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Wójt Gminy Chełmża
wspólnie z Sołtysami

zapraszają Mieszkańców
do corocznych, wiosennych porządków 

w dniach 26-30.03.2012 r
Działania w sołectwach koordynują 

Sołtysi.

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy – świąt zadumy i nadziei –
pogody i radości z rodzinnych spotkań,

 obfi tości smaków na stole,
dużo wiosennego optymizmu,

spełnienia nadziei
oraz świątecznego nastroju 

 Mieszkańcom  Gminy Chełmża
życzą 

 Przewodniczący RG                       Wójt Gminy 
      Janusz Iwański                             Jacek Czarnecki 

Zdrowych wesołych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

smacznego święconego jajka oraz 
wiosennego nastroju w rodzinnym 

gronie Panom Wójtowi Jackowi 
Czarneckiemu, Zastępcy Wójta 

Kazimierzowi Boberowi, Radnym 
Gminnym 

i Pracownikom Urzędu Gminy
życzy

Zarząd PZERiI 
Oddz. Rejonowy w Chełmży

Zdrowych Wesołych Świąt Wielkiej Nocy
 w gronie najbliższych

Wszystkim Członkom Związku i ich 
Rodzinom
życzy

Zarząd Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

Oddz. Rejonowy w Chełmży

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych, 

Redakcja Gazety KURENDA 
składa Czytelnikom

najserdeczniejsze życzenia: 
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, 

mokrego dyngusa, 
mnóstwo wiosennego optymizmu

oraz samych sukcesów.

Pierwsza w regionie
KLASA MUNDUROWA

 Gimnazjum w Głuchowie prowadzi 
nabór dziewcząt i chłopców do klasy 
mundurowej. W ofercie: umundurowanie, 
darmowe wyjazdy, atrakcyjne szkolenia 
wojskowe, możliwość kontynuowania edukacji 
w szkole średniej, zajęcia z musztry.
 UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. 
Zgłoszenia do 15.05.2012 r. w sekretariacie 
szkoły.
Informacja www.gimnazjumgluchowo.ugu.pl,  
tel. 56 675 78 20.

Budowa A-1 zakończona
Czas na uwagi

W związku z zakończeniem 
na terenie Gminy Chełmża budowy 
autostrady A1 mieszkańcy gminy 
proszeni są  o pisemne zgłaszanie 
uwag i zastrzeżeń co do zrealizowanej 
inwestycji. Uwagi należy przekazać  
do Urzędu Gminy Chełmża  do  dnia 
30 kwietnia 2012r. Zgłoszone w ten sposób 
uwagi i zastrzeżenia zostaną przekazane  
Inwestorowi, który uwzględni je przy 
opracowywanej analizie porealizacyjnej.
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 Dnia 24 lutego w Radzyniu 
Chełmińskim odbyło się kolejne posiedzenie 
Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Oprócz licznego grona włodarzy 
gmin w obradach wzięli udział także: Poseł 
na Sejm RP J. Dzięcioł, wicewojewoda 
M.Ostrowski, radnych Sejmiku, przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW, 
kuratorium. Na początku obrad Burmistrz 
Radzynia przedstawił krótką charakterystykę 
„swojej” Gminy. Ewenementem jest, że w gminie 
tej wystarcza środków z subwencji oświatowej 
na sfi nansowanie zadań oświatowych Gminy. 
Zdecydowała o tym likwidacja szkół w terenie 
i utworzenie jednego zespołu szkół, w którym 
uczy się wszystkie 730 dzieci zapewniając im 
odpowiedni dowóz.
Tematyka obrad była związana z bieżącymi 
ważnymi dla społeczności gminnych sprawami 
m.in. dotyczącymi zmian w ustawach o 
fi nansach publicznych i limitach zadłużenia oraz 
postulowanych zmian w zasadach naliczania 
podatku rolnego. Przyjęto propozycję, aby 
podstawą naliczania podatku rolnego była 
średnia cena skupu żyta za okres poprzednich 3 
lat. Najwięcej czasu poświęcono zagadnieniom 

oświaty w gminach tj poziomu fi nansowania 
zadań oświatowych w subwencji, nowelizacjom 
ustaw oświatowych (Karta Nauczyciela), 
sprawom edukacji 6-latków, fi nansowaniu 
przedszkoli. 
Przedstawiciel WFOŚiGW omówił możliwości 
pozyskania przez gminy środków z tego 
funduszu, natomiast kolejny prezenter omówił 
zagrożenia dla rozwoju wykorzystania energii 
odnawialnej wynikające z nowego projektu 
ustawy na ten temat.
Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO Urzędu 
Marszałkowskiego przedstawiła prezentację 
na temat terminowości realizacji wniosków o 
płatność dotacji z RPO, wskazując jednocześnie 
przyczyny takiego stanu rzeczy.
W końcowej  części obrad przyjęto stanowiska 
Konwentu w sprawie problemów oświaty, zasad 
ustalania podatku rolnego, w sprawie  ustawy 
o fi nansach publicznych oraz umożliwienia 
eksploatacji większej liczby małych składowisk 
odpadów. Zostaną one skierowane do 
władz samorządowych i rządowych oraz 
parlamentarzystów jako wspólny głos 
uczestników Konwentu.

K.Bober

Informacja z Konwentu Wójtów

STYPENDIUM SZKOLNE 
O CHARAKTERZE 

SOCJALNYM
 
Rodzice uczniów, którzy 

otrzymali decyzje przyznające 
stypendium szkolne na okres od 
IX/2011r. do VI/2012r. proszeni są 
o zgłoszenie się do dnia 31.03.2012r.
do Urzędu Gminy Chełmża – biuro 
nr 15 w celu odbioru oświadczeń 
dotyczących przeliczenia dochodów.

UWAGA PODATNIKU 

Złóż informację
 30 marca 2012 r. mija termin 
składania informacji o posiadanej 
powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego w gospodarstwie rolnym.
FORMULARZE dostępne są na stronie 
internetowej bip.gminachelmza.pl w 
zakładce tematycznej  DRUKI DO 
POBRANIA  -  „informacja na podatek od 
nieruchomości”  lub w UG Chełmża pokój 
Nr 11(księgowość).
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ROLNICTWO

Smutna wiosna na wsi
 Kolejny raz rolnicy przekonali się 
jak silna jest zależność efektów ich pracy od 
czynników przyrody a zwłaszcza pogody. 
Warunki pogodowe, jakie wystąpiły jesienią ubr. 
( długotrwała susza ) nie sprzyjały właściwym 
wschodom ozimin oraz  ich wegetacji w okresie 
przedzimowym. Czynniki te spowodowały, 
że kondycja większości ozimin w naszym 
regionie nie była dobra. Tegoroczna zima miała 
szczególny przebieg – do połowy stycznia 
występowały dodatnie temperatury, które 
przedłużały wegetację roślin i uniemożliwiały ich 
zahartowanie. W styczniu nastąpiło gwałtowne 
ochłodzenie, z wielodniowym mrozem i 
temperaturami do ok. -25°. Ponadto - co okazało 
się decydujące – na polach brak było okrywy 
śnieżnej. W tych warunkach przezimowanie zbóż 
zależało od wielu czynników: mrozoodporności 
odmiany, terminu siewu, nawożenia, kondycji 
roślin przed mrozami. 
Wiele plantacji, zwłaszcza pszenicy ozimej, 
trzeba będzie niestety zlikwidować. Rośliny 
ozimin mają nienaturalny „rudy” kolor, 
zarówno liście jak i korzenie nie dają oznak 
wiosennej wegetacji co wskazuje na całkowite 
zniszczenie nadziemnej części roślin
 Nie najlepiej przezimowały również rzepaki, 
plantacje są w złym stanie. Stare liście są 
całkowicie martwe, gniją na polach. Jest 
nadzieja, że liście sercowe przetrwały zimę 
i z nich rośliny powinny się zregenerować.
Skutek tych niekorzystnych zjawisk jest taki, że 
na masową skalę konieczne będzie zaorywanie 
ozimin i dokonywanie przesiewów. A więc 
kolejna klęska….
W Urzędzie Gminy Chełmża podjęto działania 
związane z umożliwieniem pomocy rolnikom 

poszkodowanym. Poinformowano Urząd 
Wojewódzki o szacunkowej wielkości strat na 
terenie Gminy a jest ona niemała ponieważ 
dotyczy prawie wszystkich gospodarstw oraz 
gruntów o powierzchni łącznej ok. 11 tys ha.
Rolnicy składają oświadczenia o plantacjach 
zaoranych czyli takich, na których straty wynoszą 
100%. W dalszej kolejności będą szacowane 
straty na plantacjach, których nie likwidowano 
ale szkody na nich wystąpiły. 
Możliwości pomocy będą zależały od decyzji 
rządowych a podstawą do udzielenia pomocy 
poszkodowanym będą protokoły specjalnych 
komisji powołanych przez Wojewodę.

