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Strażacy uczcili swoje święto
CIK ma 5 lat

W roku bieżącym mija pięć lat, jak
powołana została samorządowa instytucja kultury – Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża. Urodzinowe spotkanie odbyło się na
terenie zespołu pałacowo – parkowego w BrąchDruhny i druhowie ochotnicy z gminy tegoroczne obchody Św. Floriana świętowali nówku. Przy tej okazji w „Zielonym kabarecie”
w Zajączkowie. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą przy ruinach zabytkowego zaprezentowały się absolwentki Wiejskiej Szkoły
kościółka. Następnie prawie stu mundurowych razem z gośćmi i mieszkańcami przemaszerowali Aniamcji Kultury.
Patrz str. 11
pod świetlicę wiejską, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Święta Strażaka.
Patrz str.3

KOSZYKARKI UKS STOPER W ĆWIERĆFINALE
MISTRZOSTW POLSKI MŁODZICZEK
Fantastyczny rezultat osiągnęły
młode
koszykarki
UKS
Stoper przy
Gimnazjum w Głuchowie. W rozgrywkach
o Mistrzostwo Województwa KujawskoPomorskiego zajęły II miejsce. To dało awans
do rozgrywek strefy łódzkiej pozakończeniu
których
dziewczyny
awansowały
do
ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek
U-14. Nastęnie podopieczne Wojciecha i
Marcina Rosińskich wzięły udział w turnieju w
Rzeszowie. Tam ich przeciwniczkami były: MKS
Rzeszów, MKS Września oraz KS „Szprotavia”
Szprotawa. Koszykarki z Głuchowa w Rzeszowie
wygrały sobie III miejsce.
W.Rosiński

Roksana Urbańska

Julia Kopczyńska
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Służba zdrowia

Inwestycje w gminie

Nowa plaża w Pluskowęsach
Trwają prace przy realizacji zadania
„Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora
oraz budowa skwaru rekreacyjnego w
miejscowości Pluskowęsy” współfinansowanego
z PROW.

Obecnie wykonano pomosty, plażę oraz część
chodników , blisko 50 % zakresu całej inwestycji.
Planowany termin zakończenia całego zadania
to czerwiec 2012.

Rada Społeczna SPOZ
Zelgno na posiedzeniu
Obowiązująca dotychczas ustawa
o zakładach opieki zdrowotnej została
zastąpiona nową ustawą o działalności
leczniczej. W związku z tym, organy
Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Zdrowia w Zelgnie czyli Kierownik oraz
Rada Społeczna musiały dostosować do
nowych regulacji prawnych obowiązujące
do tej pory Regulamin Rady Społecznej,
Regulamin
Organizacyjny
Ośrodka
Zdrowia i Statut Ośrodka Zdrowia w
Zelgnie. Dokumenty zaopiniowane zostały
przez Radę Społeczną SPOZ, a następnie
zapoznali się z nimi i przegłosowali je Radni
Gminni podczas ostatniej Sesji RG.
Anna Feeser-Bering

Szkoły w gminie

Cyfrowa szkoła w Sławkowie

Rekreacja w Grzywnie

W kwietniu br. Gmina Chełmża
wystąpiła do Wojewody KujawskoK.O. Pomorskiego z wnioskiem o udzielenie
wsparcia finansowego w roku 2012 na
dofinansowanie zadania – „Cyfrowa
szkoła”. Jest to Pilotażowy Rządowy
program rozwijania kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Wsparcie
finansowe udzielane jest w formie dotacji
celowej na zakup pomocy dydaktycznych
dla szkół podstawowych. O wsparcie
finansowe wnioskowały dwie szkoły: Szkoła
Podstawowa w Kończewicach i Szkoła
Podstawowa w Sławkowie na łączną kwotę
157.677,00 zł, w tym: kwota dofinansowania
to 122.302,50 zł. Po kwalifikacji wniosków
do realizacji zadania wyłoniona została
szkoła w Sławkowie. Gratulujemy !
KO

Z działalności referatu
Gospodarki Komunalnej

Na czerwiec br. przewidziano powierzchni placu utwardzane jest polbrukiem.
zakończenie budowy placu rekreacyjnego na Roboty wykonuje brygada budowlana Urzędu
- Zakończyły się prace remontowo-konserwaterenie przy ORLIKU w Grzywnie. Prawie 500 m2 Gminy.
K.O.
cyjne na placach zabaw połączone z wymianą
uszkodzonych elementów
- W trakcie realizacji są zadania wniesione przez
Zakończone zostały remonty dróg - droga gminna nr 100544 C Sławkowo – sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
- Sukcesywnie usuwane są awarie elektryczne i
gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni Mirakowo
instalacji wod.-kan. w budynkach komunalnych
bitumicznej polegające na naprawie uszkodzonej - droga gminna nr 100535 C Zelgno – Zalesie
nawierzchni asfaltowej przy użyciu mieszanki - droga wewnętrzna będąca własnością Gminy - Na bieżąco usuwane są awarie sieci wodno-kanalizacyjnej, wymiana uszkodzonych wodomiemineralno – bitumicznej. Remonty wykonano Chełmża w miejscowości Kończewice.
na następujących drogach:
Remonty
zostały
wykonane
przez rzy i zaworów
- droga gminna nr 100531 C w miejscowości Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,DROBUD’’ - Trwa usuwanie dzikich wysypisk śmieci oraz
sprzątanie poboczy dróg gminnych
Nowa Chełmża
w Chełmży za kwotę 59,04 zł/m2 brutto.
- droga gminna nr 100513 C w miejscowości
Ł.Kowalski - Trwają wiosenne obkoszenia terenów zielonych.
Głuchowo

Drogi gminne w naprawie
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Zakończenie projektu socjalnego -,,Wspierajmy się”
Zakończony został projekt socjalny
pod nazwą ,,Wspierajmy się”,którego
głównym celem było zwiększenie świadomości
wśród młodzieży w wieku 15 lat i ich rodziców
na temat uzależnień czyhających we współczesnym świecie. Projekt skierowany był do młodzieży(uczniów klas II z Gimnazjum w Pluskowęsach) i ich rodziców. W ramach projektu
odbywały się zajęcia z tematyki uzależnień,które
będą procentowały w dalszym życiu nastolatków
i ich rodziców.Realizację projektu zakończono
integracyjnym wyjazdem młodzieży do Jednostki Wojskowej w Toruniu,gdzie mogli zwiedzić
koszary i obejrzeć sprzęt wojskowy. Projekt został zakończony sukcesem i przyniósł pozytywne rezultaty.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji projektu socjalnego pt ,,Wspierajmy się”
składam Wójtowi Gminy Chełmża Panu Jackowi
Czarneckiemu, Dyrektorowi Gimnazjum w Pluskowęsach Pani Hannie Antkowiak,lekarzowi
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia
w Zelgnie Panu Jarosławowi Pikus,pedagogowi
szkolnemu Gimnazjum w Pluskowęsach Pani
Magdalenie Wawrzyniak, nauczycielce Gimnazjum w Pluskowęsach Pani Iwonie Pietrowskiej,

przewodniczącej GKRPA Pani Stanisławie Stasieczek, terapeutce uzależnień Pani Danucie
Janowskiej, dzielnicowym Komisariatu Policji
w Chełmży Panu Radosławowi Gajek i Lechowi Bukowskiemu. Szczególne podziękowania
dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

