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Walentynki w przedszkolach prowadzonych przez Fundację Ziemia Gotyku też mają swoją tradycję.
KO

WALENTYNKI

 Ferie zimowe w naszym województwie potrwają do 24 lutego br. Pogoda sprzyja zabawom 
na świeżym powietrzu. Miłe spędzanie wolnego czasu proponują także biblioteki gminne. Placówki 
zapraszają do bezpłatnego korzystania z internetu, zapraszają na zajęcia plastyczne, artystyczne i do 
oglądania małego kina fi lmowego.

ZIMOWY WYPOCZYNEKUWAGA  Podatnicy 
 Do 30 marca 2012 r. należy złożyć 
informację o posiadanej powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego w 
gospodarstwie rolnym. Podatnicy, którzy  w 
terminie złożą informację podatkową unikną 
kontroli.  W przeciwnym razie, podatnik 
uchylający się od w/w  informacji poddany 
zostanie  kontroli podatkowej w oparciu o 
przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

Patrz str. 4

FORUM PARTNERÓW
 Spotkanie Forum Partnerów 
Ziemi Gotyku to wydarzenie o szczególnym 
charakterze dla Fundacji. W tym dniu raz do 
roku spotykają się  członkowie reprezentujący 
sektor publiczny, społeczny  i prywatny, którzy 
byli  zaangażowani w tworzenie i rozwój Lokalnej 
Grupy Działania. Tym razem Partnerzy spotkali 
się w Centrum Kultury w Łubiance.  Posiedzenie 
Forum Programowego otworzył i prowadził 
Przewodniczący – Jacek Czarnecki.

Patrz str. 8

JUBILEUSZ  MYŚLIWYCH
 Chełmżyńscy myśliwi zrzeszeni 
w Kole Łowieckim ŁOZA w tym roku 
obchodzą jubileusz 65-lecia działalności.  
Powstanie Koła  w roku 1947 zainicjował 
łowczy   okręgowy Jan Gabor.  
Obecny Zarząd Koła, który od 10 
lat sprawuje nieprzerwanie swoje 
statutowe funkcje wiele uwagi poświęca 
kontynuowaniu i hołdowaniu symboliki i 
tradycji łowieckich. Jedną z tych tradycji jest 
wspólne biesiadowanie w gronie myśliwych,

Patrz str. 6

SEGREGACJA ŚMIECI
 Jak co roku również 
w roku bieżącym Gmina 
Chełmża organizuje selektywną 
zbiórkę odpadów komunalnych w workach 
dostarczonych przez ZGK w Chełmży. 
Pierwsza z tegorocznych zbiórek odbędzie 
się w miesiącu marcu.
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 Stefan Łaszewski to pierwszy 
Wojewoda Pomorski w II Rzeczpospolitej 
– urodził się 150 lat temu w Brąchnówku. 
Z tej okazji 22 stycznia przypomniano o 
zasługach tej ważnej dla regionu i Polski 
postaci.  W Grzywnie i Brąchnówku miały 
miejsce obchody rocznicowe. Udział w 
wydarzeniu wzięli  : Wicemarszałek Senatu 
RP Jan Wyrowiński, Poseł na Sejm RP 
Janusz Dzięcioł, Wicewojewoda Kujawsko 
– Pomorski Zbigniew Ostrowski, Sekretarz 
Województwa Marek Smoczyk i Prezydent 
Miasta Torunia Michał Zaleski. Przybyła 
również delegacja radnych i sołtysów z gminy 
Pelplin. Mimo deszczu i chłodu nie zawiedli 
mieszkańcy Gminy Chełmża.

 Obchody rocznicowe zainaugurowała 
uroczysta msza św. w kościele parafi alnym w 
Grzywnie pod przewodnictwem ks. Kanonika 
Wiesława Roczniaka w koncelebrze z ks. dr 
Stanisławem Suwińskim. Podczas mszy św. 
wystąpiły połączone chóry: „DACAPO” z SP 
w Zelgnie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Pluskowęsach i „Młoda Chełmża” z Chełmży. 
 Po mszy udano się pod tablicę 
przy kościele, upamiętniająca matkę Stefana 
Łaszewskiego. W obecności gości i mieszkańców 
Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Przewodniczący 
RG Chełmża Janusz Iwański złożyli wiązankę 
kwiatów. Następnie rozpoczął się apel pamięci 
poświęcony Wojewodzie Pomorskiemu.  
Przypomniano wyjątkową 
postać Stefana Łaszewskiego, 
który piastował to stanowisko 
od października 1919 r do lipca 
1920 r. Był niezwykle oddany 
polskiej ludności jako działacz 
społeczny i niepodległościowy. 
Był przedstawicielem pokolenia, 
któremu dane było przeżyć dni 
wielkie i wspaniałe. O powrocie 
Pomorza do Polski mówili nasi 
pradziadkowie, dziadkowie, 
rodzice. Mówimy także i my. 
„- Jego zasługi dla odtworzenia 
polskiej administracji na 
terenie Pomorza są trudne do 

przecenienia. Co 
prawda był wojewodą 
tylko przez pół roku, 
ale powtarzam: była 
to postać niezwykła, 
wybitna. To, że dzisiaj 
o tym mówię, jest 
również formą oddania 
mu hołdu i czci” – 
powiedział podczas 
apelu Wicemarszałek 
Senatu RP Jan 
Wyrowiński.
  Słynna 
jest  odezwa Stefana 
Łaszewskiego do mieszkańców województwa 

pomorskiego z 18 
stycznia 1920 roku, 
której fragment 
podczas uroczystości 
p r z y t o c z y ł 
Przewodniczący Rady 
Gminy Chełmża. 
Przeczytać mogli ją 
również uczestnicy 
apelu, którym rozdany 
został w trakcie 
uroczystości  jej  tekst.
Apel uświetniła 
przybyła z Torunia  
Orkiestra Wojskowa. 
W Brąchnówku 
pod pamiątkową 
tablicą poświęconą 

Łaszewskiemu goście i mieszkańcy 
gminy uroczyście złożyli wiązanki 
kwiatów. Warty honorowe przy 
miejscu poświęconemu Pierwszemu 
Wojewodzie Pomorskiemu 
zaciągnęli: druhowie z ZOSP w 
Kończewicach, harcerze z ZHP 
Hufi ec Chełmża i uczniowie klasy 
mundurowej z VI LO w Toruniu.
 Uczniowie z Małej Szkoły 
w Brąchnówku, którzy na co dzień 
przybywają do miejsca urodzin 
Stefana Łaszewskiego zaprezentowali 
okolicznościowy program 
patriotyczny, w którym wystąpili 

wspólnie z paniami z miejscowego KGW.
 Uroczystości zakończyło spotkanie 
wszystkich uczestników obchodów przy 
ciepłej grochówce i ognisku. Wśród gości i 
mieszkańców gminy Stowarzyszenie Homo 
homini rozczęstowało specjalnie przygotowany 
na tę uroczystość tort urodzinowy. Rada Sołecka 
i KGW z Brąchnówka czekali w świetlicy  na 
wszystkich z ciastem, ciepłą kawą i herbatą, a 
zabytkowy pałac otwarty był na zwiedzanie.
 Goście i mieszkańcy odwiedzili 
siedziby i spotkali się z pracownikami 
mieszczących  się tu organizacji obywatelskich 
jak Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” , Fundacja 
Ziemia Gotyku   i  Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża.
 Patronat nad uroczystością   objęli: 
Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes  

i  Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotr Całbecki .
Organizację samej uroczystości  wsparł Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i Urząd Miasta Torunia.
 Rocznicę 150 urodzin Stefana 
Łaszewskiego w Gminie Chełmża   poprzedziły 
uroczyste obchody  92 rocznicy powrotu Torunia 
do Wolnej Polski, które odbyły się dokładnie 18 
stycznia br. w Toruniu. Udział w Toruńskich 
obchodach brała delegacja samorządu Gminy 
Chełmża.

KO

Brąchnówko 

Świętowaliśmy  150 urodziny
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Projekt socjalny - 
,,Wspierajmy się”

 Od miesiąca   lutego do miesiąca 
czerwca 2012r. rusza projekt socjalny pod nazwą 
,,Wspierajmy się”. Głównym celem  projektu jest 
zwiększenie świadomości wśród grupy młodzieży 
w wieku 15 lat i ich rodziców,mieszkańców 
Gminy Chełmża na temat uzależnień 
czyhających na nich we współczesnym świecie.
Projekt skierowany jest do młodzieży (uczniów 
klas II   z Gimnazjum w Pluskowęsach) oraz 
ich rodziców. W ramach projektu odbędą 
się zajęcia z zakresu profi laktyki uzależnień.
Realizatorem projektu jest Marzenna Jeziorska 
(specjalista pracy socjalnej z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Chełmży) oraz partnerzy  
nauczyciele oraz pedagog szkolny z Gimnazjum 
z Pluskowęsach, dzielnicowy z Komisariatu 
w Chełmży, lekarz rodzinny z Samodzielnego 
Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie, 
Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Uzależnień 
wraz terapeutą Punktu Konsultacyjno – 
Terapeutycznego w Chełmży. 

