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PATRIOTYCZNE OBCHODY

W Kończewicach miały miejsce listopadowe uroczystości Święta Niepodległości, które odbyły się w Miejscu Pamięci Narodowej Kopiec 
„Ziemia Polaków” i na terenie miejscowej szkoły podstawowej  im. Ks. Leona Poeplau. Nie zabrakło patriotycznych symboli, pieśni i inscenizacji. 
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„MAMO, TATO POWIEŚ ZE MNĄ FLAGĘ” KOMENDANCI UCZCILI 11 LISTOPADA

 Pod takim hasłem Wójt Gminy Jacek Czarnecki uczestniczący w 
szkolnych obchodach rocznicowych 11 Listopada w Szkole Podstawowej w 
Kończewicach  wręczył każdemu uczniowi klasy pierwszej fl agę narodową.

 Podczas dwudniowej wizyty w gminie gościła grupa 
Komendantów Straży Gminnych z województw kujawsko-pomorskiego, 
pomorskiego i wielkopolskiego. Komendanci podczas pobytu odwiedzili 
Miejsce Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach  i 
z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  złożyli kwiaty 
pod Murem Pamięci.

ŚLUBOWANIE GIMNAZJALISTÓW
 W Gimnazjum w Głuchowie  42 uczniów pierwszych 
klas mundurowych złożyło uroczyście ślubowanie. Uroczystość dla 
pierwszoklasistów obejmowała ślubowanie oraz występy artystyczne 
ich kolegów. Udział w uroczystości szkolnej wziął Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki.
Klasy mundurowe zostały utworzone w głuchowskim gimnazjum   po raz 
pierwszy. W tym roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy szkołą 
a przedstawicielstwem Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. 
Józefa Bema w Toruniu. Wspólnie mają dbać o kształcenie młodzieży. 
Uroczyste ślubowanie złożyli również pierwszoklasiści w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Pluskowęsach.                                                         Patrz str. 6



Żeby było taniej, gminy z powiatu 
toruńskiego ogłosiły przetarg na dostawę 
energii elektrycznej. Dotychczasowe umowy 
zawarte były z jednym dostawcą jakim była 
Energa Obrót S.A. Były to umowy kompleksowe 
na dostawę oraz dystrybucję energii. Usługę 
dystrybucyjną w dalszym ciągu wykonuje 
Energa Obrót S.A. jako monopolista, natomiast 
dostawcę energii dla budynków stanowiących 
mienie Gminy Chełmża oraz oświetlenia 
ulicznego będącego własnością Gminy 
wybrano w drodze przetargu. Wzorem innych 
samorządów w celu uzyskania niższej stawki za 
1MWh prądu podpisane zostało porozumienie 
jednostek samorządu terytorialnego z powiatu 
toruńskiego tworzące wspólną grupę zakupową, 
w celu wspólnego ogłoszenia postępowania 
przetargowego. Wspólny przetarg objął dostawę 
energii dla obiektów sześciu gmin w tym Gminy 
Chełmża. Wcześniej przetarg poprzedzony 
został wykonaniem audytu energetycznego, 
w którym zostały spisane wszystkie obiekty. 
Dla każdego obiektu przyjęto najbardziej 
optymalną taryfę i moc energii. Dobór 
odpowiedniej taryfy oraz zapotrzebowanie na 
potrzebną moc także miał na celu obniżenie 
kosztów. Wykonaniem audytu, przygotowaniem 
specyfi kacji przetargowej, przeprowadzeniem 
przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty, 

przygotowaniem stosownych pełnomocnictw 
w celu wypowiedzenia zawartych umów 
kompleksowych oraz  podpisaniem umowy z 
wybranym dostawcą w imieniu gmin objętych 
porozumieniem zajęła się Pomorska Grupa 
Consultingowa S.A. z Bydgoszczy. Ofertę 
najkorzystniejszą złożyło PGE Obrót S.A., które 
zaoferowało cenę brutto 335,36 zł za 1MWh 
dla budynków komunalnych oraz 334,24zł 
brutto dla obiektów oświetlenia drogowego. Od 
dotychczasowego dostawcy tj. Energa Obrót 
S.A.  stawka 1MWh energii wynosiła 347,00zł 
netto, brutto 426,81zł. Dostawa energii z nowym 
dostawcą - PGE Obrót S.A. rozpoczęła się od 
01 czerwca br i trwać będzie do 30 kwietnia 
2013r. Od tego czasu oddzielnie dla każdego 
obiektu zostały zawarte nowe umowy na czas 
nieokreślony na usługę dystrybucyjną z Energa- 
Operator S.A. Stawki za dystrybucję określa 
taryfi kator. 

Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne nie 
będące własnością gminy, dla tych obiektów 
także zawarto odrębne umowy, które zostały 
wynegocjowane z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
– właścicielem urządzeń na nowe korzystne 
stawki. Tu stawka 1MWh wynosi 261,00 netto, 
brutto 321,03zł.  Dostawca zrezygnował także 
z opłaty handlowej, która wcześniej stanowiła 
składową ceny. 

Wstępne szacunki dokonane przez  
PGK S.A. wskazują na to, że w wyniku wyżej 
podjętych działań planowane oszczędności 
wyniosą około 100.000 złotych. Faktyczne koszty 
poznamy po zakończeniu trwania umowy.   

Anna Feeser-Bering

Samorządowy serwis informacyjny
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Podatki w 2013 roku
Rada Gminy Chełmża na ostatniej październikowej sesji  

uchwałą określiła  wysokości stawek podatku jakie mieszkańcy gminy będą 
ponosić w 2013 roku.  Stawki podatku na 2013 r  wzrosły 
w stosunku do roku 2012 o 4 %.  Są to stawki  niższe od 
możliwych maksymalnych stawek jakie przyjął  Minister 

Finansów. Obowiązujące w roku 2013 stawki  podatków przedstawiają  
poniższe tabele.

Podatek od gruntów Stawki, które będą 
obowiązywać w 2013r. 
w Gminie Chełmża 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i 
budynków od 1 m2 powierzchni

0,79

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,48

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2

0,20

rekreacyjno-wypoczynkowe od 1m2 powierzchni 0,37
Od budynków lub ich części:
mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,61
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz budynków mieszkalnych lub ich  części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni 
użytkowej

21,50

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w 
zakresie obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym od 1m2  
powierzchni użytkowej

10,61

związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 
powierzchni użytkowej 

4,63

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego i budynków letniskowych 
od 1m2 

7,52

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2%

Opłata od posiadania psów 76,00 

RODZAJ POJAZDU PODATEK W 
2013  ROKU

Samochody ciężarowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
pojazdu 
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 

  540 zł

  864 zł
1.080 zł

Ciągniki siodłowe i balastowe 
przystosowane do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 
- od 3, 5 tony i poniżej 5,5 tony 
- od 5,5 tony i poniżej 9 ton 
- od 9 ton i poniżej 12 ton 

648 zł
1.187 zł
1.401 zł

Przyczepy i naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego 

540 zł

Autobusy w zależności od liczby 
miejsc siedzenia: 
-  mniej niż 30 miejsc 
-  równej lub wyższej niż 30 miejsc

864 zł
1.869 zł

NOWY DOSTAWCA ENERGII

Przetarg na dostawę energii

 W tym roku na terenie Gminy 
Chełmża fi rma ENERGA Oświetlenie Sp. 
z o.o. wymieniła w ramach konserwacji 
urządzeń oświetlenia drogowego 54 oprawy 
rtęciowe na energooszczędne oprawy sodowe. 
Oprawy te zostały wymienione w następujących 
sołectwach: Bielczyny,  Browina, Nowa Chełmża, 
Pluskowęsy oraz Windak. Gmina Chełmża wraz 
z fi rmą ENERGA Oświetlenie  Sp. z o.o. planuje 
wymianę kolejnych 266 opraw rtęciowych na 
energooszczędne sodowe oraz sukcesywnie 
załączane będą lampy, na których zamontowano 
nowe oprawy na terenie całej gminy. Tak więc 
mamy w tym przypadku połączenie dbałości 
o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i o 
środowisko naturalne (mniejsze zużycie energii 
elektrycznej). 

Mariusz Stodulski

Oświetlenie w gminie

Będzie taniej i jaśniej

Referat fi nansowy
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POMOC SPOŁECZNA

Projekt unijny „ Zacznij od nowa – aktywne działanie” zakończony
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chełmży po raz piąty realizował projekt pt. 
„ Zacznij od nowa – aktywne działanie”,  który 
był współfi nansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
W projekcie udział wzięło w sumie 29 osób z 
terenu naszej gminy. Zajęcia odbywały się w 
okresie od lipca do sierpnia br.

Pierwsza grupa osób odbywała 
szkolenia w Sali Urzędu Gminy oraz w świetlicy 
w Zelgnie.  W ramach szkoleń nasi uczestnicy 
odbyli cykl warsztatów mających umożliwić 
powrót na rynek pracy. Ponadto osoby te 
uzyskały nowe kwalifi kacje zawodowe w zakresie 
ekonomia gastronomii czyli jak gotować tanio, 
smacznie i zdrowo.