Organizacje społeczne

Druhowie świętowali
Strażacy ochotnicy z Gminy
Chełmża tegoroczne swoje święto obchodzili
w Zajączkowie. Przy ruinach zabytkowego
kościółka pw. Jana Chrzciciela po ponad
130 latach odprawiona została Msza Święta,
a następnie odbył się uroczysty apel przed
świetlicą wiejską. Organizatorami obchodów
był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP
i OSP Zajączkowo.
Obchody rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w intencji strażaków. Mszę św.
poprowadził Kapelan Strażaków w gminie ks.
Kanonik Zbigniew Koślicki. Po mszy św. poczty
sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy na czele z przedstawicielami
władz gminnych oraz pozostałymi gośćmi
i mieszkańcami przemaszerowali przy
akompaniamencie Powiatowej i Miejskiej
Orkiestry Dętej z Chełmży pod świetlicę
wiejską, gdzie odbyła się oficjalna część
uroczystości.
Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu
Oddziału
Gminnego
Związku
OSP
Franciszek Piróg. W uroczystościach oprócz
przedstawicieli gminnych jednostek OSP
uczestniczyli między innymi: Zastępca Wójta
Gminy Kazimierz Bober, Przewodniczący RG
Chełmża Janusz Iwański, Dowódca JRG PSP
w Chełmży Wojciech Wojciechowski, Prezes
Zarządu Powiatowego ZOSP Wiesław Bachan.
Coroczne obchody Święta Strażaka
to okazja do uhonorowania druhów –
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ochotników za ich bezinteresowną służbę na
rzecz drugiego człowieka. Dlatego podczas
uroczystości wręczono medale i odznaki.
Druhów uhonorowano złotymi, srebrnymi i
brązowymi medalami. Złoty medal „Za zasługi
dla pożarnictwa” nadany przez Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego otrzymali
druhowie: Jacek Czarnecki – ZOSP Kończewice,
Marian Plewa – OSP Szerokopas, Krzysztof
Błądek – OSP Zajączkowo, Tomasz Małkiewicz
– OSP Zajączkowo, Andrzej Sarnowski –
OSP Zajączkowo, Dariusz Rozworski – OSP
Zajączkowo. Odznaki „Wzorowy Strażak”
odebrało aż 11 druhów z gminy. Wręczone
zostały również odznaki za lata służby w
Ochotniczej Straży Pożarnej. Odznaki za 25
lat służby przyznane zostały druhom Jackowi
Czarneckiemu i Grzegorzowi Zaleskiemu, a za
15 lat druhowi Janowi Ostrowskiemu.
Podobne odznaki za 10 i 5 lat odebrało
kolejnych siedem druhów z gminy.
Uczestnicy uroczystości wysłuchali
okolicznościowego koncertu, który zagrała
Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta z
Chełmży. Pokaz sprzętu pożarniczego podczas
tegorocznych obchodów zapewniła Jednostka
Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Chełmży.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy
uczestnicy
udali się na poczęstunek
zorganizowany przez miejscowe Koło
Gospodyń Wiejskich i OSP.
KO
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Społecznej w Chełmży Pani Anny Bykowskiej,
koleżankom z pracy Pani Joannie Murawskiej,
Pani Katarzynie Szawczak, Pani Agnieszce Grajkowskiej oraz informatykowi UG Chełmża Panu
Pawłowi Rutkowskiemu.
M.Jeziorska

INFORMACJA Z
DZIAŁALNOŚCI GOPS
•
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych przygotowuje
się do zorganizowania w dniu 31 maja
,,Gminnej Majówki” w której wezmą udział
seniorzy z terenu gminy. Do współpracy
zostali zaangażowani sołtysi, którzy rozniosą
zaproszenia oraz Promocja Gminy.
•
Z dniem 01 kwietnia 2012 r. został
przyjęty do Domu Pomocy Społecznej w
Wichulcu jeden z mieszkańców z terenu gminy.
Miesięczny koszt pobytu mieszkańca wynosi
2.750 zł. Koszt po stronie gminy miesięcznie
wynosić będzie 2.439,20 zł.
•
Od kwietnia 2012 r. wzrosły koszty
utrzymania mieszkańców
przebywających
w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.
Miesięczny koszt pobytu w DPS wynosi 2.877,94
zł (koszty zostały ustalone na podstawie
Zarządzenia Starosty Toruńskiego).
Anna Bykowska

Szkoły w gminie

Czas na stypendia
Trwa wydawanie decyzji na stypendia
szkolne o charakterze socjalnym na okres
I-VI/2012 r. Na ten cel przeznaczona zostanie
dotacja w łącznej kwocie 46.214,00 zł. Pomocą
objętych zostanie
135 uczniów, którzy
miesięcznie odbiorą stypendia w wysokości od
82 zł do 103 zł.
K.O.
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Jubileusze

Nowoczesne technologie

Razem ponad pół wieku

Internet za 1 zł
Z dniem 15 maja
rozpoczęto nabór wniosków do projektu pn.
„Internet za 1 zł”. Celem
projektu jest pobudzenie
lokalnych operatorów telekomunikacyjnych do budowy instrastruktury zapewniającej dostęp do sieci Internet.
Analogiczny nabór obejmujący część miejscowości Gminy Chełmża realizowany był w
roku 2011. Aktualny projekt nabór dotyczy
miejscowości pozostałych tj.: Bielczyny, Bocień, Bogusławki, Drzonówko, Dziemiony, Dźwierzno, Grzegorz, Januszewo, Liznowo, Morczyny, Parowa Falęcka, Skąpe,
Strużal, Szerokopas, Świętosław, Windak,
Witkowo, Zajączkowo, Zelgno i Zelgno
Bezdół. Mieszkańcy, którzy chcą zostać
przeszkoleni z obsługi komputera oraz uzyskać dofinansowanie na utrzymanie łącza
internetowego w 2013 roku muszą złożyć
wniosek dostępny w sekretariacie UG oraz
na stronie internetowej bip.gminachelmza.
pl. Projekt obejmuje dofinansowanie 100
gospodarstw domowych, przy składaniu
wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.
Dofinansowanie obejmie uruchomienie łącza internetowego, serwisowanie, utrzymanie oraz dofinansowanie miesięcznego abonamentu dla prędkości 512/256 kbps, przy
wyborze takiej prędkości uczestnik projektu
ponosić będzie koszt w wysokości 1,23 zł
brutto miesięcznie. Wnioski należy składać
w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża do
dnia 15 czerwca 2012r.
Paweł Rutkowski

SPROSTOWANIE
do artykułu „Chodnik do Dźwierzna”,
KURENDA Kwiecień 2012, str. 5
Zdjęcie i w/w tytuł błędnie przypisane zostały
do zamieszczonej treści artykułu.
W treści artykułu dokładnie chodzi o budowę
chodnika na terenie samej miejscowości
Dźwierzno.

Jubileusz
55-lecia
swojego
małżeństwa świętowali Państwo Regina
i Wacław Lis z Kuczwał. Okolicznościowe
medale nadane przez Prezydenta RP dostojnym
jubilatom w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Chełmży wręczył Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

Oboje małżonkowie pochodzą z okolic Górzna
niedaleko Garwolina. Przed laty osiedlili się w
Kuczwałach i wspólnie prowadzili gospodarstwo
rolne. Państwo Lis wychowali trzech synów i
doczekali się dziewięciorga wnucząt.
KO