M.Jeziorska

Region kujawsko-pomorski

Medale dla samorządowców
 Trzej samorządowcy 
z Gminy Chełmża: Wójt 
Gminy Jacek Czarnecki, 
Przewodniczący RG Chełmża 
Janusz Iwański i wieloletni 
były radny Jan Błądek  
odebrali srebrne medale 
Marszałka Województwa 
Ku j a w s k o - P o m o r s k i e g o 
„Unitas Durat Palatinatus 
Cuiaviano – Pomeraniensis” 
co w tłumaczeniu znaczy „W 
jedności trwa Województwo 
Kujawsko-Pomorskie”. 
 W s p o m n i a n e 
medale  przyznane  zostały 
wyróżnionym osobom za 
całokształt działalności 
na rzecz Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i jego 
mieszkańców. 
Ceremonia wręczenie medali miała 

charakter uroczysty i odbyła się w Urzędzie 
Marszałkowskim w obecności wicemarszałka 
województwa Edward Hartwicha. 

KO

Opieka społeczna

GOPS informuje
 Pracownicy Świadczeń Rodzinnych 
w m-cu styczniu przyjmowali  wnioski    osób 
otrzymujących  świadczenia pielęgnacyjne z tyt. 
sprawowania opieki nad niepełnosprawnym 
dzieckiem.  Powyższe świadczenia będą 
wypłacane w wysokości po 100 zł przez okres 
trzech miesięcy. Zasiłki  zostaną wypłacone 32 
świadczeniobiorcom.
 Ośrodek w najbliższym czasie  
występować będzie do Wojewody o przyznanie 
budżetu  na realizację w roku 2012 usług 
specjalistycznych, które w 100% fi nansowane 
z budżetu państwa. Do Ośrodka wpłynęły 
trzy wnioski rodziców chorych dzieci, którzy  
wyrażają chęć i ogromną potrzebę realizacji 
powyższych usług. W tym też celu przygotowana 
została Uchwała określająca sposób i tryb 
realizacji warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Anna  Bykowska 

Inwestycje

Ubiegają się o dotację
 Gmina  Chełmża za pośrednictwem 
Urzędu Marszałkowskiego złożyła  wniosek do 
Ministerstwa Sportu  o dofi nansowanie budowy 
Orlika w Pluskowęsach. Szacunkowa wartość 
całkowita zadania wynosi 1.195.000  zł z czego 
wnioskowana kwota dofi nansowania  do MS  
to   500  000 zł, a druga wnioskowana kwota 
dofi nansowania  z UM to  333  000 zł. Wkład 
Gminy  wyniesie  362.000 zł.

KO

MULTIMEDIA W SZKOLE
Królowa pomocy dydaktycznych

 Co jest w niej 
wyjątkowego? Wyglądem 
przypomina zwykłą tablicę, 
która znajduje się w każdej 
szkolnej klasie, auli czy sali 
konferencyjnej, a jednak 
dzięki możliwości łączenia 
działań nauczycieli i uczniów 
jedna taka  tablica może 
niekiedy zastąpić pracownię 
komputerową. Zalety tablicy 
interaktywnej potwierdzili już 
nauczyciele, cieszą się z nich 
uczniowie. Z funkcjonalnością  
takiej tablicy zapoznali się 
także ostatnio samorządowcy 
z gminy, uczestnicząc w jednej 
z pokazowych lekcji w Szkole 
Podstawowej w Zelgnie. 
 Dzięki niej uczniowie 
i nauczyciele mają dostęp 
do internetu, można na niej 
odtwarzać fi lmy, wyświetlać 
animacje, schematy, mapy i 
pisać jak po zwykłej tablicy. 
Już od jakiegoś czasu w 
podstawówkach w gminie  króluje 
nad  pozostałymi pomocami 
dydaktycznymi. W ramach pionierskiego 
programu samorządu województwa do 
czterech szkół w naszej gminie udało się 
zakupić  po jednej takiej tablicy.  Szkoły już 
dzisiaj oczekują  kolejnych takich tablic. Tym 
razem zapotrzebowanie wzrosło do ilości 13 
sztuk. I to wcale nie dziwi. Interaktywna 
tablica to cały zestaw, składający się z samego 

urządzenia wraz z  oprogramowaniem, 
specjalistycznego projektora i laptopa. 
Uczniowie klas podstawowych mają jeszcze 
do dyspozycji tradycyjną tablicę.  „-Ale ta 
jest fajniejsza! - mówią z entuzjazmem. 
Tablice interaktywne są bardzo popularne w 
Wielkiej Brytanii, USA, a ostatnio także w 
Europie. 

KO

Pokazową lekcję dla Samorządowców poprowadziła pani Beata 
Zając.
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Wype nia  du ymi drukowanymi literami 
G.2 POWIERZCHNIA U YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ CI ***         podstawa opodatkowania w m2  

 1. mieszkalnych - ogó em 
w  tym: 
 
    - kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy  50% powierzchni)      
 
 
    - kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m 

31. 
….…….. ………………………150……..………………………..m2 
 
…………………………… ……30….……………………… …….m2                           
 
...................................................120............................................  …..m2 

*** Do powierzchni u ytkowej budynku lub jego cz ci nale y zaliczy  powierzchni  mierzon , po wewn trznej d ugo ci cian na wszystkich kondygnacjach, 
 z wyj tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów d wigowych. Za kondygnacj  uwa a si  równie  gara e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza u ytkowe. 
Powierzchni pomieszcze o wysoko ci od 1,40 m do 2,20 m zalicza si do powierzchni u ytkowej budynku w 50%, a je eli wysoko  jest mniejsza ni  1,40 m 
powierzchni  t  pomija si .   
 2. zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz od cz ci 

budynków mieszkalnych zaj tych na prowadzenie dzia alno ci 
gospodarczej - ogó em 

     w  tym: 
    - kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy  50%       
       powierzchni) 
    - kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m 

32. 
.............................................................................. ………….………..m2 
 
 
........................................................................................................ ….m2 

 
...................................................................................................... …...m2 

3. zaj te na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materia em siewnym - ogó em 

     w  tym: 
     - kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy  50% powierzchni) 
     - kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m  

33. 
............................................................................................................ m2 
 
................................................................................................ ….…...m2 

 
................................................................................................ ……....m2 

4. zwi zane z udzielaniem wiadcze  zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
dzia alno ci leczniczej, zaj tych przez podmioty udzielaj ce tych 
wiadcze  – ogó em

        w  tym:
     - kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy  50%powierzchni) 
     - kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m  

34. 
............................................................................ …………….………m2 

 
............................................................................................................. m2 

 

............................................................................................................. m2 
5. pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej 

dzia alno ci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego - 
ogó em 

     w  tym: 
    - kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy  50% powierzchni) 

 
 

    - kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m 

35. 
............................................................................................................. m2 
 
 
............................................................................................... ..………m2 

 

 

............................................................................................................. m2 
G.3  BUDOWLE                                                                                            (podstawa opodatkowania w z )**** 
 1. warto  budowli lub ich cz ci zwi zanych  z prowadzeniem dzia alno ci 

gospodarczej (o której mowa w przepisach o podatku  dochodowym) 
36. 
                                                                                                           z  

H. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH WYNIKAJ CYCH Z USTAWY LUB UCHWA Y RADY             
     GMINY 

 
Tytu  prawny zwolnienia 

Grunty pow. w 
m2 

Budynki lub ich cz ci pow. 
u ytkowa  w m2 

Budowle 
warto  w z  

Art.7 ust. 1 pkt. 10 – grunty stanowi ce nieu ytki, u ytki ekologiczne, grunty 
zadrzewione  
i zakrzewione z wyj tkiem zaj tych  na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej 

 
 

 
x 

 
x 

Inne zwolnienia z art. 7 ustawy o podatkach i op atach lokalnych  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

I.O WIADCZENIE I PODPIS SK ADAJ CEGO / OSOBY REPREZENTUJ CEJ PODATNIKA  
 O wiadczam, e s  mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno ci za podanie danych niezgodnych  z rzeczywisto ci  
 37. Imi  

 
38. Nazwisko 
 

W pierwszej pozycji nale y wykaza  ogóln  powierzchni  pomieszcze  
znajduj cych si  w bryle budynku mierzon  po wewn trznej d ugo ci cian, na 
wszystkich kondygnacjach wraz z gara ami, piwnicami, suterenami oraz poddaszami 
u ytkowymi. Z tego w zale no ci od wysoko ci stropu/sufitu w drugiej pozycji 
wykazujemy powierzchni  pomieszczeni o wysoko ci do 2,20 m;  w trzeciej powy ej 
2,20. Pierwsza pozycja musi stanowi  sum  pozycji 2 i 3. Np.: 

Wype nia podatnik, który zajmuje budynki lub ich cz ci w 
zwi zku z prowadzon  dzia alno ci  gospodarcz  (np. gara  
na warsztat samochodowy ). 