K.Bober

PLAN AKCJI 
WIOSENNE PORZĄDKI

W GMINIE
• Śmieci zbieramy do worków na 

odpady, które rozdysponują Sołtysi i 
Referat GK

• Zebrane w czasie akcji śmieci i 
zeskładowane w miejscu wskazanym 
przez Sołtysów odbiorą nieodpłatnie 
pracownicy gospodarczy Ref. GK

O ilości zebranych śmieci powiadomimy 
Mieszkańców po zebraniu i 
podsumowaniu akcji.

Zapraszamy Mieszkańców 
do udziału w wiosennym 
porządkowaniu gminy.

UWAGA !
 Wśród uczestników  akcji, 
którzy prześlą  do redakcji KURENDA 
na adres: kurenda@gminachelmza.pl  w 
terminie do 10.04.br zdjęcie z udziału w 
akcji z krótką relacją ( 2- 3 zdania; adres 
uczestnika) rozlosowany zostanie zestaw 
sprzętu ogrodniczego.Zdrowych, radosnych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych
Pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra
Mieszkańcom Sołectw

Liznowo, Witkowo i Zelgno
życzy

Wiceprzewodnicząca RG Chełmża
Stanisława Stasieczek

Życzenia
wielu radosnych chwil
na Święta Wielkanocne
smacznego Święconego

mokrego Dyngusa
Druhnom, Druhom i ich Rodzinom

życzy 
Prezes Gminnego ZOSP

Franciszek Piróg



1) W dniu 15.02.br został ogłoszony przetarg na ,, 
Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej 
w Bielczynach”. Termin składania ofert upłynął  
w dniu 02.03.. W postępowaniu wpłynęło 15 
ofert. Obecnie trwa procedura weryfi kacji i 
wyjaśniania złożonych ofert.
2) W dniu 22.02.br został ogłoszony przetarg 
na „Remont i  modernizację świetlicy wiejskiej 
w Kończewicach wraz z zagospodarowaniem 
terenu”. Termin składania ofert upłynął w 
dniu 09.03. W postępowaniu wpłynęło 7 
ofert. Obecnie trwa procedura weryfi kacji i 
wyjaśniania złożonych ofert.
3) W dniu 06.03.br został ogłoszony przetarg 
na „Dzierżawę systemu do pomiaru prędkości 
pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z 
wyposażeniem oraz samochodem do jego 
transportu, komputerów z oprogramowaniem 
do obróbki zdjęciowo-mandatowej, urządzenia 
skanująco-kopiująco-drukującego oraz 
zapewnienie obsługi techniczno- serwisowej”. 
Termin składania ofert upłynął 15.03.2012r.
4) W dniu 07.03.br został ogłoszony przetarg na 
„Modernizację bazy sportowo – rekreacyjnej w 
miejscowości Głuchowo i Kuczwały  -  pokrycie 
istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego 
sztuczną nawierzchnią”. Termin składania ofert 
zaplanowano na dzień 22.03.2012r.
5) W dniu  22.02.br został rozstrzygnięty 
przetarg na „Remont drogi gminnej nr 100576 
c w miejscowości Parowa Falęcka o długości 820 
mb”. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Drogowo-
Budowlany S.C. z Rogowa  za całkowitą cenę brutto 
oferty 99.353,50 zł. Umowa została podpisana 
z wybranym Wykonawcą w dniu 05.03.2012r.

6) W dniu  12.03.br został rozstrzygnięty 
przetarg na „Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem 
terenu”. W postępowaniu wpłynęło 7 
ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 
Przedsiębiorstwo Handel-Usługi-Produkcja 
Eugeniusz Tchorzewski z Łubianki za cenę brutto 
oferty 74.245,72zł. Umowa planowana jest do 
podpisania na 22.03.br
7) W dniu  14.03.br został rozstrzygnięty 
przetarg na „Remont świetlicy wiejskiej w 
Skąpem”. W postępowaniu wpłynęło 14 ofert. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła fi rma Usługi 
Remontowo-Budowlane Dariusz Rentfl rejsz 
z Chełmży za cenę brutto oferty 149.778,00zł.
Umowa planowana jest do podpisania na 26.03.
br

Anna Feeser-Bering

SOŁECTWO SKĄPE
PÓJDŹMY ZA 

PRZYKŁADEM

 Grupa mieszkańców Sołectwa 
Skąpe  uporządkowała zbiornik retencyjny w 
centrum swojej wsi, który przykuwa wzrokiem 
każdego wjeżdżającego do miejscowości. 
Wykorzystując aurę zimową panowie za 
pomocą pił do drewna dokonali wycinki 
suchych krzewów wyrosłych ponad poziom 
wody. Pracy trochę było, ale dzisiaj ten sam 
zbiornik wygląda o wiele lepiej.
 Na zakończenie prac panowie 
spotkali się przy wspólnym ognisku.
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ODDAJ zużyty sprzęt RTV / AGD  ! ! !
Elektrośmieci nie mogą być wyrzucane do śmietnika !! Grozi za to kara 

grzywny. Nie wywoź tych odpadów na dzikie wysypiska.
POZBĄDZ SIĘ UCIĄŻLIWYCH ODPADÓW, ODDAJ JE NAM.
* Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży prowadzi BEZPŁATNĄ  
zbiórkę zużytego sprzętu RTV / AGD.
• Przymniemy każdą ilość elektrośmieci.
• Punkt zbiórki : Z.G.K. Sp. z o.o. w Chełmży ul. Toruńska 1. 

Zbiórką zostały objęte sprzęty elektroniczne i elektryczne typu :
- Komputery, monitory, drukarki, faksy, telefony, akcesoria komputerowe itp.,

- Odbiorniki radiowe i telewizyjne,
- Wielkogabarytowe – lodówki, pralki, kuchenki, zamrażarki itp.,

- Mały gabaryt – zegarki, odkurzacze, czajniki itp.
Elektrosmieci zawierają szkodliwe substancje takie jak rtęć, freon i inne 

szkodliwe pierwiastki .Nie przechowuj tych odpadów na strychu, piwnicy, działce czy 
garażu. Oddając je do punktu zbierania chronisz nasze środowisko, siebie i swoich 
bliskich. Dostarczone odpady trafi ą do zakładu gdzie zostaną przetworzone i nastąpi 
ich bezpieczny demontaż.
Prosimy o dostarczenie zużytego sprzętu na teren Z.G.K. Sp. z o.o. w Chełmży 
ulica TORUŃSKA 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 14:00.

PODATEK AKCYZOWY

WYJAŚNIAMY 
 Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Finansów, potwierdzenie za zgodność z 
oryginałem przez upoważnionego przez Wójta, 
burmistrza ( prezydenta miasta) pracownika 
urzędu gminy lub miasta kopii faktur VAT, 
składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku 
akcyzowego przez producentów rolnych podlega 
opłacie skarbowej.
 Dlatego wyjaśniamy: producenci, 
którzy uiścili takie opłaty, dokonali 
obowiązkowej opłaty skarbowej, a nie jak 
niektórzy z interesantów nazwali  to opłatą za 
wykonanie ksera dokumentu.
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Kanalizacja wsi

Inwestycji ciąg dalszy
 
 W związku z podpisaną umową  
z Marszałkiem Województwa Kujawsko-
Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki                    
i ludności wiejskiej” objętego PROW na 
lata 2007-2013 na  realizację inwestycji 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie Gminy Chełmża, 1. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. Chełmża-Nowa Chełmża – 
Pluskowęsy – Zalesie – Zelgno - Dźwierzno,                          
2. Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-
Nowa Chełmża, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej 
tłocznej w m. Nawra-Bogusławki-Kończewice 
w marcu 2012 r. fi rma Wimar Sp.         z o.o. 
przystąpiła do kontynuacji  zadania, które 
obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Kończewice. Termin ukończenia 
prac to 20.06.2012 r. 
Wartość całkowita inwestycji ( wszystkie trzy 
etapy) to  2.600.000 zł
 Na realizację zadania Gminie Chełmża 
przyznano dofi nansowanie w formie refundacji 
poniesionych kosztów w kwocie 1.377.000 zł.

