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WIOSNA W GMINIE

Tegoroczna wiosna zbytnio z nadejściem się nie spieszyła, 
przecząc katastrofi cznym wizjom ocieplania klimatu. Jednak 
już nadeszła i zagościła na dobre. Jadąc przez obszar naszej gminy 
widać połacie zielonych ozimin i rolników, którzy przystąpili do 
pierwszych zabiegów agrotechnicznych na swoich areałach. Uwagę 
zwracają uporządkowane centra wsi, na terenie których do pierwszych 
wiosennych prac przystąpili pracownicy sezonowi zatrudnieni przez 
UG Chełmża. O nadejściu wiosny świadczą również popołudniami 
gwarne place zabaw.

KO

TESTY GIMNAZJALNE 2013’

W dniach 23-25.04.br łącznie 107 uczniów III klas gimnazjum 
w Głuchowie i w Pluskowęsach sprawdziło swoją wiedzę na egzaminie 
gimnazjalnym przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 
Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki 
przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie 
otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze 
świadectwem szkolnym.
Na zdj.: Gimnazjaliści z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach

KO

PROGRAM UROCZYSTOŚCIPROGRAM UROCZYSTOŚCI

- Prezentacja Gimnazjum 
- Koncert inaugurujący uroczystość w wykonaniu 
orkiestry CAMPANELLA z Cekcyna
- Uroczyste otwarcie kompleksu boisk
- Atrakcje sportowo – rekreacyjne towarzyszą-
ce uroczystości: towarzyskie mecze piłkarskie, 
rodzinne zabawy z konkurencjami sportowymi, 
atrakcje dla dzieci; 

Organizatorzy: Wójt Gminy Chełmża 
i Radny Sołectwa Pluskowęsy –Zalesie

Inwestycja współfi nansowana przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.
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Zatrudnienie w gminie

Zadbają o nasze wsie
Wzorem lat ubiegłych Urząd 

Gminy Chełmża  rozpoczął  zatrudnienie 
pracowników terenowych w ramach 
porozumienia  z Powiatowym Urzędem Pracy 
dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu Oddział  
w Chełmży    o zorganizowanie prac społecznie 
użytecznych.

W ramach porozumienia zatrudnienie 
docelowo otrzyma 20 osób długotrwale  
bezrobotnych bez prawa do zasiłku  z obszaru 
Gminy na okres od 02.04.br. do 31.11.br.
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 
Toruńskiego Oddział w Chełmży refunduje 
z Funduszu Pracy 60 % kwoty minimalnego 
świadczenia za każdą godzinę wykonywania 
prac społecznie użytecznych. Na terenie Gminy 
Chełmża  pracę   od   09  kwietnia  br. rozpoczęło 
16 osób w następujących miejscowościach: 
Grzywna, Dźwierzno,  Januszewo,  Kończewice, 
Mirakowo,  Morczyny, Nawra, Pluskowęsy, 
Skąpe, Świętosław, Bocień, Sławkowo, Bielczyny, 
Kuczwały, Kiełbasin, Browina,  Brąchnówko. Do 
obowiązków wspomnianej grupy pracowników 
należą na terenie przyporządkowanego sołectwa 
następujące prace : grabienie trawników, 
usuwanie chwastów, podlewanie kwiatów , 
utrzymanie porządku i czystość na przystankach 
wiejskich, przy świetlicach wiejskich i  na terenie 
całej wsi.