UWAGA PODATNIKU 
WAŻNY TERMIN !

Do 30 marca 2012 r. należy złożyć informację 
o posiadanej powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego w gospodarstwie rolnym
• FORMULARZE dostępne są na stronie 

internetowej bip.gminachelmza.pl → 
DRUKI DO POBRANIA  →  „informacja 
na podatek od nieruchomości”  lub w UG 
Chełmża pokój Nr 11(księgowość).

• DRUK DEKLARACJI: informację  na 
stronie pierwszej wypełniamy w zakresie 
danych osobowych ze wskazaniem Nr 
PESEL ( to ważne !). Pozycję G.2 na 

drugiej stronie formularza ( patrz obok) 
należy wypełnić zgodnie ze  wskazanym 
przykładem

• UWAGA : Dotyczy poz. G.2.pkt. 1 Dla 
kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 
2,20 m należy wpisać wartość  całkowitej 
powierzchni, a nie 50% powierzchni – to 
organ podatkowy dokona  zaliczenia 50% 
powierzchni.

• WYJAŚNIAMY Jeżeli masz nadal 
wątpliwości jak wypełnić  „ informację 
w sprawie podatku od   nieruchomości” 

zadzwoń do UG Chełmża pod nr  tel. 
56 675 60 76 wew.39 lub zgłoś  się osobiście 
(pok.11).

• PODATNIKU ! SKŁADAJĄC  W/W 
INFORMACJĘ UNIKNIESZ KONTROLI

W przeciwnym razie po 30 marca 2012 r 
poddany zostaniesz  kontroli podatkowej 
w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja 
podatkowa.
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Projekty w DPS Browina 

Pomogła UE
 Dzięki pozyskanym środkom z 
UE przez Dom Pomocy Społecznej w 
Browinie, placówka w minionym roku 
mogła realizować aż trzy projektu  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z 
podjętych inicjatyw skorzystali zarówno sami 
pensjonariusze jak i młodzież z okolicy.  To 
tutaj młodzież uczestnicząca w projekcie 
angażowała się  w wolontariat na rzecz 
mieszkańców DPS. 
 Projekt skierowany do młodzieży trwał 
cały rok. Młodzież miała okazję uczestniczyć w 
warsztatach informatycznych , fotografi cznych, 
teatralnych, tanecznych i nauki języka 
angielskiego oraz zapoznać  się ze  sprzętem 
multimedialnym. Każdy uczestnik wyposażony 
został w materiały potrzebne do zajęć. Dzięki 
temu, młodzież miała zagwarantowane aktywne 
i ciekawe spędzanie czasu, naukę i zabawę w 
dobrym towarzystwie, możliwość rozwoju 
osobistego poprzez uczestnictwo w grupie 
socjoterapeutycznej. 
Dodatkowo raz w miesiącu zorganizowane były 
wyjazdy  do teatru, kina, na koncerty, zawody 
sportowe, spotkania w  restauracji. 
 W ramach projektu otwarty został 
Środowiskowy Punk Konsultacyjny, w który 
świadczona była  pomoc specjalistów dla 
rodzin i mieszkańców. Spotkania obywały się  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Chełmży  z prawnikiem, z psychologiem, z 
terapeutą uzależnień, z doradcą zawodowym.
„- Uczestnictwo w  takich projektach pozytywnie 
wpływa na proces integracji społecznej środowiska 
lokalnego, kreuje właściwy wizerunek osoby 

niepełnosprawnej i starszej 
w społeczeństwie, niweluje 
negatywne stereotypy 
społeczne, buduje pozytywne 
więzi społeczne w atmosferze 
wzajemnej tolerancji i 
życzliwości. Mieszkańcy Domu, 
uczestnicy ŚDS  i młodzież chcą 
wspólnie spędzać czas, a to 
daje początek wolontariatu” – 
podsumowuje Dyrektor DPS 
Anna Woźniak – Margol.
           Drugi projekt służący 
„Inicjatywom lokalnym na 
rzecz aktywnej integracji” 
pozwolił uczestnikom zgłębić temat 
fotografowania, a jego efektem są  kroniki, które 
powstały na bazie zdjęć wykonanych przez 
uczestników projektu.
  Z kolei projekt „Ukryte talenty ŚDS” 
służył aktywizacji społecznej uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Browinie  i ich integracji ze środowiskiem. 
Podczas spotkań w ramach wspomnianego 
projektu odbywały się warsztaty muzyczne i 
plastyczne o tematyce ludowej. Prace powstałe 
podczas warsztatów prezentowane były na 
specjalnie przygotowanej wystawie.
„- Takie działania mają na celu uspołecznienie 
mieszkańców Domu, włączenie ich w 
życie naszego społeczeństwa, jak również 
pokazanie ludziom, że osoby niepełnosprawne 
intelektualnie są pełnowartościowymi osobami 
zasługującymi na szacunek i uznanie. Tak szeroko 
prowadzona działalność dla osób starszych i 

niepełnosprawnych, nie mogła by być realizowana 
bez wzajemnej współpracy   podmiotów i innych 
instytucji na terenie gminy Chełmża” – stwierdza 
Dyrektor  DPS w Browinie.
  Realizacja powyższych projektów 
podsumowana została podczas specjalnie 
przygotowanego spotkania w dniu 18 grudnia 
2011 r w DPS w Browinie. To niedzielne spotkanie 
swoją obecnością zaszczycili:Wicestarosta  
Dariusz Meler, Wójt Gminy Chełmża Jacek 
Czarnecki, Przewodniczący Rady Gminy 
Chełmża Iwański a także pani Dyrektor 
PCPR-u w Toruniu Grażyna Wasilczuk. Podczas 
spotkania młodzież z terenu gminy, mieszkańcy 
DPS  i uczestnicy ŚDS zaprezentowali repertuar 
taneczny i aktorski, a także pochwalili się 
stworzonymi przez siebie pracami. Całe spotkanie 
zakończyło się wspólnym biesiadowaniem przy 
stole.

KO

1) W dniu 07.02.2012r. został rozstrzygnięty 
przetarg  na „Bieżącą obsługę geodezyjną 
Gminy Chełmża w 2012r”. Termin 
składania ofert upłynął w dniu 26.01.
br W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę złożył Jan 
Markowski prowadzący działalność pod 
fi rmą Usługi Geodezyjne i Kartografi czne 
w Gołubiu Dobrzyniu. Cena brutto oferty 
wyniosła 47.250,00. Podpisanie umowy 
zaplanowano a 16.02.2012r. 
2) W dniu  31.01.br został ogłoszony 
przetarg na „Remont drogi gminnej nr 
100576 c w miejscowości Parowa Falęcka 
o długości 820 mb”. Termin składania ofert 
zaplanowano na dzień 16.02.2012r.
3) W dniu  08.02.br został ogłoszony 
przetarg na „Remont i modernizacja 
świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z 
zagospodarowaniem terenu”. Termin 
składania ofert zaplanowano na dzień 
24.02.2012r.

4) W dniu  10.02.br został ogłoszony przetarg 
na „Remont świetlicy wiejskiej w Skąpem”. 
Termin składania ofert zaplanowano na 
dzień 28.02.2012r.

Anna Feeser-Bering

Gospodarka komunalna
1. Uzupełniono ubytki nawierzchni 
dróg gminnych w miejscowościach Szerokopas, 
Świętosław Dolny, Brąchnówko, przystanek 
autobusowy Grzegorz
2. Od miesiąca lutego rozpoczyna się 
zbieranie wniosków o zwrot akcyzy za olej 
napędowy. Zmianie uległa stawka za litr oleju w 
2012 wynosi 0,95zł
3. Kończymy budowę przyłączy 
kanalizacyjnych do mieszkańców Pluskowęs
4. Na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu 
wywieziono 1,5 tony odpadów stałych zebranych 
w miejscach nielegalnych składowisk w 
miejscowościach Świetosław, Bielczyny oraz 
śmieci z porządkowania wsi Kończewice.

Uwaga - zmiana terminu
Zebranie wiejskie 

w Grzegorzu odbędzie się 
28.02.2012r. o godz. 18:00. Miejsce 

zebrania pozostaje bez zmian.