GOPS

Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pn. „ Zacznij od nowa – aktywne działanie”
Gminny Ośrodek Pomocy w Chełmży w tym roku po raz piąty realizuje projekt
pn.„ Zacznij od nowa – aktywne działanie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
skierowany jest do mieszkańców Gminy Chełmża korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, którzy są w wieku aktywności zawodowej. Projekt będzie realizowany w
dwóch etapach. W pierwszym etapie do projektu zakwalifikowanych zostanie 21 osób. Odbędą one
szkolenie gastronomiczne, jak również inne zajęcia tj.: trening kompetencji społecznych, warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty zarządzania budżetem domowym, poradnictwo doradcy
zawodowego, poradnictwo zdrowotne. Ponadto jednemu uczestnikowi projektu, który wyrazi chęć
podjęcia nauki szkolnej, sfinansujemy zajęcia. W drugim etapie projektu będzie realizowany Program
Aktywności Lokalnej, który obejmie mieszkanki wsi Mirakowo i Morczyny. Uczestniczki będą
odbywały bardzo ciekawe zajęcia min. warsztaty - szkoła rodzica, warsztaty zarządzania budżetem
domowym, poradnictwo zdrowotne, poradnictwo doradcy zawodowego oraz kurs komputerowy.
Poza tym po raz pierwszy z niektórymi uczestnikami będzie współpracował asystent rodziny. Jest to
nowatorska forma pomocy dla naszych klientów, która ma na celu wsparcie rodziny w jej codziennym
funkcjonowaniu. Na zakończenie projektu dla uczestników zostanie zorganizowana wycieczka do
Gdańska. Projekt ma na celu zaktywizować uczestników zawodowo, aby mogli powrócić na rynek
pracy, jak również zintegrować ze środowiskiem, aby w pełni mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY ! Dlatego zapraszamy podopiecznych GOPS do
udziału w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są w Ośrodku
przy ulicy Paderewskiego 11 u pracowników socjalnych.

KO
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BIAŁO – CZERWONE ŚWIĘTA
Tegoroczne
majowe
białoczerwone
święta:
Święto Flagi i 221
rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
w sposób szczególny
uczcili
mieszkańcy
Gminy
Chełmża.
Do Miejsca Pamięci
Narodowej
Kopiec
„Ziemia
Polaków”
w
Kończewicach
rano w dniu 27.04.
br. wyruszył
spod
miejscowej
szkoły
patriotyczny marsz. Udział w marszu
wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej
im.Ks.L.Poeplau i Gimnazjum w Głuchowie,
nauczyciele,
członkowie Stowarzyszenia
Budowy Kopca
„Ziemia Polaków” i
samorządowcy.

W miejscu Pamięci Narodowej uczestnicy
marszu złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wszyscy
wspólnie odśpiewali hymn państwowy i pokłonili
się bohaterom walczącym o naszą niepodległość.
Ten niewielki skrawek ziemi przyjął widoczne
biało-czerwone barwy, a to dzięki chorągiewkom,
jakie w to miejsce przyniósł każdy
z uczestników.
Miejsce Pamięci Narodowej w
Kończewicach jest miejscem –
symbolem oddającym szacunek
Ojczyźnie, tym wszystkim, którzy
w walce o niepodległość poświęcili
i oddali swoje życie.
To wyjątkowe miejsce
na mapie Gminy Chełmża to
także symbol pielęgnowania
narodowych tradycji, kultury czy
języka wśród młodego pokolenia
mieszkańców Miasta i Gminy
Chełmża.
Katarzyna Orłowska

ZIEMIA GOTYKU

Szansa na pieniądze
Członkowie
Rady Fundacji, Zarząd
i
Wójtowie
Gmin
partnerskich wzięli udział
w warsztatach z zakresu
planowania dodatkowych
zadań do Lokalnej Strategii
Rozwoju Lokalnej Grupy
Działania „Ziemia Gotyku”.
Potrzeba zmian do strategii
wynika
z możliwości
ubiegania się naszej LGD
o dodatkowe środki w
konkursie
planowanym
przez MRiRW jeszcze w
połowie 2012 roku.
Jak się okazuje LGD ma szansę na znaczącą
pulę środków w kwocie 2 mln. zł Czas na
wydatkowanie tych środków będzie bardzo
krótki, bo do końca 2014 roku.
Jednak, aby LGD mogła otrzymać
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wspomniane środki, musi uzyskać co
najmniej 60% punktów w ramach oceny
efektywności LGD i projektu LSR w zakresie
dodatkowych zadań.
Jak na pierwsze warsztaty, wypracowane
zostało wiele nowych i ciekawych
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Ziemia Gotyku

MALUCHY SIĘ NIE NUDZĄ

Rozpoczęliśmy cykl
zajęć związanych z zwierzętami
mieszkającymi w gospodarstwie
rolnym. Przedszkolaki ochoczo
opowiadały jakie zwierzęta
można zobaczyć w stajni,
stodole czy też kurniku. Efektem
jednych z zajęć było wyklejenie z plasteliny
postaci świnki.
Kwiecień to miesiąc dbania o
środowisko, dlatego my również w naszym
ośrodku nie zapomnieliśmy o tym istotnym
temacie. Przeprowadziliśmy rozmowę o
ochronie naszej planety. Dzieci nauczyły się
wierszyka Nasza Planeta, B. Formy, który miał
na celu uwrażliwienie przedszkolaków na piękno
Ziemi oraz na potrzebę dbania o jej przyszłość.
Jak zawsze wiele radości sprawiają
przedszkolakom zajęcia z rytmiki, gdzie z
zapałem ćwiczą w takt muzyki. Najbardziej
upodobały sobie taneczne szaleństwa w rytm
Greka Zorby.Zrealizowaliśmy także dwie
sesje z modułu „Od bazgrania do pisania”pt.
Kółkana wodzie i Biżuteria, których wynikiem
dydaktycznym
było
wypełnianie
całej
dostępnej powierzchni kartki kołami różnej
wielkości, z tej drugiej szczególnie cieszyły
się dziewczyny, gdyż mogły przymierzać i
oglądać przyniesione kolczyki, naszyjniki
i bransoletkami. Chłopcy zaś aktywnie pomagali
przy zademonstrowaniu grupie jak powstają
kółka na wodzie.
Anna Dołganiuk

propozycji na dodatkowe zadania do LSR.
„-Nasze pomysły muszą być
oryginalne i innowacyjne,
ponieważ
LGD
będzie
miała dużą konkurencję.
Z województwa kujawskopomorskiego tylko 2 najlepsze
LGD mają zagwarantowane środki, kolejne
LGD będą wybierane z listy ogólnokrajowej.
Pula środków jest ograniczona. Zachęcamy
więc naszych Partnerów do zaangażowania
w dalsze prace nad nowymi pomysłami do
Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku”
– podsumowuje Mariola Epa-Pikuła,
Wiceprezes Zarządu Fundacji. Druga część
warsztatów zaplanowana została na 28 maja
KO
br.
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Rosomaki i katiusze
Młodzież z
Gimnazjum w
Głuchowie oraz uczniowie klas szóstych
szkół podstawowych zainteresowani ofertą
edukacyjną szkoły wzięli udział w spotkaniu
na terenie jednostki Centrum Szkolenia
Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. Bema w
Toruniu. Rozpoczęcie współpracy związane
jest z uroczystym momentem podpisania
oficjalnej współpracy, dzięki której Gimnazjum
w Głuchowie będzie objęte patronatem
wspomnianej wyżej jednostki. Młodsi i
starsi uczniowie mogli podczas spotkania
zobaczyć wyposażenie artyleryjskie wojska
oraz zwiedzić izbę muzealną, gromadzącą
wyjątkową ekspozycję (w tym plenerową): sprzęt
artyleryjski i rakietowy, w wielu wypadkach
nie spotykany w innych muzeach wojskowych.
Duże zainteresowanie wzbudziły działa i
moździerze. Wielką ciekawostką był kompleks
przeciwpancerny, działo samobieżne używane
w jednostkach powietrzno-desantowych, radar.
Można było też obejrzeć również wyrzutnie
pocisków rakietowych: BM-13 tzw. katiuszę
oraz taktyczny sprzęt rakietowy w tym słynną
„Toczkę”. Dodatkową atrakcją była możliwość
bezpośredniego zetknięcia się ze współczesnym
uzbrojeniem wojskowym, każdy z uczestników
wycieczki mógł samodzielnie zasiąść za sterami
dział. Sala Tradycji prezentowała mundury, broń

i wyposażenie artyleryjskie Wojska Polskiego
w okresie II wojny światowej do czasów
współczesnych. Na koniec wszyscy uczniowie
wykonali pamiątkową fotografię, która będzie
świadectwem tej wyjątkowej chwili. Wydarzenie
to odnotowały również media regionalne. Notkę

z wydarzenia możecie zobaczyć w gazecie Teraz
Toruń z dnia 12. kwietnia 2012.
Opiekunowie wycieczki: Ada Kaniecka, Basia
Łaukajtys i Małgosia Syrocka- Fornalik.

