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WÓJT GMINY CHEŁMŻA
STOWARZYSZENIE BUDOWY 
KOPCA „ZIEMIA POLAKÓW”

W KOŃCZEWICACH

zapraszają Mieszkańców Gminy Chełmża
do udziału w obchody Narodowego Święta Niepodległości

  w dniu  03 listopada 2012 r w Kończewicach

Współorganizatorzy obchodów: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema w 
Toruniu, Stowarzyszenia Miłośników Artylerii i Militariów  w Toruniu, Muzeum Wojsk Lądowych 
w Bydgoszczy, Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu, Toruńskie Towarzystwo 
Fortyfi kacyjne, Inspektorat  Wsparcia Sił Zbrojnych  w Bydgoszczy, Gimnazjum w Głuchowie, 
Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Poeplau w Kończewicach.

PROGRAM OBCHODÓW
• godz.  13.00     Pokazy sprzętu wojskowego, wystawy czasowe pt.” Generał    
                                    Maczek i jego żołnierze” i „ Fortyfi kacje i umocnienia rejonu  
                                    Torunia i okolicy”.
     Szkoła  Podstawowa im. Ks. Leona Poeplau 
• godz.  15.00     Uroczysty  apel - Miejsce Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia   

     Polaków’ przy trasie A-1
• godz.  16.30     Akademia patriotyczna 
     Szkoła  Podstawowa  im. Ks. Leona Poeplau 

Poczty Sztandarowe, delegacje z kwiatami, ofi arodawcy  ziemi  
na Kopiec „Ziemia Polaków”  potwierdzają swój udział w obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości w terminie do 30.10.2012 r   pod  nr tel. 56 675 60 76 wew. 43

 lub osobiście w UG Chełmża, pok. nr 7.

SAMORZĄDOWY SAMORZĄDOWY 
KONGRES OŚWIATYKONGRES OŚWIATY

CUDOWNY OBRAZ  CUDOWNY OBRAZ  
W GMINIEW GMINIE

ZOSTAŃ ZOSTAŃ 
OFIARODAWCĄOFIARODAWCĄ

 Organizatorzy obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości w Kończewicach w 
dniu 03.11.br proszą o wcześniejsze tj. do 30.10.
br zgłoszenie faktu przekazania ziemi na budowę  
Kopca Ziemia Polaków  podczas w/w uroczysto-
ści do UG Chełmża, pok. nr 7 pod nr tel. 56 675 
60 76 wew.43. W woreczek na ziemię  i poświad-
czenie o autentyczności ziemi można zaopatrzyć  
się  w Urzędzie Gminy Chełmża.
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 W Warszawie odbył się Samorządowy 
Kongres Oświaty. Zgromadził około 1000 uczest-
ników, którzy rozmawiali o propozycjach zmian 
w prawie oświatowym niezbędnych do skutecz-
niejszej realizacji zadań oświatowych. Zdaniem 
samorządowców z gmin wiejskich, małych i 
dużych miast i powiatów przygotowanie oraz 
wprowadzenie zmian w systemie oświatowym to 
rzeczywista potrzeba chwili.

Patrz str. 4

Patrz str. 11
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Miejsca zadumy
Cmentarz – czy to zapomniana mogiła w 

lesie, czy wielkomiejska nekropolia – jest miejscem 
wzruszającym i fascynującym. W tej mistycznej 
przestrzeni śmierci „oswojonej” żyjący spotykają się z 
pokoleniami, które odeszły. Można tu ujrzeć zarówno 
wspaniałe zabytki sztuki funeralnej, jak i sentymentalny 
kicz, na nagrobkach odczytać piękne wiersze lub 
nieudolne rymowanki, spacerować wśród bogatej zieleni 
lub przeciskać się pomiędzy gęsto ustawionymi grobami. 
Cmentarz to właściwie rodzaj muzeum, powstającego 
spontanicznie przez długie lata i obywającego się bez 
kustoszy. Przechadzając się po nim, można nieraz więcej 
dowiedzieć się o przeszłości, o dawnych obyczajach, 
religii i wrażliwości żyjących niegdyś ludzi niż z opasłych 
pamiętników czy podręczników historii.

Na podst. publikacji NEKROPOLIE
Autorzy: Anna i Krzysztof Kobus



 W dniu 25 września br. odbyła się 
XXV Sesja Rady Gminy Chełmża. Gościnnie 
w Sesji uczestniczyli: Społeczny Komitet 
Dożynkowy Pluskowęsy-Zalesie oraz nowo 
wybrany Sołtys sołectwa Sławkowo Dariusz 
Pawlak. 
Przedstawiciele komitetu podziękowali 
Panu Wójtowi i Radzie Gminy za realizację 
inwestycji na terenie sołectwa Pluskowęsy oraz 
współpracę przy organizacji Dożynek Gminnych  
Pluskowęsy-Zalesie 2012.

Zaświadczenie o wyborze sołtysa i 
legitymację odebrał na Sesji nowo wybrany 
Sołtys  Sołectwa Sławkowo Dariusz  Pawlak.
Podczas Sesji Wójt Gminy oraz Przewodniczący 
Rady Gminy złożyli podziękowania za 
dotychczasową współpracę i działania na rzecz 
lokalnego społeczeństwa byłemu Sołtysowi 
Sołectwa Sławkowo Edwardowi  Trzpil. 

W trakcie obrad Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały w sprawie:
- okręgów wyborczych,

- określenia 
t y g o d n i o w e g o 
o b o w i ą z k o w e g o 
wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, 
w y c h o w a w c z y c h 
i opiekuńczych 
n a u c z y c i e l i 
r e a l i z u j ą c y c h 
obowiązki pedagoga,
- zmiany Regulaminu 
udzielania pomocy 
materialnej o 
charakterze socjalnym 
uczniom zamieszkałym 
na terenie Gminy 
Chełmża,
- nadania nazwy 
ulicy  w miejscowości 
Bielczyny,
- zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej Parafi i Rzymsko-Katolickiej  p.w. Św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Grzywnie.
Uchwały Rady Gminy 
dostępne są na stronie bip.
gminachelmza.pl.

Na posiedzeniu 
zaopiniowano pozytywnie 
poniższe sprawy:
- informację w sprawie 
sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Chełmża za I 
półrocze 2012 r.,
- informację o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Chełmża 
na lata 2012-2022  za I 
półrocze 2012r.

P o s i e d z e n i e 

zakończono przedstawieniem sprawozdania 
z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady 
Gminy.

B. Kozłowska

Samorządowy serwis informacyjny
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UWAGA MIESZKAŃCY

Selektywna zbiórka 
odpadów

 

W listopadzie odbędzie się czwarta tegoroczna 
selektywna zbiórka odpadów. 
Wcześniej do mieszkańców zostaną dostarczo-
ne  worki oraz informacja z terminami  odbioru 
odpadów w poszczególnych miejscowościach. 
Zbiórkę przeprowadzi Zakład Usług Komunal-
nych WODKAN Sp. z o.o.

Z pracy Rady Gminy Chełmża

Obrady Radnych i ich goście

 Projekt pn.” Remont świetlicy wiej-
skiej w budynku pastorówki oraz przebudowa 
chodnika wraz z budową kładki dla pieszych 
w miejscowości Zelgno” zgłoszony został przez 
samorząd Gminy Chełmża do wojewódzkie-
go konkursu pn.” Przyjazna Wieś” na najlepszy 

projekt w zakresie in-
frastruktury  społecznej 
zrealizowany na terenach 
wiejskich przy wsparciu 
środków unijnych. Orga-
nizatorem konkursu jest 

Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich. Konkurs ten 
ma  na celu zachęcać do 
wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju 
terenów wiejskich. 
Udział w nim biorą najlepsze projekty w za-
kresie infrastruktury technicznej, społecznej 
lub ekologicznej zrealizowane na obszarach 
wiejskich i współfi nansowane z Funduszy Eu-
ropejskich od roku 2004. Najlepsze projekty 
wyłonione w etapie wojewódzkim będą miały  
szanse ubiegać się o laury na szczeblu krajo-
wym.
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Zelgno

PASTORÓWKA W KONKURSIE
Dbamy o otoczenie

I po sprzątaniu
 Sprzątanie świata przyniosło w 
tym roku spektakularne rezultaty. Z jednej 
strony w akcję włączyły się aktywnie 
dzieci, młodzież i dorośli co może być 
powodem do dumy. Z drugiej fakt 
że, zebrano aż 4,5 tony śmieci 
porozrzucanych po naszej gminie napawa 
smutkiem. Śmieci mają swoje miejsce i 
nie jest to pobocze drogi czy las. 
Pamiętajmy o tym, a nasze otoczenie będzie 
schludniejsze i bardziej przyjazne dla 
nas samych. Wszystkim którzy wzięli 
udział w akcji należą się podziękowania.