OFERTA PRACY - 
ANIMATOR KULTURY 

 
 Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża poszukuje młodych, 
kreatywnych i twórczych osób do działań 
kulturalnych na terenie Gminy Chełmża. 
Preferowane są umiejętności artystyczne, 
muzyczne, wokalne, teatralne, sportowe.   
Wykształcenie minimum średnie. Mile 
widziane są osoby z terenu Gminy Chełmża 
( w tym studenci).   
Osoby zainteresowane proszone są  o 
przesyłanie CV na adres:  

cik@gminachelmza.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIE

        Oferta pracy dla kierownika wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Kontakt: Justyna Błaszczyk, 
CIK Gminy Chełmża, tel. 691 774 376.
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Inicjatywy sołeckie

Bal dla dzieci

KONCERT KOLĘD

 Dzieci ze wsi Skąpe 
bawiły się na wspólnym balu 
przebierańców. Było wiele 
konkursów, gier i zabaw. 
Na koniec zabawy każde 
dziecko otrzymało paczkę ze 
słodkościami. Paczki mogły 
zostać zakupione dzięki hojności 
sponsorów. Pragniemy im 
bardzo serdecznie podziękować.
Są to osoby i fi rmy: Firma TRANS-
RACH M.M. Łagód – za wsparcie 
fi nansowe i materialne, fi nansowo 
bal wsparli: Firma „EKOLAND”, 
Firma p. Stanisława Adamczyka, 
Stolarnia p. Palusińskiego, 
p. Tomek Pniewski, p. Mariola 
Jaworska, Firma :MELAR”, GKRPAiPN , p. 
Stanisław Antkowiak – Prezes Kołka Rolniczego 
Skąpe, p. Jacek Klimkowski Sołtys Sołectwa. 

 Organizatorzy dziękują również 
Kołu Gospodyń Wiejskich w Skąpem za całą 
organizację balu dla dzieci.

Organizatorzy

 W dniu 6 stycznia br. 
w miejscowości Skąpe doszło 
do niezwykłego wydarzenia: w 
kaplicy wystąpili wspólnie podczas 
pięknego koncertu kolęd najstarszy 
w Polsce Chór Kościelny CECYLIA 
i Orkiestra Dęta KAMERTON. Po 
koncercie KGW Skąpe przygotowało 
symboliczny poczęstunek dla gości. 
 Pragniemy serdecznie 
podziękować organizatorom koncertu: 
Radnemu Gminy Adamowi Galusowi, 
Sołtysowi Jackowi Klimkowskiemu i 
miejscowemu KGW.

Mieszkańcy
JUBILEUSZE                        

  65 lat Koła Łowieckiego Łoza w Chełmży
 Z inicjatywy łowczego  okręgowego 
Jana Gabora w roku 1947 zainicjowano 
powstanie Koła Łowieckiego Łoza w Chełmży.
          W roku 1997 w Sali Szkoły Podstawowej 
w Kończewicach ówczesny Zarząd Koła 
Łowieckiego Łoza w Chełmży zorganizował bal 
myśliwski z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia 
Koła. Niestety pomimo podejmowanych prób 
nie udało się kontynuować kolejnych bali 
myśliwskich.
          Obecny Zarząd Koła, który od 10 lat sprawuje 
nieprzerwanie swoje statutowe funkcje wiele 
uwagi poświęca kontynuowaniu i hołdowaniu 
symboliki i tradycji łowieckich. 
           Kolejną okazją do spotkania i wspólnego 
biesiadowania był zorganizowany już po raz 
szósty, w czwartą sobotę stycznia w Grzywnie, w 
gościnnej restauracji U BORYNY bal myśliwski. 
W przystrojonej symbolami myśliwskimi sali, 
pachnącej jałowcem i świerkiem, które wykonali 
koledzy Dariusz Gabor i Ferdynand Kalisz,  
witali symboliczną czerwoną  różą przybyłych 
gości płci pięknej Łowczy kolega Stanisław 

Antkowiak i Skarbnik 
kolega Krzysztof Zduński, 
kilkoma słowami wstępu 
wypowiedzianymi przez tegoż 
drugiego, myśliwskim Darz 
Bór rozpoczęto biesiadowanie. 
Tym jednak razem Bal odbywał 
się w szczególniej atmosferze, 
bo w roku jubileuszu 65 lecia 
istnienia Koła.
          Bal myśliwski 
cieszył się po raz kolejny 
dużym powodzeniem i 
zainteresowaniem nie tylko 
mieszkańców miasta Chełmży 
i Gminy Chełmża, ale również gości z Polski. 
Na Balu bawili się goście z Gdańska, Gdyni, 
Rumi, Chełmna, Grudziądza, Brodnicy, Mroczy, 
Krakowa, a nawet z Zakopanego. Organizatorzy 
zadbali również o stronę kulinarną. Rosół z 
bażanta, gotowane mięso z tego przepięknego 
ptaka w białym sosie z rodzynkami, pasztet z 
zająca, tatar z sarny, wiszące na hakach kiełbasy, 

kabanosy, szynki, polędwice przygotowane 
z mięsa jelenia, chleb ze smalcem i kiszony 
ogórek oraz pieczony dzik  podkreślały klimat 
spotkania. To wszystko odbyło się w doskonałej 
atmosferze jubileuszu,  przedniej muzyce i 
w gronie wspaniałych gości opuszczających 
Grzywnę rankiem.

Krzysztof Zduński
Skarbnik Koła Łowieckiego Łoza w Chełmży

Gratulujemy 
„Złotego Jabłka”

 Gospodarstwo rolne Andrzeja i 
Romualda Wiśniewskich ze Sławkowa to 
laureat tytułu „Rolnik – Farmer Roku” w 
ogólnopolskim konkursie, który rozstrzygnięty 
został w lutym w Warszawie. Udział w konkursie 
wzięło ponad 250 gospodarstw rolnych, z których 
do fi nału zakwalifi kowało się 30 najlepszych. 
Gospodarstwo ze Sławkowa wyłonione zostało w 
kategorii przedsiębiorstwo rolne. 
 Andrzej i Romuald Wiśniewscy 
prowadzą 513 ha gospodarstwo nastawione 
wyłącznie na produkcję roślinną. Są 
założycielami i członkami grupy producentów 
warzyw.

KO

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla 

nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
 okazali wiele serca i życzliwości oraz 
uczestniczyli we mszy św. i ceremonii 

pogrzebowej
śp. Feliksa Książek

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 
Znajomym, Delegacjom, za okazaną 
pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty 

serdeczne podziękowanie  
składa RODZINA

PS. Zmarły  w wieku 86 lat Śp. Feliks 
Książek był najstarszym druhem 
ochotnikiem w Gminie Chełmża. Służył 
w OSP Zelgno.



Sprawy obywatelskie

 KURENDA                                                                   GAZETA GMINY CHEŁMŻA                                                                                str. 7

Organizacje społeczne 

Siódme urodziny

 Okazję do uroczystego spotkania 
miały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Nawry, których organizacja działa już 7 lat. 
Przewodniczącą Koła od samego początku 
jego reaktywowania jest pani Alicja Glaszka. 
Do świętujących swój jubileusz pań z Nawry 
dołączyli przybyli goście: Wicestarosta 
Powiatu Toruńskiego Dariusz Meller, Wójt 
Gminy Jacek Czarnecki i Proboszcz ks. Tadeusz 
Kozłowski.
  Panie z  KGW przez okres 
dotychczasowej działalności postanowiły 
skupić się na tym, co im najbliższe, 
zintegrować mieszkańców, stworzyć 
im okazję do spotkania i zabawy.
Świetlica wiejska  za sprawą KGW tętni życiem 
i rzadko kiedy bywa pusta. Tradycją stały się 
coroczne obchody Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia 

Dziecka, spotkania choinkowe, zajęcia i zabawy 
dla najmłodszych i młodzieży oraz wiejskie  
festyny i majówki. Z takich spotkań  cieszą się 
najbardziej najstarsze  mieszkanki wsi, bo dają 
one  możliwość wyjścia z domu i spędzenia czasu 
z rówieśnikami przy dobrym cieście, rozmowie i 
wspólnym śpiewaniu. 
KGW z Nawry także aktywnie uczestniczy 
w wydarzeniach, spotkaniach i wyjazdach 
gminnych. Poza tym panie z  KGW promują 
lokalną kulturę i  obyczaje podczas konkursów 
i  uroczystości zarówno gminnych jak i 
wojewódzkich. Występując w  regionalnych 
strojach, śpiewając pieśni ludowe i  prezentując 
tradycyjne potrawy przyczyniają się do 
zachowania lokalnego dziedzictwa.