Świetlica z rekreacyjnym otoczeniem

Dobiegła końca realizacja zadania „ ramach „ Małego Projektu” z udziałem środków em.
Remont świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z Unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie
Wykonawcą zadania była firma
zagospodarowaniem terenu” realizowanego w lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW- Przedsiębiorstwo Handel – Usługi – Produkcja
E u g e n i u s z
Tc h o r z e w s k i
wyłoniona
w
ramach przetargu.
W a r t o ś ć
z r e a l i z o w a ny c h
robót przy świetlicy
to 74 245 zł.

Świetlica w Browinie

Remont przy świetlicy w Kończewicach

Podobne
inwestycje trwają
jeszcze przy
świetlicach w
Bielczynach,
Kończewicach i
Skąpem.
KO

Służby mundurowe

Wyróżnienia dla strażaków
Z okazji Święta Strażaka
wyróżnienia Wójta Gminy Chełmża na
wniosek Dowódcy Jednostki – Ratowniczo
Gaśniczej PSP w Chełmży otrzymało
trzech strażaków . Wyróżnieni strażacy
to: st.ogn. Mirosław Kaznowski, st.ogn.
Wojciech Zegarski, st.ogn. Grzegorz
Kaznowski.
Listy gratulacyjne i upominki
wyróżnionym strażakom wręczyli wspólnie

KURENDA

Zastępca Wójta Gminy Kazimierz Bober i
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Franciszek
Piróg w obecności Zastępcy Komendanta
Miejskiego PSP w Toruniu Sławomira
Paluszyńskiego i Dowódcy JRG PSP w
Chełmży Wojciecha Wojciechowskiego.
Władze samorządowe jak i władze
PSP bardzo cenią sobie współpracę. Nasi
druhowie z gminy już niejednokrotnie
skorzystali z pomocy merytorycznej i

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

sprzętowej JRG w Chełmży. Dodatkowo
PSP poza zwykłą służbą bardzo chętnie
uczestniczy z pokazami sprzętu ratowniczogaśniczego w imprezach i wydarzeniach
gminnych takich jak dożynki gminne,
wypoczynek letni dla dzieci, spotkania z
młodzieżą w szkołach.
KO
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WIEŚCI Z ZELGNA
W świetlicy wiejskiej 28
kwietnia
spotkały się Panie,
które wcześniej działały w Kołe
Gospodyń Wiejskich w Zelgnie
.Inicjatorkami
spotkania były
Panie KGW, które działają teraz.
Zdarzenie było tym ważniejsze,
gdyż KGW w Zelgnie będzie
obchodziło 85 urodziny.
Miałam przyjemność również być
na tym spotkaniu. Atmosfera była
niesamowita ponieważ wspólnie
oglądałyśmy
Kroniki
Koła
Gospodyń Wiejskich w Zelgnie.
Panie wspominały ówczesną
działalność i tak przy pysznym
cieście - oczywiście domowym i
wspaniałej kawce upłynął szybko czas.

ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Nowoczesne technologie

Elektroniczna kronika wsi

Wieś Szerokopas jako jedna z
pierwszy rozpoczęła oprócz tradycyjnej formy
dokumentowania wydarzeń umieszczanie kopii
materiałów i artykułów również w Internecie. W
elektronicznej kronice zebrano już pełne ostatnie
trzy lata materiałów – zdjęć oraz artykułów.
Pomysłodawcą strony jest Pan Stanisław
Jędrzejewski zaś realizatorką Pani Danuta
Syryczeńska. Pani Danuta wypełniając wersję
papierową kroniki wsi, uzupełnia ją jednocześnie
w Internecie. Oprócz bieżących wydarzeń
kulturalnych w Internecie zamieszczone zostały
również bardzo ciekawe historyczne zdjęcia
dostarczone przez samych mieszkańców
przedstawiające: postacie, budynki oraz okolice
J.Pawełczyk wsi. Publikacja materiałów w Internecie to
doskonały sposób przekazania materiałów
osobom, które często poszukują informacji o
swoich bliskich, przodkach czy historii jednak
przebywają w odległych zakątkach świata.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy pod
zaangażowania wielu podmiotów, działań adres: www.szerokopas.gminachelmza.pl
Paweł Rutkowski
instytucjonalnych i bliskiego otoczenia w
przełamywaniu barier uniemożliwiających
„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
osobom niepełnosprawnym pełnienie ról
Umberto Eco
społecznych i gospodarczych” – mówił podczas
spotkania Przewodniczący Chełmżyńskiego
Oddziału PZERiI Jerzy Więckowski.
Przewodniczący podczas spotkania
W NASZYCH BIBLIOTEKACH
przekonywał, że potrzebne są systematyczne TRWA KONKURS „CZYTANIE JAK FRUWArozwiązania, które zapewnią dostęp do NIE” .WYŁONILIŚMY CZYTELNIKÓW, KTÓróżnorakiego wsparcia, poprawią jakość życia, RZY PRZECZYTALI NAJWIĘCEJ KSIĄŻEK W
a tym samym umożliwią większą aktywność w 2011 , SĄ TO PAN JAN SYROCKI Z ZELGNA,
życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. NATALIA DĘBSKA Z SP ZELGNO I DARIA
Jak sam Przewodniczący przyznał „- Nie GRĘDZICKA Z SP GRZYWNA. NATOMIAST
jest to proces łatwy, gdyż zarówno ludziom CZYTELNIKAMI STYCZNIA 2012 SĄ : PAN
zdrowym jak i niepełnosprawnym trudno jest MAREK RIENHOLD I DARIA GRĘDZICKA
A LUTEGO 2012 PANI REGINA CURLEJ Z LIdzisiaj pokonywać napotykane bariery”.
KO ZNOWA I LUIZA BETKIER Z SP GRZYWNA.

Światowy Dzień Inwalidy
Członkowie Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału
w Chełmży spotkali się na tegorocznych
obchodach Światowego Dnia Inwalidy.
Swoją
obecnością
dopisali
zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu
Toruńskiego Dariusz Meller , Burmistrz
Miasta Chełmża Jerzy Czerwiński, Zastępca
Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w
Bydgoszczy płk Jan Rynkiewicz, Dyrektor
PiMBP w Chełmży Urszula Meszyńska, Radna
Miasta Chełmża Małgorzata Polikowska i
lokalne media.
” – Coroczne obchody Światowego
Dnia Inwalidy to nie tylko imprezy i
uroczystości okolicznościowe. To przede
wszystkim
wyzwanie
wymagające

Czytelnicy roku 2011

Konkursy szkolne

Młodzi lingwiści stanęli do konkursu
8 maja 2012r. Szkoła Podstawowa
w Zelgnie zorganizowała konkurs języka
angielskiego dla uczniów kl. IV – VI z terenu
gminy Chełmża. Pomysłodawca imprezy,
Dariusz Regiel, twierdzi, że jest to pierwsza tego
typu inicjatywa motywująca uczniów drugiego
etapu edukacyjnego do poszerzania wiedzy
i umiejętności językowych. W części ustnej
konkursu jego uczestnicy dowiedli, że potrafią
efektywnie posługiwać się językiem obcym
w typowych sytuacjach życia codziennego.
Etap pisemny pozwolił wyłonić zwycięzców,
którymi okazały się: I miejsce – Kinga
Kowalska (Kończewice), II miejsce – Klaudia
Oczko (Kończewice), III miejsce – Klaudia
Buczkowska (Zelgno)
Tuż za nimi uplasowały się: Marta
Luntkowska i Zuzanna Krupska ze Szkoły
Podstawowej w Zelgnie.
Zwyciężczynie konkursu zasłużyły na