Czas pracy każdego z zatrudnionych 
to maksymalnie 10 godzin tygodniowo. Osoby 
te otrzymają wynagrodzenie proporcjonalne 
do przepracowanych godzin. Nadzór nad 
prawidłowym wykonywaniem prac przez 
zatrudnione osoby w poszczególnych wsiach 
sprawują poszczególni  Sołtysi lub Radni.
 Dodatkowo  zostały podpisane dwie 
umowy  z  Powiatowym Urzędem Pracy dla 
Powiatu Toruńskiego w Toruniu Oddział  w 
Chełmży    na odbywanie stażu przez osoby 
bezrobotne   na okres   od  02.04. br.  do  01.10.br.
W ramach tego zatrudnienia pracę znalazły 4 
osoby z terenu Gminy Chełmża w wymiarze 
pełnego etatu. Za wykonaną pracę te osoby 
będą pobierały  z   Powiatowego  Urzędu  Pracy 
dla Powiatu Toruńskiego wynagrodzenie w 
wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych.
Ci pracownicy  będą odpowiedzialni  również 
za utrzymanie czystości i porządku  na terenie 
przydzielonych miejscowości tj. Bielczyny, 
Dziemiony, Głuchowo, Windak, Grzegorz, 
Liznowo, Zelgno.                     Małgorzata Małek

ODNOWY WSI - Kolejne pieniądze dla gminy
W Muzeum Etnografi cznym 

w Toruniu w dniu 8 kwietnia  odbyło się 
podpisanie umów  na dofi nansowanie  
przedsięwzięć związanych z odnową wsi 
w kujawsko-pomorskim regionie. Wśród 
benefi cjentów jest również Gmina Chełmża. 
Umowy na dofi nansowanie dwóch projektów 
pn.” „Zmiana sposobu użytkowania budynku 
„poszkolnego” dawnej Pastorówki na bibliotekę 
samorządową z izbą muzealną” i „Rekultywacja 
oczka wodnego i budowa skweru rekreacyjnego 
w centrum wsi Grzywna” w imieniu samorządu 
gminnego podpisał Wójt Gminy Jacek Czarnecki. 

Na podstawie złożonych wniosków 
dofi nansowanie dla gminy wynosi: 235.000 
zł – na pastorówkę w Zelgnie i 269.000 zł na 
rekultywacje oczka w Grzywnie. Dzięki tym 
środkom dokończona zostanie trwająca od lat 
w etapach  modernizacja budynku pastorówki 
w Zelgnie. Wówczas budynek będzie mógł 
pełnić funkcję  i prowadzić swoją kompleksową 
działalność pod szyldem Centrum Kultury 
i Tradycji. Pierwsze roboty budowlane przy 
budynku pastorówki gmina rozpoczynała 
przy udziale środków z MEN na remont 
dachu. Kolejno w następnych latach do roku 
2010 przy budynku udało się przeprowadzić 
wiele prac modernizacyjnych, które objęły 
m.in.: wymianę stolarki okiennej, wymianę 
wszystkich instalacji oc., wodno-kanalizacyjnej, 
remont pomieszczeń w piwnicach i na parterze, 
wykonanie elewacji budynku. Źródła, które 
do tej pory współfi nansowały te remonty przy 
obiekcie to środki pochodzące z Lokalnej 
Grupy Działania na wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Z obecnych środków w budynku 
wyremontowane zostaną pomieszczenia 
na piętrze i strychu pastorówki. Obiekty 
przystosowane zostaną pod przyszłe funkcje 

miejscowej Biblioteki Samorządowej i Izby 
Muzealnej gromadzącej dziedzictwo kulturowe z 
obszaru Gminy Chełmża.

Z kolei w Grzywnie zrekultywowane 
zostanie istniejące w centrum wsi oczko wodne 
i wybudowany będzie skwer rekreacyjny. Te 
elementy w znaczący sposób podniosą estetykę 
wyglądu centrum tutejszej wsi. 

Marszałek Województwa Piotr 
Całbecki podczas spotkania podziękował 
samorządom za  dotychczasowego 
wykorzystania środków na odnowę i rozwój wsi. 
Wszystkie samorządy, które w obecnym okresie 
programowania aplikowały, mogły liczyć na 
dofi nansowanie.” – Wieś nasza się zmieniła w 
ostatnich latach, nawet już nie pamiętamy jak ona 
wyglądała siedem czy dziesięć lat temu. Jednak 
pozostają  jeszcze obszary, na które w nowej 
perspektywie chcemy się na nich skoncentrować 
i wykorzystać ich możliwości, w tym silne 
strony naszych wsi” – powiedział do obecnych 
samorządowców Marszałek Województwa.