KO

Plan działalności
Komisji Kultury 

i  Organizacji Wolnego Czasu

Wycieczki krajoznawczo – turystyczne

Miejsce wyjazdu Data wyjazdu
WYCIECZKI

Ciechocinek 19.05.2012 r.
Sarbinowo 11-22.06.2012 r.
Łeba 14.07.2012 r.
Stegna 18.08.2012 r.
Inowrocław 15.09.2012 r.

SPOTKANIA PRZY KAWIE

Chełmża „RIVIERA” 23.05.2012 r. 
godz. 16.30

Chełmża „RIVIERA” 15.10.2012 r. 
godz. 16.30

UROCZYSTOŚCI
Światowy Dzień Inwalidy 
– CHOK Chełmża

14.05.2012 r.
godz. 12.00

Spotkanie opłatkowe – 
CHOK Chełmża 03.12.2012 r.

Godz. 12.00
UWAGA !
1. Wycieczka do Sarbinowa – wpłata pierwszej 
raty 100 zł.
2. Wyjazd do Sarbinowa – parking przy NETTO, 
ul. Sikorskiego 36 a, godz. 5.00
Wyżej przedstawiony plan pracy może 
ulec zmianie ze względów fi nansowych i 
organizacyjnych.

NIE BĄDŹ SAMOTNY
WSTĄP DO NAS

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów

CZEKA NA CIEBIE

RAZEM
• Walczymy o Godne  Życie Emeryta 

Rencisty i Inwalidy
• Organizujemy spotkania okolicznościowe
• Organizujemy wycieczki jedno i 

wielodniowe
• Wydajemy wnioski na turnusy 

profi laktyczno-lecznicze
• Wydajemy wnioski na grupę inwalidzką
• Pomagamy w rozwiązywaniu trudnych 

problemów życiowych
• Wydajemy  emerytom i rencistom 

zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP

Zarząd Oddziału Rejonowego 
Mieści się w Chełmży

ul. Rynek 3
87-140 Chełmża

Czynny 
w czwartki w godz. 10.00 – 13.00

Organizacje społeczne 

Walne Stowarzyszenia 
Budowy Kopca „Ziemia Polaków”

 Członkowie Stowarzyszenia 
Budowy Kopca „Ziemia Polaków” w miesiącu 
styczniu spotkali się na Walnym Zebraniu 
podsumowującym dotychczasową działalność 
organizacji. 
 Ustępujący Zarząd Stowarzyszenia  
przedstawił sprawozdania fi nansowe i z 
działalności Stowarzyszenia w latach 2010/2011.  
Wszyscy zgromadzeni jednogłośnie udzielili 
zarządowi absolutorium. Uchwałą Walnego 
panu Lucjanowi Bytniewskiemu w dowód 
uznania zasług na rzecz Stowarzyszenia nadano 
godność  Honorowego Członka Stowarzyszenia 
Budowy Kopca „Ziemia Polaków”.
 Podczas Walnego dokonano również 
wyboru nowych władz Stowarzyszenia. W skład 
obecnego Zarządu weszli: Wojciech Rosiński – 
Prezes, Krzysztof Oleksiak – Wiceprezes, Jolanta 
Targosz – Skarbnik, Ewa Czarnecka – Sekretarz, 
Edward Majewicz – Członek.
 W najbliższych zamierzeniach 

Stowarzyszenia jest kontynuacja współpracy ze 
stowarzyszeniami historycznymi z regionu oraz 
zainteresowanie i skupienie wokół organizacji 
jak najszerszej grupy młodzieży. Sposobem na 
zachęcenie młodego pokolenia do wspomnianej 
współpracy ma być ogłoszenie naboru do Klasy 
Mundurowej, która powstanie przy głuchowskim 
gimnazjum. 
 Jednym z ważniejszych wydarzeń jakie 
zamierza współorganizować Stowarzyszenie 
będzie na pewno Święto Odzyskania 
Niepodległości. Poza tym organizacja zamierza 
szukać środków na realizację swoich  planów i 
zamierzeń statutowych.
W styczniu Stworzyszenie Budowy Kopca 
„Ziemia Polaków” zorganizowało wyjazd do 
Fundacji Gen. Elżbiety Zawackiej oraz na fi lm 
„W ciemności” Agnieszki Holland. Z zaproszenia 
skorzystało 31 osób.

KO

Za zdj. Jubilatki z gośćmi z Głuchowa.
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 Spotkanie Forum Partnerów 
Ziemi Gotyku to wydarzenie 
o szczególnym charakterze 
dla Fundacji, ponieważ w tym 
dniu raz do roku spotykają się 

wszystkie osoby, które były i są zaangażowane 
w tworzenie i rozwój Lokalnej Grupy Działania. 
Tym razem Partnerzy spotkali się w Centrum 
Kultury w Łubiance.  Posiedzenie Forum 
Programowego otworzył Przewodniczący – 
Jacek Czarnecki. Uroczyście zostali powitani i 
zaprezentowani nowi Partnerzy: Niepubliczne 
„Małe Przedszkole” w Chełmży , P. Justyna 
Kalisz, Regionalny Związek Pszczelarzy 
w Toruniu, Terenowe Koło Pszczelarzy, 
Stowarzyszenie „Dębowa Wieś”, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Dębinach, Parafi a Rzym.-Kat. pw. 
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Najświętszej 
Marii Wspomożycielki Wiernych w Nawrze 
oraz Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia 
Polaków”. W następnej części Partnerzy LGd 
zaprezentowali  projekty, które zrealizowano w 
ramach „małych projektów”  i „odnowy wsi”.  
Zaprezentowane zostały dobre praktyki z każdej 
Gminy: Wiejski społeczno-kulturalny ośrodek 
w Papowie Toruńskim oraz inwestycja przy 
miejscowym parafi alnym kościele (iluminacja 
świetlna oraz utwardzenie parkingu), projekt 
Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka pn. 
Tour the run „Ziemia Gotyku”, projekt Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża pn. 
Organizacja imprezy kulturalnej  „Dożynki 
2011” w miejscowości Liznowo w Gminie 

Chełmża, projekt Centrum 
Kultury w Łubiance  pn. 
„Nasze Euro 2012”, projekt 
Gminy Papowo Biskupie 
pn. Remont i wyposażenie 
świetlic wiejskich w  
miejscowościach Dubielno, 
Nowy Dwór Królewski 
i Firlus oraz budowa 
i rozbudowa placów 
zabaw przy świetlicach. 
Multimedialne prezentacje, 
wykazujące zarówno 
dane statystyczne jak 
i informacje o źródle 
fi nansowania zawierały 
również liczne zdjęcia z realizacji projektów. 
Prezentacje wywołały dyskusję  partnerów na 
temat możliwości konstruowania budżetów na 
planowane projekty. Szczególnie przedstawiciele 
organizacji społecznych zostali zachęceni do 
skorzystania ze środków LSR. 
Członkowie  Zarządu Fundacji, Prezes 
Zarządu Fundacji Paweł Puczkarski oraz 
Wiceprezes Zarządu – Mariola Epa-Pikuła, 
przedstawili działania zrealizowane w 2011 
roku, omówili wyniki badania ewaluacyjnego 
przeprowadzonego w Fundacji w 2011 roku z 
zakresu działania LGD i wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju  oraz przedstawili cieszący 
się olbrzymim zainteresowaniem projekt 
„ Florystyka i dekoratorstwo artystyczne 
inspiracją do aktywizacji zawodowej kobiet”. 

Prezes Fundacji zaprezentował kolejny projekt 
przedszkolny realizowany przez Fundację 
„Ziemia Gotyku” LGD  w partnerstwie z 9 
gminami partnerskimi: „Pawełek i Ola idą 
do przedszkola” w ramach którego działa 39 
punktów przedszkolnych na terenie 9 gmin.  
Projekt rozpoczął się w sierpniu 2011 i potrwa do 
września 2013.  Wiceprezes fundacji przedstawiła 
sytuację fi nansową Fundacji, sprawozdanie z 
wdrażania LSR w 2011 roku oraz informacje o 
planowanych naborach wniosków w 2012 roku.
Podczas dyskusji Partnerzy chętnie zabierali 
głos na temat działań Fundacji. Na zakończenie 
zaproszono uczestników Forum na poczęstunek.   

Agnieszka Góral,
 biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD

Forum Partnerów 2012

LGD Ziemia Gotyku

Gimnastyka korekcyjna 
w przedszkolach

 Wszyscy wiemy 
jak ważna jest aktywność 
fi zyczna w życiu człowieka. 
Ćwiczenia gimnastyczne od 
najmłodszych lat wpływają 
korzystnie na zdrowie i 
sprawność dzieci, ale przede 
wszystkim kształtują pozytywne nawyki. 
Dlatego od października 2011 dzieci z 
przedszkoli Fundacji Ziemia Gotyku mają 
okazję brać udział w zajęciach gimnastyki 
korekcyjnej. Zajęcia prowadzone są na 
terenie  dziewięciu gmin raz w tygodniu. 
Przedszkolacy z Gminy Chełmża w każdy 
piątek również ćwiczą w Szkole P odstawowej 
w Zelgnie. Gimnastyka realizowana jest w 
formie gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń 
korygujących wady i wzmacniających mięśnie 
odpowiadające za prawidłową postawę ciała. 