KURENDA

szczególne gratulacje,
gdyż
wykazały
się
poziomem
umiejętności
wykraczającym
poza
poziom
przewidywany dla
uczniów
szkoły
podstawowej.
Komisja
konkursowa,
pod
przewodnictwem
metodyka z ODN w
Toruniu pani Beaty
To m a s z e w s k i e j
oraz w obecności
dyplomy: I miejsce – SP Kończewice, II miejsce –
przedstawiciela
Urzędu Gminy w Chełmży Katarzyny SP Zelgno, III miejsce – SP Grzywna, IV miejsce
Orłowskiej, dokonała również klasyfikacji – SP Sławkowo.
Organizator konkursu zaprasza
zespołowej oraz wręczyła uczniom nagrody oraz
ponownie za rok!

GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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KONKURS PLASTYCZNY –
STRAŻACKI TRUD

SPORT I REKREACJA

„Droga do zdrowia z kijami”
To
hasło
przyświecało
mieszkańcom Gminy
Chełmża,
którzy
w
dniach21.04
–
22.04.2012
r.
wzięli udział w
rajdzie z kijkami
nordicwalking
w
miejscowości
Wierzchy niedaleko
Tlenia, w Borach
Tu c h o l s k i c h .
Uczestnicy
rajdu
przeszli
dwoma
atrakcyjnymi
szlakami turystycznymi, podziwiając piękno przyrody i delektując się ciszą okolicznych
lasów. Pierwsza trasa liczyła około 25 km. Każdy zmęczony, ale zadowolony wrócił do
ośrodka, gdzie odbyło się ognisko z kiełbaskami i śpiewem na ustach. Drugiego dnia,
z samego rana, grupa wyruszyła ponownie w trasę pokonując 23 km. Pogoda w tych
dniach była idealna do pieszych wędrówek. Dla wielu z nas były to pierwsze tak długie
trasy,
dlatego cieszymy się, że dotarliśmy do celu. Sezon 2012 na uprawianie rekreacji
uważamy za rozpoczęty. Na stronie www.gminachelmza.pl w aktualnościach podajemy
terminarz zaplanowanych pieszych i rowerowych wycieczek w najbliższym okresie
wiosenno-letnim.

W ramach Ogólnopolskiego Turnieju
„Młodzież zapobiega pożarom” w Gimnazjum
w Pluskowęsach odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego. W konkursie brały udział
prace uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie,
Sławkowie i Gimnazjum w Pluskowęsach.
Komisja konkursowa wybrała najciekawsze
prace, które zostały przekazane do etapu
powiatowego.
Nagrodzeni:
Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III: I m.
Kinga Śmigielska SP Zelgno, II m. Martyna
Wiśniewska SP Zelgno, III m. Klaudia Pawłowska
SP Zelgno
Wyróżnienia: Natalia Bąk SP Zelgno, Szymon
Rutkowski SP Zelgno
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI: I m.
Natalia Jastrzębska SP Zelgno, II m. Ewelina
Cicha SP Zelgno, III m Weronika Plewa SP
Zelgno
Wyróżnienia: Dominika Trzeciak SP Sławkowo,
Radosław Piotrowski SP Sławkowo
Kategoria gimnazja: I m. Anna Branicka Gim.
Pluskowęsy, II m. Martyna Szymańska Gim.
Pluskowęsy, III m Joanna Wiśniewska Gim.
Pluskowęsy
Wyróżnienia: Grzegorz Czyż Gim. Pluskowęsy,
Natalia Tyszkiewicz Gim. Pluskowęsy
B.Niedziałkowska

M. Bulińska

Nowe monety NBP

WYCIECZKI SZKOLNE

Spotkanie z kosmosem

Uczniowie z klasy
pierwszej, drugiej i trzeciej
ze szkoły podstawowej w
Grzywnie wzięli udział
we wspólnej
wycieczce
do Torunia. Obejrzeliśmy
wystawę
edukacyjną
poświęconą
Astronomii
i wielkim odkryciom,
jakich ludzkość dokonała i
dokonuje w tej dziedzinie.
Została ona zorganizowana
przez Centrum Handlowe
Kometa
w
Toruniu.
Składała się z dwóch części.
Pierwsza część była poświęcona Starożytności. Przekroczyliśmy bramę w kształcie
piramidy, aby zobaczyć ciekawostki ze starożytnego Egiptu – posąg Faraona,
egipskiego kota czy hieroglify, czyli pismo obrazkowe wynalezione przez Egipcjan.
Również mogliśmy obejrzeć pracownię, w której swoich odkryć dokonywali tacy
astronomowie jak Jan Heweliusz, Mikołaj Kopernik, Galileusz czy Jan Kepler.
Następnie oglądaliśmy replikę teleskopu Hubla i filmy multimedialne, prezentujące
mgławice odkryte dzięki teleskopowi oraz różnej wielkości i kształtu meteory.
Potem w specjalnym namiocie- kopule, wysokiej na 6 metrów z profesjonalnym
systemem do prezentacji planetarnych obejrzeliśmy film o gwiazdozbiorach,
planetach i czarnej dziurze. Na zakończenie wycieczki przespacerowaliśmy
się po toruńskiej Starówce, gdzie podziwialiśmyPomnik i Dom M. Kopernika,
Krzywą Wieżę, Spichlerz, Kamienicę pod gwiazdą, mury obronne i Fontannę
Flisaka. Wszystkie te obiekty wyglądały pięknie w blasku wiosennych promieni
słonecznych. Na dziedzińcu ratusza podziwialiśmy makietę starówki, wykonaną
z przetopionych kluczy, do której powstania też się przyczyniliśmy. Do domu
wróciliśmy pełni wrażeń.
Nauczycielki z SP w Grzywnie
Hanna Skrzypczak, Anna Klimas i Renata Grzęda

KURENDA

Z dniem 23 lutego 2012r. Narodowy Bank Polski
wprowadził do obiegu monety upamiętniające
150-lecie
bankowości spółdzielczej w Polsce, a tym samym jubileusz
Najstarszego Banku Spółdzielczego w Polsce, Banku Spółdzielczego
w Brodnicy
o nominałach:
•
1o zł wykonaną stemplem lustrzanym w srebrze (nakład
40.000 sztuk).
•
2 zł wykonana stemplem zwykłym ze stopu Nordic Gold
(nakład 700.000 sztuk).