P. Zabłocki

Informacje o przetargach

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

Pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

Serdecznych spotkań w gronie
Rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja”
życzą

Pracownicy CIK Gminy Chełmża oraz
Biblioteki Samorządowej w Zelgnie

”



Bezpieczeństwo publiczne
Gdzie i jaki dzielnicowy

 Poniżej podajemy do wiadomości 
mieszkańców wykaz dzielnicowych oraz ich 
rejony służbowe ( wykaz miejscowości) na 
terenie gminy. Warto zapoznać się z informacją, 
aby wiedzieć z kim w razie niebezpieczeństwa 
lub naruszenia prawa należy się skontaktować.
DZIELNICA 36 - mł. asp. Lech Bukowski, 
tel. 695-881-358, miejscowości: Bocień, 
Drzonówko, Dziemiony, Dźwierzno, 
Grzegorz, Januszewo, Kiełbasin, Liznowo, 
Mirakowo, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, 
Skape, Szerokopas, Świętosław, Witkowo, 
Zajączkowo, Zalesie, Zelgno, Zelgno Bezdół, 
Kuczwały, Sławkowo, Morczyny.
DZIELNICA 37 - mł. asp. Radosław Gajek, 
tel. 695-880-142, miejscowości: Bielczyny, 
Bogusławki, Brąchnówko, Browina, 
Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Nawra, 
Parowa Falęcka.
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Ochrona środowiska

Czyste Sołectwa
 Każdy z nas chciałby mieszkać w 
ładnym, schludnym i czystym sołectwie. 
Każdy z nas lubi, gdy na podwórkach i ulicach 
panuje ład i porządek. Ale czy każdy  z nas dba 
o czystość i porządek w  miejscowości w której 
mieszka?
 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2005 r. Nr 
236, poz.2008 z póź. zm.) obowiązek utrzymania 
porządku i czystości w gminie należy do zadań 
zarówno władz gminnych jak i mieszkańców, 
czyli nas wszystkich. Mimo to patrząc na 
otoczenie i na poszczególne posesje widać, 
że nie każdy wie, jaki jest zakres obowiązków 
właściciela nieruchomości.
 Mówiąc „właściciel nieruchomości” 
mamy na myśli zgodnie z art. 2 pkt. 4 ww. 
ustawy także „współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością”. Jeżeli dzierżawimy lub 
wynajmujemy daną nieruchomość, spoczywają 
na nas takie same obowiązki jak na właścicielu, 
który w pierwszej kolejności odpowiada za 
czystość i porządek na terenie swojej posesji i 
wokół niej.
Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany 
wyposażyć swoją posesję w urządzenia do 

zbierania odpadów 
komunalnych, czyli 
odpadów powstających w 
gospodarstwie domowym 
(np. pojemniki lub 
kontenery).Opakowania 
ze szkła, papieru lub 
plastiku, powinniśmy  
segregować i pozbywać 
się ich poprzez wrzucanie 
do specjalnych worków 
lub pojemników 
przeznaczonych do 
segregacji odpadów 
Zatem prowadząc 
selektywną zbiórkę 
odpadów, które powstają 
w każdym domu, możemy zmniejszyć 
ilość i częstotliwość wywożonych z naszej 
nieruchomości odpadów. Wielokrotnie 
apelowaliśmy do mieszkańców gminy o nie 
wywożenie śmieci w miejsca niedozwolone, a 
tym samym nie tworzenie „dzikich wysypisk”.  
ZGK w Chełmży, przy ul. Toruńskiej 1 przyjmuje 
bezpłatnie wszelkie elektrośmieci komputery, 
monitory, drukarki, faksy, telefony, akcesoria 
komputerowe, - odbiorniki radiowe i telewizyjne, 
lodówki, pralki, kuchenki, zamrażarki, zegarki, 
odkurzacze, czajniki itp. i szkło budowlane i 

samochodowe, które są częstym elementem 
„dzikich wysypisk”. Wystarczy tylko dostarczyć 
wymienione odpady na teren ZGK.
Pamiętajmy, że osoba przyłapana na nielegalnym 
pozbywaniu się odpadów zostanie poddana 
karze grzywny wymierzonej w drodze decyzji 
przez właściwego miejscowo wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska. Ponadto policja 
na podstawie ustawy kodeks wykroczeń może 
nałożyć grzywnę za wyrzucanie do lasu lub na  
grunt polny kamieni, śmieci złomu, padliny lub 
innych nieczystości.

KO

Gospodarka komunalna

WODKAN rozpoczyna działalność

Odnowa Pluskowęsy

Rekreacja gotowa na sezon
 Trwają prace przy realizacji 
inwestycji „ Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu 
jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego 
w miejscowości Pluskowęsy ” fi nansowanej 
z budżetu Gminy Chełmża oraz Środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zakres prac obejmuje zagospodarowanie 
terenu pomiędzy jeziorem Pluskowęsy a drogą 
wojewódzką. W ramach zadania  zostaną 
wykonane chodniki oświetlenie terenu 
oraz nasadzenia zieleni. Cały teren zostanie 
wyposażony w ławki, altany ogrodowe i 

miejsce na ognisko. Ponadto przy drodze do 
Pałacu zostanie wybudowany parking na 10 
samochodów osobowych oraz wyremontowana 
kapliczka. W ramach inwestycji zostanie 
również oczyszczony  wschodni brzeg jeziora, 
wykonana zostanie  plaża, pomost rekreacyjny 
oraz trzy kładki wędkarskie. 
Obecnie trwają prace przy niwelacji terenu 
i oczyszczeniu linii brzegowej jeziora. 
Zakończenie prac przewidziano na czerwiec 
2012r 

Krystian Małek  

 Dotychczasowe usługi związane 
z gospodarką komunalną, które świadczył 
dla mieszkańców Urząd Gminy z dniem 01 
kwietnia br. przejmuje nowo powstała spółka 
– Zakład Usług Komunalnych WODKAN 
Spółka z o.o., której siedziba będzie w Nowej 
Chełmży.
 Akt założycielski o powołaniu spółki 
podpisał Wójt Gminy Jacek Czarnecki w 
oparciu o uchwałę Rady Gminy Chełmża z dnia 
14 czerwca 2010 r. 
 Nowo powstała spółka przejmuje 
zadania własne Gminy Chełmża w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i i zbiorowego 
odprowadzania  i oczyszczania ścieków, a także 

zadania z zakresu utrzymywania gminnych dróg, 
ulic i placów, zieleni gminnej oraz czystości i 
porządku. 
Na Prezesa Zarządu Spółki powołany został 
Mariusz Gumiński, obecny kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej w UG.
 W związku z powyższym wszystkie 
wpłaty za usługi jakie od 1 kwietnia na rzecz 
mieszkańców gminy świadczyć będzie już Zakład 
Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. należy 
kierować na nowe konto spółki ( a nie jak do tej 
pory na konto Gminy Chełmża): 68 2030 0045 
1110 0000 0226 2570.
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Na zdj. Jak widać pomysłów mieszkańców na „dzikie wysypiska” nie 
brakuje.

Wiosny w sercu, 
pogody w duchu! 