Uśmiech wychodzących z sali, 
zdrowo zmęczonych dzieci, jest najlepszym 
dowodem na to, że warto takie zajęcia 
realizować, a postępy jakie przedszkolacy 
robią powinny być zachętą dla rodziców, żeby 
poświęcić czas dla zdrowia swoich pociech.

 W dniu 04.02.2012 r.  w 
świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Kuczwały została zorganizowana przez 
Koło Gospodyń Wiejskich ,,Choinka 
Noworoczna’’. W ramach imprezy 20 
dzieci z miejscowości Kuczwały oraz 
okolicznych miejscowości otrzymały 
paczki ze słodyczami oraz miały okazje 
uczestniczyć w konkursach i zabawach. 
Panie z KGW Kuczwały zorganizowały 
dla wszystkich przybyłych osób ciepły 
poczęstunek, ciepłe napoje oraz ciasto 
domowej roboty wypiekane przez 
członkinie KGW.  Podziękowanie 
dla Pani Wioletty Jaskot za pomoc 
Gwiazdorowi oraz dla Pana Stanisława 
Żak i Łukasza Kowalskiego za 
dofi nansowanie imprezy.

,,Choinka Noworoczna”

Organizatorzy

Nasze usługi obejmują:
odbiór odpadów komunalnych, selektywną zbiórkę odpadów, , gospodarkę odpadami komunalnymi 
przesegregowanymi oraz nieprzesegregowanymi, letnie i zimowe utrzymanie ulic, budowę i konser-
wację terenów zielonych, wykonanie oraz konserwację chodników i placów, oznakowanie pionowe 
i poziome ulic, prowadzenie szaletów miejskich i targowiska 

Biuro obsługi klienta czynne pn. – pt. w godz. 7:00 – 15:00
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to tytuł konkursu dla uczniów klas pierwszych 
i drugich SP im. ks. Leona Poeplau w 
Kończewicach, w którym wzięło udział ponad 
pięćdziesięciu maluchów Maksymalną ilość 
punktów i tym samym najlepszy wynik osiągnęła 

uczennica klasy Ib Wiktoria Grenda-Wołkow. 
Na zdjęciu Wiktoria w towarzystwie pozostałych 
laureatów szkolnego konkursu.Wszystkim 
serdecznie gratulujemy!

E.Czarnecka

„Przyroda w zimowej szacie”

„Chcemy być razem” 

- Szkoła Podstawowa w Zelgnie zapraszała po raz jedenasty – 
10 lutego 2012r.

To już XI spotkanie integracyjne 
w Szkole Podstawowej w Zelgnie, na które 
zaproszono dzieci oraz dorosłą młodzież 
niepełnosprawną Gminy Chełmża.
Na balu walentynkowo-karnawałowym bawili 
się wszyscy bez wyjątku: Gospodarze Gminy, 
GKRPA, Dyrektorzy Szkół, GOPS, Rada 
Rodziców, młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej 
w Zelgnie oraz Grono Pedagogiczne. 

Były wiersze, kabarecik, korowód 
przebierańców, wybór pary królewskiej, zabawne 
konkursy, fajne nagrody i pyszne jedzonko. Ale 
na balu królował przede wszystkim taniec - ten 
bardzo swobodny oraz turniejowy w wykonaniu 

małych mistrzów ze studia tańca Justyny Pyras: 
Julki i Oskara- sześciolatków z Chełmży i Zelgna 
oraz  Miriam i Klaudii, które           w dostojnym, 
tanecznym pojedynku walczyły o serce Rudolfa 
Valentino. 
Tańczył zespół „Figielek”, występowały też 
„Zelinki”, jeździły taneczne pociągi, do których 
wsiadali wszyscy bez wyjątku. Rola muzycznej 
lokomotywy na balu przypadła człowiekowi 
orkiestrze – panu Janowi ze „Skinder-Music”

Było naprawdę karnawałowo, 
serdecznie, jak przystało na prawdziwy bal 
wśród starych , dobrych przyjaciół.
Nasz bal sfi nansowany  został ze środków 

Gminnego Programu Profi laktycznego.
Największym podziękowaniem dla 

organizatorów były zadowolone buzie dzieciaków 
i świetne humory wszystkich balowiczów oraz 
pełne ciepła wpisy do szkolnej kroniki.

Do zobaczenia za rok!
Szkolny – prasowy donosiciel

SP Zelgno
„Szkoła to nie tylko nauka”

 Kalendarz w styczniu 2012r. 
„tłuściutki” był jak nigdy. Powoli dobiegał 
końca  pierwszy  semestr nauki – a więc 
ostatnia szansa na zdobycie dobrych ocen.
 Ale trzeba jeszcze pamiętać o 
ważnych świętach.
21 stycznia  dla trzech oddziałów 
przedszkolnych najważniejszy był Dzień 
Babci i Dziadka. Wcześniej trzeba było 
własnoręcznie wykonać upominki - złote 
korale z makaronu dla babci i serduszko 
z muszelką dla dziadka. Były wierszyki, 
upominki, piosenki i zabawne konkursy dla 
dostojnych gości: z zawiązanymi oczami 
babcie doklejały papierowym dziadkom wąsy 
i oczy, a dziadkowie przyklejali babciom 
kokardki i koralowe usta. Dziadkowie musieli 
nadmuchiwać   balony tak by były największe, 
a babcie  rozpoznać  dotykiem swojego wnuka 
wśród innych.  Goście przyjeżdżali z różnych 
stron Polski , a zjechało się „ich”, że ho, ho.
 W ostatnich dniach przed feriami 
dzieciaki szalały na trzech balach.
Był bal przedszkolaka, klas  młodszych i 
najstarszych czyli 10 i 12 latków.  Wszystkim 
do tańca przygrywał Pan Jan- człowiek 
orkiestra.
 Były trzy królewskie pary, wybory 
najsympatyczniejszej dziewczyny i chłopaka, 
nauka i wspólne odtańczenie cha-chy  przez 
50 roztańczonych dziewczyn, wspaniałe stroje 
, losowanie nagród, a na koniec roztańczone 
„pociągi” każdej klasy odjeżdżały do domu. 
BYŁO  SUPER!!!

J.W. nauczyciel SP Zelgno



 W Głuchowie już po raz piąty 
rozegrany został turniej klas I – III szkół 
podstawowych „Jestem Sprawny”. Do turnieju 
przystąpiło łącznie 75 uczestników. Nagroda 
główna – okazały miś, którego  fundatorem 
co roku jest Wójt Gminy Chełmża Jacek 
Czarnecki  odjechał tym razem ze zwycięską 
drużyną do Szkoły Podstawowej w Grzywnie. 
Turniejowi towarzyszyły zabawa i mocny 
doping zgromadzonych na trybunach kibiców.
 Udział w turnieju wzięło  pięć  
zespołów uczniów ze szkół podstawowych z 
gminy. Na turniej zjechali  uczestnicy z Zelgna, 
Grzywny, Sławkowa, Kończewic i z Małej 
Szkoły w Brąchnówku, którym towarzyszyli 
opiekunowie nauczyciele, rodzice, rodzeństwo 
i dziadkowie. Małym zawodnikom, ale i nie 
tylko, bo udział w konkurencjach brali rodzice 
i nauczyciele wiernie kibicowali również obecni 
goście Wójt Gminy Jacek Czarnecki , Prezes 
Kujawsko – Pomorskiego Związku LZS Michał 
Marszałkowski, Radny Gminny Bogdan Kondej i 
miejscowy sołtys Głuchowa Mirosław Abramuk. 
Konkurencje były różne: zabawy z piłką, taniec, 

biegi z przeszkodami. Każdy z uczestników 
musiał wykazać się wielką sprawnościa i sprytem, 
aby pokonać swoich rywali.
 Tym razem na podium stanęły 
zwycięskie drużyny: I miejsce – SP Grzywna, II 
miejsce – SP Zelgno, III miejsce – SP Sławkowo. 
Wszyscy uczestnicy trzech pierwszych miejsc 
uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami 
i medalami. Dodatkowo zwycięzcy turnieju – SP 
Grzywna otrzymali maskotkę misia i dodatkowy 
bonus w formie piłek, które ufundował K-P 
Związek LZS.
 Pomysłodawcą i organizatorem tej  
corocznej  turniejowej zabawy dla najmłodszych 
i ich rodziców jest  Wojciech Rosiński Dyrektor 
Gimnazjum w Głuchowie, który jednocześnie 
koordynuje sportem szkolnym w gminie.
Impreza co roku skupia szerokie grono zarówno 
uczestników jak i kibiców. Tak było i tym razem. 
Wspomniany turniej przede wszystkim wśród 
maluchów i ich rodzin  promuje aktywny tryb 
życia i uczy  współzawodnictwa.