Pomóc ma w tym nowa perspektywa 
fi nansowa na najbliższe lata 2014-2020. 
Kierunki rozwoju województwa na ten 
okres wyznaczy nowa Strategia Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Spójność strategii województwa ze strategiami 
samorządów gminnych ma dać  możliwość  
efektywnego wykorzystania środków. KO

Działki na sprzedaż
Została wszczęta procedura sprzedaży 

nieruchomości gruntowych, położonych  na 
terenie Gminy Chełmża. Rada Gminy Chełmża 
podjęła stosowne uchwały przeznaczając do 
sprzedaży w drodze przetargu wymienione 
niżej nieruchomości w następujących wsiach:   
- Bocień – działka nr 28/2 o pow. 0,6400 ha, 
klasy RIIIb - dla tej nieruchomości nie ma 
planu miejscowego i nie wydano decyzji o 
warunkach zabudowy, w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod grunty rolne;
- Zelgno – działka nr 173/1 o pow. 1,3509 ha, 
klasy RIIIb i RIVb - dla tej nieruchomości nie 
ma planu miejscowego i nie wydano decyzji o 
warunkach zabudowy, w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod grunty rolne;
- Dźwierzno – działka nr 50/5 o pow. 0,4333 
ha, klasy RIVa  - dla tej nieruchomości nie ma 
planu miejscowego i nie wydano decyzji o 
warunkach zabudowy, w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną 

jednorodzinną;
- Dźwierzno – działka nr 50/6 o pow. 0,34379 
ha klasy RIVa - dla tej nieruchomości nie ma 
planu miejscowego i nie wydano decyzji o 
warunkach zabudowy, w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną, a w części pod zabudowę 
mieszkaniową;  
- Kończewice -  działka nr 93/1  o pow. 1,8200 
ha, klasy S-RIIIa (sad), w niewielkiej części 
B-RIIIa i dr (droga) - dla tej nieruchomości nie 
ma planu miejscowego i nie wydano decyzji o 
warunkach zabudowy, w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod zabudowę usługowo -  
mieszkaniową;  
Rada Gminy Chełmża podjęła również 
uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży w 
drodze bez przetargowej   nieruchomości we 
wsi Zajączkowo - działka 106/2  o pow. 0,4000 
ha, klasy RIIIb, RIVa, ŁVI (łąki) i w niewielkiej 
części W (wody) na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej 

– działka przylega do rowu melioracyjnego i 
rozdziela teren prywatny; dla tej nieruchomości 
nie ma planu miejscowego i nie wydano decyzji o 
warunkach zabudowy, w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod  grunty rolne.
Cena wywoławcza nieruchomości zostanie 
określona w operacie szacunkowym 
sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Następnie publikowany będzie na okres 21 
dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży. Potem nastąpi ogłoszenie o przetargu. 
Procedura sprzedaży trwa ok. 3do 4 miesięcy.

Teresa Wolin
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Informacja

 Informujemy, iż Gmina Chełmża 
wydała broszurę informacyjną dotyczącą nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Chełmża.  W broszurce znajdują 
się informacje dotyczące gospodarki odpadami 
na terenie gminy, prowadzenia segregacji 
odpadów w gospodarstwach domowych oraz 
przepisy prawa miejscowego. 
Broszurki dostępne są u sołtysów, w  punktach 
bibliotecznych  i w Urzędzie Gminy ul. Wodna 
2,  referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska.
W dniu 26 marca 2013r. ogłoszony został 
przetarg na odbiór i zagospodarowanie  odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Chełmża.