Druga grupa uczestników projektu, 
która liczyła 6 kobiet zamieszkujących Mirakowo 
i Morczyny odbywała szkolenia w świetlicy w 
Mirakowie w ramach Programu Aktywności 
Lokalnej, który ma na celu integrację osób 
zamieszkujących w pobliskich środowiskach 

oraz aktywizację społeczno – 
zawodową uczestniczek . W 
ramach projektu zorganizowano 
szkolenia z zakresu szkoły dla 
rodzica, warsztatów aktywnego 
poszukiwania pracy, warsztatów 
zarządzania budżetem 
domowym, poradnictwo 
zdrowotne jak również kurs 
komputerowy.
Na zakończenie projektu została 
zorganizowana wycieczkę do 
Gdańska. Uczestnicy projektu 
mieli okazję  zwiedzić Stare 
Miasto i wysłuchać ciekawych 
historii o Gdańsku. Kolejnym 
punktem było zwiedzanie Muzeum Morskiego  
oraz Westerplatte, gdzie uczestnicy mogli 
zobaczyć niezwykłe i historyczne miejsce dla 
wszystkich Polaków. 
 Projekt „ Zacznij od nowa – aktywne 
działanie” zakończył się dla naszego Ośrodka 

sukcesem. Wszyscy kursanci ukończyli 
szkolenia.  Mamy nadzieję, że te osoby wraz 
z nowymi umiejętnościami  i kwalifi kacjami  
powrócą na rynek pracy. Wierzymy, że udział 
w projekcie dał im energię do wprowadzenia 
pozytywnych zmian w swoim życiu.
Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniami 
organizowanymi przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Chełmży w roku 2013 
zapraszamy do pracowników socjalnych.

Joanna Murawska

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Internet za 1 zł
 W dniu 31 października podpisano 
umowę na realizację projektu „Internet za 1 
zł”. Wykonawcą realizującym zarówno szkole-
nia jak i podłączenie oraz dostarczenie sygnału 
sieci Internet jest fi rma MAXLAN S.C. G.Kuty-
ba S.Kulesza z Torunia. Zakończono jednocze-
śnie nabór uczestników chcących uczestniczyć 
w projekcie, na 100 dostępnych miejsc złożo-
no 121 wniosków.   Projekt obejmuje szkolenia 
użytkowników z obsługi komputera, ochrony 
sprzętu przed wyładowaniami atmosferyczny-
mi, ochrony antywirusowej komputera oraz inne 
tematy poruszane przez użytkowników. Drugim 
elementem, który obejmuje projekt jest dofi nan-
sowanie przez Gminę Chełmża utrzymania łącza 
internetowego uczestników projektu. Przyłącze-
nie Internetu to koszt dla abonenta w wysoko-
ści 1,23zł oraz koszt uchwytu w zależności od 
możliwości mocowania anteny.  W okresie od 
stycznia do grudnia 2013 roku każdy uczestnik 
przyłączony do sieci poniesie koszt abonamen-
tu miesięcznego za prędkość 512kbps w wyso-
kości 1,23zł brutto, pozostałą wartość pokrywa 
gmina. Zaoferowana prędkość jest wystarczająca 
do podstawowych zadań związanych z korzy-
staniem z globalnej sieci takich jak: strony in-
ternetowe, poczta elektroniczna, komunikatory 
internetowe. Istnieje możliwość wyboru wyższej 
prędkości, w takim wypadku uczestnik projektu 
pokryje różnicę pomiędzy wybraną prędkością 
a prędkością 512kbps. Do budynku wskazanego 
jako miejsce instalacji łącza sygnał sieci Internet 
doprowadzany jest technologią bezprzewodową, 
zaś w samym budynku przeprowadzany jest ka-
bel od anteny odbiorczej do komputera. 

Paweł Rutkowski

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Aktualności przetargowe
Wykonawca na Cyfrową Szkołę 
poszukiwany

Pierwszy przetarg na dostawę 
komputerów i innych pomocy dydaktycznych 
w ramach programu CYFROWA SZKOŁA 
do SP w Sławkowie, z uwagi na to, że cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, 
którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfi nansowanie zamówienia został unieważniony. 
Zamawiający przeznaczył kwotę brutto: 
77.512,00 zł.. Wpłynęły dwie oferty za cenę 
brutto 116.749,00zł i brutto 89.592,95zł , przy 
czym oferta tańsza także nie odpowiadała treści 
specyfi kacji. Obecnie trwa ocena ofert złożonych 
w drugim przetargu.

Kolejnych 100 przyzagrodówek
W dniu 12.09.2012r. został ogłoszony 

przetarg na „Budowę przyzagrodowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Chełmża” ( w ilości 100 szt. ). Termin składania 
ofert upłynął 28.09.2012r. W terminie wpłynęło 
6 ofert. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 
w dniu 16.10.2012r.  z czego 2 oferty zostały 
odrzucone jako niezgodne z treścią specyfi kacji. 
Najkorzystniejszą spośród ofert ważnych 
złożyła fi rma KB-INSTALACJE  Krzysztof 
Bobrowski  z Łodzi  za cenę brutto oferty 
1.185.150,67 zł, z którą została zawarta umowa 
na realizację zadania.
Utrzymanie dróg zimą
                W dniu 30.10 br. został ogłoszony 
przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych 

i chodników w sezonie 2012/2013r. na terenie 
Gminy Chełmża. Postępowanie podzielono na 
sześć części w zależności od rodzaju sprzętu 
jakim dysponuje wykonawca. W części I 
wpłynęła jedna oferta, w części II – dwie oferty, 
w części III – dwie oferty, w części IV – dwie 
oferty, w części V- dwie oferty i w części VI- trzy 
oferty. Obecnie trwa ocena złożonych ofert. 

Anna Feeser-Bering

INFORMACJA 
O STANIE REALIZACJI 

ZADAŃ OŚWIATOWYCH
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 

do dnia 31 października b.r. Radzie Gminy 
Chełmża przedstawiono informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 
szkolny. Informacja ta opisuje stan organizacji 
szkół na terenie gminy w roku szkolnym 
2011/2012, bazę lokalową, zatrudnioną kadrę, 
system doskonalenia zawodowego, wyniki 
egzaminów, sukcesy uczniów, ocenę jakości 
pracy szkół przez nadzór pedagogiczny oraz 
formy realizacji zadań oświatowych na rzecz 
uczniów.

Gmina Chełmża jest organem 
prowadzącym dla 4 szkół podstawowych i 
2 gimnazjów. W roku szkolnym 2011/2012 
do naszych szkół uczęszczało 1146 uczniów. 
Zatrudnionych było 120 nauczycieli i 38 osób 
administracji i obsługi. Obsługę fi nansową szkół 
oraz zadania w zakresie oświaty realizuje ZEAS 
Gminy Chełmża, który zatrudnia 4 pracowników. 
Gmina posiada 5 autobusów szkolnych, które w 
roku szkolnym 2011/2012 dowoziły 742 uczniów.

ZEAS Gminy Chełmża
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Czysta gmina

Śmieciowa debata

Prawie 200 mieszkańców gminy 
przez dwie godziny dyskutowało 12 listopada 
w Kończewicach  o znowelizowanej ustawie z 
dnia 01 lipca 2011r. o „Utrzymaniu Czystości i 
Porządku w Gminach”. 

Przypomnijmy, iż cytowany akt 
prawny zmienia zupełnie dotychczasowe 
zasady i sposób gospodarki odpadami. Według 
zapisów, ustawa nakłada na gminy obowiązek 
kierowania i prowadzenia gospodarki odpadami 
w zakresie zbierania oraz zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Dotychczasowy system, 
funkcjonujący od lat na terenie gminy przestaje 
istnieć z dniem 01 lipca 2013 roku. 

Od lipca 2013 roku odpady odbierane 
będą przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, 
a opłaty wnoszone będą na konto gminy. Gmina 
wybierze w drodze przetargu fi rmę, która 
odbierze odpady, skieruje je do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych  
i podda je odzyskowi 
oraz utylizacji.  
Spotkanie otworzył Wójt 
Gminy Jacek Czarnecki, 
który po przywitaniu 
wszystkich zebranych, 
przedstawił program 
debaty. „ – Najważniejszy 
do omówienia jest 
Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Chełmża. 

Pracowali nad nim pracownicy UG, omówili go 
Radni Gminni. Regulamin określić ma zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Chełmża”.  Zakres zmian, jest naprawdę duży 
–  gmina  jeszcze w listopadzie br. podjęła pięć 
uchwał w tej dziedzinie, mając na to naprawdę 
niezbyt dużo czasu, ponieważ realnie nowy 
system musi funkcjonować w pełni w praktyce 
od 1 lipca 2013 roku.  Jednak skalę zmian, a 
jednocześnie problemów i niewiadomych, 
czekających samorząd w najbliższym czasie 
najlepiej pokazała dyskusja, jaka wywiązała 
się po prezentacji regulaminu. Poruszona 
została wielokrotnie kwestia wysokości stawki i  
ewentualnego niepłacenia przez mieszkańców 
opłat za odbiór odpadów.  

Pytano o obowiązujące pojemniki na 
śmieci  i ich gabaryty oraz  o częstotliwość ich 
opróżniania. Mieszkańcy twierdzili również, 

że worki na selektywną zbiórkę 
są niewytrzymałe i bardziej 
odpowiednie byłyby na te 
odpady pojemniki.   Pytania 
kierowano do Z-cy Kierownika 
Referatu Inwestycyjnego Patryka Zabłockiego , 
który odpowiadał na nie w sposób wyczerpujący. 
Zastrzegając jednak przy tym, iż ustawodawca 
tworząc nowy akt prawny, zdecydowaną 
większość zadań w tym zakresie „przerzucił” na 
barki samorządów gminnych. 

W dniu 27 listopada br. Rada 
Gminy Chełmża podjęła uchwałę określającą   
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od gospodarstwa domowego. 
Opłatę w kwocie 25 zł miesięcznie zapłacimy, 
jeżeli odpady będą  zbierane i odbierane w 
sposób selektywny, a  50 zł miesięcznie za odpady 
gromadzone bez selektywnej zbiórki.             KO

UWAGA MIESZKAŃCY! 
Wszelkie zapytania i wątpliwości doty-
czące zasad rozliczania mieszkańców w 
zakresie odbierania i gospodarowania 
odpadami mieszkańcy mogą przesyłać 
na specjalną skrzynkę pocztową: 
odpady@gminachelmza.pl
Odpowiedzi na zadane pytania zostaną 
przedstawione na stronie www.gmina-
chelmza.pl i będą miały formę anonimo-
wą.