KO
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Wędkarstwo w regionie

Zgłoś się na egzamin
 Jeżeli masz zamiar sobie 
powędrować, wiesz wszystko na temat tego 
rodzaju rekreacji i ryb, a nie jesteś jeszcze 
posiadaczem KARTY WĘDKARSKIEJ, to 
zgłoś się w roku bieżącym na egzamin.  
Organizatorem egzaminów na kartę jest 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Toruniu.
Na egzamin należy zgłosić się  do Rejonowej 
Komisji Egzaminacyjnej  przy Kole Miejskim 
w Łasienie w siedzibie :Dom Kultury, ul. 
Curie – Skłodowskiej 1.
 Terminy egzaminów w roku 2012 
odbywają się zawsze w pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 16.00-17.00.

KO

 Po raz drugi w naszej szkole 
zorganizowaliśmy nocne spotkanie czytania baśni i 
bajek.10.02 .12 o godz. 18.00 r w świetlicy rozpoczęło 
się baśnioczytanie. Czytanie baśni przez zaproszonych 
gości i uczennice kl.VI przeplatane było konkursami 
i słodkimi poczęstunkami. Upieczone przez mamy 
i babcie pączki i torty smakowały wyśmienicie. 
Dzieci malowały postacie z ulubionych bajek, 
układały bajkowe puzzle, rozwiązywały krzyżówki, 
bawiły się w kalambury. Oglądały baśnie na dużym 
ekranie w specjalnie przygotowanej sali kinowej . W 
wyśmienitych humorach rankiem następnego dnia 
dzieci wróciły do domów.Na pamiątkę każdy otrzymał 
znaczek z baśniową żabką, książeczki z bajkami, bilet 
na seans kinowy i walentynkowe serduszko.  
Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji spotkania 
wszystkim sponsorom i przyjaciołom dzieci: 
p. M. Kaszyńskiej, B. Kowalewskiej, J. Targosz, 
M. Zdrojewskiemu, J. Lipowskiemu, B. Jarosz, 
H. Bytniewskiej, E Kuciak , Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Radzie 
Rodziców SP w Kończewicach.

Wieczór Baśni i Bajek w Kończewicach

Głuchowo – BAWILIŚMY SIĘ WSPÓLNIE

JESTEM SPRAWNY
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SPORT SZKOLNY
HALOWA PIŁKA NOŻNA

           Grudzień  to miesiąc  w którym  wyłaniamy  
najlepsze  drużyny  w halowej piłce nożnej.  
W Gminie Chełmża rozegrano dwa turnieje   
które wyłoniły  mistrzów w kategoriach szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Wśród   szkół 
podstawowych   Mistrzem Gminy Chełmża  
zostali uczniowie z Grzywny w kategoriach  
dziewcząt  i chłopców.     Turniej   gimnazjalistów  
zarówno wśród  dziewcząt  jak i chłopców 
zakończył się sukcesem uczniów Gimnazjum w 
Głuchowie.   
Gratulując życzę sukcesów  na etapie 
powiatowym.

PIŁKA SIATKOWA 
        Rok 2012  uczniowie podstawówek i gimnazjów  
rozpoczęli   od  rozgrywek w piłce siatkowej. W 
sali Gimnazjum w Głuchowie rozegrano turniej 
szkół podstawowych.  Wśród dziewcząt  wygrało 
Zelgno przed Kończewicami i Sławkowem . 
Turniej chłopców  zakończył  sukcesem Zelgna  
przed Kończewicami i Sławkowem.
   Gimnazjaliści rozgrywali turniej  w 
Pluskowęsach . Mecz  dziewcząt  zakończył się 
sukcesem  Głuchowa  w stosunku 3:2 ,  spotkanie  
chłopców  w stosunku 3:1 wygrali  gospodarze 
turnieju gimnazjaliści  z  Pluskowęs.   

Z ostatniej chwili …..
• Drużyna  halowej piłki nożnej 
Gimnazjum w Głuchowie zdobyła  srebro  w 
Mistrzostwach Powiatu  Toruńskiego. 
• Chłopcy   SP Zelgno  zdobyli 
Wicemistrzostwo Powiatu Toruńskiego w mini 
piłce siatkowej .
•  Dziewczynki   SP Zelgno   zdobyły 
koronę Mistrzyń Powiatu Toruńskiego   w mini 
piłce siatkowej.  
• Drużyna siatkarek Gimnazjum w 
Głuchowie  zdobyła  Wicemistrzostwo Powiatu 
Toruńskiego. 
• Drużyna siatkarzy Gimnazjum w 
Pluskowęsach zdobyła tytuł Mistrza Powiatu 
Toruńskiego.

Gratulacje
W.Rosiński    

 W roku bieżącym mieszkańcy 
Gminy Chełmża będą mogli wziąć udział w 
cyklu imprez sportowych, które przygotowali 
Gminny Organizator Sportu i Animator 
Sportu na ORLIKU Grzywna.
Turnieje rozegrane zostaną w salach 
sportowych lub na boiskach piłkarskich na 
terenie gminy.
 W ofercie dyscyplin sportowych 
jakie oferuje się mieszkańcom na ten rok  nie 
brakuje piłki nożnej i siatkówki, zarówno tej 
klasycznej jak i plażowej. Dla miłośników tenisa 
sportowego też jest propozycja. Cykl imprez 
sportowych w gminie zainaugurują 26 lutego br. 
Indywidualne Mistrzostwa Gminy Chełmża w 
tenisie stołowym,  które rozegrane zostaną na 
sali sportowej w Kończewicach. Z kolei sportowy 
rok zakończy 2 grudnia br. Mikołajkowy 
Turniej Piłki Halowej w Głuchowie. Na pewno 
wielkim wydarzeniem będzie już VIII otwarty 
Turniej Siatkówki Plażowo- Rekreacyjnej w 

Zalesiu rozgrywany na inaugurację sezonu 
turystycznego, który co roku cieszy się zawsze 
dużym zainteresowaniem miłośników plażówki 
w blasku słońca i nad malowniczym jeziorem 
chełmżyńskim.
 Z kolei na ORLIKU w Grzywnie 
tegoroczny sezon sportowy rozpocznie Turniej 
Piłki Nożnej dla młodzieży, który odbędzie się 
już 25 marca br. Oprócz codziennych spotkań 
sportowych na Orliku, które rozpoczną się od 
marca planowane są i takie jak Samorządowy 
Turniej Piłki Nożnej, Turniej piłkarski dla 
młodzieży na powitanie wakacji, Turniej Piłkarski 
Grup Zawodowych oraz Niepodległościowy 
Turniej Piłki Nożnej.
 Dokładny harmonogram 
wspomnianych imprez sportowych w Gminie 
Chełmża na rok 2012 dostępny jest na stronie 
www.gminachelmza.pl w zakładce tematycznej 
„Sport gminny”.

KO

Piłkarska gmina

SPORT w GMINIE

Biegają, pływają i jeżdżą na rowerach
 Na terenie Gminy Chełmża w 
miejscowości Kuczwały został założony 
Klub Sportowy ,,Triathlon Team Ciesielski’’. 
Stowarzyszenie liczy aktualnie 16 członków.