Szczęśliwych i spokojnych 
świąt wielkanocnych 

Mieszkańcom  Gminy Chełmża
życzy 

Stowarzyszenie Homo homini



 Kupujemy opakowane produkty, a z 
opakowaniami różnie postępujemy. Segregujemy 
je uzyskując cenne surowce, wyrzucamy do kosza 
na śmieci, ale niestety duża ich część jest spalana 
w naszych domowych piecach. Palenie odpadów 
powoduje często emisję groźnych dla zdrowia 
i życia pyłów oraz gazów: które powodują 
podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc (tlenku 
węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki) a niekiedy 
wręcz trujących –chlorowodoru, cyjanowodoru 
(podstawowy składnik cyklonu B „symbolu” 
Holokaustu)   i rakotwórczych dioksyn. Związki 
te są wdychane zarówno przez tego kto spala 
śmieci jak i jego sąsiadów, a ponadto wnikają 
do gleby (np.: do przydomowego ogródka) 
i wód, powodując ich skażenie. Starosta, 
wójt, burmistrz i prezydent miasta sprawują 
kontrolę nad ochroną środowiska w zakresie 
przyznanych im uprawnień, a osobom, które 
traktują odpady jako materiał opałowy, grozi 
areszt od 5 do 30 dni i grzywna do 5 tys. zł na 
podstawie artykułu 10 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Kara jest 
wymierzana w postępowaniu prowadzonym 
zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz.U. z 2008 r. nr 133, poz. 848 z późn. zm.).  
Osoby kontrolujące mają uprawnienie m.in. 
do żądania informacji, okazania dokumentów, 
udostępnienia danych, a także do wstępu z 
rzeczoznawcami i sprzętem pomiarowym na 
posesję osoby prywatnej w godzinach od 6 do 
22 w celu przeprowadzania badań lub innych 
niezbędnych czynności (art. 379 ustawy z 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska). 
W przypadku kontroli koszty przeprowadzonych 
przy tej okazji pomiarów, analiz czy pobierania 
próbek, na podstawie których stwierdza się 
naruszenie wymagań ochrony środowiska, 
ponosi osoba fi zyczna, której działalność jest 
źródłem naruszenia obowiązujących wymagań 
(art. 18 ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska).  Warto podkreślić, 
że zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy – Prawo 

ochrony środowiska oraz art. 10 ustawy o 
Inspekcji Ochrony Środowiska kontrolowany 
właściciel nieruchomości ma bezwzględny 
obowiązek umożliwienia przeprowadzenia 
kontroli.                               Niepoddanie się kontroli 
w tym zakresie wypełnia znamiona przestępstwa 
zakłócenia kontroli ekologicznej określonego w 
art. 225 kodeksu karnego i jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności do lat trzech. Minister 
środowiska określił katalog odpadów innych 
niż niebezpieczne (rozporządzenie ministra 
środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów wraz z załącznikiem, Dz.U. 
nr 112, poz. 1206). Na tej podstawie przyjęto, 
że w domowych instalacjach i urządzeniach 
centralnego ogrzewania, kuchniach i piecach 
można spalać niektóre rodzaje odpadów. Należą 
do nich:
• odpady z gospodarki leśnej, odpady z 

przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i 
mebli (odpady kory  i korka, trociny, wióry, 
ścinki, drewno),

• odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy 
celulozowej, papieru i tektury (odpady z kory 
i drewna, mechanicznie wydzielone odrzuty z 
przeróbki makulatury i tektury),

• drewno, papier i tektura,
• odpady opakowaniowe (opakowania z 

papieru i tektury, opakowania z drewna),
Natomiast zakaz spalania obejmuje 
przedmioty z tworzyw sztucznych, plastikowe 
pojemniki i butelki, zużyte opony, inne 
odpady z gumy, sztuczną skórę, pozostałości 
farb i lakierów, papieru bielonego związkami 
chloru z nadrukiem farb kolorowych, drewna 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami 
ochronnymi, które mogą zawierać związki 
chlorowo-organiczne lub metale ciężkie – w 
szczególności odpady drewna pochodzące 
z budowy, remontów i rozbiórki obiektów 
budowlanych.

Na podstawie Biuletynu informacyjnego serwisu 
Warto Wiedzieć nr 383(www.zpp.pl).

Palenie w piecach pod kontrolą ARiMR przypomina
 Wypalanie traw szkodliwe 

i  zabronione 
 Wypalanie traw jest bardzo szkodliwe 
i surowo prawnie zabronione. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
przypomina rolnikom, że za wypalanie traw 
grożą, oprócz kar nakładanych min. przez 
policję czy prokuraturę, także dotkliwe 
kary fi nansowe nakładane przez Agencję.
 Zakaz wypalania traw jest jednym 
z „Wymogów dobrej kultury rolnej”, których 
przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach 
systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, 
który ich nie przestrzega, grozi zmniejszenie 
należnej wysokości wszystkich rodzajów 
dopłat bezpośrednich o 3%. To oznacza, że o 
tyle mogą być pomniejszone płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego ( jednolita 
płatność obszarowa, płatność cukrowa,  płatność 
do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu 
owoców miękkich, płatności do krów i owiec, 
specjalna płatność obszarowa do powierzchni 
uprawy roślin strączkowych i motylkowatych 
drobnonasiennych), a także płatności 
rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), 
pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 
2007 - 2013)  oraz płatności z tytułu ONW, jeśli 
zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy 
na którymkolwiek z uprawianych przez niego 
gruntów. 
Zgodnie z zasadami, nałożona przez ARiMR 
sankcja, w zależności od stwierdzonego stopnia 
winy, może zostać pomniejszona do 1% jak 
i podwyższona do 5% należnych rolnikowi 
płatności obszarowych za dany rok. Kary mogą 
być też jeszcze bardziej podwyższone, gdy 
rolnikowi zostanie np. udowodnione celowe 
wypalanie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć 
każdy z rodzajów płatności bezpośrednich aż 
o 20%, a w zupełnie skrajnych przypadkach 
stwierdzenia uporczywego wypalania traw, 
Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty 
płatności bezpośrednich za dany rok.

Źródło: www.ppr.pl

AKCJA ZIMA 2012’

MROŹNA I TANIA
 Surowa polska zima dostarcza nam sporych 
utrudnień. Niestety nie kojarzy się tylko z szalonymi zjazdami 
na sankach oraz bajecznymi widokami drzew pokrytym 
białym puchem. 
Zima na polskich drogach wiąże się z wieloma utrudnieniami 
w ruchu drogowym. W roku bieżącym zima była bardziej 
mroźna jak śnieżna. W związku z tym była o wiele tańsza, 
jeśli chodzi o odśnieżanie dróg. W roku bieżącym usługi 
odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy 
Chełmża świadczone były przez Firmę BIOS S.C. z Chełmży, 
Firmę Handlowo – Usługową ,,JOSEF’’ z Grzywny oraz 
pomocniczo przez sprzęt referatu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Chełmża. 
 Do końca marca 2012 roku Gmina Chełmża poniosła 
na odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych, parkingów 
oraz chodników koszty w wysokości 17.657,92 zł brutto.
  

Ł.Kowalski



GMINNE ŚWIĘTOWANIE AKTYWNYCH

8 MARCA
 8 marca do  sali sportowej w 
Głuchowie na zaproszenie Wójta Jacka 
Czarneckiego, przybyło wiele pań z terniu 
gminy. Tym razem gwiazdą  świętowania Dnia 
Kobiet był zespół ABBA IMITATIONS, który 
zagrał  hity szwedzkiego zespołu ABBA – 
legendy lat 70 i 80. 
 Zanim jeszcze rozpoczął się koncert, 
w progach gościnnego Gimnazjum w Głuchowie 
powitali wszystkich krótkim występem 
wokalnym : Jędrzej Ziółkowski – absolwent i 
Natalia Majewska – uczennica. Z kolei Wójt 
Jacek Czarnecki z Posłem na Sejm RP Januszem 

Dzięciołem, Wicestarostą Powiatu Dariuszem 
Mellerem, Przewodniczącym RG Januszem 
Iwańskim, Zastępcą Kazimierzem Boberem, 
przedstawicielem Firmy Nowa Energia 
Krzysztofem Frączakiem, Prezesem Gminnego 
ZOSP Franciszkiem Piróg, Dyrektorem 
Gimnazjum Wojciechem Rosińskim i Sołtysem 
Głuchowa Mirosławem Abramukiem  złożyli 
wszystkim paniom życzenia wszelkiej 

p o my ś l n o ś c i , 
a następnie 
w r ę c z y l i 
s y m b o l i c z n e 
kwiatki.