PASTORÓWKA W KONKURSIE

 I miejsce w konkursie wojewódzkim
Gmina Chełmża otrzymała I 

miejsce i tytuł „Przyjazna Wieś” w 2012 
w województwie kujawsko-pomorskim za 
projekt „Remont świetlicy wiejskiej w budynku 
pastorówki oraz przebudowa chodnika wraz z 
budową kładki dla pieszych w miejscowości 
Zelgno”. Organizatorem etapu wojewódzkiego 
Konkursu „Przyjazna Wieś” już po raz 
czwarty był Sekretariat Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Zwycięski projekt 
Gminy Chełmża weźmie udział w etapie 
ogólnopolskim konkursu.   Do pierwszych 
prac przy obiekcie pastorówki  przystąpiono 
w 2010 roku.  Najpierw przy udziale środków 
UE z Małego projektu w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 
„Odnowa i rozwój wsi”Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
wymieniona została stolarka okienna w całym 
budynku.

Następnie   w ramach projektu „Remont 
świetlicy wiejskiej w budynku pastorówki oraz 
przebudowa chodnika wraz z budową kładki 
dla pieszych w miejscowości Zelgno” wykonany 
został remont pomieszczeń pastorówki w 
piwnicy i na parterze, zakup i montaż windy 
w budynku dla osób niepełnosprawnych, 

przygotowanie zaplecza sanitarno 
– gospodarczego i kuchni oraz sali 
spotkań dla mieszkańców i budowę 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 
Projekt współfi nansowany był  przy 
udziale środków UE w ramach w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” – „Odnowa i rozwój wsi”.
Dodatkowym uzupełnieniem prac 
remontowych przy budynku było 
wykonanie jego nowej elewacji.
Na tym prace przy obiekcie się nie 
zakończyły. Wstępny remont przeszły 
do tej pory również  pomieszczenia na 
piętrze, które urządzone zostaną pod 
przyszłą siedzibę miejscowej Biblioteki 
Samorządowej. Te prace remontowe z kolei 
fi nansowo wsparło w roku 2010 Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Infrastruktura Bibliotek. W roku  
nadchodzącym  2013 samorząd gminy liczy 
na kolejne środki unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na działanie „Odnowa i 
Rozwój wsi” , które pozwolą dokończyć dzieło 
przy pastorówce. Na remont i zagospodarowanie 
czekają w dalszym ciągu pierwsze piętro – 
pomieszczenia pod lokalizację biblioteki i strych, 
w którym mieścić się będzie Izba Muzealna 

Ziemi Chełmżyńskiej.
W ten sposób docelowo urządzony obiekt 
pastorówki w Zelgnie z sąsiadującą tutaj  
Pracownią Rękodzieła Ludowego MALWA 
pełnić będzie funkcję jedynego w gminie 
Centrum Kultury i Tradycji. 
Wojewódzkie podsumowanie konkursu odbędzie 
się 27.11 br w Przysieku podczas Powiatowej 
Olimpiady Rolniczej. Z koleii ogólnopolskie 
wyniki w konkursie poznamy 04.12 br. Gmina 
otrzymała na ten dzień zaproszenie do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

KO
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Inwestycje i remonty

PLUSKOWĘSY

ORLIK WYLĄDOWAŁ

W Pluskowęsach dobiegły końca roboty budowlane 
przy kompleksie sportowym ORLIK 2012’. Obecnie trwają   prace 
porządkowe terenu wokół wybudowanego obiektu. To już drugi taki w 
gminie  kompleks sportowy. Identyczny ma swoją lokalizację na terenie 
miejscowości Grzywna. Uroczysta inauguracja działalności nowego 
obiektu sportowego 
w Pluskowęsach 
zaplanowana została na 
dzień 28 kwietnia 2013 
roku.

KO

DROGA 
W REMONCIE

Mieszkańcy  gminy użytkujący drogę powiatową na trasie 
Nawra – Głuchowo po wielu latach doczekali się jej częściowego  
remontu. Naprawie poddane będzie 1,4 km. Realizującym inwestycję 
jest Samorząd Powiatu Toruńskiego, co nie oznacza, że gmina nie 
partycypowała w kosztach inwestycji.  Wkład fi nansowy gminy w 
inwestycję wynosi 55 tys. zł.

Na zdj. Inwestycja drogowa jest w trakcie.

ZIELONA GMINA

Jesienne nasadzenia 
zakończone

 Miesiąc październik to dla gminnego 
ogrodnika czas ciężkiej, ale i owocnej 
pracy. Dzięki  sprzyjającym warunkom 
atmosferycznym możliwa była sprawna 
realizacja projektów nasadzeń. Kładąc 
szczególny nacisk na odrestaurowanie zieleni 
w centrach wsi, terenów przy świetlicach oraz 
nasadzeń przy Orliku zakupiono w ramach 
środków własnych i dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej 605 szt. iglaków, 1780 szt. krzewów 
liściastych, 130 szt. drzew liściastych i 482 szt. 
bylin.
W/w gatunki poprawiły estetykę wsi w 
miejscowościach: Bocień, Kiełbasin, Grzywna 
Dźwierzno, Kończewice. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 19999,88 zł. Realizacja 
powyższego zadania ma na celu ożywienie 
szarego krajobrazu poprzez urozmaiconą 
kolorystykę nasadzeń. 
Zwiększanie ilości terenów zielonych na naszym 
terenie traktujemy, jako sprawę priorytetową 
więc drodzy mieszkańcy  szanujcie zieleń !

K.Majewska

SOLARY 
Będzie ekologicznie i taniej

 Do końca listopada br. mieszkańcy 
Gminy Chełmża mogą zgłaszać się do 
udziału w projekcie na budowę instalacji 
solarnych pn.” : „Zwiększenie wykorzystania 
energii odnawialnej w gminie Chełmża 
poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku 
energii słonecznej”. Wnioski można składać 
w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża (pok. 
nr 19), ul. Wodna 2. Druki wniosków są do 
pobrania w pok. nr 19 Urzędu Gminy Chełmża 
lub ze strony internetowej www.gminachelmza.
pl.
 Na podstawie zebranych wniosków 
ponownie ustalona zostanie liczba odbiorców, a 
co za tym idzie  rodzaje zestawów poszczególnych 
kolektorów. Następnie opracowana będzie   
dokumentacja przetargowa do drugiego 
przetargu na wyłonienie wykonawcy. Ogłoszenie 
przetargu  uzależnione jest również od 
decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie 
przedłużenia terminu realizacji projektu, na 
którą w najbliższym czasie oczekują pracownicy 
UG.
 Pierwszy przetarg przeprowadzony 
na wyłonienie wykonawcy na realizację w/w 
projektu został unieważniony, bo złożone oferty 
nie spełniły przyjętych w Specyfi kacji Warunków 
Istotnych Zamówienia parametrów technicznych 
objętych zamówieniem urządzeń.

KO

Edukacja w gminie

WYDATKI NA 
OŚWIATĘ ROSNĄ

Wydatki na oświatę od wielu już lat 
stanowią blisko  40% w ogólnych wydatkach 
budżetu Gminy Chełmża. Gminom zwłaszcza 
wiejskim coraz trudniej realizować zadania 
oświatowe, na które brakuje środków. 
Subwencja oświatowa nie fi nansuje  
prowadzenia oddziałów przedszkolnych, tzw. 
„zerówek” oraz dowozu uczniów do szkół, 
które są zadaniem własnym gminy. 
 W bieżącym roku oświata w Gminie Chełmża  
kosztować ma 9.731.460 zł (bez inwestycji i 
pomocy materialnej dla uczniów). Wydatki  
obejmują prowadzenie szkół podstawowych, 
gimnazjów i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych, dowożenie uczniów, 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 
funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych, 
obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół. 
Roczna kwota subwencji oświatowej jaką 
otrzymała gmina na wymienione wydatki  to 
7.686.932 zł. W związku z tym do brakujących 
środków  samorząd gminny musi dołożyć 
jeszcze  2.044.528 zł.  Dla porównania  roku 
budżetowym 2011  gmina dokładała do oświaty  
1.113.283 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
                                       Szkół Gminy Chełmża
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GIMNAZJUM W PLUSKOWĘSACH

Wspominali i ślubowali
 34 lata temu 16 października 
Papieżem został nasz rodak Karol Wojtyła. 
Gimnazjum w Pluskowęsach nosi zaszczytne 
imię Jana Pawła II, więc w rocznicę tego 
niezwykłego wydarzenia miało miejsce Święto 
Szkoły. Z tej okazji odbyliśmy sentymentalną 
podróż z Janem Pawłem II Papieżem Rodziny. 
 Pieśni odśpiewane przez 
Międzyszkolny Chór uczniów Szkoły 
Podstawowej w Zelgnie i Gimnazjum w 
Pluskowęsach prowadzony przez Państwa 

Marka i Teresę Pużanowskich wprowadziły nas 
w szczególny nastrój, a występy gimnazjalistów 
przypomniały na czym polega wartość 
rodziny. Święto Szkoły stało się też okazją do 
wprowadzenia pierwszaków do społeczności 
szkolnej. W czasie ślubowania uczniowie klas 
pierwszych obiecywali, że będą dbać o dobre imię 
szkoły, w której na początku września rozpoczęli 
naukę.  Samorząd Uczniowski złożył życzenia 
wszystkim pracownikom szkoły z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Do życzeń przyłączyli się 

obecni na uroczystości goście: 
Wójt Gminy Chełmża, p. Jacek 
Czarnecki i  Radny Gminy 
Chełmża, p. Henryk Fałkowski. 
To był niezwykły dzień, który 
na długo pozostanie w naszej 
pamięci. Zawdzięczać to 
możemy  wystawie książek o 
Papieżu, którą przygotował 
uczący w naszej szkole religii 
ks. Karol Schmidt. O tym dniu 
przypominać nam również będą 
powstałe z tej okazji wiersze, 
teksty i prace plastyczne, 
których tematem przewodnim 
była oczywiście rodzina.