Krzysztof Makowiecki

Na zdj. od lewej: Wójt Gminy Jacek Czarnecki, obecny Sołtys Sław-
kowa Dariusz Pawlak i Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański

Na zdj: delegacja mieszkańców Pluskowęsw osobach Miłosz Michalski i Zu-
zanna Dejewska złożyła na ręce Wójta Jacka Czarneckiego podziękowania za 
współpracę przy Dożynkach.

Na zdj. Pastorówka w Zelgnie pełni funkcję Centrum 
Kultury i Tradycji. 



W ogłoszonym w czerwcu br. 
przetargu nieograniczonym na zakup i 
instalację solarnych systemów grzewczych 
ciepłej wody użytkowej dla budynków 
mieszkalnych i obiektów użyteczności 
publicznej zlokalizowanych na terenie gminy 
Chełmża w ramach  projektu: „Zwiększenie 
wykorzystania energii odnawialnej w gminie 
Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej 
środowisku energii słonecznej” nie udało 
się dokonać wyboru wykonawcy zadania. 
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 
Złożone oferty ( wpłynęły 4 oferty) nie spełniły 
przyjętych w Specyfi kacji Warunków Istotnych 
Zamówienia parametrów technicznych 
objętych zamówieniem urządzeń. Okazało się, 
że przy obniżonej przez Zamawiającego ilości 
użytkowników, a co za tym idzie obniżonej  ilości 
kolektorów ( z uwagi na brak zainteresowania 
ze strony mieszkańców montażem kolektorów 
na budynkach mieszkalnych), żaden z 
przyjętych  typów kolektora w złożonych 
ofertach nie spełniłby założonych we wniosku 

o dofi nansowanie do Urzędu Marszałkowskiego 
wskaźników energetycznych. 
Jednak chcąc zrealizować założenia w/w projektu 
i uzyskać przewidziane wskaźniki  zgodne z 
zawartą już z UM umową na dofi nansowanie 
zwiększeniu musi ulec  liczba uczestników do 
pierwotnie przyjętej liczby we wniosku. To z 
kolei będzie możliwe do osiągnięcia tylko przy 
zwiększonym zainteresowaniu mieszkańców 
gminy montażem kolektorów słonecznych. 
 W związku z powyższym, ogłoszony 
zostaje dodatkowy nabór wniosków dotyczących 
udziału mieszkańców w projekcie. Nabór 
jest adresowany do mieszkańców, których 
nieruchomości położone są na terenie gminy 
Chełmża. Wnioski, można składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy Chełmża (pok. nr 19), ul. 
Wodna 2 w terminie do 30 listopada 2012 r.
Druki wniosków można pobrać w pok. nr 
19 Urzędu Gminy Chełmża lub ze strony 
internetowej www.gminachelmza.pl.

KO
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Stawki płatności 
bezpośrednich za rok 

2012
 Jak informuje Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa Europejski Bank 
Centralny ogłosił 28 września br. ofi cjalny kurs 
euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wy-
płacane dopłaty bezpośrednie za 2012 rok.  Kurs 
ten wynosi 4,1038 złotych za euro. Kursy przeli-
czeniowe obowiązują we wszystkich państwach 
członkowskich, w których ofi cjalną walutą nie 
jest euro. 
W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest 
mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wy-
nosił on 4,4050 zł za euro.  Kurs ten jest niższy 
o 0,3012 zł.
Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpo-
średnie w Polsce za 2012 r. wynosi ponad 3,48 
mld euro, tj. ponad 14,3 miliardów złotych, przy 
czym 90% tej kwoty rolnicy otrzymają z budżetu 
UE a pozostałe 10% sfi nansowane zostanie z bu-
dżetu krajowego – informuje AR i MR   
Obowiązujące stawki  płatności bezpośrednich 
za 2012 r. zostaną opublikowane w rozporządze-
niach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Planowane kwoty na realizację płatności bezpo-
średnich fi nansowanych z budżetu UE - za 2012 
r. w złotych.  ARiMR, zgodnie z przepisami, 
rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od 
dnia 3 grudnia 2012 r. 

Źródło www.ppr.pl

ENERGIA ODNAWIALNA

PRZETARG NA SOLARY UNIEWAŻNIONY

„Twój głos dla Twojej gminy – stawka większa niż 8 mld”
W miesiącach sierpień-wrzesień br 

zorganizowana została na terenie całego kraju  
akcja zbierania podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy w obronie fi nansów 
lokalnych.  W wyniku politycznych decyzji 
władz centralnych, gminy tracą rocznie 8 mld 
zł. Skutkiem tego jest zahamowanie lokalnych 
inwestycji, zachwianie równowagi fi nansowej 
samorządów, spadek liczby miejsc pracy, niższa 
jakość życia i obsługi mieszkańców. W latach 
2005 – 2011 władze centralne wprowadziły 
liczne zmiany ustawowe, które spowodowały 
zmniejszenie dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego. Jednocześnie 
przekazały im nowe zadania albo rozszerzyły 
zakres dotychczas realizowanych zadań 
bez odpowiedniego zabezpieczenia ich 
fi nansowania. Spowodowało to zachwianie 

równowagi fi nansowej samorządów. I ten 
proces się pogłębia, a jego skutki rząd 
pozostawił samorządom i społecznościom 
lokalnym w całej Polsce.

W obronie interesów lokalnych 
społeczności wystąpił Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej, który opracował projekt ustawy 
o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. Celem projektu 
jest przywrócenie fi nansowej równowagi 
samorządów. Projekt zakłada przesunięcie 
pieniędzy podatników w większym stopniu, niż 
jest to dotychczas z budżetu centralnego do gmin 
oraz przywrócenie zasady rekompensowania 
ubytków w dochodach własnych jednostek 
samorzu terytorialnego., będących skutkiem 
zmian w ustawie. 

Do współpracy przy zbieraniu 

podpisów włączyli się: Radni Gminy, Sołtysi, 
pracownicy oświaty, pracownicy UG i jednostek 
organizacyjnych oraz mieszkańcy gminy. Razem 
zebraliśmy 1370 podpisów, co dało nam  34 
pozycję w kraju. Łączna suma wszystkich 
zebranych podpisów w kraju wyniosła ponad 
280 tyś.

B .Kozłowska

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Chełmża !

Pragnę podziękować  tym 
wszystkim Mieszkańcom, którzy  włączyli 
się w zbieranie podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy w obronie fi nansów 
lokalnych i tym, którzy swoim podpisem  ten 
projekt poparli. 

Dzięki Wam, nasza Gmina dołączyła  
do wielu miast, miasteczek, instytucji  i 
organizacji, którym zależy na przyszłości 
naszych samorządów. Proponowana ustawa  
nie zahamuje  tempa rozwoju lokalnego i 
daje możliwość na wykorzystanie kolejnych 
funduszy europejskich.

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

Na zdj. Podsumowanie kampanii Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej (Stawka większa niż 8 
mld) odbyło się po zakończeniu Samorządowego Kongresu Oświatowego w dniach 26-27.09.br w War-
szawie. Po zakończeniu obrad kilkuset samorządowców wzięło udział w marszu do parlamentu gdzie 
złożyli listy z podpisami popierającymi obywatelski projekt. Udział w marszu brał  Przewodniczący RG 
Chełmża Janusz Iwański i Wójt Jacek Czarnecki.
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Samorządowy Kongres Oświaty
 „Żądamy lepszej oświaty!” -  to 
hasło przyświecające Samorządowemu 
Kongresowi Oświaty, który odbył się w 
dniach 26 – 27  września br. w Warszawie. 
Zgromadził około 1000 uczestników, którzy 
rozmawiali o propozycjach zmian w prawie 
oświatowym niezbędnych do skuteczniejszej 
realizacji zadań oświatowych. Gminę podczas 
kongresu reprezentowali Wójt Jacek 
Czarnecki i Przewodniczący RG Chełmża 
Janusz Iwański.
W trakcie Samorządowego Kongresu 
Oświaty wyrażone zostały opinie i postulaty 
samorządów gmin, miast, powiatów oraz 
samorządów wojewódzkich. Podczas kongresu 
rozmawiano o Karcie Nauczyciela, organizacji i 
zarządzaniu oświatą, szkolnictwie zawodowym 
i roli nowoczesnych technologii w podnoszeniu 
jakości nauczania a także o aktywnym 
porozumieniu: obywatel - samorząd. Wcześniej 
samorządy mogły dofi nansowywać szkoły,.
Obecnie ograniczenia budżetowe narzucone 
przez Ministra Finansów uniemożliwiają 
samorządom dokładanie do edukacji i sytuacja 
jest dramatyczna.
Obecna na kongresie minister edukacji 
Krystyna Szumilas zapewniła samorządowców, 
że postulaty wypracowane na  panelach w trakcie 
kongresu  będą bardzo wnikliwie analizowane 

przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Ministerstwo  
przyjrzy się tym propozycjom 
i będzie patrzeć na nie pod 
kątem uelastycznienia, 
usprawnienia i uzyskiwania 
lepszych efektów edukacyjnych 
w szkołach. Uczestnicy 
Kongresu skierowali  także 
do przedstawicieli rządu i 
parlamentu apel wyrażający 
postulat, by przyjęli rzeczywistą 
w s p ó ł o d p ow i e d z i a l n o ś ć 
za realizowanie zadań 
oświatowych. Były premier 
Jerzy Buzek zaproszony 
na obrady powiedział 
między innymi, że oświata 
jest ważnym elementem 
wpływającym na rozwój kraju 
„-Działania rządów muszą być 
w tej kwestii odpowiedzialne, 
bo efekty decyzji są widoczne 
po kilku, kilkunastu latach”.

Fot. Urząd Miasta i Gminy 
Prabuty

KO

Na zdj: Podczas samorządowych spotkań w Warszawie Władze 
naszej gminy mają możliwość osobistego spotkania się z wieloma 
politykami i podyskutowania na temat ważnych spraw dla gminy. 
Od lewej: Wójt Gminy Jacek Czarnecki, były premier RP Jerzy 
Buzek, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan Pawłowski.

Samorządowy serwis informacyjny

Ochotnicze Straże Pożarne

140 urodziny OSP w Skąpem
W przyszłym 2013 roku będziemy 

świętować jubileusz powołania najstarszej 
jednostki OSP w gminie. Tym dostojnym 
jubilatem będzie 140 – letnie OSP w Skąpem. 
Przygotowania do wspomnianych obchodów 
jubileuszowych można uznać już za 
rozpoczęte. Dzisiaj już jedno jest pewne: dla 
140-letniej OSP zagrają w Skąpem orkiestry 
dęte z województwa podczas zaplanowanego 
Festiwalu Orkiestr Dętych.  Zarząd Gminny 
ZOSP był  organizatorem  spotkania  poświęconego  
przygotowaniom   przyszłorocznego jubileuszu. 
Udział w spotkaniu poza przybyłymi druhami z 
gminy i mieszkańcami Skąpego wzięli również 
zaproszeni goście, w tym   Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki, Członek Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP  Stanisław Kwaśnik i  Dowódca JRG 
PSP w Chełmży Wojciech Wojciechowski.  
Uroczystości jubileuszowe OSP w Skąpem 
planowane są na maj 2013 r. Powołany został  już 
Komitet Honorowy obchodów pod patronatem 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes i 
Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego. 
Przebieg przygotowań do uroczystości 
wspierać będzie powołany również Komitet 
Organizacyjny. „-Jubileusz to wielkie wyzwanie 
dla organizatorów i ogromna praca, a czasu jest 
niewiele. Już teraz należy rozpocząć wszelkie 
przygotowania, aby do końca kwietnia 2013 r. być 
gotowym do planowanych obchodów” – mówił 
podczas spotkania Stanisław Kwaśnik. Jednostka 
OSP w Skąpem  w województwie kujawsko – 

pomorskim jest  na szóstym miejscu jako jedna 
z  najstarszych jednostek OSP. W związku z 
tym organizatorzy z gminy nie kryją nadziei, 
że obchody jubileuszowe zostaną  połączone 
z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka i 
odbędą  się właśnie w Gminie Chełmża w Skąpem. 
Jednak, czy tak się stanie i czy szyld obchodów 
wojewódzkich Święta Floriana 2013 przypisany 
zostanie naszej gminie zdecyduje o tym Zarząd 
Wojewódzki ZOSP. O staraniach gminy na 
organizację przyszłorocznych wojewódzkich 
obchodów Dnia Strażaka  świadczy specjalny 
list, który  Wójt Gminy  i  Zarząd Gminny ZOSP 
skierowali do Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 

Zdzisława Dąbrowskiego, w którym proszą o 
podjęcie decyzji w  sprawie wyboru miejsca 
wojewódzkiego Święta Strażaka w 2013 roku. 
- „W związku z organizacją wojewódzkich 
obchodów będzie dużo pracy, ale jeżeli mamy 
się napracować, to niech jest to coś wielkiego. 
Obchody Dnia Strażaka łączone są z Państwową 
Strażą Pożarną w miastach, a przecież OSP 
są organizacjami wiejskimi” – argumentował 
zasadność organizacji przyszłych obchodów w 
Skąpem Wójt Jacek Czarnecki. 

KO
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Nasze wsie

Bezpieczeństwo i estetyka w funduszy sołeckim

 Takie hasło przyświecało zapewne 
mieszkańcom Drzonówka, którzy swoje środki 
przeznaczyli na nowe ogrodzenie wokół 
świetlicy wiejskiej. Schludny płot z paneli 
odgrodził od ruchliwej drogi plac zabaw i teren 

rekreacyjny. Dzieci mogą czuć się bezpiecznie 
a mieszkańcy sołectwa mogą być spokojni o 
racjonalne wykorzystanie swoich funduszy. Prace 
wykonane przez gminną brygadę budowlaną 
upiększyły i tak już urokliwą miejscowość.

Pruski mur na nowo
 Centrum Skąpego 
zaczyna lśnić nowym 
blaskiem. Obok świeżo 
wyremontowanej świetlicy 
wzrok przyciąga budynek 
przylegający do niej. Nowa, 
śnieżnobiała elewacja i 
zakonserwowane belki 
pruskiego muru zwracają 
uwagę każdego. Mur 
pruski jest to rodzaj ściany 
szkieletowej, inaczej ryglowej, 
ramowej lub fachówki (z 
niem. Fachwerk), wypełnionej 
murem z cegły. Takie 
mury mają niepowtarzalny 
klimat i spotykane są 
głównie na terenie Europy Północnej.  

Zapraszamy do Skąpego na spotkanie z 
historią, bo takim sposobem już się nie buduje.

Czas na zieleń

Praca popłaca

Jesienne nasadzenia zbliżają się dużymi 
krokami. W tym roku przy wsparciu środków 
z WFOŚ zostaną zrealizowane one w 
miejscowościach: Grzywna, Bocień, Dźwierzno, 
Kiełbasin, Kończewice. W chwili obecnej 
trwa przygotowanie podłoża pod wymienione 
nasadzenia wśród których będzie cała paleta roślin: krzewy iglaste i liściaste, byliny oraz drzewa. 

 Praca, a właściwie chodzi o pielęgnację 
gminnych  terenów zielonych. Cały rok krzątają 
się przy nich pracownicy walczący z chwastami, 
które próbują zdominować rośliny ozdobne. 
Powie ktoś „syzyfowa praca”, ale gdy rośliny 
roztoczą przed nami całą paletę barw widać, że 
warto. Natura odpłaca urokiem za takie starania.

Krzysztof Makowiecki

Krzysztof Makowiecki

Krzysztof Makowiecki

Inwestycje i remonty
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Szybki przepływ danych
 We wrześniu zakończono pracę nad 
integracją oprogramowania elektronicznego 
obiegu dokumentów z oprogramowaniem do 
obróbki fotomandatowej. Dotychczas każdy list, 
który był wysyłany a dotyczył spraw mandato-
wych był ręcznie wpisywany do elektronicznego 
obiegu dokumentów.  Do integracji wykorzy-
stano standard XML(pliki XML) wypracowany 
na potrzeby podobnego przekazywania danych 
wykorzystywany przez oprogramowanie „Po-
datki”.  Połączenie systemów znacząco uspraw-
nia przekazywanie informacji o korespondencji 
wychodzącej (przekazywanej do wysyłki) oraz 
eliminuje błąd człowieka przy wpisywaniu da-
nych do książki adresowej. Konwerter standardu 
XML utworzono w ramach własnych możliwości 
Urzędu Gminy.