Główną dyscypliną uprawianą przez 
zawodników klubu sportowego ,,Triathlon Team 
Ciesielski’’ jest triathlon na 3 dystansach:
- olimpijski 51,5 km: 1,5 km pływanie / 40 km 
jazda rowerem / 10 km bieg
- 1/2 - I ronman 113 km: 1,9 km pływanie / 90 km 
jazda rowerem / 21 km bieg
- Ironman 226 km: 3,8 km pływanie / 180 km 
jazda rowerem / 42 km bieg.
Najważniejszymi zawodami w których będą 
brać udział zawodnicy to Mistrzostwa Polski 
w Triathlonie na wszystkich dystansach, 
Półmaraton Chełmżyński, Maraton Toruński, 
gdyż poza zawodami triathlonowymi zawodnicy 
biorą udział również w zawodach pływackich, 
kolarskich oraz biegowych na terenie całej Polski. 
Treningi odbywają się 6 dni w tygodniu pod 

okiem trenera Pana Jerzego Ciesielskiego 
doświadczonego i utalentowanego zawodnika 
startującego w zawodach triathlonowych w 
latach 1987 – 1993 roku i trenującego innych 
zawodników od 1990 roku. Treningi pływackie 
odbywają się również pod okiem trenera 
Zbigniewa Zielińskiego na miejskiej pływalni 
w Chełmży oraz trenera Andrzeja Szufarskiego 
z Torunia trenującego między innymi sekcję 
Toruńczyk Master na pływalni w Toruniu. 
W klubie trenują zawodnicy w różnym wieku 
i z różnym doświadczeniem sportowym 
zamieszkujący na terenie Gminy Chełmża, 
Gminy Obrowo, Miasta Chełmża oraz Miasta 
Toruń. 
Dane kontaktowe Klub Sportowy  ,,Triathlon 
Team Ciesielski’’, Kuczwały 55, 87 – 140 
Chełmża, Łukasz Kowalski nr tel. 721-749-905 
adres e-mail lukasz675@poczta.onet.pl

Łukasz Kowalski

Imprezy sportowe

 Dnia 17 stycznia br. uczniowie 
klas IV-VI  uczestniczyli w wycieczce do 
Torunia, której fundatorami  byli  Wójt Gminy 
Chełmża  J.Czarnecki  oraz Urząd Miasta 
Torunia. Program przewidywał  udział w 
lekcji historycznej w Fundacji  Gen. Elżbiety 
Zawackiej  Archiwum i Muzeum Pomorskim 
Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK 
oraz  na koniec, posiłek w Mc Donald’s.  Do 
udziału w lekcji  historycznej ,  specjalnie 
przygotowanej przez fundację w ramach 
obchodów 92 rocznicy powrotu Torunia do 
Polski, zostało zaproszonych pięć klas ze  szkół  
toruńskich oraz grupa uczniów naszej szkoły, 
co było dla nas niewątpliwym wyróżnieniem. 

Lekcja ta była niezwykle ciekawa. dzięki niej 
mogliśmy bliżej poznać  postać  Generał 
prof.E.Zawackiej  urodzonej w Toruniu. 
Ta postać w historii zapisana została 
jako  kurierka i emisariuszka Komendy 
Głównej AK, jedyna kobieta spośród 316 
cichociemnych, uczestniczka Powstania 
Warszawskiego, niezwykle aktywna 
działaczka w strukturach AK, jedna z 
dwóch kobiet w Polsce w stopniu generała. 
Życiorysu  Gen. Zawackiej, pełnego 
niebezpiecznych wydarzeń, słuchaliśmy 
z zapartym tchem. Był tak niezwykły, że 
mógłby stanowić scenariusz do sensacyjnego 
fi lmu . Następnie obejrzeliśmy  prezentację 
multimedialną związaną z historią Torunia 

i jego powrotem do wolnej Polski, a także 
z sylwetką, urodzonego w Brąchnówku, 
Pierwszego Wojewody Pomorskiego -Stefana 
Łaszewskiego. 
 Opiekunowie i uczestnicy wyjazdu

Fundacji Gen. Elżbiety Zawackiej

Lekcja historii
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Nazwa imprezy / wydarzenia/ miejsce realizacji Termin  

Spotkanie integracyjne dla dzieci  i osób 
niepełnosprawnych „Chcemy być razem” 

– bal walentynkowy
Zelgno

10.02.2012 r.

Turniej „Jestem Sprawny” – Wygraj Misia dla 
klas I-III szkół podstawowych 

Głuchowo
11.02.2012 r.

Gminny Dzień Kobiet
Głuchowo 08.03.2012 r.

Święto Św. Floriana
Zajączkowo 05.05.2012 r.

Koncert Muzyki Poważnej 
5- lecie CIK-u Gminy Chełmża

Brąchnówko
10.05.2012 r.

Odpust ku czci Bł. Juty
Pielgrzymka Chełmża - Bielczyny 12/13.05.2012r.

Obchody Roku Janusza Korczaka- impreza 
dla dzieci 

pn. ” Na balu u Króla Maciusia I” 
Zelgno 15.05. 2012 r.

Gminne Zawody Pożarnicze OSP i MDP 
Kończewice 19.05.2012 r.

Gminny Dzień Dziecka
Nawra 26.05.2012 r.

Odpust Maryjny w Nawrze – 390 rocznica 
sprowadzenia obrazu cudownego przez 

Kruszyńskiego do Nawry
Nawra

27.05.2012 r.

,,Gminna  Majówka”  dla Seniorów
Program

,,Godne i Bezpieczne Życie Seniora 60 plus”
Sławkowo 31.05.2012 r.

XI Przegląd Szkolnych Zespołów 
Artystycznych Gminy Chełmża

Zelgno 16.06.2012 r.

Turniej „ KGW na start”
Zelgno 17.06.2012 r.

Powitanie Lata – festyn
Projekt z LGR RYBAK

Noc Świętojańska 
VIII Wielki Turniej Siatkówki Plażowo- 

Rekreacyjnej
Zalesie

23/24 .06.2012r.

Familijne granie II-  zakończenie akcji 
"Leśna przygoda 2012 "

Zalesie 29.07. 2012 r.
Turniej Sołectw Gminy Chełmża

„Festiwal zdrowia”
Dźwierzno 26.08.2012 r.

Dożynki Gminne
Pluskowęsy 02.09.2012 r.

Święto Latawca
Pluskowęsy 30.09.2012 r.

Stypendia 2011’
Gminne Obchody Święta Edukacji Narodowej

Głuchowo 14.10.2012 r.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Kończewice  03.11.2012 r.

Koncert Wigilijny
Pluskowęsy 20.12.2012 r.

HARMONOGRAM IMPREZ I WYDARZEŃ  
KULTURALNO-SPORTOWYCH

W GMINIE CHEŁMŻA W ROKU 2012’

* Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach dopuszczają zmia-
nę w/w terminów.
Opracowała K. Orłowska - insp. ds. promocji, UG Chełmża

Harmonogram imprez sportowych 
w Gminie Chełmża na rok 2012

Nazwa imprezy Termin Miejsce

Indywidualne Mistrzostwa Gminy 
Chełmża w Tenisie Stołowym. 26 luty 2012 r.

Sala sportowa 
Kończewice

Mistrzostwa Gminy Chełmża w 
Piłce Siatkowej o Puchar Wójta. 25 marzec 2012 r.

Sale sportowe 
Kończewice/ 
Głuchowo

Gminna Liga Piłki Nożnej. kwiecień/wrzesień 
2012

Boisko piłkarskie 
Grzywna

VIII Wielki Turniej Siatkówki 
Plażowo- Rekreacyjnej. 23.06.2012 r.

Ośrodek 
rekreacyjno – 
wypoczynkowy 
Zalesie

Mistrzostwa Gminy Chełmża w 
Siatkówce Plażowej. 15 lipiec 2012 r.

Ośrodek 
rekreacyjno – 
wypoczynkowy 
Zalesie

Puchar Gminnej Ligi Piłki Nożnej 
+ zakończenie Gminnej Ligi Piłki 
Nożnej.

wrzesień 2012 r. Boisko piłkarskie 
Grzywna

Mikołajkowy Turniej Piłki 
Halowej. 02 grudzień 2012 r. Sala sportowa 

Głuchowo

Urząd Gminy Chełmża i Gminny Organizator Sportu zastrzegają  sobie możliwość 
wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie.
Tel. kontaktowy:  Gminny Organizator Sportu – 605139796
                               Urząd Gminy Chełmża – 56 675 60 76 -78 wew.43

Harmonogram imprez sportowych 
ORLIK Grzywna 2012’- kompleks sportowy

Urząd Gminy Chełmża i Animator  Sportu zastrzegają  sobie możliwość wprowa-
dzenia zmian w powyższym harmonogramie.
Tel. kontaktowy:  Animator Sportu          –  603983309
                               Urząd Gminy Chełmża – 56 675 60 76 -78 wew.43

Termin imprezy Nazwa imprezy

25 marzec 2012 r. Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży – otwarcie 
sezonu 2012 na ORLIKU

Kwiecień 2012 r. Samorządowy Turniej Piłki Nożnej

24 czerwiec 2012 r. Turniej piłkarski dla młodzieży – powitanie 
wakacji

23 wrzesień 2012 r. Turniej Piłkarski Grup Zawodowych

   listopad 2012 r. Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej 

PODZIĘKOWANIE

Wójt Gminy Chełmża składa serdeczne podziękowanie
Proboszczowi ks. kan.Wiesławowi Roczniakowi z Grzywny, 

 organizacjom obywatelskim, instytucjom, osobom prywatnym, 
mieszkańcom Brąchnówka za  zaangażowanie i pomoc w organizację 
obchodów rocznicowych 150 rocznicy urodzin Stefana Łaszewskiego – 

wojewody pomorskiego, a gościom i mieszkańcom gminy za uczestnictwo 
w uroczystości.