Anna Krupska

LOKALNA GRUPA RYBACKA

DO RYBAKA  PO PIENIĄDZE
 Pieniądze z Lokalnej Grupy 
Rybackiej  Rybak i własne środki pozwolą  
Gminie Chełmża na zagospodarowanie 
terenów i podjęcie inicjatyw integrujących 
mieszkańców i promujących walory terenów 
gminnych położonych przy akwenach 
wodnych. Gmina jest wnioskodawcą  trzech 
złożonych wniosków. Poprzez budowę małej 
infrastruktury zagospodarowany zostanie 
teren pod rekreację w miejscowościach 
Głuchowo nad jeziorem Głuchowskim i w  
Skąpem. Podobnie na swojej atrakcyjności 
zyska  przygotowywany  pod rekreację 
teren przy jeziorze Chełmżyńskim w 
miejscowości Strużal.  Inwestycje z Rybaka 
nie ominą gminnego zagłębia turystycznego 
w Zalesiu. Tutaj w Zalesiu zaplanowana jest 
budowa ścieżki pieszo – rowerowej. Ponadto 
inwestowania w obszar  Gminy Chełmża 
dotyczy wniosek złożony przez Okręg 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu 
na budowę pomostu rekreacyjnego na terenie 
istniejącego ośrodka wypoczynkowego 
w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim. 
Dofi nansowanie kolejnych siedem wniosków, 
których wnioskodawcą jest Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 
pozwoli na promocję obszaru i popularyzację 
obszaru LGR przez organizację festynów 
promocyjnych, organizację wakacyjnego czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży i organizację 
warsztatów kulinarnych w latach 2013-
2014. CIK zamierza pozyskać od Lokalnej 
Grupy Rybackiej na ten cel aż 112  tys. zł. 
Dodatkowo PZW Okręg Toruń zainwestuje 
również na terenie Gminy Chełmża w budowę 
infrastruktury turystyczno-wędkarskiej nad 
jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości 
Zalesie. Elementami infrastruktury będą 
m.in.: drogi dojazdowe, spacerowe i parkingi,  
pomosty wędkarskie do cumowania łodzi i 
slip oraz miejsca wypoczynku i biwakowania. 
Inwestycja zrealizowana zostanie na działkach 
łączących się z linią brzegową jeziora. 
Szacowany koszt inwestycji to 510.386  zł. 
Z kolei na konkurs w zakresie Ochrony 
środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na 
obszarach zależnych od rybactwa wnioski 
złożyły z gminy dwie jednostki OSP Skąpe i 
OSP Zelgno. W Skąpem za pozyskane środki 
z LGR Rybak zrekultywowany zostanie 
istniejący we wsi zbiornik wodny, a OSP 
Zelgno zakupi motopompę pożarniczą. 
Wniosek w tym samym działaniu złożyła 
również Fundacja ZG, która w partnerstwie 
z naszą gminą zamierzają opracować i 
promować Szlak Pomników Przyrody na 
obszarze Gminy Chełmża.

KO

UWAGA 
INTERESANCI UG

Informuje się mieszkańców Gminy 
Chełmża, że Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska został przeniesiony do 
biura po Spółce WODKAN. 
Biuro jest czynne : poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek od godz. 700-
1500, a we wtorki od 730 do 1530, tel. 
56 675-60-76 wew. 54.

Anna  Krupska

ZAGOSPODAROWANIE GMINY

Gminna  Komisja  Urbanistyczna obraduje  
Tematy i 

sprawy związane z 
z a g o s p o d a r o w a n i e m 
przestrzennym Gminy 
Chełmża rozstrzyga na 
bieżąco podczas regularnych 
spotkań Gminna Komisja 
Urbanistyczna.   Komisję 
tą reprezentują urbaniści 
z regionu: Adam  Wincek, 
Antoni Pawski, Szczepan  
Burak, Elżbieta Przyjemska  
- Kociołek, Hanna  Zygmont 
i Romualda Jagielska. 
Komisja opracowuje opinie 
w sprawach dotyczących: 
projektów studium 
uwarunkowań rozwoju i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta lub projektów zmiany studium ,  projektów 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego lub projektów ich zmian,  analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy, oceny postępów w opracowywaniu 
planów miejscowych oraz wieloletnich 
programów ich sporządzenia.
Podczas ostatniego posiedzenia jednym z 
tematów  była koncepcja zagospodarowania 
terenu Grzywna. Przedstawiony  został również  