Operator wybrany
 4 października zakończono wybór 
operatora, którego zadaniem będzie realizacja  
projektu „Internet za 1zł”.  Projekt przewiduje 
podłączenie do 100 gospodarstw domowych do 
sieci Internet, szkolenia mieszkańców oraz dofi -
nansowanie kosztów utrzymania łącza interne-
towego w 2013 roku. Więcej informacji w kolej-
nym numerze Kurendy.

Paweł Rutkowski

Dźwierzno

Chodnik  w ramach 
DIS-u

Drogowa Inicjatywa Samorządowa 
to program inwestycyjny, który realizowany 
jest na zasadzie partnerstw samorządu 
województwa z samorządami gminnymi. 
Program ten ma umożliwić w krótkim czasie 
poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach 
wojewódzkich w całym regionie. Budowany 
w gminie w miejscowości Dźwierzno 0,5 km 
chodnik jest na to przykładem. Gmina Chełmża 
w tym roku jest jedną z dwunastu gmin na terenie 
naszego województwa, w której w ramach DIS 
realizowana jest taka inwestycja.

Koszty tego przedsięwzięcia poniosą 
wspólnie samorządy gminy i  województwa.  
Gmina na ten cel z budżetu przeznaczyła 
dokładnie 140.486 tys. zł. Resztę środków na 
inwestycję wyłoży samorząd województwa.

KO
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Pluskowęsy

„ORLIK” rośnie
Trwają prace 

przy budowie drugiego 
tak nowoczesnego 
kompleksu sportowego 
w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 
2012” w  Gminie 
Chełmża. Kompleks 
powstaje na terenie 
m i e j s c o w o ś c i 
Pluskowęsy w 
sąsiedztwie tutejszego 
gimnazjum. Kompleks 
docelowo będzie 
obejmował boisko 
piłkarskie, boisko 
wielofunkcyjne oraz 
budynek socjalno-szatniowy. Obiekt będzie 
mieć własne oświetlenie. 

Aktualnie budowlańcy  kończą budowę 
obiektu szatniowego i  przygotowują też pozostały 
teren pod jego sportowe przeznaczenie kończąc 
miedzy innymi podbudowy pod sztuczne 
nawierzchnie. Inwestycja warta  jest prawie 
1 mln 140 tys. zł. Jednak montaż fi nansowy 
tego przedsięwzięcia został tak ułożony, że z 
budżetu gminy na to zadanie trafi  tylko część 

środków.  Zewnętrzne fundusze w kwocie 500 
tys. zł  pochodzą z dotacji z budżetu  Państwa, 
dokładnie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
333 tys. zł  przekazał Samorząd Województwa z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Kompleks buduje Przedsiębiorstwo Usługowo – 
Handlowo – Produkcyjne MURABET z Golubia 
– Dobrzynia. Budowa kompleksu  zakończona 
zostanie  jeszcze w  bieżącym roku.

KO

REMONTY ZABYTKÓW

PAŁAC Z BLASKIEM
Jeszcze do niedawna  pałac w 

Brąchnówku  posiadał elewację wymagającą 
odnowienia. Jednak w ostatnich mięsiącach 
odzyskał swój blask. Remont, któremu 
został poddany obiekt sprawił, że teraz 
uznać możemy go   za jeden z ładniejszych 
i dobrze utrzymanych zabytków znajdujący 
się w zasobach gminy. Remont pałacu stał się 
możliwy dzięki dotacji przyznanej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane 
przy zabytkach na 2012 r z budżetu województwa. 
Kwota, jaką gmina otrzymała w ramach 
dotacji wynosi 50 tys. zł. Z własnych środków 
przeznaczyła na ten cel około 38 tys.  zł. Za tę 

kwotę wykonano m.in. dwukrotne malowanie 
ścian i wystrojów sztukatorskich, odmalowano 
balustrady tarasową i przy schodach  bocznych 
budynku. Wymianie uległy także rynny i rury 
spustowe. W celu przywrócenia jego pierwotnego 
wyglądu, posłużono się przygotowanym 
projektem na kolorystykę, który uzyskał zgodę 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace 
konserwatorskie przy zabytkowym pałacu 
w Brąchnówku wykonała fi rma DOMPOL z 
Torunia. Zakończone prace z końcem września 
br. odebrane zostały przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

KO

Na zdj.: Zabytkowy  pałac w Brąchnówku  z zewnątrz prezentuje się okazale. 

KADRY W SZKOŁACH

Dyrektorzy z konkursu
W związku z dobiegającą końca 

kadencją obecnych dyrektorów w szkołach 
gminnych na miesiąc luty 2013 roku 
przewidziane są konkursy na stanowiska 
dyrektorów szkół podstawowych w Grzywnie, 
Kończewicach, Sławkowie, Zelgnie i 
gimnazjów w Głuchowie i Pluskowęsach. 
Kandydaci na dyrektorów będą musieli spełnić 
szereg wymagań co do udokumentowania 
przebiegu swojej pracy zawodowej i  
zaprezentują koncepcję funkcjonowania i 
rozwoju danej placówki szkolnej na najbliższe 
lata. 
Każdy z przyszłych kandydatów biorących 
udział w konkursie na dyrektora szkoły 
musi spełnić szereg określonych wymagań. 
O stanowisko dyrektora szkoły ubiegać się 
może zarówno nauczyciel jak i kandydat nie 
nauczyciel. Dokładne warunki konkursu 
określone  zostaną w ogłoszeniu konkursowym.
Kandydatów na dyrektorów szkół w naszej 
gminie oceniać będzie specjalnie powołana do 
tego celu Komisja konkursowa, która zdecyduje 
o dopuszczeniu kandydata do postępowania 
konkursowego na podstawie złożonych 
dokumentów wskazanych w ogłoszeniu 
konkursu.

Następnie ocenie podlegać  będzie 
przedstawiona przez kandydata koncepcja 
funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły. 
Komisja wyłoni kandydata na stanowisko 
dyrektora, w głosowaniu tajnym. Konkurs 
ostatecznie zatwierdzi organ prowadzący.

Komisja  konkursowa powołana  
zostanie w następującym składzie: trzech 
przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, 
dwóch przedstawicieli organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, przedstawiciel rady 
pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców 
i przedstawiciel zakładowych organizacji 
związkowych. 

KO

PODZIĘKOWANIE dla PZU
Rodzina Katarzyny i Andrzeja 

Talarek składa serdeczne podziękowanie Panu 
Dyrektorowi  Centrali PZU S.A. Ryszardowi  
Roszakowi  za podjętą decyzję o uwzględnieniu  
wniosku  o wypłatę odszkodowania w sprawie  
zawalenia się obory  i uszkodzenia budynku 
mieszkalnego na zasadzie wyjątku. Dziękujemy 
za ten wyjątkowy „akt łaski”, który w dużej 
mierze przyczyni się do odbudowy zniszczonych 
budynków w naszym gospodarstwie.

PZU S.A. w sprawie wniosku  
poszkodowanych w katastrofi e budowlanej 
państwa Katarzyny i Andrzeja Talarek podjęło 
decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania w 
kwocie 15.000 zł na zasadzie wyjątku. Ta piękna 
i humanitarna  decyzja Dyrektora PZU S.A.  to 
dowód przyjazności PZU S.A. dla ubezpieczonych  
na terenie całej Gminy Chełmża.