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Krzysztof Zduński
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UWAGA PIŁKARZE

SPORT GMINNY

RUSZA LIGA

TENIS STOŁOWY
Na dobre rozpoczął się sportowy sezon
roku 2012 w Gminie Chełmża.
Tym razem zainaugurowali go tenisiści stołowi.
Zawody były pierwszym otwartym turniejem w
tej dyscyplinie. To znaczy, że poza mieszkańcami
Gminy Chełmża udział wzięli przedstawiciele
innych miejscowości przede wszystkim miasta
Chełmża. Tym samym turniej o Indywidualne
Mistrzostwo Gminy Chełmża zyskał na nowej
jakości, wrosła frekwencja imprezy, a kolorytu
dodały jej nowe postacie. W mojej ocenie wzrosła
też ranga tych zawodów i poziom poszczególnych
pojedynków. Same zawody jednak nie wniosły
nic nowego w kwestii zwycięstwa. Ponownie

dominację w tej dyscyplinie sportu potwierdził
reprezentant gospodarzy Artur Brokopp z
Kończewic. Drugie miejsce zajął Zbigniew
Kielak z Chełmży, a trzeci był Zbigniew
Strzyżewski także z Chełmży. Wysoko z
reprezentantów naszej gminy uplasowali się:
Jarosław Baczewski z Dźwierzna na piątym
miejscu i rodzina Szelągów ojciec Bogusław na
szóstym i jego syn Mateusz na siódmym.
Najlepsza trójka turnieju otrzymała pamiątkowe
statuetki i nagrody rzeczowe z rąk przedstawiciela
Gminy Chełmża vice wójta Kazimierza Bobra.
M. Sadowski

POPULARNA SIATKÓWKA
Siatkówka to niezmiennie
jedna z bardziej popularnych
dyscyplin sportowych w naszej
gminie. Drużyny z Kończewic,
Głuchowa, Grzywny, Zelgna i Nowej
Chełmży
systematycznie
biorą
udział w rozgrywkach Regionalnej
Ligi Piłki Siatkowej Oldboyów, a w
kalendarzu imprez sportowych w
Gminie Chełmża na bieżący rok są,
aż trzy turnieje właśnie siatkarskie.
Jeden z nich mamy już za sobą. Jest
to tradycyjny Turniej Piłki Siatkowej
o Mistrzostwo Gminy Chełmża i
Puchar Wójta Jacka Czarneckiego.
Użyłem słowa „tradycyjny” co
potwierdzają następujące fakty:
Będąc Gminnym Organizatorem
Sportu od 2001 roku te siatkarskie zawody zawsze
były w sportowym kalendarzu, a wcześniej jako
aktywny uczestnik gminnego sportu brałem
udział w walce o Puchar Wójta. Wnioskuję więc,
że są to zawody z tradycją już kilkunastoletnią w
naszej gminie.
Tradycją jest fakt, że zawsze odbywają się
one na sali sportowej w Kończewicach. To
pierwszy tego typu obiekt w Gminie Chełmża,
który zapoczątkował popularyzację siatkówki
i sportu. Od tego czasu powstały w gminie
dwie inne, większe, ładniejsze hale, ale tradycja
zobowiązuje i niepowtarzalna atmosfera hali
ściąga miłośników siatkówki, jakoś naturalnie
właśnie do Kończewic.
No i kolejną tradycją stało się już wygrywanie
tych zawodów przez zespół Zelgna. Zmieniają się
składy, zmienia się poziom siatkówki, a na końcu
okazuję się, że najlepszą drużynę siatkarską mają
w Zelgnie. Wyjątki w historii tej imprezy się
zdarzały (zwycięstwa Głuchowa i Pluskowęs), ale
zdają się one potwierdzać regułę.
Nie inaczej było i w tym roku i Zelgno z kompletem
zwycięstw zdobyło tytuł mistrzowski i puchar z
rąk fundatora wójta Jacka Czarneckiego. Drugie
miejsce w zawodach zajął zespół z Pluskowęsy,
trzecie było Głuchowo, a czwarte Kończewice.
Tym razem mistrzowski zespół wystąpił w
następującym składzie:
Agnieszka Zygarska, Katarzyna Mieszczańska,
Przemysław Bogun, Tomasz Palkowski,
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W maju zainaugurowane zostały
rozgrywki w największej i najdłuższej imprezie
sportowej w Gminie Chełmża- kolejna edycja
Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki te
przyciągają największą liczbę uczestników i
trwają zazwyczaj kilka miesięcy. Na kwiecień
zaplanowane zostało spotkanie organizacyjne,
na którym przedstawione
będą zmiany
regulaminowe, przyjmowane będą zgłoszenia
drużyn, które poznają terminarz ligowy. A
potem ruszamy z piłką nożną aż do jesieni.
Wszelkich informacji na temat tej imprezy, jak
i sportu w Gminie Chełmża udziela Gminny
Organizator Sportu- Marcin Sadowski pod
numerem telefonu 605139796.
Marcin Sadowski

IMPREZY SPORTOWE

ORLIK ROZPOCZĄŁ
SEZON

Łukasz Palkowski, Paweł Sołtys (który według
nieoficjalnych informacji przyleciał specjalnie
na turniej z Anglii), Daniel Ramowski .
Prawdziwym liderem zespołu, mózgiem
zwycięskiej drużyny i zdobywcą nagrody MVP
dla najlepszego zawodnika turnieju został
Daniel Ramowski.
Co też powoli staje się tradycją.
M. Sadowski

W Grzywnie młodzieżowy turniej
piłki nożnej zainaugurował otwarcie sezonu
Orlika. W zawodach uczestniczyło 9 drużyn
z Browiny, Sławkowa, Grzywny, Zelgna,
Głuchowa, Parowy Falędzkiej, Kończewic,
Chełmży i zespół młodzieży Cyklonu. Drużyny
zostały podzielone na 3 grupy, spośród których
do półfinału awansowali zwycięzcy oraz
najlepszy zespół z 2 miejsca. Po fascynującej
walce wygrała drużyna z Chełmży, w finale
pokonując Głuchowo 4:1, trzecie miejsce zajęła
młodzież Cyklonu, a czwarte -Zelgno.
Najlepsze
zespoły
otrzymały
pamiątkowe puchary, które wręczył radny z
Grzywny- Bogdan Kondej.
Słoneczna pogoda, piękny obiekt
sportowy wypełniony młodzieżą, zacięta i
ambitna gra w piłkę nożną- lepszego otwarcia
sezonu nie można było sobie wymarzyć. Teraz
zapraszamy wszystkich do aktywnego spędzania
czasu na Orliku w Grzywnie!
Z. Sadowski

STRAŻACKIE POTYCZKI
W Gimnazjum w Pluskowęsach odbył
się etap gminny w ramach Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”.
W
turnieju
uczestniczyli
uczniowie
reprezentujący
Szkołę
Podstawową
w
Kończewicach, Gimnazjum w Głuchowie,
Gimnazjum w Pluskowęsach, Zespół Szkół
w Chełmnie i Toruniu oraz przedstawiciele
jednostek OSP z Zelgna, Szerokopasu,
Zajączkowa, Grzegorza, Kuczwał, Kończewic.
Pa zmaganiach pisemnych i ustnych zwycięzcami
zostali:
Kategoria szkoły podstawowe:
I m. Alicja Kurdynowska SP Kończewice, II m.
Weronika Gruszka SP Kończewice, III m Natalia
Kowalkowska SP Kończewice
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Kategoria szkoły gimnazjalne:
I m Elwira Ligaj Gim. Pluskowęsy, II m Anna
Branicka Gim. Pluskowęsy, III m Anita Kujawska
Gim. Pluskowęsy
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I m Przemysław Ziółkowski OSP Kończewice, II
m Michał Koszela OSP Grzegorz
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez
Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego,
Przewodniczącego Rady Gminy Janusza
Iwańskiego i Zarząd Gminny OSP. Na etapie
powiatowym w Złotorii Alicja Kurdynowska
z Nawry zajęła III miejsce, a Elwira Ligaj z
Januszewa II miejsce. Gratulujemy!!!
Organizator etapu gminnego
Beata Niedziałkowska
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Zakończono rozgrywki ligi siatkówki
W Toruniu odbyło się spotkanie
podsumowujące rozgrywki IX edycji ligi
siatkówki old-boy. Gośćmi spotkania byli: Poseł
RP. J. Dzięcioł, Wicestarosta Toruński D. Meller,
Wójt Gm. Chełmża J. Czarnecki. Po mszy św
w kościele na Koniuchach zawodnicy i goście
spotkali się w restauracji „Lawendowa”, gdzie
ogłoszono oficjalne wyniki. Zdecydowanym
zwycięzcą został ogólny faworyt, od kilku
sezonów zasłużenie pretendujący do miana
najlepszego - zespół „Toruń”. To im przypadł
zaszczyt zorganizowania i dofinansowania
spotkania podsumowującego. W rozgrywkach

brali udział liczni przedstawiciele Gminy
Chełmża – prawie połowa drużyn w lidze to
drużyny z naszej Gminy. Dzięki sponsorom
najlepsze drużyny otrzymały okazałe puchary
i nagrody rzeczowe. Wyróżniono także
najlepszych zawodników poszczególnych ekip.
Pamiątkowe statuetki otrzymały także biorące
udział w rozgrywkach kobiety oraz najstarsi
zawodnicy (powyżej 50 roku życia). W biesiadnej
atmosferze żegnano sezon halowy i umawiano
się na spotkania na boiskach plażowych, w
tym na prestiżowy turniej w Zalesiu w dniu 23
czerwca br.

