnym ognisku 
i na ciepłej kawie i herbacie w miejscowej 
świetlicy. Gromkie brawa uczestników 
podziękowały kapeli za bardzo udane 
noworoczne widowisko muzyczne.

K.Orłowska



 13 grudnia 2013 roku odbyło 
się w Starostwie Powiatowym w Toruniu 
podsumowanie V  Edycji Konkursu 
Plastycznego pn.: „Mieszkam w ciekawym 
miejscu – poznaję tradycje naszego rejonu”. 
Na konkurs w tym roku wpłynęło 400 prac 
z różnych szkół. Jedną z  głównych nagród 
zdobyła Amelia Jewczak z klasy II. Praca 
Amelki przedstawiała uroczyste obchody 
Dnia Niepodległości na Kopcu Ziemi Polaków 
w Kończewicach. Kolejną wyróżnioną 
pracą była ilustracja Jagody Stramek, 

takżeuczennicy klasy II z Kończewic, 
która otrzymała wyróżnienie w postaci 
nominacji. Praca Jagody pokazywała zwyczaj 
przedstawień jasełkowych, jakie odbywają się 
co roku w naszej szkole. Prace konkursowe 
tradycyjnie już oceniali profesorowie 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 
Obie uczennice swoje nagrody odebrały w 
dniu podsumowania konkursu na uroczystej 
gali z rąk Wicestarosty Toruńskiego,Pana 
Dariusza Mellera.

Małgorzata Lipowska
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Serwis informacyjny

Zbiórka dla zwierząt
 Dnia 19.12.2013r. uczniowie klas 
piątych ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie 
odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Toruniu. Do tej wizyty 
przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu - 
zorganizowaliśmy zbiórkę karmy, ręczników, 
kocyków i zabawek dla zwierząt. Następnie 
wszystko posegregowaliśmy i zadowoleni 
z efektów szkolnej zbiórki, pojechaliśmy 
do schroniska. Oj, było co dźwigać... I o to 
chodziło! Przy okazji  odwiedziliśmy część z 
przebywających tam 400 psów i kotów. Była 
to prawdziwa lekcja właściwego stosunku do 
zwierząt. Obiecaliśmy sobie, że jeszcze tam 
pojedziemy, oczywiście nie z pustymi rękami. Po 
wizycie w schronisku czekała nas jeszcze jedna 
miła niespodzianka - udział w charytatywnym 
pokazie fi lmu „Kumba” w Cinema City Plaza 
Toruń. Bajka, mimo że opowiadała o przygodach 
zwierząt, poruszała ważne zagadnienia, takie jak 
nauka szacunku dla inności, poznanie własnej 
wartości, a są to cechy również bardzo ważne 
w życiu każdego człowieka. Ten wyjazd należał 
do bardzo udanych, ponieważ połączyliśmy 
„przyjemne z pożytecznym”.

Joanna Prażuch

SPRAWA DO ZAŁATWIENIA

Komu należy się dodatek energetyczny 
 Od 1 stycznia 2014 roku  osoby, 
którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą 
ubiegać się o  przyznanie zryczałtowanego 
dodatku energetycznego. 
Idea dodatków energetycznych polega 
na  częściowym pokryciu ze  środków 
publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat 
za energię elektryczną przez tzw. odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej, czyli osób, 
którym przyznano dodatek mieszkaniowy. 
Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania 
dodatków energetycznych reguluje ustawa              
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
  Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku 
energetycznego?
  Zgodnie z obwieszczeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość 
zryczałtowanego dodatku energetycznego w 
okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 
r. wynosi:
1.  dla gospodarstwa domowego prowadzonego 
przez osobę samotną - 11,36 zł / miesiąc;
2. dla gospodarstwa domowego składającego się 
z 2 do 4 osób - 15,77 zł / miesiąc;
3. dla gospodarstwa domowego składającego 
się z co najmniej 5 osób -  18,93 zł / miesiąc. 