P o 
ż y c z e n i a c h 
na scenie 
pojawił się 
zespół ABBBA 
I M I TAT I O N , 
który doskonale 
sprawdził się 

w roli  szwedzkiego 
oryginału. Stylizowany 
wizerunek, wierne 
o d w z o r o w a n i e , 
fachowe wykonanie 
oraz przebojowość i 
niesamowita energia 
podczas koncertu 
mówiły same za siebie. 
Wszystko to działo się w 
pięknie przyozdobionej 
sali sportowej, która 
przez umiejętnie 
z a a r a n ż o w a n ą 
przestrzeń oraz dzięki 

subtelnej grze kolorowych świateł stała się 
miejscem, w którym atmosfera zabawy udzieliła 
się wszystkim obecnym. Wśród utworów jakie 
popłynęły ze sceny były popularne i lubiane 
przez wszystkich takie  przeboje jak Mamma 
Mia, Waterloo, Super Trouper, Money Money 
Money i jeszcze wiele innych.
 Dobry nastrój spotkania podtrzymała 
również zabawa przygotowana przez panią 

Justynę Błaszczyk – Dyrektor CIK-u w 
Brąchnówku. Tym razem panowie mięli okazję  
poznać tajemnice damskiej torebki. Jak zapewne 
wszystkie panie przyznają,  damska torebka 
jest swoistego rodzaju osobistym dziennikiem 
i pamiętnikiem jej  właścicielki. C o 
zatem współczesne kobiety noszą w  torebce? 
Jak się okazało, noszą wszystko, co może być 
bardziej lub mniej im potrzebne.  
 Klimat jaki spotkaniu nadał 
koncert dopełnił  konkurs mody damskiej 
na najciekawszy ubiór w stylu lat 70. Przed 
publicznością zdecydowało się wystąpić pięć 
pań, które  zaprezentowały podczas krótkiego 
pokazu modę w stylu disco i fl ower power sprzed  
czterdziestu lat ! Pomysłów nie brakowało. 
Ubiór uczestniczek ocenili panowie, którym  
najbardziej spodobał się strój pani Anny 
Murawskiej z Głuchowa. Gratulujemy. 
 W organizację spotkania włączyła 
się młodzież z gimnazjum, która wspólnie z 
nauczycielami  zadbała o przygotowanie na 
tę okazję sympatycznej kawiarenki z obfi cie 
zaopatrzonym  w ciasto i kawę bufetem. 

KO



Sołectwo Skąpe
Pamiętali o Dniu Seniora

 Dnia 04.02.2012 r we wsi Skąpe odbyło 
się spotkanie seniorów. Na spotkanie przybyło 
28 mieszkańców, których poczęstowaliśmy 
kawą, ciastem i małą lampką wina. Ciasto do 
kawy upiekły panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Do tańca naszym seniorom przygrywał zespół 
REMIX ze Skąpego. Seniorzy bardzo fajnie się 
bawili, a niektórzy z nich opowiedzieli kilka 
śmiesznych dowcipów. Imprezę zoorganizowało 
KGW ze Skąpego, Radny Adam Galus i Sołtys 
Jacek Klimkowski.

Maria Borowicz

 U c z e s t n i c y 
Rejonowego Zjazdu 
Sprawozdawczo – 
Wyborczego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w 
Chełmży podczas lutowego 
posiedzenia wybrali nowe 
władze i podsumowali 
mijającą kadencję 
działalności. 
 Prezesem Oddziału 
został ponownie Rafał Puczka. 
W skład zarządu weszli: 
Marian Krężel – Wiceprezes, 
Emilia Puczka – Sekretarz, 
Jerzy Czerwiński i Jerzy 
Dąbrowski – Członkowie. Z kolei w Komisji 
Rewizyjnej pracować będą: Hanna Th eis – 
Przewodnicząca, Joanna Michalska i Czesław 
Karasiewicz – Członkowie. Delegata na Zjazd 
Okręgowy w Bydgoszczy rejon chełmżyńskiego 
PCK-u reprezentować będzie Tadeusz Smarz.
 Zanim wybrano nowe władze 
organizacji, to wcześniej podsumowano mijającą 
kadencję za lata 2009-2011. 
 PCK w Chełmży swoim zasięgiem 
obejmuje cały powiat toruński. Z uwagi 
na likwidację w ostatnim czasie rejonu 
chełmińskiego PCK zasięg działalności poszerzył 
się dodatkowo o Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, 
centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 
Szkołę Podstawową w Lisewie, Zespół Szkół w 
Unisławiu.
Polski Czerwony Krzyż swoją działalność 
skupia się  przede wszystkim na edukacji 
dzieci i młodzieży poprzez  organizację szkoleń 
medyczno-sanitarnych, olimpiad zdrowia 
„Zdrowy styl życia” i „Bezpieczne życie”. Poza ty 
PCK zajmuje się Honorowym Krwiodawstwem, 
niesie pomoc potrzebującym, a przy tym 
wszystkim kieruje się  Międzynarodowym 
Prawem Humanitarnym.

Na terenie chełmżyńskiego PCK działają aż 
23 szkolne koła PCK i trzy koła skupiające 
osoby dorosłe. Do tego dochodzą  trzy Kluby 
Honorowych Dawców Krwi, które mieszczą się 
kolejno przy ZR PCK w Chełmży, w Ostaszewie i 
w Złejwsi Wielkiej. Kluby te w swoich szeregach 
skupiają około 1000 członków. Kluby działają 
bardzo prężnie. Krwiodawcy biorą liczny 
udział w wycieczkach, turniejach, festynach, 
w ogólnopolskim rajdzie „Czerwona Róża”, w 
zawodach strzeleckich. Otwarte pobory krwi 
Zarząd Rejonowy organizuje cztery razy do 
roku. Działalność Klubów w całości prowadzona 
jest za środki od sponsorów. 
 Dodatkowo ZR PCK w Chełmży 
prowadzi działalność gospodarczą wynajmując 
prywatnym dzierżawcom pawilony handlowe. 
Dochód ze wspomnianej działalności 
pokrywa działalność statutową organizacji i 
przeznaczany jest na stopniową modernizację 
placu handlowego. Dużym wsparciem dla 
PCK jest pomoc udzielana przez Starostwo 
Powiatowe w Toruniu, Urząd Miasta Chełmża, 
samorządy gmin i prywatnych sponsorów. Przed 
PCK w najbliższym czasie Zjazd Okręgowy w 
Bydgoszczy.
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PCK w Chełmży

Po sprawozdaniu i po wyborach

Atrakcje w Kuczwałach
 Dnia 11 II 2012 w świetlicy wiejskiej w Kuczwałach odbyła sie zabawa 
walentynkowa. Zespół „Atmosfera” sprawił, że goście bawili się do białego rana.

 Przy pięknej, 
snieżnej pogodzie, 
mieszkańcy Kuczwał - 
dzieci i dorośli wzięli 
udział w kuligu. Wrażenia 
były niesamowite. 
Pojazdy ciągnęły 23 pary 
sanek. Wszyscy wrócili 
bardzo zadowoleni. Na 
rozgrzewkę uczestnicy 
wydarzenia spotkali się w 
świetlicy wiejskiej, gdzie 
na każdego czekała gorąca 
herbata i kiełbaska z grilla.

ML

Białe wakacje 
w świetlicach wiejskich

 Ferie zimowe dobiegły końca…. 
Jednak w świetlicach wiejskich nie było 
nudno, było za to kolorowo i kwieciście, a to 
za sprawą warsztatów rękodzielniczych jakie 
odbyły się w świetlicy wiejskiej w Grzywnie 
i w Nawrze. Panie oraz dzieci miały 
okazję poznania sztuki rękodzielniczej 
pod okiem instruktora Małgorzaty 
Góreckiej. Uczestnicy warsztatów uczyli się 
wykonywania koszyków i kwiatów z rattanu  
oraz róż z fi lcu. Biblioteka w Grzywnie 
zadbała o stronę organizacyjną spotkań 
jak również służyła ofertą spędzania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży przez całe 
ferie. W propozycjach znalazło się m.in. 
oglądanie fi lmów i bajek; wspólne czytanie, 
korzystanie z programów multimedialnych, 
zabawy i gry stolikowe. 

Justyna Błaszczyk



WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 
W ZELGNIE

 W ferie zimowe w bibliotece nie 
było nudno. Robiliśmy maski karnawałowe, 
uczyliśmy się origami, fotografowaliśmy 
zimę. Uczyliśmy się szyć pomagały nam w 
tym pani Bożena Sałatowska i pani Basia 
Salamon. Uszyliśmy torebki , fartuszki, 
portmonetki i było przy tym dużo śmiechu 
i zabawy. Oglądaliśmy fi lmy przyrodnicze, 
które podarowała naszej bibliotece pani 
Marlena Więzowska - Dziękujemy.
Od niedawna można również w bibliotece 
obejrzeć kronikę OSP w Zelgnie.