SZKOŁA Z PASJĄ
- SZKOŁA Z TALENTAMI

Końcowa tabela rozgrywek sezonu 2011/2012
Lp.

Drużyna

Ilość
zwycięstw

Ilość
porażek

Sety
zdobyte
punkty wygrane przegrane

1.

Toruń

20

2

60

61

2.

KS Pigża

17

5

52

55

19

3.

Powiat Wąbrzeski
"Gorzelnia"
Głuchowo
Chełmża
Nowa Chełmża

15

7

44

52

29

15

7

44

49

31

14
15

8
7

41
41

49
51

34
38

4.
5.
6.

11

7.

"DIAGNOTEST"
Zelgno

9

13

31

44

45

8.
9.
10.
11.
12.

MKS Toruń
Kończewice
Gmina Łubianka
Chełmża Junior
Grzywna

10
6
4
5
2

12
16
18
17
20

30
19
16
13
5

38
28
29
18
10

47
55
56
57
62

Turniej piłki halowej nożnej o puchar
Komendanta Gminnego OSP

W Szkole Podstawowej w Zelgnie
odbyło się niezwykłe wydarzenie. Organizatorzy
zaprosili uczniów na szkolną edycję konkursu
„Mam talent”. Była to prawdziwa gratka dla
miłośników tego typu rozrywki. Obejrzeć
i usłyszeć można było występy tancerzy,
akrobatów, śpiewaków, instrumentalistów,
recytatorów i satyryków. Zaprezentowano
również talenty plastyczne i sportowe. Nie
zabrakło także niespodzianek- jury i widzowie
mieli okazję spróbować swoich sił w kręceniu
hula- hop czy nauczyć się kroków jive’a.
Ostatecznie widzowie za najlepszy
występ uznali popisy akrobatyczne Oliwii
Jakubowskiej, której dzielnie pomagała Natalia
Dębska. Bardzo spodobał się publiczności
taniec Majki Gruszki i Klaudii Pawłowskiej oraz
satyryczny występ Natalii Jastrzębskiej, Martiny
Osowieckiej, Dominiki Rumińskiej, i Agaty
Suchenek.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów
i trzymamy kciuki, aby ich małe talenty były
kiedyś wielkimi- na miarę Elvisa Presley’a.
Dziękujemy paniom- Annie Pałaszewskiej
i Marioli Zygarskiej za zorganizowanie i
poprowadzenie imprezy. Czekamy na kolejną z
niecierpliwością.
A.P., M.Z.

PODZIĘKOWANIE

W Szkole Podstawowej w Grzywnie
miał miejsce turniej piłki halowej o puchar
Komendanta Gminnego OSP. W turnieju wzięły
udział cztery drużyny z OSP Zelgno(juniorzy
i seniorzy), OSP Grzegorz i OSP Kuczwały.
Zwycięska drużyna OSP Zelgno otrzymała

KURENDA

puchar i dyplom. Dalsze miejsca: OSP Grzegorz,
OSP Kuczwały i OSP Zelgno(juniorzy) również
otrzymali puchary wraz z dyplomami. Dziękuje
wszystkim za udział.
Bogusław Koszela
Komendant Gminny ZOSP RP
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WSZYSTKIM, KTÓRZY W TAK BOLESNYCH
DLA NAS CHWILACH DZIELILI Z NAMI
SMUTEK I ŻAL, OKAZALI WIELE SERCA I
ŻYCZLIWOŚCI ORAZ UCZESTNICZYLI W
CEREMONII POGRZEBOWEJ
NASZEGO TATY ŚP . EDWARDA SMUŁEK
RODZINIE, SASIADOM, ZNAJOMYM,
PRZYJACIOŁOM, DELEGACJOM, ZA
OKAZANĄ POMOC , WSPÓŁCZUCIE,
WIEŃCE I KWIATY
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADA
RODZINA
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Piąte urodziny
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża w roku bieżącym świętuje
5 lat swojej działalności. Uroczystość
urodzinowa odbyła się 10 maja na terenie
zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego
w Brąchnówku. Dopisali goście, partnerzy,
sympatycy
i mieszkańcy gminy. Było
uroczyście, kolorowo i smacznie.
CIK nie pozostał dłużny i dokładnie
przygotował się na przyjęcie wszystkim
zaproszonych. Zadbał o ciekawe podsumowanie
swoich niedługich, ale jakże bogatych na pięć
lat dokonań . To wszystko można było obejrzeć
na specjalnie przygotowanej wystawie fotografii
prezentującej dorobek instytucji. Oprócz tego,
zaprezentowane zostały również efekty dwóch
wybranych projektów. Absolwenci Wiejskiej
Szkoły Animacji Kultury stworzonej przy
Centrum wystąpili w specjalnie przygotowanym
„kosmicznym” skeczu na wesoło, a Koła
Gospodyń Wiejskich z Głuchowa, Dźwierzna i
Grzywny zaserwowały degustacje potraw i ciast,
które powstawały w „Świetlicach ze Smakiem”.
Spotkanie urodzinowe uświetnił koncert w
wykonaniu Kwartetu Dętego Blaszanego
„Copernicus Brass”.
„ -To są dopiero piąte urodziny CIK-u, a więc
stosunkowo młody wiek patrząc na jubileusze
40—lecia , 60-lecia innych instytucji kultury.
Pięć lat to okres rozwoju, zdobywania wiedzy i
doświadczenia. Mimo to przez 5 lat docieraliśmy ze
spektaklami teatralnymi, zajęciami świetlicowymi
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z warsztatami
rękodzieła oraz z imprezami w miarę możliwości
do sołectw Gminy Chełmża, do świetlic wiejskich,
bibliotek i szkół” – tak w skrócie działalność CIK-u
podsumowała Dyrektor Justyna Błaszczyk.
Nie zabrakło wielu ciepłych życzeń
i słów podziękowania za dotychczasową
współpracę z Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża ze strony
samorządu,
współpracujących osób, instytucji i organizacji.
Podczas pięcioletniej swojej działalności CIK