Wydarzenia gminne
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Wieści z Nawry
 Czterodniowe zajęcia rekreacyjne w 
świetlicy wiejskiej w Nawrze przyciągnęły aż 
28 dzieci. Zajęcia poprowadziła p. Paulina Osuch 
z CIKu. Konkursy, nagrody, malowanie zabawa 
przy muzyce oraz coś smacznego uprzyjemniły 
im te zajęcia. Dziękujemy za pomoc GKRPA oraz 
wszystkim,  którzy po-
magali w czasie zajęć. 
Dnia 15 września w Na-
wrze odbyły się dożyn-
ki parafi alne Sołectwa 
Nawry i Bogusławek. 
Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą Świętą „Pod 
Grzybkiem” przy świe-
tlicy wiejskiej, którą 
odprawił Proboszcz ks. 
Tadeusz Kozłowski. Po 
Mszy Św. wszyscy po-
częstowali się chlebem 
dożynkowym. Można 
było zjeść ciasto, kieł-
baski z grilla czy kupić 
szczęśliwy los. Zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych i była bardzo 

udana.
28 września w Nawrze (jak co roku) została prze-
prowadzona akcja „Jesienne porządki”. Dziękuję 
osobom, które wzięły udział w zbiórce śmieci. 
Dzięki temu nasza wieś jest coraz bardziej za-
dbana i czysta

Alicja Glaszka

Sporty lotnicze

Gminne Święto Latawca
Dnia 30-tego września na szkolnym 

boisku Gimnazjum w Pluskowęsach po raz 
kolejny odbyło się ŚWIĘTO LATAWCA. 
Rodzinny festyn pod hasłem „Żyj zdrowo i 
wesoło” ma swoich zwolenników nie tylko 
wśród mieszkańców miasta i gminy Chełmża. 
Charakter imprezy plenerowej w dużej mierze 
zależy od warunków pogodowych. W tym roku 
wiatr sprzyjał latawcom. Pan Leszek Gruźlewski, 
zaprzyjaźniony z organizatorami zdobywca 
wielu nagród w konkursach latawcowych, 
dostarczył uczestnikom festynu atrakcji w 
postaci prezentacji okolicy z „lotu” latawca. 
Do wykonanego przez siebie, dużego latawca, 
przyczepił kamerę. Z kolei na  gimnazjalnej sali 
gimnastycznej można było oglądać projekcję 
„wyłapanych” przez kamerę widoków. Kolejną 

atrakcją był pokaz modeli samolotowych 
klubu modelarskiego z Chełmży. Animatorami 
modelarstwa i opiekunami młodzieży byli 
Panowie: Marek Wantowski i Piotr Prokop, 
natomiast  modele prezentowali młodzi adepci 
sztuki modelarskiej: Asia Wantowska, Wiktor 
Prokop i Patryk Rykaczewski. W czasie Święta 
Latawca odbyły się konkury związane ze 
sportami powietrznymi, min. plastyczne, quizy 
tematyczne, gry terenowe.  Zwyciężczynią 
konkursu wiedzowego zastała mieszkanka 
Kowalewa Pomorskiego  - Agata Adamkiewicz. 
Punktem kulminacyjnym każdego festynu jest 
wspólne puszczanie latawców przez uczestników 
imprezy. W tym roku większość zaangażowanych 
w to przedsięwzięcie postawiła na latawce 
zakupione w sklepie. Znalazła się jednak grupa 

o d w a ż n y c h , 
k t ó r z y 
własnoręcznie, 
bądź z pomocą 
r o d z i c ó w 
w y k o n a l i 
l a t a w i e c .  
Z w y c i ę z c a m i 
w konkursie na 
n a j c i e k a w s z y 
latawiec  zostało 
r o d z e ń s t w o 
– Alicja i 
Adam Lewna z 
Kuczwał. Pod 
koniec imprezy 
ucichł wiatr, 
co pozwoliło 
na to, aby 
chociaż jedna z 

prezentowanych motolotni wzbiła się w górę. 
Silną i wierną imprezie grupę motolotniarzy 
reprezentowali z tym roku Panowie: Jarek 
Mądzielewski, Sławomir Adamkiewicz, Michał 
Kuniski i Czesław Rynkowski. Święto Latawca 
zakończono wspólnych ogniskiem połączonym 
z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek. Impreza 
współfi nansowana była przez Samorząd   Gminy 
Chełmża, Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Bank Spółdzielczy 
w Chełmnie. Organizatorami imprezy było 
Stowarzyszenie „Horyzont” przy Gimnazjum w 
Pluskowęsach.

Danuta Zdrojewska

KATASTROFA BUDOWLANA 
W PLUSKOWĘSACH

Po tragedii budowlanej jaka dotknęła 
naszą rodzinę doświadczyliśmy w tych 
trudnych dla nas chwilach życia wiele dobra 
i pomocy  zarówno tej administracyjnej jak i 
fi nansowej, za które pragniemy podziękować 
Wójtowi Gminy Chełmża i pracownikom UG 
Chełmża, Radnemu Pluskowęs Henrykowi 
Fałkowskiemu, Sołtysowi Dominikowi  
Zającowi, mieszkańcom Sołectwa Pluskowęs 
i Gminy Chełmża, Stowarzyszeniu Homo 
homini i Społecznemu Komitetowi 
Dożynkowemu.  Dziękujemy p. Mirosławowi 
Jasikowi – Prezesowi Zarządu Global 
Brokers Sp.z o.o., który podjął się trudu 
załatwienia wniosku wypłaty odszkodowania  
u ubezpieczyciela  PZU  za poniesione 
przez naszą rodzinę szkody w katastrofi e 
budowlanej, jaka dotknęła nasze siedlisko.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna i Andrzej Talarek

PODZIĘKOWANIE
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Już od 10 
lat działa toruński 
oddział Europejskiej 
Unii Kobiet - Sekcja 
Polska. Obchodom z tej 
okazji 8 października 
2012 roku towarzyszyła 
konferencja „Kobieta z 
pasją potrafi ”. 
Europejska Unia 
Kobiet (EUK) to 
m i ę d z y n a r o d o w a 
o r g a n i z a c j a 
pozarządowa,, której 
celem jest nawiązywanie 
kontaktów pomiędzy 
kobietami z różnych 
państw Europy, 
działania chroniące 
godność i wolność 
ludzką i zmierzające 
do zwiększenia 
postępu społecznego 
i ekonomicznego, z zachowaniem wszystkim 
należnych jednostce praw. 
Oddział toruńskie powstał w 2002 roku. Podczas 
jubileuszowego spotkania 8 października 
2012 r. członkinie oddziału toruńskiego EUK-
SP podziękowały patronom, partnerom i 
sponsorom wręczając im kryształowe serca, 
toruńskie olbrzymie katarzynki oraz dyplomy dla 
„ Kobiet z pasją”. Organizacja  promuje sukcesy 
kobiet, dając dowody ich wielkiej kreatywności 
i inteligencji.
Do toruńskich „Kobiet z pasją” dołączyły 

również  dwie mieszkanki naszej gminy: 
Wiceprzewodnicząca RG Chełmża Stanisława 
Stasieczek i Przewodnicząca KGW w Zelgnie 
Maria Lewandowska. Panie z rąk przewodniczącej 
EUK-SP Aleksandry Łukomskiej – Smulskiej 
odebrały okolicznościowe dyplomy – 
podziękowania za pracę na rzecz kobiet w swoim 
środowisku lokalnym. Ten gest podziękowania 
jest wyrazem tego, że „Kobiety z pasją” są nie 
tylko w dużych miastach, ale i na obszarach 
wiejskich, które swoją działalnością przyczyniają 
się do ich rozwoju i promocji.

KO

Organizacje w regionie

Kobiety działające z pasją

Na zdj. od lewej: Wiceprzewodnicząca RG Chełmża Stanisława Stasieczek, 
Przewodnicząca EUK-SP Aleksandra Łukomska-Smulska, Przewodnicząca 
KGW w Zelgnie Maria Lewandowska.

Konkurs fotografi czny

Gmina jesienią 
w obiektywie

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie 
oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża zapraszają do udziału w 
konkursie fotografi cznym pn. „Jesienne 
piękno Gminy Chełmża w obiektywie”. 
Celem konkursu jest przede wszystkim 
promocja unikalnych miejsc Gminy Chełmża 
oraz ukazanie piękna jesiennych krajobrazów.
Zdjęcia należy nadsyłać w dowolnym 
formacie na  wydruku lub na płycie CD 
(format JPG) do dnia 23 listopada 2012 roku.
Konkurs przeznaczony jest dla  mieszkańców 
Gminy Chełmża w różnym wieku. Do 
konkursu należy nadsyłać prace związane  z 
przyrodą i krajobrazami Gminy Chełmża. 
Na zdjęciach  mogą znajdować się  zabytki, 
architektura, ciekawe miejsca Gminy 
Chełmża okraszone barwami i elementami 
jesiennymi.Jury konkursuzostanie powołane 
przez Organizatorów.Spośród wszystkich 
prac nadesłanych Jury wybierze najlepsze 
prace konkursowe. Autorzy najlepszych 
prac otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto 
nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na 
stronie internetowej : www.gminachelmza.pl .
Regulamin konkursu dostępny jest na www.
gminachelmza.pl w aktualnościach i u 
Organizatorów.

KO

Festyn w Głuchowie
U nas króluje ZIEMNIAK! 