Iwona Pietrowska

Rodzina moich marzeń
Rodzina niezwykła.
Bez kłótni i sporów.
Bez zapracowanych rodziców.
Bez dzieci przed komputerem.

Z babciami opiekującymi się domem.
Z dziadkami panującymi nad ogrodami.
Z czwórką dzieci grającymi w piłkę.
Z dziewczynkami bawiącymi się lalkami.

Gdzie wspólne posiłki są rzeczą świętą.
Gdzie nie ma bójek rodzeństwa.
Gdzie każdy dba o drugiego.
Gdzie każdy ma czas dla innego.

W tej rodzinie nikt nie żyje swoimi sprawami.
Problemy są wszystkich problemami.
Gdzie parę razy w roku wszyscy spotykają się.
Gdzie każdy dla każdego jest światem.

Autor  Rafał Wiercioch, 
kl. Ic Gimnazjum w Pluskowęsach

Gminne Święto Edukacji
W Gminie Chełmża miejsce miała 

jedna z ważniejszych dorocznych uroczystości 
STYTPENDIA 2012. Na uroczystość 
przybyli uczniowie ze szkół gminnych i 
ponadgimnazjalnych razem z rodzicami, 
nauczyciele, pracownicy administracji 
i obsługi szkół, lokalni samorządowcy. 
Uroczystość miała tym razem miejsce  w 
Gimnazjum w Głuchowie.  

W spotkaniu z młodzieżą  udział wzięli 
również przybyli goście z regionu: Wicemarszałek 
Senatu RP  Jan Wyrowiński, Poseł na Sejm RP 
Janusz Dzięcioł, Kujawsko – Pomorski Kurator 
Oświaty Anna Łukaszewska, Przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Jerzy Wiśniewski i Przewodnicząca Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Logopedów Ewa 
Małachowska.

Tak doniosłe spotkanie z młodzieżą w 
gminie ma już swoją tradycję – w roku bieżącym 
przypadła dokładnie XII edycja tego wydarzenia. 
Uczniowie  z gminy, którzy kontynuują naukę 
w szkołach ponadgimnazjalnych , liceum i  
gimnazjum akademickim  odebrali   stypendia 
im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 
2012/2013. W bieżącym roku szkolnym 
wspomniane stypendia pobierać będzie łącznie 
32 stypendystów. Idea stypendiów za naukę w 
Gminie Chełmża dla uzdolnionych uczniów  
zrodziła się w 2000 roku w wyniku nawiązanej 
współpracy przez ówczesny  Zarząd Gminy 
Chełmża z Funduszem Stypendialnym im. 
Braci Potoczków powołanym przez Sądęcką 
Fundację Rozwoju Wsi i Rolnictwa. W związku 

z tym I edycja stypendiów 
realizowana była w ramach 
powyższego Funduszu, a od  
2001 roku samorząd gminny 
samodzielnie realizuje to 
zamierzenie. W roku 2002 
powołany został Gminny 
Fundusz Stypendialny, na  
który środki przeznaczane są 
z budżetu, z wpłat radnych 
gminnych, Wójta Gminy 
Jacka Czarneckiego oraz 
od innych prywatnych 
sponsorów. Do 2011 
roku fundusz wspierała 
również Redakcja Gazety 
KURENDA. Od 2004 roku 
wspomniane stypendia stały 
się stypendiami im. Jacka 
Luntkowskiego. Stypendia przyznawane są 
zgodnie z  gminnym regulaminem przyjętym 
Uchwałą Rady Gminy Chełmża. Wysokość 
stypendium to 100 zł miesięcznie. Uroczystość 
uświetnił  występ Uczniów i Przyjaciół 
Gimnazjum w Głuchowie oraz obecność gości 
specjalnych. Swoją nowo wydaną książkę 
pt.”Anastazja” prezentowała podczas spotkania 
szesnastoletnia pisarka z Gminy Łubianka Milena 
Szczęsna, a dla wszystkich obecnych nauczycieli, 
uczniów , rodziców i gości zaśpiewała Alicja 
Monczkowska, uczennica zespołu szkół w 
Jabłonowie Pomorskim i półfi nalistka programu 
„Must be the music. Tylko muzyka”.  

KO

SUPER ABSOLEWNCI
Podczas uroczystości STYPENDIA 

2012’ w Głuchowie  wręczone zostały przez 
Wójta Jacka Czarneckiego listy gratulacyjne i 
upominki SUPER ABSOLWENTOM ze szkół 
w gminie za rok szkolny 2011/2012. Tytułem 
SUPER ABSOLWENTA za wzorowe wyniki w 
nauce i wzorowe zachowanie nagrodzeni zostali 
uczniowie:  Daria Polcyn ( absolwentka SP 
Grzywna), Klaudia Sztoltman ( Absolwentka SP 
Zelgno), Alicja Kurdynowska ( absolwentka SP 
Kończewice), Dominika Trzeciak ( absolwentka 
SP Sławkowo), Marika Majewska ( absolwentka 
Gimnazjum w Głuchowie) i Karol Śliwiński 
( absolwent Gimnazjum w Pluskowęsach). 
Wyróżnionym uczniom podczas uroczystości 
towarzyszyli rodzice.                                         KO

Na zdj. od lewej: Stypendyści, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
Anna Łukaszewska i Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Coroczne Gminne 

Święto Edukacji połączone z 
galą STYPENDIA to okazja 
do nagrodzenia nauczycieli i 
pracowników administracji 
i obsługi szkół. W tym roku 
Nagrodę Samorządową przyznaną 
przez Wójta Gminy Chełmża 
otrzymali nauczyciele: Anna 
Pałaszewska – nauczyciel 
nauczania początkowego w  SP w 
Zelgnie, Jerzy Jałocha nauczyciel 
matematyki w SP w Kończewicach 
i  Daniel Ramowski – nauczyciel  
wychowania fi zycznego w Gimnazjum im. Jana 
Pawła II  w Pluskowęsach. Z  pracowników 
administracji i obsługi szkół podziękowanie za 
dotychczasową pracę otrzymał Rafał Chryszczak 
z SP w Grzywnie.

Podobnie nagrody za pracę na rzecz 
oświaty w gminie odebrała kadra „Małej 

Szkoły” w Brąchnówku: Jolanta Piotrowska 
– Dyrektor szkoły i Wioleta Basiewicz - 
nauczyciel. Nagrody nauczycielom przyznał 
Zarząd Wiejskiego Stowarzyszenia  Kulturalno-
Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” w 
Brąchnówku. „Mała Szkoła” istnieje już 12 lat.

KO

Świętowaliśmy  11 Listopada
Patrol polski 

zaatakowany zostaje przez 
patrol  niemieckiego okupanta i  
dochodzi do  starcia, w którym na 
pomoc zaatakowanym Polakom 
pospieszają dodatkowe posiłki. 
Polacy  z granicznej potyczki 
wychodzą zwycięsko. Taka  
scena pokazu historycznego  
towarzyszyła tegorocznym 
obchodom Święta Niepodległości 
w Gminie Chełmża. 

Poseł na Sejm RP Janusz 
Dzięcioł,  Wicestarosta Powiatu 
Toruńskiego Dariusz Meller, ppłk 
Edward Kaniecki z CSAiU im. J. Bema w Toruniu, 
Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień 
w Toruniu mjr Janusz Łyżeń, Wójt Gminy 
Chełmża Jacek Czarnecki, Przewodniczący RG 
Chełmża Janusz Iwański, Prezes Stowarzyszenia 
Budowy Kopca „Ziemia Polaków” Wojciech 
Rosiński, samorządowcy z gminy, młodzież 
szkolna, harcerze, członkowie organizacji 
historycznych i wojskowych, mieszkańcy  gminy 
i miasta Chełmża wzięli udział w uroczystych 
obchodach Narodowego Święta Niepodległości 
w Kończewicach. W Miejscu Pamięci Narodowej 
Kopiec „Ziemia Polaków” odbył się uroczysty 
Apel Pamięci. Podczas apelu kolejni ofi arodawcy 

przekazali  ziemię na budowę Kopca „Ziemia 
Polaków”.  Przedstawiciele  przybyłych władz, 
szkół, organizacji i mieszkańców złożyli pod 
Murem Pamięci wiązanki kwiatów. Uroczystość 
odbyła się przy udziale i asyście Kompanii 
Honorowej  z Centrum Szkolenia Artylerii 
i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema   w Toruniu  i 
Powiatowo – Miejskiej  Orkiestry Dętej z Chełmży. 
Obchody rocznicowe  94 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę uświetniły również: 
uroczysta akademia patriotyczna przygotowana 
przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Leona Poeplau w Kończewicach, koncert  
w wykonaniu Toruńskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego „LUTNIA”, wspólne śpiewanie 

pieśni patriotycznych, 
wystawy czasowe „I Dywizja 
Pancerna Generała Maczka” 
i „ Fortyfi kacje i umocnienia 
rejonu Torunia i okolicy” oraz 
pokazy sprzętu wojskowego. 
Dla uczestników obchodów 
Stowarzyszenie Budowy 
Kopca „Ziemia Polaków” 
tradycyjnie już ufundowało 
poczęstunek w postaci 
ciepłej grochówki, a gmina 
poczęstowała wszystkich 
kawą, herbatą i domową 
drożdżówką.