J.Pawełczyk

 Państwo Janina i Tadeusz Góźdź z 
Grzywny są razem już 60 lat. 28 lutego 1952 
roku zawarli ślub. Te wspólne lata to dowód 
miłości i wzajemnego zrozumienia, to przykład 
dla młodych pokoleń wstępujących w związek 
małżeński. Do Grzywny oboje przybyli z powiatu 
garwolińskiego. Państwo Góźdź doczekali się 
3 dzieci, 4 wnuków i 4 prawnuków. Mieszkają 
razem z córką i jej rodziną.

Z okazji Jubileuszu Państwo Góźdź otrzymali 
list gratulacyjny od Wójta Gminy Chełmża, 
kwiaty oraz okazjonalny prezent, które wręczył 
Jubilatom Zastępca Wójta Kazimierz Bober oraz 
Krystyna Kadukowska pracownik Referatu OSO 
Urzędu Gminy w Chełmży.
Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych 
wspólnych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Krystyna Kadukowska

Gratulujemy jubileuszu!

Kampania dobra
Szkoły i uczniowie na start

 W Szkole Podstawowej w 
Kończewicach, podobnie jak w 1500 
szkołach, wystartowała właśnie akcja 
„Warto być dobrym” organizowana przez 
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod 
patronatem Minister Edukacji Narodowej, 
kuratoriów i UNESCO. Jest to unikalne 
i innowacyjne przedsięwzięcie, które ma 
na celu promowanie wśród dzieci dobrych 
postaw. 
 Akcja „Warto być dobrym” to 
największa, interdyscyplinarna kampania 
edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre 
postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, 
a także premiująca zachowania prospołeczne 
i wolontariat. Głównym elementem akcji 
jest konkurs, skierowany do uczniów 1500 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, który każda szkoła 
prowadzi samodzielnie na podstawie tych 
samych zasad i z tą samą nagrodą główną – 
rowerem górskim marki KROSS. Od początku 
semestru dzieci rywalizują w spełnianiu 
dobrych uczynków do końca roku w trzech 
kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, 
zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, 
społeczność lokalną oraz działania globalne na 
rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na 
koniec roku, dzieci pod okiem wychowawcy 
będą wybierały w każdej klasie ucznia, który 
okazał się najlepszy a wśród najlepszych z całej 
szkoły zostanie rozlosowany rower. Dziesięć 
najlepszych szkół, które będą miały najwyższy 
współczynnik dzieci, które wywiązały się z 
deklarowanych zadań do wszystkich uczniów, 
otrzyma po 10 000 zł na cel pożyteczny dla całej 
społeczności lokalnej który, wybiorą dzieci.
Więcej o stowarzyszeniu można się dowiedzieć 
na stronie www.ps.org.pl a o akcji na stronie 
www.wartobycdobrym.pl.

M.P.

‘DobraNocka’ w Gimnazjum w Głuchowie
W nocy z 27.01 na 28.01.2012 w 

naszej szkole odbyło się ‘aktywne’ nocowanie.  
Brało w nim udział aż 60 uczniów, w większości 
uczniowie kl.I oraz zaproszona kl.VI ze Szkoły 
Podstawowej w Grzywnie.

Atrakcji było co niemiara. 
Rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej 
oraz zabaw integracyjnych. Następnie 
rywalizowaliśmy w czasie zawodów 
sportowych, zwyciężyła drużyna ‘Schabów’. 
Kolejnym wyzwaniem okazały się tańce w 

latynoamerykańskich rytmach. Spragnieni i 
wycieńczeni udaliśmy się na wspaniały posiłek. 
Panie nauczycielki serwowały przepyszne 
naleśniki oraz pizzę. Miłą niespodzianką był tort 
sprezentowany przez p.Dorotę Kurdynowską, 
Radną Gminy Chełmża oraz  nauczycielkę 
naszej szkoły. Częstowaliśmy nim o północy, aby 
osłodzić późniejszą noc z horrorem…

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za wspaniałą zabawę! 

A.Kaniecka, M.Syrocka-Fornalik

Wizytacja w parafi i

BISKUP Z WIZYTĄ
 W miesiącu lutym 
chełmżyńską parafi ę wizytował ks. 
Biskup Józef Szamocki. Zwyczajem 
jest, że podczas swojej obecności 
Biskup odwiedza w domach chorych i  
najstarszych parafi an.
 W dzień 14 lutego, kiedy 
obchodzimy Św. Walentego. Ks. Biskup 
przybył z wizytą duszpasterską do  
mieszkanki Bielczyn pani Stanisławy 
Pawlica. Po odbytej wspólnej modlitwie 
Ks. Biskup  rozmawiał z pania 
Stanisławą  o dawnych czasach, pytał 
o stan  zdrowia i o rodzinę. Pani Stasia 
bardzo miło wspomina wizytę i docenia 
wyróżnienie jakie ją spotkało.

NadesłaneOd lewej: Ks. Biskup Józef Szamocki i pani Stanisława 
Pawlica.



Wieści z Grzywny

Wycieczka do kina
 Dnia 18.01.2012 r. dzieci z 
oddziału przedszkolnego i klasy I wraz 
z wychowawczyniami A. Kordowską i 
A.Klimas uczestniczyły w wycieczce do kina. 
Z prawdziwą przyjemnością obejrzały fi lm „ 
KOT W BUTACH” w technologii 3D. Najwięcej 
przyjemności sprawiły wszystkim okulary, dzięki 
którym fi lm dostarczył niesamowitych wrażeń. 

Podczas seansu słychać było szczery śmiech oraz 
autentyczny zachwyt. Nie obyło się oczywiście 
bez popcornu i coli. Wyjazd był bardzo udany, 
zwłaszcza że niektóre osoby były w kinie 
pierwszy raz.
Dziękujemy rodzicom za pomoc w opiece nad 
dziećmi.

Anna Klimas, Anna Kordowska

 Dzień 16 lutego 2012 r. upłynął nam 
pod znakiem wspaniałej zabawy. Grupa 44 dzieci 
z klas 0-III Szkoły Podstawowej w Grzywnie pod 
opieką wychowawczyń A. Kordowskiej, 
A. Klimas, H. Skrzypczak, R. Grzędy korzystała 
z bogatej oferty Centrum Zabaw „KINDEREK” 
w Toruniu. Uczestnicy do maksimum 
wykorzystywali czas przeznaczony na zabawę. 
Atrakcji było co nie miara. Każdy mógł do 
woli korzystać ze zjeżdżalni, trampolin, tuneli, 
dmuchanych pałaców, armatek, gier oraz  innych 

atrakcji. Największym powodzeniem cieszyła się 
karuzela - „ PALMA KOKOSOWA”. W czasie 
dwugodzinnego pobytu w „Kinderku” dzieci 
wybawiły się za wszystkie czasy. Wycieczka tak 
bardzo się podobała, że niektórzy nie chcieli 
wracać. Większość postanowiła namówić 
rodziców na ponowną wizytę w Centrum Zabaw.

Tekst Anna Klimas
Zdjęcia z „ Kinderka” Anna Kordowska

Zabawy w „Kinderku”

FERIE ZIMOWE W 
PRZEDSZKOLU

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Bardzo ciekawie i atrakcyjnie dzieci z „Małego 
Przedszkola” w Chełmży spędziły tegoroczne 
ferie zimowe. Dzięki uprzejmości dyrekcji 
OSIT miały okazję skorzystać z hali sportowej 
i rozegrać minimecz piłki siatkowej. Gościły 
również w pracowni komputerowej PiMBP, 
gdzie pod okiem informatyka zgłębiały 
tajniki obsługi komputera. Zwieńczeniem 
białych wakacji był wyjazd do kina Cinema 
City w Toruniu na fi lm animowany „Alwin i 
wiewiórki”. 