 W ostatnią słoneczną  sobotę września 
br. w Głuchowie odbył  się jesienny festyn dla 
mieszkańców pn. ”Powykopki głuchowskie”. 
Powykopki głuchowskie – to festyn podczas 
którego króluje ziemniak. Ta coroczna impreza 
to wyjątkowa okazja do skosztowania wielu 
potraw, w których głównym bohaterem jest 
ziemniak, przygotowanych specjalnie na ten 
dzień przez  panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Tym razem były to pieczone ziemniaki z ogniska, 
pieczone ziemniaki z boczkiem z grilla,  frytki, 

gołąbki ziemniaczane i 
placki ziemniaczane. Poza 
tym dla uczestników festynu 
przygotowano : zabawy 
dla dzieci, konkurencję 
w przeciąganiu liny dla 
dorosłych mieszkańców, 
konkurs plastyczny Ziemniaki 
– Cudaki oraz loterię fantową. 
Festyn rozpoczął towarzyski 
Turniej Piłki Nożnej  na 

z i e l o n e j 
m u r a w i e 
n o w e g o 
boiska przy 
mie j s cow ym 
g i m n a z j u m . 
Udział w turnieju wzięły trzy 
drużyny: Juniorzy Głuchowo, 
Juniorzy Parowa Falęcka i 
Oldboje Głuchowo, spośród 
których zwycięską drużyną 
okazali się Juniorzy Głuchowo. 
Nagrody w turnieju ufundowała 
Rada Sołecka, Radny Głuchowa 
Bartłomiej Kamiński i Dyrektor 
Gimnazjum Wojciech Rosiński. 

Festyn zakończyła wspólna zabawa taneczna. 
Wspomniany festyn zorganizowali: Sołtys i 
Rada Sołecka Głuchowa, Opiekun Sołectwa K. 
Orłowska i Koło Gospodyń Wiejskich.

Organizatorzy pragną podziękować 
panom Wojciechowi Rosińskiemu – Dyrektorowi 
Gimnazjum i  Zenonowi Sadowskiemu za 
pomoc w organizacji festynu, GKRPAiPN w 
Chełmży  i prywatnym sponsorom za wsparcie 
fi nansowe imprezy.                                            

 KO
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Przedszkola Ziemi Gotyku 

Początek roku przedszkolnego w Grzywnie

 W tym roku po skończonych wakacjach 
dzieci powróciły do szkół i przedszkoli. W 
naszej grupie doszło do małych zmian. Starsze 
dzieci opuściły naszą placówkę i przeszły do 
Zerówek, ale zagościło wśród nas także kilkoro 
nowych przedszkolaków. Dzieci były troszkę 
przestraszone, ale obyło się bez płaczu i po 
krótkich nieśmiałych słowach rzuciły się w wir 
zabawy. Z każdym dniem są coraz odważniejsze 

i z chęcią podejmują się różnych zadań. Rodzice 
także, jak co roku, angażują się od samego 
początku w życie naszego ośrodka. Są gotowi 
do pomocy i chętnie uczestniczą w głośnym 
czytaniu. Bardzo cieszę się z ich  aktywności i 
zaangażowania. Oby ten rok, także minął nam w 
tak wspaniałej atmosferze jak poprzednie.

Anna Dołganiuk

Europejski 
Dzień Języków w 

Pluskowęsach

„Ucz się języków – bądź aktywny” 
-  to hasło  tegorocznego Europejskiego dnia 
Języków , którego celem jest propagowanie 
różnorodności językowej i kulturowej Europy 
oraz zachęcanie do nauki języków obcych. 
Świętowano go jak co roku 26 września w 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach . 
W trakcie szkolnej imprezy, przygotowanej przez 
nauczycielki języka niemieckiego p. Agnieszkę 
Ratowską i angielskiego pp. Iwonę Pietrowską 
i Marię Więcławską, uczniowie wszystkich 
klas walczyli o laury pierwszeństwa w różnych 
konkursach, rozwiązywali quiz, prezentowali 
skecze, a nawet tańczyli.  Mówili nie tylko po 
polsku, angielsku czy niemiecku, ale nawet  po 
duńsku, fi ńsku , rumuńsku  czy hiszpańsku.  
A to za sprawą międzynarodowego projektu 
„Happy European Day of Languages 2012”, w 
którym wzięli udział wraz z p. Więcławską, 
a który  polegał na wysyłaniu własnoręcznie 
wykonanych pocztówek z życzeniami  w języku 
ojczystym do 85 partnerskich szkół w 24 krajach 
w całej Europie, a nawet na egzotyczne Tahiti. 
Do Pluskowęs codziennie listonosz przywozi 
nowe i nowe przesyłki w różnych językach np. po 
litewsku, estońsku albo węgiersku.  Nawiązane 
kontakty być może zaowocują w przyszłości 
rozpoczęciem  bliższej współpracy z którąś ze 
szkół. Ciao! Ahoj! Adios! Dovidenia! Bye!  A 
zatem uczmy się języków!

M.Więcławska

CIK i Biblioteki Gminy Chełmża

Co w kulturze piszczy
Pracownia rękodzieła ludowego 

i artystycznego Malwa  reprezentowała w 
formie stoiska promocyjnego  Lokalną Grupę 
Działania  Ziemia Gotyku podczas konferencji 
pn. „LEADER- wykorzystana szansa i 
nowe możliwości”, która odbyła się  w dniu 
1 października 2012 w Kijewie Królewskim. 
Poza tym CIK bierze udział w projekcie „ 
Szlak Tradycji  i Smaku”, którego realizację 
rozpoczęła Fundacja Ziemia Gotyku. Dyrektor 
CIK-u Justyna Błaszczyk jest członkiem 
kapituły, która wybierze oferty do publikacji 
folderu z atrakcjami turystycznymi z obszaru 
Ziemi Gotyku i z obszaru partnera projektu 
LGD Zakole Dolnej Wisły. Folder ma zostać 
wydany w ramach wyżej wspomnianego 
projektu.

Z kolei Biblioteka Samorządowa 
uczestniczy w II rundzie ogólnopolskiego  
Programu Rozwoju Bibliotek II runda. 
Gminę w programie reprezentować będą  
przedstawiciele Biblioteki Samorządowej 
w Zelgnie - Justyna Błaszczyk i Jolanta 
Pawełczyk. Panie  biorą udział w szkoleniu 
specjalistycznym pt. „Informacje lokalne - 
jak je zbierać i upowszechniać?”, które ma 
na celu wskazanie praktycznej roli bibliotek 
publicznych w społeczeństwie informacyjnym, 

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL. Szkolenie to przygotuje uczestniczki 
do stworzenia takiego miejsca w przyszłości 
w Pastorówce- baza lokalnej informacji 
również zasobów historycznych dot. lokalnego 
dziedzictwa.

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie 
otrzymała również grant Ministerstwa Kultury 
iDziedzictwa Narodowego na zakup nowości 
wydawniczych w kwocie 4 381,00 zł. Poza tym 
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie składa 
wniosek i zamierza ubiegać się o grant 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek- 
Aktywna biblioteka.
Dużym wyróżnieniem dla Biblioteki 
Samorządowej w Zelgnie jest to, że Dyrektor 
tej placówki Justyna Błaszczyk znalazła się w 
gronie 50 osób z całej Polski i zakwalifi kowała 
się do udziału w ogólnopolskiej sieci LABiB. 
LABiB to program liderski dla bibliotekarzy z 
całej Polski, oparty na cyklicznych spotkaniach, 
warsztatach, konferencjach, wizytach 
studyjnych oraz konkursach grantowych. 
Program skierowany jest w szczególności do 
osób zainteresowanych rozwijaniem bibliotek 
działających w małych miejscowościach.

KO 

Najlepsze życzenia 
dla seniorów!

 1 października obchodzo-
ny jest Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych. Z tej okazji wszystkim Se-
niorom z Gminy Chełmża  życzę pogo-
dy ducha i dużo zdrowia, które w jesie-
ni życia jest wartością niezastąpioną.

Z wyrazami szacunku 
Wójt Gminy Jacek Czarnecki
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Sprawy obywatelskie i sport

Sport i zdrowie 
po raz trzeci

 Zakończyliśmy trzecią już edycję 
projektu „Sport dla wszystkich, zdrowie dla 
każdego”. Tym razem projekt realizowany 
był w Grzywnie i trwał 6 tygodni. Uczestnicy 
brali udział w zajęciach fi tness oraz zajęciach 
terenowych- wycieczce rowerowej i pieszej- 
nordic walking. W zajęciach uczestniczyło w 
sumie ok. 20 pań z terenu gminy Chełmża. 
Podziękowania dla pani Stanisławy 
Stasieczek- Przewodniczącej Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii za pomoc w 
realizacji projektu.
Zapraszamy do kolejnych sportowych wyścigów 
po zdrowie!