Organizację tegorocznych gminnych 
obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości wsparli: 
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
Gimnazjum w Głuchowie, Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Leona Poeplau w Kończewicach, OSP 
Kończewice.
 Inscenizację historyczną 
przygotowali: Grupa Rekonstrukcji Historycznej  
63 Toruński Pułk Piechoty, Stowarzyszenie 
Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej  
„WARTA”, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
„WIKING” i Fundacja Historii Polskiej Broni 
Pancernej.
 Ziemię na budowę Kopca „Ziemia 
Polaków” podczas obchodów narodowego 
Święta Niepodległości  w Kończewicach w 
dniu 3 listopada ofi arowali:
 Czesław Tomaszewski - Toruński 
Rejonowy  Zarząd Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego: 
Ziemia pochodzi z mogił Nieznanego  Żołnierza 
z cmentarzy: parafi alnego  w Chełmoniu, 
przykościelnego przy Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Chełmoniu i z przydrożnej 
mogiły w Jeziurkach k/ Golubia – Dobrzynia.
Uczniowie Klas Mundurowych  Gimnazjum w 
Głuchowie:
Ziemia z miejsca obozu pracy na Błoniach w 
Inowrocławiu, w którym w latach 1940-1945 
zginęło 500 osób
Ziemia z miejsca bitwy pod Mątwami – 
13.07.1666r . Starcie wojska króla Jana Kazimierza 
z Rokoszami Jerzego Lubomirskiego. W bitwie 
poległo  4 tys. żołnierzy królewskich, w tym 
kwiat Armii - Żołnierze Stefana Czarnieckiego
Ziemia z mogił 2 tys. ofi ar pomordowanych 
przez Hitlerowców w miejscowości Rak gm. 
Skrwilno pow. Rypin w latach 1939-1945
Ziemia z kwater ofi ar „Krwawej Niedzieli” 
w Inowrocławiu  22-23 października 1939 r.  
Niemcy tutaj  dokonali brutalnego mordu na 56 
Polakach osadzonych w miejscowym więzieniu
Ziemia z kwatery Powstańców Wielkopolskich 
w Inowrocławiu.

Z pocztami sztandarowymi na obchody 
11 Listopada w Kończewicach przybyli: OSP 
Zelgno, OSP Skąpe,  SP im. Ks. Leona Poeplau 
w Kończewicach, SP im. Mikołaja Kopernika 
w Sławkowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Pluskowęsach, Zespół Szkół Średnich w Chełmży.
Młodzież podczas obchodów rocznicowych 11 
Listopada reprezentowały: klasy mundurowe 
z Gimnazjum w Głuchowie ,   I Chełmżyńska 
Gimnazjalna Drużyna  Harcerska PASIEKA 
im. Zawiszy Czarnego, I Drużyna Wędrownicza 
Czterolistna Koniczyna  im. Emilii Plater w 
Chełmży, delegacja Gimnazjum nr VI im. 
Zesłańców Sybiru w Toruniu i  delegacje ze szkół: 
Zespół Szkół Średnich w Chełmży,  SP im. Ks. 
Leona Poeplau w Kończewicach, SP w Grzywnie, 
SP w Sławkowie,  SP w Zelgnie,  Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Pluskowęsach i  Gimnazjum w 
Głuchowie.                                                         KO
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Integracja sołectw

Międzysąsiedzki  Dzień Seniora
S o ł t y s i 

Sołectw Kiełbasin 
w naszej gminie i 
Mlewo w Gminie 
K o w a l e w o 
Pomorskie podjęli 
się wspólnej 
i n i c j a t y w y 
o r g a n i z u j ą c 
mię dzysąsie dzki 
Dzień Seniora 
dla mieszkańców 
obydwu sołectw. 
W s p ó l n e 
ś w i ę t o w a n i e 
seniorów odbyło się w Wiejskim Domu Kultury 
w Mlewie.  Warto dodać, że obydwie wsie 
należą do jednej wspólnej parafi i w Kiełbasinie. 
Organizatorzy zadbali dla uczestników 
spotkania o wspólny słodki poczęstunek, a  
wnuczęta przybyłych seniorów  uczęszczające 
do szkoły stowarzyszeniowej TRIO w Mlewie 
wystąpiły z programem artystycznym.

Życzenia i gratulacje tak wspaniałej 
inicjatywy złożyli  Burmistrz Kowalewa Pom. 
Andrzej Grabowski, wójt Chełmży Jacek 

Czarnecki oraz proboszcz parafi i Kiełbasin 
ks. kanonik Piotr Igielski i proboszcz parafi i 
Srebrniki ks. kanonik Wojciech Ostoja-Lniski. 

Sołtys Kiełbsina Ewa Kasprzak dziękuje  
Sołtysowi Sołectwa Mlewo panu Ryszardowi 
Lipińskiemu za realizację wspólnej inicjatywy 
dla rzecz  starszych mieszkańców obydwu sołectw 
i za miłe przyjęcie Seniorów z Gminy Chełmża 
podczas zorganizowanego spotkania. Oby takie 
inicjatywy łączyły i jednoczyły  mieszkańców 
sąsiadujących gmin.

KO

HALLOWEEN  W 
BIBLIOTECE

 Halloween to święto, które wywodzi 
się z bardzo starego obyczaju celtyckiego. W XIX 
w. zawędrowało do Stanów Zjednoczonych i do 
dziś jest tam hucznie obchodzone.
Z uwagi na dobrą zabawę i chęć poznania 
zwyczajów innych krajów Halloween znajduje 
coraz więcej zwolenników. Nic więc dziwnego, 
iż halloweenowa zabawa, zorganizowana w  
bibliotece w Skąpem, cieszyła się wśród dzieci i 
młodzieży dużym zainteresowaniem.
Na początek dzieci w skupieniu wysłuchały 
„strrrasznej” opowieści pt. „Bal duchów” 
N. Usenko. Aby tradycji stało się zadość 
nie zabrakło również iście halloweenowych 
zabaw i konkursów. Świetlny krąg, jedzenie 
jabłka zawieszonego na nitce, bez pomocy 
rąk, wykonanie mumii z papieru toaletowego, 
rysowanie na balonie twarzy straszydła, wspólne 
przygotowywanie „strrrasznych” tostów  to 
zabawy, które wniosły odrobinę rywalizacji 
i humoru. Wieczór ten na długo utkwi nam 
w pamięci i z niecierpliwością będziemy go 
oczekiwać w przyszłym roku.

Ilona Witkowska

ORGANIZACJE ROLNICZE

OBRADY IZBY ROLNICZEJ
Rada Powiatowa Powiatu 

Toruńskiego Kujawsko-Pomorskiej  Izby 
Rolniczej w dniu 29 października br. odbyła   
w Urzędzie Gminy w Chełmży obrady. 
Izbę reprezentowali Przewodniczący Rady 
Powiatowej Tomasz Zakrzewski i Wiceprezes 
Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej Tadeusz 
Ziółkowski, a w imieniu Agencji Nieruchomości 
Rolnych na spotkanie przybył  Kierownik 
Gospodarstwa Zasobów Skarbu Państwa  
Oddział w Łysomicach Adam Koc. W spotkaniu 
uczestniczyli  również Wójt Gminy Chełmża 
Jacek Czarnecki, Wiceprzewodnicząca RG 
Chełmża Stanisława Stasieczek, Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i 
Ochrony Środowiska Radny Henryk Fałkowski 
i radni gminni: Tomasz Szczepański i Mirosław 
Trzpil.

Wójt Jacek Czarnecki obecnych 
uczestników obrad zapoznał  z zasobami Gminy 
Chełmża, przedstawiając  kilka podstawowych 
statystycznych charakteryzujących samorząd 
gminny, a w szczególności strukturę agrarną 
gminy. Wójt zwrócił uwagę gości między 
innymi  na całkowite zwodociągowanie 
obszaru gminy, ale i na problemy związane 
z jego   skanalizowaniem. W gminie z uwagi 
na duże rozproszenie gospodarstw nie zawsze 
możliwa jest budowa kanalizacji liniowej, 
dlatego gmina wspólnie z mieszkańcami 
próbuje budować przyzagrodówki. Budowa 
kolejnych 100 oczyszczalni przyzagrodowych 
właśnie się rozpoczęła.  Ważnych informacji 
dotyczących gospodarki nieruchomościami 

udzielił przedstawiciel  
Agencji Nieruchomości 
Rolnych . Pan Adam 
Koc  przedstawił  nowe 
zasady sprzedaży 
nieruchomości rolnych 
Zasobu  Skarbu Państwa 
w trybie przetargowym 
i bezprzetargowym. 
P o i n f o r m o w a ł  
jednocześnie o  
wyłączeniu użytków 
rolnych.  Wyłączeniom  
takim podlegają duże 
p r z e d s i ę b i o r s t w a 
rolne.  Pan Koc 
zachęcał rolników do 
nabywania gruntów 
jeszcze w roku 2012 
i w roku przyszłym, 
które Agencja 
oferuje do sprzedaży.     
Poinformował, że 
rok 2013 ma być już 
ostatnim rokiem 
nabywania od 
Agencji gruntów na 
warunkach preferencyjnych tj. kupujący ma 
możliwość dokonania przy zakupie wpłaty 
równej 10%  ceny nabywanego gruntu, a reszta  
kwoty może zostać rozłożona maksymalnie na 
14 rat przy 2% oprocentowaniu.
Agencja na bieżąco informuje na stronach 
swojego serwisu internetowego o prowadzonych 

sprzedażach gruntów. Informacje dostępne sa 
na: www.anr.gov.pl. Dodatkowo informacje na 
temat  sprzedaży gruntów przez ANR można 
uzyskać w Gospodarstwie Zasobu Skarbu 
Państwa w Administrowaniu w Łysomicach tel. 
56 678 - 34 -14 i w UG Chełmża, ul. Wodna 2 tel. 
56 675 - 60 -76 wew. 37

KO

Na zdj.: Od lewej Wiceprezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej Tadeusz 
Ziółkowski, Przewodniczący Rady Powiatowej Tomasz Zakrzewski, Wójt 
Gminy Jacek Czarnecki, przedstawiciel ANR w Bydgoszczy Adam Koc.
Przewodniczący Rady Powiatowej Tomasz Zakrzewski podziękował 
Wójtowi Gminy za umożliwienie zorganizowania wyjazdowego posiedzenia 
Rady i poinformował, że Rada zamierza spotykać się podobnie  na terenie 
kolejnych gmin w celu bezpośrednich spotkań z przedstawicielami władz 
samorządowych i przekazywania  spraw bezpośrednio zainteresowanym 
rolnikom.