dotarł ze swoją ofertą do prawie wszystkich
miejscowości w gminie i zamierza to robić nadal.
„- Myślę, że ci wszyscy co mieli do czynienia z CIKiem są przekonani, że ta instytucja jest gminie
potrzebna”- powiedział podczas spotkania
Zastępca Wójta Gminy Kazimierz Bober.
CIK poza gminą współpracuje z
Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury
w Toruniu. Dzięki współpracy tych obydwu
instytucji udało się niejednokrotnie urozmaicić
i wzbogacić podejmowane dotychczas działania
kulturalne w gminie.
„ – Dla nas CIK jest sprawdzonym partnerem w
wielu działaniach. Wiemy, że zawsze możemy
liczyć na dobrą jakość tego co robicie, na ciekawe
pomysły” – podsumowała Alicja Usowicz z
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w
Toruniu.
Instytucja aktywizuje świetlice wiejskie,
dba o wypoczynek najmłodszych w gminie.
Swoją ofertą i pomysłami ubogaca imprezy
i wydarzenia w gminie. „ – Dzięki CIK-owi
możemy realizować swoje pasje i zainteresowania,
możemy jako organizacja działać i rozwijać się”
– tak współpracę z gminną instytucją kultury
oceniają panie KGW w Głuchowie. Podobnego
zdania są pozostałe organizacje. „- Dziękujemy za
upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym Gminy Chełmża” – tak z kolei za 5
lat „bycia” CIK-owi dziękowało między innymi
KGW Brąchnówko.
Dodatkową
ofertę mieszkańcom
gminy stwarza działająca przy Centrum
Pracownia Rękodzieła Ludowego MALWA w
Zelgnie, która w roku 2009 r otrzymała tytuł
Inicjatywa Roku nadany przez Wójta Gminy
Chełmża.
„- Kultury nie da się zmierzyć w metrach,
kilometrach oraz zważyć w kilogramach, kulturę
mierzy się na podstawie waszego zadowolenia i
satysfakcji oraz chęci uczestnictwa w działaniach
kulturalnych” – powiedziała do uczestników
urodzinowego spotkania podsumowuje Justyna

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy pomogli i wsparli organizację imprezy
5-tych urodzin CIK-u. Dziękuję:
- Małej Szkole w Brąchnówku: dyrekcji i obsłudze
- Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury
z Torunia za wsparcie merytoryczne
- Domu Pomocy Społecznej w Browinie za
wypożyczenie ławek
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Brąchnówku za
przygotowanie serwisu kawowego dla gości
- Sołtysowi z Brąchnówka panu Andrzejowi
Kudlińskiemu
- wszystkim uczestnikom projektu „Świetlica ze
smakiem” ,Kołu Gospodyń Wiejskich z Grzywny,
Kołu Gospodyń Wiejskich z Głuchowa,
Kołu Gospodyń Wiejskich z Dźwierzna za
przygotowanie poczęstunku
- absolwentkom Wiejskiej Szkoły Animacji
Kultury tj. pani Justynie Kozłowskiej, pani
Katarzynie Lewandowskiej, pani Marzenie
Targosz i pani Ewie Lewandowskiej za
przygotowanie
„kosmicznego”
kabaretu
pod nazwą „Zieloni” oraz panu Markowi
Karczmarczykowi i pracownikom z brygady
budowlanej przy UG w Chełmży oraz Spółce
„Wodkan” za użyczone sprzęty.
Justyna Błaszczyk Dyrektor CIK

Na sportowo

Wydarzenia sportowe

Kolarze na start
Już po raz kolejny rok z rzędu po obszarze Gminy Chełmża przejechał peleton
kolarski Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Grudziądza. Do
wyścigu przystąpiło łącznie 180 zawodników, w tym aż 20 ekip zagranicznych. Wyścig ten
to wydarzenie nie tylko na skalę regionalną, ale i światową.
W organizacji tej prestiżowej dla regionu imprezy nie mogło zabraknąć Gminy
Chełmża, która włączyła się organizacje w to duże wydarzenie sportowe i przejęła na siebie
część organizacyjnych zobowiązań. Aż 36 strażaków z gminnych jednostek OSP w gminie i
Straż Gminna wzięli udział w zabezpieczeniu trasy przejazdu kolarzy drogami po obszarze
gminy. Poza tym nasza gmina promowana była na łamach wydanego okolicznościowego
folderu oraz na banerach promocyjnych stanowiących element trasy kolarzy.
Organizator wyścigu ALKS „STAL” Grudziądz kieruje podziękowania do wszystkich
osób i instytucji zaangażowanych w to przedsięwzięcie, którzy swoją pomocą pozwolili
usprawnić jego organizację. Słowa podziękowania i uznania kierowane są do: Samorządu
Gminy Chełmża, Urzędu Miasta Chełmża, Ochotniczych Straży Pożarnych, PSP w Chełmży,
Straży Gminnej, Dyżurnego Ruchu PKP, Zastępcy Komendanta Policji w Chełmży Jana
Czyżniewskiego, Prezesa Szpitala Powiatowego w Chełmży Leszka Plucińskiego, Zarządu Dróg
Powiatowych w Toruniu, Zakładu Robót Drogowo – Budowlanego Krzysztofa Wilczyńskiego.
KO
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Błaszczyk.
Centrum
Inicjatyw
Kulturalnych
Gminy
Chełmża powołane zostało
w 2007 r przez Radę
Gminy Chełmża. Instytucja swoją siedzibę ma w
Brąchnówku, a ze swoimi działaniami wędruje
po całej gminie, ale i nie tylko. CIK zatrudnia
cztery osoby. Kadrę stanowią: Dyrektor CIK-u
Justyna Błaszczyk, instruktor kultury – Paulina
Płochacka, instruktor rękodzieła ludowego
– Małgorzata Górecka i księgowa – Beata
Jabłońska.
KO
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Samorządowy Turniej
Na zaproszenie Wójta Gminy Płużnica nasi
przedstawiciele wzięli udział w I Samorządowym
Turnieju Gmin w piłkę siatkową „O Puchar Rady
Gminy w Płużnicy”. Zespół w składzie: Wójt Jacek
Czarnecki, Z-ca Wójta Kazimierz Bober, Mariusz
Gumiński, Zenon Sadowski, Daniel Ramowski,
Bartłomiej Kamiński, Krzysztof Makowiecki
wyruszył w bojowych nastrojach do Nowej Wsi
Królewskiej, gdzie na tamtejszej sali rozgrywały się
zawody. W turnieju wzięły udział cztery drużyny:
Gmina Płużnica, Gmina Lisewo, Gmina Chełmża,
Wąbrzeźno. Po zaciętym boju w finale spotkały się
drużyny z Wąbrzeźna i Gminy Chełmża. Niestety
w time breaku nasza drużyna poległa, choć apetyty
były dużo większe. Wszystkie uczestniczące w
pojedynku drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.
Organizatorzy zadbali również o poczęstunek
serwując ciasto i kawę. Oczekujemy na następny
turniej i możliwość rewanżu.
Krzysztof Makowiecki
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Na rowerze po zwycięstwo
W Górsku odbył się powiatowy etap
Turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Reprezentanci Gimnazjum w Pluskowęsach po raz kolejny wygrali etap gminny i
okazali się nie do pokonania na szczeblu powiatowym. Po teście ze znajomości przepisów
ruchu drogowego, udzieleniu pomocy przedmedycznej i przejechaniu toru drużyna z naszej
Gminy zajęła I miejsce w powiecie. Dodatkowo
też nie było lepszych w jeździe na rowerze od
Bartka Kajla z Zajączkowa, który otrzymał nagrodę specjalną. Konkurs objęty był patronatem
Starosty Powiatu Toruńskiego, Komendanta Policji w Toruniu oraz Wójta Gminy Zławieś Wielka, którzy byli fundatorami nagród.

Zwycięska drużyna: Bartosz Szprenglewski, Kamil Kolasa, Bartosz Kajl razem z opiekunem zespołu Beatą Niedziałkowską.
Beata Niedziałkowska

RADKOM
Kompleksowe Usługi Informatyczne
Radosław Osuch
Głuchowo 6/2
87-140 Chełmża
• Składanie zestawów komputerowych
• Naprawa:
• Komputerów
• Laptopów
• Telefonów GSM
• Nawigacji samochodowych
• Pozostałych urządzeń mobilnych
• Pisanie i publikowanie stron www
• Tworzenie i nadzór sieci komputerowych
Dojeżdżam do klienta!
Telefon: 667-112-160
e-mail: radkom.komputery@gmail.com
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