M.Sadowska

Turniej piłkarski w Grzywnie

APATOR gościł na ORLIKU
29 sierpnia 2012 roku stadion 

Orlika w Grzywnie stał się świadkiem zaciętej 
rywalizacji drużyn piłkarskich wyłonionych 
spośród pracowników Apatora. Nasi sportowcy 
rozegrali kilkanaście pojedynków walcząc o 
Puchar Prezesa Apatora.
Tegoroczny turniej to już druga edycja zawodów, 
w których startują drużyny wyłonione spośród 
miłośników futbolu reprezentujących niemal 
wszystkie działy fi rmy. Swoich reprezentantów 
wyłonili zarówno pracownicy administracyjni, 
jak i produkcyjni. Łącznie na murawę wyszło ok. 
70 zawodników, zgrupowanych w 7 drużynach.
Jak mówią organizatorzy turnieju: Andrzej 
Jałocha (pracownik Apatora i Prezes Klubu 
Sokół-Grzywna w jednej osobie) oraz Mirosław 
Gliszczyński, turniej był okazją do świetnej 
zabawy i rekreacji.  Uczestnicy bardzo się 
zaangażowali, zaś ośrodek sportowy w Grzywnie 
zapewnił sprawną organizację wydarzenia 
(profesjonalni sędziowie, poczęstunek dla 
zmęczonych sportowców).
Turniej ofi cjalnie otworzyli Dyrektor Produkcji, 
p. Krzysztof Malec oraz Kierownik Działu 
Kadr, p. Mirosława Milewska. Drużyny zostały 
podzielone na 2 grupy. W fi nale rywalizowały 
ze sobą zwycięskie teamy z obu grup. W 
pojedynkach wewnątrzgrupowych oraz w fi nale 
drużyny walczyły między sobą w meczach 

trwających 14 
minut. Jak twierdzą 
o r g a n i z a t o r z y 
poziom drużyn był 
w miarę wyrównany, 
nie było  wyników 
h o k e j o w y c h . 
Zawodnicy walczyli 
z zaciętością i werwą 
godną zawodowych 
sportowców – 
r o z s t r z y g n i ę c i a 
kilku meczy musiały 
odbyć się poprzez 
rzuty karne. 
Rozgrywki okazały 
się niezwykle 
emocjonujące. W półfi nale odpadli faworyci 
– zwycięzca poprzedniej edycji turnieju, Białe 
Orły (wydział montażu elektroniki). Finał 
zdominowali konstruktorzy. W ostatnim 
pojedynku starły się ze sobą „Aparaty” (drużyna 
konstruktorów aparatury łącznikowej) z 
„Deadlockami” (konstruktorzy i programiści 
aparatury i systemów pomiarowych). Po 
zaciętym boju zwycięzcami została drużyna 
„Deadlocków”, którym gratulacje osobiście 
złożył Janusz Niedźwiecki, Prezes Apator S.A.
1 września 2012 r. podczas pikniku dla 

pracowników fi rmy Zarząd fi rmy uroczyście 
wręczył zwycięzcom  nagrody oraz Puchar 
Prezesa Apatora, z którym z żalem pożegnali się 
ubiegłoroczni liderzy.
Ambicją i marzeniem organizatorów turnieju 
jest stworzenie stałej grupy miłośników futbolu, 
która będzie reprezentowała Apator podczas 
rozgrywek piłkarskich i wspólnie trenowała, 
aby utrzymać dobrą kondycję przez cały rok 
(a nie tylko w sezonie turniejowym).  Andrzej 
Jałocha jest w trakcie kompletowania drużyny. 
Organizatorzy czekają na chętnych.

A.Jałocha

Od maja do sierpnia można było 
zauważyć, na terenie Gminy Chełmża i nie 
tylko, wędrującą lub jadącą na rowerach grupę 
ludzi. Podczas realizacji projektu „Sport i 
rekreacja dla wszystkich – zdrowie dla każdego”, 
który sfi nansowano w ramach Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2012 rok, wzięło udział 70 osób. Niektóre 
z nich uczestniczyły we wszystkich wyjściach, 
tzn. 4 wycieczkach pieszych i 4 rowerowych. 
Podsumowując realizację projektu można 
stwierdzić, że aktywnej grupy nie zniechęciła 
nawet brzydka pogoda. W niedzielne popołudnia 

na wspólne spędzanie czasu wybierały się całe 
rodziny. Najmłodsza uczestniczka miała 4 lata 
a najstarsza 70. Po wysiłku fi zycznym były też 
chwile na wypoczynek, wspólną kawę, kąpiel w 
Zalesiu czy też Maszę Św. na Barbarce lub park 
linowy. W czasie trwania projektu odwiedziliśmy 
następujące miejscowości: Papowo Biskupie – 
ruiny zamku krzyżackiego, Skąpe, Dziemiony, 
Zalesie, Grodno – Pomnik Żydówek, Kiełbasin, 
Głuchowo, Bielczy ny – sanktuarium Bł. Juty, 
Brąchnówko, Browina, Warszewice, Miejsca 
Pamięci Narodowej w Chełmży.

Maria Bulińska

W trosce o własne zdrowie

NIEDZIELNA REKREACJA

SPORT GMINNY

HALÓWKA 
W GŁUCHOWIE

 
 W dniu 02.12.br rozegrany zostanie 
w sali sportowej w Głuchowie  Mikołajkowy 
Turniej Piłki  Halowej. Zgłoszenia drużyn już 
teraz można kierować do Gminnego Organi-
zatora Sportu pod. nr tel. 605139796.



„ Stowarzyszenie wędrujących 
pocztówek”

Wszystko zaczęło się od odkrycia 
POSTCROSSINGU. Czym jest postcrossing? 
Bardzo ogólnie rzecz ujmując jest to projekt 
umożliwiający osobom zarejestrowanym w 
serwisie postcrossing.com wymianę pocztówek z 
ludźmi z całego świata ( no może prawie całego), 
bo jak podają statystyki na wspomnianej stronie, 
zarejestrowanych jest 335.149 członków z 206 
krajów, można zatem otrzymać kartkę z bardzo 
ciekawych zakątków naszego globu. Skuszeni tak 
interesującą wizją zdobycia międzynarodowych 
kontaktów, postanowiliśmy przyłączyć się do 
społeczności postcrossingowej i stworzyliśmy 
w naszej bibliotece „Stowarzyszenie 
wędrujących pocztówek” .  Nasze spotkania 
odbywają się w każdy wtorek o godzinie 16.00. 
Zarejestrowaliśmy się  na wspomnianym portalu, 
a pierwsze pocztówki z Głuchowa dotarły już do 
Niemiec i Białorusi. Teraz my z niecierpliwością 
oczekujemy na nasze kartki i jesteśmy bardzo 
ciekawi skąd do nas dotrą. 

UPCYKLING, czyli coś co McGyver 
wymyślił już dawno temu

 Oprócz wtorkowych „zlotów” młodych 
pstcrossserów, mamy w naszej bibliotece 
piątkowe spotkania, na których zajmujemy się 
upcyklingiem, czyli wytwarzaniem różnych 
przedmiotów z rzeczy już niepotrzebnych. 
Źródła internetowe  informują, że pojęcie 
upcyklingu jest stosunkowo nowe, w języku 
pojawiło się dopiero w 1994, po raz pierwszy 
użyte przez Reinera Pilza. My jednak nie do 
końca ufamy Wikipedii i skłonni jesteśmy 
utrzymywać, że pionierem w tej dziedzinie był 
nie kto inny, jak dobrze znany z serialu McGyver, 
były agent służb specjalnych, który przy pomocy 
sznurka i taśmy izolacyjnej potrafi ł wyjść z każdej 
opresji. Dlatego właśnie nasze hasło reklamowe 
brzmi ” Przyjdź i zawstydź McGyvera”.   Jak 
wykonać naszyjnik z T- Shirta, podkładkę pod 
kubek z worka na śmieci, czy też bransoletkę z 
zawleczek od puszek? Tego wszystkiego można 
dowiedzieć się na naszych spotkaniach w 
Bibliotece w Głuchowie w każdy piątek o 
godz. 16.00. Efekty naszych poczynań można 
podziwiać  również na naszym  blogu: www.
crazybookwarms.blog.pl . Zachęcamy, więc do 
śledzenia go na bieżąco.