Biblioteka Samorządowa w 
Zelgnie wraz z fi liami ubiegała się i została 
zakwalifi kowana  do współpracy z dwoma 
organizacjami pozarządowymi. Są to: 
Fundacja Ośrodka KARTA i Fundacja 
Volunteers for Sport. W ramach współpracy  
organizacje te zapewniają bibliotekarzom 
bezpłatne szkolenia, publikacje  oraz sprzęt.

Świat bibliotek i świat pozarządowy 
mają sobie wzajemnie dużo do zaproponowania. 
Organizacje mają wielkie doświadczenie w pracy 
na rzecz różnych grup i społeczności lokalnych. 
Mają unikalną wiedzę i doświadczenie w 
rozwiązywaniu konkretnych problemów 
istotnych dla mieszkańców wsi i mniejszych 
ośrodków miejskich.

Organizacje pozarządowe 
przygotowały specjalną ofertę współpracy dla 
bibliotek biorących udział w II rundzie Programu 
Rozwoju Bibliotek. Celem takiej współpracy jest  
udoskonalenie bibliotek , aby stały się otwartym, 
atrakcyjnym miejscem spotkań, w którym 
ważna jest zarówno tradycja miejscowości jak i 
korzystanie z nowych technologii.

Projekty współpracy prowadzi 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego (FRSI). 

Projekt przy  oraz współpraca z  
Fundacją Ośrodka KARTA  będzie realizowany 

przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie 
umożliwi w przyszłości Bibliotece  stworzyć 
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.
Projekt z Fundacją Volunteers for Sport pt. 
Muuvit- Ruszaj się i odkrywaj świat będzie 
realizowany przez Filię Biblioteki Samorządowej 
w Grzywnie przy współpracy animatora sportu 
oraz poprzez aktywne korzystanie z boiska Orlik 
w Grzywnie.                            Justyna Błaszczyk

 16 października dla 
pierwszoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej w Grzywnie był 
dniem szczególnym. Złożyli 
wówczas ślubowanie i zosta-
li przyjęci w poczet uczniów. 
Ten ważny moment poprze-
dzili krótkim występem, w 
którym udowodnili, że poznali 
już szkolne zasady. Otrzymali 
również swój pierwszy doku-
ment – legitymację szkolną. 
Zaproszeni goście obdarowali 
nowych uczniów upominka-
mi. Uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem przy-
gotowanym przez rodziców pierwszoklasistów.j y
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Renata Grzęda

Ślubowanie w Grzywnie

Pożar w Sławkowie
 W dniu 11 listopada w godzinach 
wieczornych, na terenie sołectwa Sławkowo 
u Państwa Matysek wybuchł pożar. Spaleniu 
uległa stodoła wraz z zgromadzoną słomą, 
zbożem, instalacją dojarki przewodowej, strop 
wewnętrzny oraz sprzęt gospodarczy (prasa 
kostkująca, przyczepa samozbierająca). Dzięki 
szybkiej reakcji sąsiadów uratowano zwierzęta. 
Straty oszacowano na ok. 200 tyś zł.
Apelujemy zatem o wsparcie i zbiórkę 
najpotrzebniejszych towarów: słoma, zboże. 
Każda inna forma pomocy będzie mile widziana. 
Na terenie gminy prowadzona jest akcja pomocy.  
Koordynatorami akcji w terenie są sołtysi. 
 Zapytania można również kierować 
do Urzędu Gminy – B. Kozłowska tel. 56 
675 60 76 w. 46. Liczymy, że po raz kolejny 
mieszkańcy gminy pomogą poszkodowanym.                   

B.Kozłowska

Podziękowanie
 
 W związku z pożarem, który po-
wstał w naszym gospodarstwie, kierujemy 
podziękowania wszystkim, którzy okaza-
li nam pomoc w tym trudnym czasie: są-
siadom, mieszkańcom Sławkowa i innych 
miejscowości, rodzinie, strażakom z: JRG 
Toruń, JRG Chełmża, OSP Kuczwały, OSP 
Skąpe, OSP Papowo Biskupie, OSP Lulko-
wo, OSP Kamionki. Łącznie w akcji uczest-
niczyło 12 wozów strażackich. Dziękujemy 
sąsiadom Państwu Włodarczyk za możli-
wość skorzystania ze sprzętu i pomieszczeń 
gospodarczych oraz Państwu Krzemień za 
wykorzystanie wody ze stawu podczas akcji 
ratowniczej.
Słowa podziękowania kierujemy również do 
władz samorządu za zainteresowanie naszą 
sytuacją oraz za każdą okazaną pomoc ma-
terialną, fi nansową i słowa wsparcia.

Ewelina i Marek Matysek

EDUKACJA W SZKOŁACH

WYJAZD NA ŻNIWA DYNIOWE
 Dnia 11.10.2012 r. grupa 37 dzieci z 
klasy drugiej i oddziału przedszkolnego brała 
udział w zajęciach edukacyjnych w Wiejskim 
Gospodarstwie Edukacyjnym w Parowie 
Falęckiej. Mieliśmy okazję zobaczyć jak rosną 
dynie i jaką długość może osiągnąć pęd dyniowy. 
Dowiedzieliśmy się jakie rośliny sadzono dawniej 
na wsi, jakie hodowano zwierzęta. Zmierzyliśmy 
się z ciężkim i czasochłonnym zajęciem kiszenia 
kapusty. Najpierw było szatkowanie, następnie 
ubijanie w wielkiej wannie do momentu aż 
„puściła sok’. Najwięcej radości sprawiło dzieciom 
karmienie i pojenie zwierząt oraz obcowanie 
z nimi( kozami, owcami). Prawie wszyscy z 
ochotą przystąpili do dojenia kozy, która okazała 
się bardzo cierpliwa. 
Braliśmy także udział 
w zajęciach ruchowych, 
m.in. jeździe na nartach 
po trawie, slalomie 
na miotłach między 
dyniami, skokach w 
workach. Jako że tematem 
naszych zajęć były żniwa 
dyniowe mieliśmy okazję- 
większość pierwszy raz 
w życiu skosztowania 
placków dyniowych. 
Chłopcy dzielnie spisali 
się jako pomocnicy 
przy rozpalaniu ognia w 
piecu węglowym oraz w 
noszeniu wody w wiadrach 
przy użyciu szund. Najsilniejsi uczestnicy 

wycieczki kopali na polu buraki pastewne 
dawniej używanymi narzędziami. Dzieci 
chętnie uczestniczyły w konkursach- „łowienie 
jabłek ustami’, oddzielanie nasion, układanie 
dyni z zawiązanymi oczami od największej do 
najmniejszej. Wszyscy aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach. Pod kierunkiem instruktorów i 
wychowawczyń uczniowie  przygotowali z dyni 
wielki lampion. Na zakończenie każdy szeptał do 
ucha Babie Ludzie swoje życzenia- podobno się 
spełniają! Był to wyjazd, który długo będziemy 
wspominali, a wiosną wrócimy na kolejne zajęcia. 
Oprócz dzieci z klasy II i „zerówki” w zajęciach 
08.10.2012 r.  uczestniczyli także uczniowie klasy 
III z wychowawczynią.

WSPÓLNE INICJATYWY

Organizacje pozarządowe razem z  bibliotekami



Filia Biblioteki Samorządowej w 
Grzywnie przystąpiła do projektu „Muuvit- 
Ruszaj się i odkrywaj świat„ realizowany 
przez  Fundacja Volunteers for Sport.

Jest to projekt stworzony z myślą 
o nowoczesnych bibliotekach i otwartych 
boiskach.  Projekt wykorzystuje doświadczenia 
fi ńskiego programu z zakresu edukacji 
prozdrowotnej, który został opracowany 12 lat 
temu.

Program „Muuvit” angażuje 
dzieci w wieku 6-11 lat. Zajęcia będą 
miały charakter interaktywny i powinny 
wykorzystywać nowoczesne boiska oraz zasoby 
Internetu (zdjęcia, fi lmy etc.) do prezentacji 
poszczególnych aspektów oraz inne narzędzia 
ICT (platforma internetowa, Skype).

Projekt polega na aktywności 
fi zycznej za którą dzieci zdobywają punkty 

oraz możliwości odbywania w bibliotece 
wirtualnej podróży po świecie, połączonej 
ze zdobywaniem nowej wiedzy. Warunkiem 
koniecznym do realizacji projektu na poziomie 
lokalnym jest nawiązanie współpracy 
między bibliotekarką, a animatorem 
sportowym pracującym na obiekcie „Orlik”.
Animator sportowy odpowiadać będzie za 
pierwszy komponent projektu tj”...... Ruszaj się”, 
natomiast bibliotekarka będzie odpowiadać za 
drugi komponent pt.” Odkrywaj świat „.
Projekt przewiduje zakup nowego sprzętu 
sportowego do bibliotek. Może to być np. sprzęt 
do uprawiania nietypowych w Polsce dyscyplin 
sportowych, o których dzieci uczyły się 
odwiedzając wirtualnie inne kraje. Zakupiony 
sprzęt będzie do wypożyczenia w bibliotece.
Ogólnopolska inauguracja projektu w  odbędzie 
się jeszcze  w listopadzie  2012r.w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
szczegółowe informacje uzyskają w Filii 
Biblioteki Samorządowej  w Grzywnie.