G. Kwiatkowska

Ferie w Grzywnie
 W czasie ferii zimowych 
dzieci i młodzież z Grzywny i okolic 
miały okazję do spędzenia wolnego 
czasu wśród książek i atrakcyjnych 
zabaw. W programie były wspólne 
zabawy, zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, Małe kino. Na zajęciach 
nie zabrakło dzieci z Przedszkola 
Ziemi Gotyku. W drugim 
tygodniu „białych wakacji” dzieci 
i młodzież wspólnie z dorosłymi 
miały  okazję uczestniczyć w 
warsztatach rękodzielniczych i 
zdobyć umiejętności wykonywania 
kwiatów z kolorowego fi lcu 
oraz  wyplatanek z rattanu. Na 
zakończenie ferii uczestnicy 
otrzymali słodki poczęstunek. Radośni i 
szczęśliwi wrócili do domów.

E.Chojnacka

Edukacja
Zmierzyli się z matematyką

 
 G r u p a 
uczniów Szkoły 
P o d s t a w o w e j 
im.ks.L.Poeplau 
w Kończewicach 
pod kierunkiem 
n a u c z y c i e l a 
m a t e m a t y k i 
p . J . J a ł o c h y 
przygotowywała 
się do udziału 
w Olimpiadzie 
m at e m at y c z n e j 
uczniów szkół podstawowych. Uczeń klasy 
Vb- Aleksander Cieśliński ( na zdjęciu) 
zakwalifi kował się do etapu wojewódzkiego, 
który odbył się 2 marca. Z niecierpliwością 
czekamy na wyniki. Blisko tego etapu był inny 
uczeń tej samej klasy- Jakub Makarowicz,. 
Dodajmy, że w etapie rejonowym uczestniczyli  
również  inni uczniowie naszej szkoły. Byli to: 
Klaudia Oczko, Alicja Kurdynowska i Damian 
Kuciak z klasy VI  oraz Weronika Gruszka z 
klasy Vb.

M.P.



Sport szkolny
 Miesiąc  luty to w kalendarzu  sportu szkolnego czas 
na koszykówkę. Rozegrano turnieje,  które wyłoniły mistrzów 
gminy w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. 
Szkoły podstawowe tradycyjnie grały w Grzywnie. W 
kategorii dziewcząt wygrały  gospodynie z Grzywny   przed  
Zelgnem i Kończewicami, a wśród chłopców wygrało Zelgno 
przed Grzywną i Kończewicami.
Gimnazjaliści  swoje spotkanie rozegrali w Głuchowie. 
Po dobrym meczu wygrali  gimnazjaliści z Głuchowa. W 
kategorii dziewcząt  Pluskowęsy zrezygnowały  z gry oddając 
tytuł  bez walki.

Wieści  
z aren powiatowych 

             Na przełomie lutego i marca  szkoły naszej gmi-
ny organizowały turnieje koszykówki na  etapie powiatu 
toruńskiego.  W salach Grzywny  i  Kończewic   odbyły 
się mistrzostwa powiatu w mini koszykówce dziewcząt i 
chłopców. Gimnazjaliści grali w obiektach  gimnazjów  
Pluskowęs i Głuchowa.  Na cztery tytuły mistrzów powiatu 
trzy zdobyli uczniowie naszej gminy.  Zostali nimi  chłop-
cy z Zelgna  w mini koszykówce oraz gimnazjalistki i gim-
nazjaliści  z Głuchowa w koszykówce .  Zespołami opiekują 
się Marcin i Wojciech Rosińscy.
Gratulacje !
           Dziękuję  dyrektorom  M.Kaszyńskiej, H.Dorendzie 
oraz  H. Antkowiak  za pomoc w organizacji   wyżej wspo-
mnianych imprez.  

W. Rosiński

Terminarz rozgrywek ligi piłki nożnej 
– wiosna 2012

Nazwy drużyn(seniorzy) Termin spotkania
Start Pruszcz Cyklon Kończewice 2012-03-24

Cyklon Kończewice Victoria Lisewo 2012-03-31
Czarni Nakło Cyklon Kończewice 2012-04-07

Cyklon Kończewice Promień Kowalewo Pom 2012-04-14
LKS Dąbrowa Chełmińska Cyklon Kończewice 2012-04-21

Cyklon Kończewice Naprzód Jabłonowo Pom 2012-04-28
Spójnia Białe Błota Cyklon Kończewice 2012-05-02
Cyklon Kończewice WKS ZAWISZA II BYDG 2012-05-05

Olimpia II Grudziądz Cyklon Kończewice 2012-05-12
Cyklon Kończewice Polonia Bydgoszcz 2012-05-16

Wda II Strażak Świecie Cyklon Kończewice 2012-05-19
Cyklon Kończewice Pomorzanin Serock 2012-05-26

Drwęca Adabet Golub-Dob Cyklon Kończewice 2012-06-02
Cyklon Kończewice Unia Wąbrzeźno 2012-06-07

Nazwy drużyn(Klasa Junior Mł Gr I Toruń) Termin spotkania
KSGm.Chełmża Cyklon Kończewice LKS Pomowiec Kijewo Kr 2012-03-31

KS Stal Grudziądz KSGm.Chełmża Cyklon 2012-04-14
KSGm.Chełmża Cyklon KS Pomorzanin Toruń 2012-04-21
GLKS Gwiazda Starogr KSGm.Chełmża Cyklon 2012-04-28
KSGm.Chełmża Cyklon TKP Elana Toruń 2012-05-05

LZS Wisła Pędzewo KSGm.Chełmża Cyklon 2012-05-12
KSGm.Chełmża Cyklon LZS Mustang Ostaszewo 2012-05-19

LKS Victoria Lisewo KSGm.Chełmża Cyklon 2012-05-26

Nazwy drużyn (Klasa Trampkarz Gr I Toruń) Termin 
spotkania

KSGm.Chełmża Cyklon Kończewice LZS Wisła Pędzewo 2012-03-31
LZS Błękitni Łunawy KSGm.Chełmża Cyklon Kończewice 2012-04-07

KSGm.Chełmża Cyklon Kończewice LKS Victoria Lisewo 2012-04-14
LKS VICTORIA BRZOZOWO KSGm.Chełmża Cyklon Kończewice 2012-04-21

KSGm.Chełmża Cyklon Kończewice LKS Kasztelan Papowo Biskupie 2012-04-28
KSGm.Chełmża Cyklon Kończewice UKS Szkółka Piłkarska Chełmno 2012-05-05

TKP Elana Toruń KSGm.Chełmża Cyklon Kończewice 2012-05-12
KSGm.Chełmża Cyklon Kończewice KS Pomorzanin Toruń 2012-05-12

MKS Włókniarz Toruń KSGm.Chełmża Cyklon Kończewice 2012-05-26

Nazwy drużyn(Klasa B Gr I Toruń) Termin spoktania
KS SOKÓŁ GRZYWNA LKS SOKÓŁ LUBICZ 2012-03-24
KS SOKÓŁ GRZYWNA GKS Sparta Łubianka 2012-03-31
KS Ogniwo Zegartowice KS SOKÓŁ GRZYWNA 2012-04-07
KS SOKÓŁ GRZYWNA KP Start Toruń 2012-04-14

KP "WOJOWNIK" WABCZ KS SOKÓŁ GRZYWNA 2012-04-21
KS SOKÓŁ GRZYWNA GLKS Gwiazda Starogród 2012-04-28

LZS Wisła Pędzewo KS SOKÓŁ GRZYWNA 2012-05-05
KS SOKÓŁ GRZYWNA LZS Tartak Klamry 2012-05-12

LZS Błękitni Łunawy KS SOKÓŁ GRZYWNA 2012-05-20
KS SOKÓŁ GRZYWNA TS Opatrunki Toruń 2012-05-27

LKS VICTORIA BRZOZOWO KS SOKÓŁ GRZYWNA 2012-06-03

PIŁKA SIATKOWA

MISTRZOSTWA GMINY 
  
 W dniu 25 marca 
br. w gminie już po raz kolejny 
rozegrane zostaną Mistrzostwa 
Gminy Chełmża w Piłce 
Siatkowej o Puchar Wójta 
Gminy Jacka Czarneckiego. 
Rozgrywki półfi nałowe odbywać 
się będą w salach sportowych w 
Głuchowie i w Kończewicach. 
Zgłoszenia i wszelkie zapytania związane z turniejem należy 
kierować do Gminnego Organizatora Sportu pod nr. tel. 
605 139 796.
Mieszkańców gminy zapraszamy do aktywnego kibicowania 
swoim faworytom.