Wysokość dodatków energetycznych na 
kolejne  12  miesięcy    określi  ten  sam  minister 
w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
  Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać 
zryczałtowany dodatek energetyczny?
  Aby otrzymać zryczałtowany dodatek 
energetyczny należy:
·      złożyć stosowny wniosek w terminie do 15 
dnia miesiąca, w którym ma zostać przyznany 
dodatek (jeśli dodatek ma być przyznany od 
stycznia – wniosek składa się do 15 stycznia)’
·  mieć ustalone prawo do dodatku 
mieszkaniowego,
·      być stroną umowy kompleksowej lub umowy 
sprzedaży energii elektrycznej,
·      zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii 
elektrycznej.
Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie 
zryczałtowanego dodatku energetycznego?
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego 
można składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. 
Wodna 2, pok. nr 15, (tel. 56 675 60 77 wew. 44).
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego 
można również przesłać za  pośrednictwem 
Poczty Polskiej.

E.Lewandowska

GMINNE IMPREZY SPORTOWE

SIATKÓWKA NA 
POCZĄTEK

 Tegoroczny harmonogram sportowych  
imprez gminnych rozpocznie Turniej Siatkówki 
o Puchar Wójta Gminy Chełmża. Termin 
turnieju – 23.02.2014 r. Miejsce – Kończewice, 
sala sportowa, początek godz. 9:00. 
Od tego roku następuje zmiana organizacyjna 
w prowadzeniu  sportowych imprez gminnych. 
Obowiązki Gminnego Organizatora Sportu 
w gminie z początkiem stycznia br. objął p. 
Łukasz Kontowicz.  Nowy Gminny Organizator 
Sportu dostępny jest pod numerem tel.

Gminny Organizator Sportu 
Łukasz Kontowicz 

tel. 504057601

KOŃCZEWICE 

UCZENNICE Z SUKCESEM !
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PLUSKOWĘSY

Powiatowy Turniej Mikołajkowy
 14 grudnia 
na terenie Gminy 
Chełmża odbył się po 
raz jedenasty siatkarski 
Turniej Mikołajkowy. 
Wzięło w nim udział 
10 drużyn, które 
rywalizowały najpierw 
w grupach w salach 
szkół w Kończewicach, 
Głuchowie i 
Pluskowęsach. Następnie 
w Pluskowęsach rozegrano 
mecze pół- i fi nałowe. 
Ostatecznie po zaciętym, 
stojącym na dobrym 
poziomie meczu drużyna 
Chełmży pokonała 2:1 zespół Pigży. Liczna 
publiczność była świadkiem wielu emocji 
więc reagowała żywiołowo. Trzecie miejsce 
zdobyła drużyna Zelgna po zwycięstwie 
2:0 nad drużyną Powiatu Wąbrzeskiego. 
Najlepszymi zawodnikami fi nału wybrano 
Adama Zielińskiego i Monikę Kozianowską. 
Zawody podsumowała gala, na której 
wręczono okazałe puchary i atrakcyjne 

nagrody rzeczowe a całość zakończyła wspólna 
biesiada. Turniej został zorganizowany z 
inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Toruńskiego – K. Lewandowskiego 
przy znaczącym wsparciu licznych sponsorów, 
z których najhojniejsi to Starosta Toruński, 
Wójt Gminy Chełmża i fi rma „Diagnotest” z 
Zelgna.

K.Bober

PODZIĘKOWANIE
 Dziękujemy  za okazaną  pomoc 
przy zabezpieczeniu części budynku 
gospodarczego uszkodzonego w wyniku 
zerwania na nim przez wiatr pokrycia 
dachowego wymienionym służbom i 
osobom: JRG PSP w Chełmży, Jednostki OSP 
Kończewice i Kuczwały, kierownik gminnej 
brygady budowlanej p. M. Karczmarczykowi, 
Sołtys W. Wiśniewskiemu, M.Polcyn, 
P.D.Trzpil, R. Błażejczyk, G. Szczepańskiemu, 
M.M. Widomskim, Cz.K. Zalech, Wójtowi 
Gminy Chełmża Jackowi Czarneckiemu 
i Radnemu Gminnemu Januszowi 
Iwańskiemu. 

Renata i Jarosław Szelągowscy z Browiny

Podziękowanie
 Wyróżnienie Wójta Gminy 
Chełmża, które przyszło mi odebrać 
podczas  grudniowej uroczystej  Sesji Rady 
Gminy Chełmża  jest zasługą mieszkańców 
całego Sołectwa Kiełbasin. Dlatego pragnę 
podziękować  mieszkańcom  Sołectwa 
za całoroczną  udaną współpracę przy 
wielu inicjatywach i udział we wspólnych 
spotkaniach, a na nowy rok życzę wszystkim 
wszelkiej pomyślności i zdrowia.

Sołtys Sołectwa Ewa Kasprzak