Paulina Osuch
 KURENDA                                                                   GAZETA GMINY CHEŁMŻA                                                                                str. 11

UPCYKLING I POSTCROSSING, 
czyli coś czego w bibliotece jeszcze nie było

Serwis informacyjny
Parafi a Nawra 

Oddali hołd Matce Bożej Jasnogórskiej
W dniach 

9–10  października br. w 
Parafi i pw. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Nawrze  
miało miejsce długo 
oczekiwane nawiedzenie 
kopii obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Obraz 
przybył do Nawry z Parafi i 
Grzybno.

Oprócz  władz 
kościelnych z księdzem 
biskupem Andrzejem 
Suskim na czele, obraz 
witali ks. proboszcz Tadeusz 
Kozłowski, księża, którzy służyli w parafi i 
i władze samorządowe: Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki , Radna Gminy Dorota Kurdynowska, 
oraz licznie zebrani mieszkańcy gminy i parafi i 
Nawra. Parafi a w Nawrze jest jedną z pięciu 
parafi i wchodzących w obszar Gminy Chełmża 
i pierwszą w gminie, do której przybył cudowny 
Obraz.

„ – Dzisiaj jasnogórskie oblicze naszej 
Matki po długiej wędrówce przybywa do nas do 
naszej gminy. Witamy ciebie Matko w naszej 
wspólnocie lokalnej, na chełmżyńskiej ziemi. 
Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi tutaj 
mieszkańcami staję przy twoim Matko wizerunku 
i witając ciebie, oddaję pod twoją opiekę sprawy 
obecne oraz przyszłość naszej gminy i naszych 
rodzin” - powiedział  podczas powitania Wójt 
Jacek Czarnecki. 

Cudowny Obraz Matki Bożej 
Jasnogórskiej przebywał w Parafi i 24 godziny, w 

trakcie których odbywało się szereg nabożeństw 
z udziałem wiernych, młodzieży, osób chorych i 
starszych. Cudowny Obraz  przed pożegnaniem 
odwiedził również fi lię kościoła w Nawrze tj. 
kaplicę w Kończewicach.  Liturgia pożegnania 
Obrazu poprowadził proboszcz parafi i ks. 
Tadeusz Kozłowski, po czym po krótkiej 
procesji pożegnalnej ikona Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej, opuściła parafi ę pod wezwaniem 
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze i 
powędrowała do kościoła w Trzebczu. 

W  ramach  trwającej  peregrynacji – 
wędrówki  ikony po obszarze Diecezji Toruńskiej 
Matka Boża Jasnogórska nawiedzi zgodnie z 
obowiązującym terminarzem peregrynacji 
Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej w dalszej kolejności pozostałe 
parafi e z obszaru gminy: 22-23.X. Grzegorz, 
23.10.-24.10. Dźwierzno, 24.-25.10. Kiełbasin, 
27-28.10. Grzywna, 28-29.10. Chełmża.

KO

Z płytoteki mojej Babci

SZAFARNIA  (Ośrodek Chopinowski) 
18.11.2012 (niedziela)  godzina 17:00.

Koszt 30 zł/osoba (koszt biletu oraz przejazd 
tam i powrót).

W programie piosenki rewiowe XX – lecia 
międzywojennego śpiewane kiedyś przez 
takie gwiazdy jak Hanka Ordonówna czy 
Eugeniusz Bodo. W koncercie usłyszeć 
będzie można między innymi: „Miłość 
Ci wszystko wybaczy”;  „Tango Milonga”;  
„To ostatnia niedziela”;  „Uliczkę znam 
w Barcelonie”;  „Trudno”; „Piosenka o 
zagubionym sercu”   … i  wiele, wiele innych.
Całość ozdobiona opowieściami o życiu i 
niezwykłym świecie niezapomnianych gwiazd 
ekranu i estrady przedwojennej Polski.
Organizator: Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża.
Zapisy i informacje: CIK Gminy Chełmża, tel. 
56 637 71 29 lub 691 774 376 
do dnia 9 listopada 
2012r. Zapisy 
prowadzone są wg 
kolejności zgłoszeń.
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ZELGNO

Pastorówka   w barwach jesieni
W piątkowe popołudnie 

5 października br. w Zelgnie rozbrzmiewały 
dźwięki muzyki ludowej  w ramach imprezy 
zorganizowanej w Centrum Kultury i Tradycji 
w Zelgnie obejmującym Pastorówkę, plac 
rekreacyjny i Pracownię rękodzieła ludowego i 
artystycznego Malwa.Imprezę zorganizowano 
w ramach promocji tego wyjątkowego miejsca 
w Gminie Chełmża. Na imprezę przybyli 
mieszkańcy Gminy Chełmża i zaproszeni 
goście. Nie obyło się bez przyśpiewek ludowych 
wykonanych na organkach przez lokalnego 
artystę pana Gerarda Sałatowskiego. 

Uczestnicy imprezy mieli okazję 
wziąć udział w konkursach m.in. przysiady z 
kapustą, obieranie jabłek na najdłuższą obierkę 
i konkurs z umiejętności przyszywania guzika 
poprowadzony przez instruktorkę rękodzieła 
z Pracowni Malwa panią Małgorzatę Górecką. 
Imprezę poprowadziła pani Justyna Błaszczyk 
– Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża występując w tym dniu w 
barwnym  stroju ludowym.

Panie z Kola Gospodyń 
Wiejskich z Zelgna 
zadbały o tradycyjny 
poczęstunek. Można było 
skosztować m.in. lokalną 
zupę zagraj, szarlotkę 
oraz  smażone i gotowane 
ziemniaki z dodatkami. 
CIK zadbało o stronę 
duchową spotkania 
wykonując dla każdego 
uczestnika śpiewnik 
z tekstami piosenek 
ludowych, który wędruje 
po świetlicach wiejskich 
Gminy Chełmża towarzysząc tego typu 
imprezom. 
Na zakończenie imprezy wszyscy zostali 
zaproszeni do wspólnego śpiewania przy 
dźwiękach kapeli ludowej ( akordeon i 
skrzypce). Ciekawym i wesołym akcentem był 
występ absolwentów 
Wiejskiej Szkoły 
Animacji Kultury 
pani Kasi 
Lewandowskiej i pani 
Justyny Kozłowskiej 
w kabarecie „Wieś na 
wesoło”.
P r a c o w n i a 
rękodzieła ludowego 
i artystycznego 
Malwa  zapraszała 
każdego „wędrowca” 
w swe progi, 
otulając ciepłem 
rozpalonego kominka 
i pyszną herbatką 
p o m a r a ń c z o w ą . 
W y j ą t k o w e j 
atmosferze towarzyszyły pięknie wykonane 
prace rękodzielnicze zachwycające kolorami 
i wykonaniem oraz pomysłowością: obrazy, 
torby jutowe, malowane rzeźby i deski. Tuż za 
Malwą goście mogli zwiedzać ogródek wiejski 

obsadzony kwiatami malwy i słonecznika. O 
ogródek i jego rośliny  dba systematycznie 
gminny ogrodnik pan Artur Tatarewicz.
Ochotnicza Straż Pożarna z Zelgna rozpaliła 
ognisko przy którym można było się rozgrzać 
w ten chłodny i jesienny dzień oraz wsparła 
pomocą organizację imprezy.

Organizatorami imprezy byli: CIK Gminy 
Chełmża, KGW Zelgno, Rada Sołecka Zelgna, 
OSP Zelgno i Biblioteka Samorządowa  w 
Zelgnie.

KO

Browina 

                    PYZA Z DOBREJ KUCHNI
Ulubiona bohaterka 

z najmłodszych naszych 
szkolnych czasów Pyza powróciła 
i na dobre podczas swojej kolejnej podróży 
zagościła w Browinie. Już po raz drugi odbył 
się tutaj Festiwal Smaku PYZA podczas którego 
poza wieloma specjałami przygotowanymi przez 
panie z KGW Brąchnówka i Browiny na stole 
królowały pyzy. Uczestnicy festiwalu mieli okazję 
degustować   potrawy lokalne i tradycyjne: placki 
z cukinii, domowy chleb, smalec ze skwarkami 
i kwaszone ogórki. Bardzo bogaty był zestaw 
domowych wypieków. Podczas wspólnej biesiady 
zorganizowanej przy  świetlicy wiejskiej w Browinie 
można było się najeść i potańczyć.                      KO

Na zdj. Koła Gospodyń Wiejskich z Brąchówka i Browiny zostały obdarowane upominkami za udział 
i współorganizację festiwalu PYZA 2012’.