KO

“Na stole barwinek,
Na wierzchołku bazie.

Tyle wiosny w polu,
I w domu narazie.”

Pogodnych i spokojnych Świąt 
Wielkanocnych, radosnego nastroju i 

serdecznych spotkań w gronie rodziny
życzy

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zelgno



 Zachęcam do udziału w tworzeniu 
albumu starych fotografi i dokumentujących 
dzieje, ludzi i wydarzenia Gminy Chełmża 
na przestrzeni minionych lat. To właśnie 
stara fotografi a przechowywana w albumach  
rodzinnych, kolekcjonerskich, w kronikach 
szkolnych, wiejskich czy kościelnych jest  
jednym z dokumentów historycznych doskonale 
ilustrującym ciekawą historię. Dlatego to nie 
tylko zwykła tekturka czy kawałek papieru z 
szarym obrazkiem.  Oglądanie starych fotografi i 
przypomina czytanie powieści o przemijaniu. To 
na niej odnajdujemy obrazy z przeszłości. 
Dzięki fotografi om, które liczę, że uda się nam 

zebrać  zilustrujemy ludzi, wydarzenia i miejsca 
związane z Gminą Chełmża, które czas odsunął 
w cienie zapomnienia.
Zachęcam do odkrywania historii naszej Małej 
Ojczyzny w oparciu o stare fotografi e.
Osoby, które 
zdecydują się 
u d o s t ę p n i ć  
stare fotografi e 
z własnych 
zbiorów na 
p o t r z e b y 
t w o r z o n e g o 
a l b u m u 

proszone są o kontakt z UG Chełmża – insp. ds. 
promocji K.Orłowską, tel. 56 675 60 76.
Zbiórka fotografi i potrwa do miesiąca czerwca 
br. 

KO

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Klientom służy  już 150 lat
 Grupa członkowska  z rejonu 
działania Oddziału w Chełmży w lutym 
podsumowała działalność Banku za 2011 
rok. Udział w spotkaniu wzięło  ponad 30 
udziałowców Banku z Chełmży i okolic oraz 
zaproszeni goście . 
 Chełmżyński oddział BS Brodnica 
należy do najbardziej znaczących i najlepiej 
rozwijających się w strukturze Banku, a jego 
historia jest prawie tak samo długotrwała – sięga 
1866 roku. 
 Bank Spółdzielczy w Brodnicy to 
najstarszy bank spółdzielczy w Polsce. W 
bieżącym roku obchodzi  jubileusz 150 - lecia 
swojej działalności. 
Dokładnie 23 marca 1862 roku w Brodnicy 
sędzia Mieczysław Łyskowski założył 
Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców 
Miasta Brodnicy i okolicy. W okresie zaborów 
działalność Towarzystwa opierała się na 
przepisach pruskiego prawa o stowarzyszeniach. 
W świadomości mieszkańców Towarzystwo 
Pożyczkowe – protoplasta obecnego BS Brodnica 

– funkcjonowało jako Bank Polski i tak też było 
nazywane w odróżnieniu od sześciu innych 
działających w mieście banków niemieckich.
 Bank Polski przetrwał trudne okresy w 
burzliwej historii kraju  i  regionu – zmieniały 
się jego nazwy, siedziby, władze ale bank trwał 
dając świadectwo swojej niepodważalnej pozycji 
na lokalnym rynku usług bankowych. Łącząc 
tradycję z nowoczesnością BS w Brodnicy stał 
się placówką uniwersalną, świadczącą usługi dla 
najbardziej wymagających klientów, ceniących 
sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. Bank 
dobrze sobie radzi i ciągle rozwija się mimo 
agresywnej konkurencji wysoko kapitałowych 
banków komercyjnych. Zarówno przed laty, jak 
i obecnie jest obrońcą polskiego kapitału. 
Obok podstawowej działalności statutowej Bank 
służy pomocą fi nansową wielu instytucjom i 
organizacjom, współfi nansując wiele społecznie 
- użytecznych przedsięwzięć, inicjatyw służących 
rozwojowi gospodarki, nauki, sportu i kultury 
a także imprez okolicznościowych, zawodów 
sportowych  – również na terenie i z udziałem 

mieszkańców Gminy Chełmża.
  Brodnicki Bank Spółdzielczy to 
aktualnie największy i najsilniejszy bank 
spółdzielczy na Pomorzu i Kujawach i 
jednocześnie lider wśród banków spółdzielczych 
w Polsce. Posiada ponad 50 placówek na terenie 
północnej Polski. Działalność opiera na wyłącznie 
polskim kapitale, a za swoje konsekwentne 
działania i bardzo dobre wyniki fi nansowe 
otrzymuje wiele nagród i wyróżnień.W grudniu 
2011 r prezes BS Brodnica – J. Mitura otrzymał 
Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego za całokształt działalności.
 Główne obchody rocznicowe 
zaplanowane zostały na  25-27 maja br.  w 
Brodnicy. Narodowy Bank Polski z tej okazji 
przygotowuje emisję dwóch okolicznościowych 
monet – o nominale 2 zł i 10 zł (rewers tej 
monety .przedstawia budynek siedziby banku w 
Brodnicy).
K. Bober – na podstawie publikacji BS Brodnica.

Dobrych, Zdrowych Świąt Wielkanocnych  
oraz bogatego zajączka Mieszkańcom Nawry, 

przyjaciołom i znajomym składają
Ala i Benek Glaszkowie

Dzień Kobiet w Sołectwie

 Panie z Nawry i Bogusławek jak wiele 
innych kobiet obchodziły swoje święto przy 
wspólnym stole i bardzo miłej atmosferze.

Wszystkim Paniom
Jak Polska długa,
Jak Polska cała

Wszystkim kobietom niech będzie chwała.
Więc niech życzenia dobre popłyną by zawsze 
miło było dziewczynom, starszym i młodszym 

niech fajnie będzie, w pracy, czy domu, w 
każdym urzędzie.

Niech dzień ten cały pełen radości będzie,
 bądź zdrowa Babo, dużo miłości, byśmy se 
mogły wypić drineczki, niech żyje święto!!! 

Ten Dzień Babeczki.
 Alicja Glaszka

  Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich w Grzegorzu i Drzonówku spotkały 
się z okazji tegorocznego Dnia Kobiet.
 Spotkanie od godzin wieczornych 
potrwało aż do północy. 

„-Połączonymi siłami stworzyliśmy świetną 
zabawę w miejscowym barze u Daronia 
w Drzonówku” – podsumowuje Sołtyska 
Drzonówka Ewa Piotrowska.

E.Piotrowska

Święto Pań 

Integracja KGW

ALBUM STARYCH FOTOGRAFII

Podzielmy się wspomnieniami

Serwis informacyjny



Adres redakcji: Gazeta Gminy Chełmża „KURENDA”, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. Tel. 675-60-76, fax 675-60-79,
Email: kurenda@gminachelmza.pl. Wydawca: Urząd Gminy w Chełmży, www.gminachelmza.pl
Zespół redakcyjny:  Katarzyna Orłowska(redaktor naczelny), Paweł Rutkowski (skład) 
Druk: Zakład Produkcyjno-Usługowy “DRUKARNIA”, 86-200 Chełmno, ul.Rycerska 19. Nakład 1500 egz.  

POSIADAMY W NASZEJ OFERCIE:
- SERWISY OBIADOWE, KAWO-
WE,
- TALERZE, FILIŻANKI, KUBKI
- GARNKI, SZTUĆCE, CZAJNIKI
- WAZONY,ŚWIECZNIKI
- WYROBY WIKLINOWE,
- SKARBONKI, 
- KIELISZKI, SZKLANKI,
- UPOMINKI, PREZENTY ŚLUBNE

ZAOPATRUJEMY:
-SZKOŁY, STOŁÓWKI, ŚWITLICE
-HOTELE, RESTAURACJE
-PIZZERIE, BARY
-SKLEPY WIELOBRANŻOWE, 
- KWIACIARNIE
-KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZAPRASZAMY !!!
CZYNNE: PN.-PT 8:00 – 16:00

WSZYSTKO DLA DOMU
UL.CHEŁMIŃSKIE 

PRZEDMIEŚCIE 19A
87-140 CHEŁMŻA
TEL. 56 674 99 20

„ROL”
FIRMA HANDLOWA