Emillia Chojnacka

 KURENDA                                                                   GAZETA GMINY CHEŁMŻA                                                                                str. 10

Sprawy obywatelskie i sport

              Młyniec był miejscem gdzie rozpoczęli 
zmagania sportowcy ze szkół Powiatu 
Toruńskiego.  Jak zawsze sezon zainaugurowały 
zawody w  indywidualnych biegach przełajowych 
o Mistrzostwo Powiatu Toruńskiego. 
Doskonale zaprezentowały się uczennice klasy 
sportowej z Głuchowa. Agnieszka Kozłowska 
i Monika Bulińska,  na dystansie 1500m nie 
miały sobie równych i zdobyły  odpowiednio 
złoto i srebro. 
W kategorii gimnazjalistów, na dystansie 
2000m, w pierwszej dziesiątce bieg ukończył 
Robert Jasiński. Paulina Owczarczyk ze Szkoły 
Podstawowej w  Kończewicach, na dystansie 
800m, zajęła V miejsce.
W kategorii chłopców na dystansie 1000m, w 
pierwszej dziesiątce sklasyfi kowany został Maciej 

Karulski ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie. 
Po indywidualnych biegach przełajowych 
przyszedł czas na sztafety przełajowe, które 
zorganizowano w Czernikowie. Naszą Gminę 
reprezentowały sztafety gimnazjalistów z 
Głuchowa. Dziesiątka sztafetowa koszykarek po 
pasjonującej walce  uległa sztafecie gospodyń 
zdobywając  Wicemistrzostwo Powiatu. 
Dziewczyny biegały w składzie : A. Kozłowska, 
M.Bulińska, A.Bulińska, J.Olejniczak, 
M.Jędrzejewska, M.Jewczak, J.Kopczyńska, 
A.Łagód, R.Urbańska, K.Marchlewska. 
Chłopcy  po dobrym biegu zajęli  IV miejsce 
nieznacznie ulegając zdobywcom trzeciego 
miejsca.

Marcin Rosiński

ZŁOTO  I   DWA SREBRA …

PIŁKARSKI KONIEC 
ROKU….

 Jesień,  to tradycyjnie piłkarskie ostatki  
w sporcie szkolnym. Pierwsi na boisko wybiegli 
uczniowie z naszych podstawówek. Turniej  przy 
względnie dobrej pogodzie rozegrano na orliku 
w Grzywnie.  W kategorii dziewcząt wygrały 
dziewczynki z  Grzywny prowadzone przez 
Łukasza Kontowicza  a wśród  chłopców wygrał 
zespół z Zelgna przygotowany przez Marcina 
Rosińskiego.
Po  podstawówkach    na sztuczną  murawę  
wybiegli  gimnazjaliści. Boisko w Grzywnie 
okazało się szczęśliwe dla chłopców z Pluskowęs  
i dziewcząt z Głuchowa. Te  drużyny będą 
walczyły  o prymat w Powiecie Toruńskim.

PRZEPROWADZKA DO 
CIEPŁYCH SAL….. 

     Po zmaganiach w terenie uczniowie  przenieśli 
się do ciepłych sal, w których  rywalizują o miano 
najlepszych  w dyscyplinach halowych. Pierwszą  
w kalendarzu jest unihokej. 
   Gospodarzami  turnieju unihokeja 
gimnazjalnego były Pluskowęsy. Po bardzo 
emocjonującym trzymającym do końca w 
napięciu spotkaniu pań  wygrały gimnazjalistki 
z Głuchowa. Aby wyłonić lepszych wśród panów 
potrzebna była dogrywka, w której lepsi okazali 
się  gospodarze zdobywając  złotego gola.

Dla Kurendy Wojciech Rosiński

Edukacja w regionie

Seniorze !  Zostań słuchaczem UTW 
W mieście Chełmża swoją 

działalność rozpoczął UNIWERSYTET  
TRZECIEGO  WIEKU na podstawie 
podpisanego porozumienia o współpracy 
pomiędzy  Urzędem Miasta Chełmża,  Wyższą 
Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Pierwszym 
studentom – seniorom wręczone zostały już 
indeksy.

Jak zostało to podkreślony 
przez samych organizatorów, słuchaczem 
UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU  może 
być każdy, kto pragnie pogłębiać swoją wiedzę i 
przejawia chęć własnego rozwoju. W tym też 
celu została stworzona bogata oferta wykładów, 
kursów i warsztatów, aby każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie i  rozwijać swoje umiejętności 
według indywidualnych potrzeb. Między innymi 
są to: kursy językowe, warsztaty komputerowe, 
warsztaty rekreacyjno – sportowe, warsztaty 
rehabilitacyjne, warsztaty hobbistyczne.  Do 
dnia 31 października zapisanych zostało 
łącznie 87 osób z terenu miasta i gminy.Mamy 

tez studentów i z  terenu naszej gminy. Są to 
słuchaczki miejscowości Drzonówko, Strużal, 
Witkowo oraz Głuchowo. Wpisowe na jeden 
semestr wynosi 50 zł. Zajęcia odbywają się w 
Chełmżyńskim Ośrodku Kultury mieszczącym 
się przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży. Cykl zajęć 
odbywa się dwa razy w miesiącu, a  zajęcia 
trwają do dwóch godzin.Osoby przejawiające 
zainteresowanie mogą się nadal zapisywać. W 
tym celu można skontaktować się z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Chełmży, w dniach od 
poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 56 675-
61-33.

Proponowane przez Wyższą Szkołę 
Gospodarki w Bydgoszczy formy zajęć mają 
umożliwić słuchaczom prowadzenie aktywnego 
trybu życia, rozwijanie zainteresowań, adaptację 
do zmieniających się warunków rzeczywistości, 
a tym samym poprawę jakości życia.Zachęcamy 
mieszkańców z gminy do uczestnictwa w tego 
rodzaju formie edukacji.

A. Bykowska

Wykorzystujemy zasoby gminne

Z BIBLIOTEKI  NA ORLIKA -   Z ORLIKA  DO BIBLIOTEKI

W poszukiwaniu funduszy 

AKTYWNA 
BIBLIOTEKA
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie 

złożyła dwa wnioski w Konkursie Grantowym 
„Aktywna Biblioteka” prowadzonym przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Konkurs Grantowy „Aktywna 
Biblioteka” umożliwia bibliotekom otrzymanie 
grantu w wysokości maksymalnie 5000 zł na 
realizację pomysłów opisanych w Planie Rozwoju 
Biblioteki. Konkurs daje szansę bibliotekom 
z małych miast i wsi na przekształcenie się w 
nowoczesne ośrodki aktywności lokalnej i stanie 
się miejscem spotkań dla mieszkańców.

Projekt pt. Z obiektywem …od inspiracji 
…do obrazu…polegają na organizacji warsztatów 
fotografi cznych i tworzenie galerii. 

„ Z rękodziełem za pan brat” to tytuł 
drugiego projektu złożonego w ramach Konkursu 
Grantowego Aktywna Biblioteka polegający 
na organizacji warsztatów rękodzielniczych w 
bibliotekach gminnych.

Justyna Błaszczyk



 Toruński Klub Żeglarski stacjonujący 
od bieżącego roku w Zalesiu zakończył   

swój sezon żeglarski w 
Zalesiu. Podczas spotkania 
podsumowującego miniony 
sezon miało miejsce ofi cjalne 
otwarcie hangaru na żeglarski 
sprzęt. Pan Wójt zachęcił 
żeglarzy do rozwinięcia 
swojej działalności w Zalesiu, 
popierając to kilkoma dobrymi 
pomysłami, które wzbudziły 
duże zainteresowanie 
klubowiczów. Młodzi 
członkowie Toruńskiego 
Klubu Żeglarski posiągają 
najlepsze wyniki w kraju. Jest 

więc szansa uczenia się u boku wytrawnych 
żeglarzy.                                                                KO

Jeszcze w tym   Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Chełmży zorganizuje dla 
rodzin z gminy pomoc w formie Szlachetnej 
Paczki. Ośrodek nawiązał kontakt z liderem 
akcji świątecznej  na rejon Chełmży w celu 
wytypowania do pomocy kilku rodzin.

Szlachetna Paczka  to ogólnopolska 
akcja świątecznej pomocy  realizowana od 
roku 2001 przez Stowarzyszenie WIOSNA. 
Głównym jej założeniem jest idea przekazywania 
bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, 
konkretna i sensowna.

Najważniejsze w inicjatywie 
SZLAECHTNEJ  PACZKI jest jednak spotkanie 
z prawdziwie potrzebującym człowiekiem.
W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni 
darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób 
najbardziej ubogich. To właśnie wolontariusze 
wyszukują w swoim otoczeniu rodziny 
najbardziej potrzebujące, które znajdują 
się  w trudnej sytuacji materialnej, spełniają 
przynajmniej jedno z kryteriów pomagania 
oraz biorą odpowiedzialność za swoje życie. 
Następnie wolontariusze odwiedzają takie 
rodziny, sprawdzająi pytają o to, czego im 

najbardziej brakuje. Około miesiąca przed 
Bożym Narodzeniem  zebrane informacje przez 
wolontariuszy  umieszczane są w anonimowej 
bazie internetowej, z której darczyńcy wybierają 
konkretną rodzinę i przygotowują dla niej 
świąteczną paczkę. SZLACHETNA  PACZKA  
łączy ludzi równych środowisk, niosąc wsparcie 
tam, gdzie jest ono szczególnie potrzebne. Uczy 
ludzi jak pomagać skutecznie i sensownie, by 
to działanie przyniosło nie tylko oczekiwany 
skutek, ale stało się źródeł radości.

A.Bykowska  
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Serwis informacyjny

DYNIE GIGANTY

 W ogrodzie pani Małgorzaty Kolasy 
mieszkanki sołectwa Drzonówko wyrosły 
ogromne dynie. Wszyscy, którzy mogli 
zobaczyć je na własne oczy byli zachwyceni 
i pełni podziwu. Sama pani Małgorzata 
była niezwykle zaskoczona rozmiarami 
wyhodowanych przez siebie dyń tym bardziej, 
że gleba nie była wcześniej nawożona. Wielu 
osiłków próbowało podnieść największą z dyń 
jednak nikt z nich nie był na tyle silny, aby ją 
dźwignąć.

Nadesłane

Uwaga  rolnicy !
 Rolnicy z Gminy Chełmża, 
którzy otrzymali z Urzędu Gminy 
pozytywną opinię Wojewody w 
przedmiocie oszacowania strat 
doznanych w gospodarstwie w wyniku 
klęski spowodowanej gradobiciem, 
która miała miejsce w 2012 r. mogą 
składać w banku Spółdzielczym Brodnica 
Oddział w Chełmży wnioski o udzielenie 
kredytów na w/w cel.

Państwowa Straż Pożarna

Firma z Grzywny w 
płomieniach

 
 W ostatnim czasie dwukrotnie  JRG 
PSP w Chełmży wzywana była do ugaszenia 
pożaru na terenie siedziby fi rmy TRADE 
GLOBAL S.A. w miejscowości Grzywna. W 
pierwszym pożarze spaliły się pomieszczenia 
biurowe. Z kolei podczas drugiego pożaru do-
szło do spalenia hali magazynowej. Straty są 
spore i szacuje się je na ok. 8,5 mln zł. Na razie 
nieznane są  przyczyny obydwu pożarów. Nie 
wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sprawę 
zbada policja. 

PSP inwestuje
 
 Strażacy JRG PSP w Chełmży w 
budynku operacyjnym, w którym przeby-
wają podczas służby dokonali   całkowitej 
wymiany instalacji centralnego ogrzewania. 
Wymiana instalacji mogła zostać przeprowa-
dzona dzięki dotacji w kwocie 20 tys zł. jaką 
Samorząd Gminy Chełmża przekazał do Ko-
mendy Miejskiej PSP w Toruniu.

KO

Dotacje dla rolników
Jeszcze w  grudniu  2012 roku  

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa 
Działania planuje ogłosić kolejny nabór 
wniosków w ramach działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.

Różnicowanie działalności rolniczej 
w kierunku podejmowania lub rozwijania 
przez rolników, domowników i małżonków 
rolników, działalności nierolniczej lub związanej 
z rolnictwem powoduje w ostatnich latach   
tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów 
i  promuje  zatrudnienie poza rolnictwem na 
obszarach wiejskich.

Szczegółowe informacje na temat 
terminu konkursu oraz wzorów dokumentów  

zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Fundacji www.ziemiagotyku.com w zakładce 
„Wdrażanie LSR – konkursy” oraz w prasie 
lokalnej i na stronie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 
http://www.mojregion.eu/program-rozwoju-
obszarow-wiejskich/konkursy/leader.html

A już teraz zainteresowani przyszli 
wnioskodawcy mogą zgłaszać się do biura 
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa 
Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża 
gdzie otrzymają informacje na temat 
konkursów, zasad wypełniania wniosków oraz 
kompletowania załączników. 

KO

IDĄ ŚWIĘTA

SZLACHETNA  PACZKA

ZALESIE

Odpłynęli tylko na zimę



03.12. – Spotkanie świąteczne PZERiI w 
Chełmży ( z udziałem mieszkańców Gminy 
Chełmża); godz. 12.00;
04.12. – Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci 
w Głuchowie, godz. 16.00, sala sportowa w 
gimnazjum;
05.12. – Szkolenie dla benefi cjentów środków 
UE z LGR RYBAK w ramach przygotowanych 
konkursów, UG Chełmża, godz. 14.00;
05.12. – Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci w 
Kończewicach, godz. 17.00; świetlica wiejska;
06.12. – Narada i spotkanie świąteczne 
Sołtysów Gminy Chełmża z Wójtem Gminy   
Jackiem Czarneckim; Kończewice, godz. 13.00;
07.12. – Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci w 
Liznowie, godz. 17.00, świetlica wiejska;
07.12.  – Spotkanie Seniorów w Zelgnie, godz. 
17.00. świetlica wiejska w pastorówce;

08.12. – Powiatowy 
Mikołajkowy Turniej 
Siatkówki, godz. 
9:00, sale sportowe 
Grzywna, Kończewice 
i Pluskowęsy;
09.12. - Spotkanie 
świąteczne mieszkańców Strużala, godz. 15:00;
14.12. – XII Spotkanie Integracyjne „Chcemy 
być razem”, godz. 15.30, SP w Zelgnie;
15.12. – Spotkanie opłatkowe strażaków OSP z 
Gminy Chełmża, godz. 16:00, SP Zelgno;
19.12. - Koncert Wigilijny, godz. 17:30, 
Gimnazjum w Pluskowęsach;
20.12. - Wigilja dla mieszkańców gminy, godz. 
16:00, SP Kończewice. 

 Już wkrótce 
do świetlic wiejskich 
w Liznowie i Koń-
czewicach odwiedzi 
pociechy mniejsze i 
większe św. Mikołaj. 
Rady Sołeckie Koń-
czewic oraz Liznowa 
przy współpracy z 
CIK Gminy Chełm-
ża są organizatorami 
sołeckich Mikołajek. 
Sołectwa zapewniają lokal, uczestników i słodkie 
atrakcje, a CIK organizuje oprawę artystyczną 
oraz sprzęt nagłośnieniowy, kolorowe dekoracje, 
atrakcyjne akcesoria do zabawy i co najważniej-
sze- sprawdzonych animatorów- którzy mają 
ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi.
W Liznowie sołecka impreza mikołajkowa odbę-
dzie się 5 grudnia 2012 roku o godzinie 17.00, 
a w Kończewicach  7 grudnia o godzinie 17.00.  
Szczegółowe informacje ukażą się na plakatach 
w sołectwach, informacji udzielają również soł-
tysi wsi.                                       Justyna Błaszczyk
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Mikołajki z CIK-iem

Mikołaj do wynajęcia!

Tel. 602 789 691
783 594 923

ZAPROSZENIE  
NA  KONCERT

W dniu 09 
grudnia br. o godz. 
16:00 w kościele 
parafi alnym pw. 
Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej i 
NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze  
odbędzie się koncert  muzyki klasycznej 
w wykonaniu Capelli Th oruniensis. 
Wspomniany koncert  to forma promocji 
projektu „Dziedzictwo kulturowe województwa 
kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad 
zabytkami w 2012 roku”, w ramach którego 
sfi nansowane zostały tegoroczne  prace 
remontowe i konserwatorskie przeprowadzone 
przy zabytkowym kościele w Nawrze.

Przedszkola LGD ZIEMIA GOTYKU

Zabawa w teatr
 Dzieci z przedszkoli 
Fundacji Ziemia Gotyku : 
Sławkowa, Zelgna, Głuchowa i  
Skąpego gościły w Teatrze „Baj 
Pomorski”, na przedstawieniu 
pt. „Przytulak”. Na dzieci 
czekała niespodzianka.Zamiast 
ogromnej sali z krzesłami 
i dużej sceny, maluchy w 
skarpetach wkroczyły do 
bajecznie kolorowego pokoju 
zabaw, wyłożonego miękkimi 
kocami, którymi obito podłogę 
i ściany. Do siedzenia miały 
przygotowane poduszeczki 
i wałki. Uśmiechnięte, 
wielobarwne postaci: Ola, Ala i 
Jaś przywitały dzieci i rozpoczęły prostą opowieść 
o kolorach, kształtach, zwierzątkach, wzajemnej 
sympatii.  W barwnej formie, wśród przestrzeni 
gry, bez podziału na scenę i widownię aktorzy 
skupili uwagę dzieci i pobudzili ich ciekawość 

–  i to się im udało wspaniale. Mali widzowie ze 
skupieniem oglądali spektakl, potem z radością 
uczestniczyli w zabawie. Tego dnia teatr stał 
się zaczarowanym miejscem, do którego z 
pewnością  będzie warto powrócić.

I.Markiewicz

Kalendarz grudniowych wydarzeń i spotkań  
kulturalnych w gminie

PARAFIE W GMINIE

Zakończenie peregrynacji
Parafi a  Rzymsko – 

Katolicka pw. św. Mikołaja biskupa
w Chełmży  była ostatnią z parafi i z obszaru 
Gminy Chełmża, gdzie kopia obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej zakończyła  
wędrówkę po wszystkich pięciu parafi ach w 
gminie. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
pozostawił w każdym uczestniczącym w tym 
wyjątkowym wydarzeniu cudowne przeżycia. 
Matka Boża sama przyszła do nas ludzi, żal 
było ją żegnać kiedy opuszczała parafi ę w 

Chełmży. Żegnając Jej obraz ,prosiliśmy „ 
zostań w naszych sercach ,bądź nam Matką”. 
Na kolejne takie spotkanie z Jasnogórską Panią 
możemy liczyć za 50 lat….                           KO

Na zdj.: Parafi anie z Parafi i pw. NMP w Kiełbasinie. 
Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedziła 
w gminie parafi e w: Chełmży, Dźwierznie, Grzywnie, 
Nawrze i Kiełbasinie.