do zaopiniowania projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal. 
Tematem omawianym były również wnioski 
ANR o zmiany do studium w Nowej Chełmży 
i Dźwierznie. Omówione zostały propozycje  
terenów inwestycyjnych pod kątem „małej strefy 
ekonomicznej”. Kolejnym z punktów  tematów 
spotkania  był zakres opracowania planu 
zagospodarowania Kończewic.

KO

Samorząd Gminny

Rada Gminy znów 
w komplecie

Na początku  obrad XXXI Sesji 
Rady Gminy Chełmża  Przewodniczący  Rady  
Janusz Iwański  wręczył  pani Magdalenie 
Kopik  zaświadczenie o wyborze na Radną 
Gminy Chełmża. Następnie pani   Magdalena 
Kopik złożyła uroczyste ślubowanie. Pani 
Radna reprezentuje w gminie  okręg wyborczy 
nr 9 (granice okręgu: Mirakowo, Kiełbasin). 
Miejsce w Radzie zapewniło kandydaturze 
Radnej  91 głosów poparcia  wśród wyborców.

KO
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ROLNICTWO

Podatek rolny po nowemu
W kwietniu tego roku Sejm RP 

przyjął nowelizację ustawy o podatku rolnym, 
zmieniającą metodę jego obliczania. Dzięki 
temu wysokość podatku rolnego ma być 
mniej zależna od wahań rynkowych i bardziej 
przewidywalna dla rolników. Zmiany te 
pozwolą także organom gminnym łatwiej 
planować przychody z tytułu tego podatku. 
Obecnie podstawą obliczania wysokości podatku 
rolnego jest średnia cena skupu żyta i wielkość 
gruntów objętych podatkiem. W przypadku 
gruntów gospodarstw rolnych, podatek może 
maksymalnie wynosić równowartość ceny 2,5 
kwintala żyta od 1 hektara przeliczeniowego. 
W przypadku innych gruntów – maksymalnie 
równowartość ceny 5 kwintali żyta. Aktualnie 
średnią cenę skupu żyta oblicza się na podstawie 
danych z pierwszych 3 kwartałów roku 
poprzedzającego rok podatkowy. Nowelizacja 
przewiduje wydłużenie tego okresu do 11 
kwartałów, na które będą się składać 3 pierwsze 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy 
oraz 8 kwartałów bezpośrednio poprzedzających 
rok poprzedzający rok podatkowy. Na przykład 
podstawą wyliczenia stawki podatku rolnego 
na 2014 rok będzie średnia cena skupu żyta z 
okresu 2011, 2012 oraz 9 pierwszych miesięcy 
2013 roku.  Wyliczona w ten sposób stawka 
jest maksymalną, jaka może być zastosowana. 
Rada Gminy ma prawo w drodze uchwały 
obniżyć wysokość średniej ceny skupu żyta z 
maksymalnej (ustawowej) do ustalonej przez 
siebie innej stawki i w ten sposób ustalić 
wysokość podatku rolnego obowiązującego na 
terenie danej Gminy.

K.Bober

Nowe technologie w edukacji

INAUGURACJA CYFROWEJ SZKOŁY
W Szkole Podstawowej 

w Sławkowie im. Mikołaja 
Kopernika odbyła się 
lekcja otwarta matematyki 
inaugurująca wdrażany w tej 
placówce program „Cyfrowa 
Szkoła”. Uczniowie klasy 
IV do udziału we wspólnej 
lekcji zaprosili Wójta Gminy 
Chełmża Jacka Czarneckiego 
i Radnych Gminnych, którzy 
zapoznali się ze sposobem 
prowadzenie lekcji przy użyciu 
technologii informacyjno – 
komunikacyjnej. Uczniowie 
podczas lekcji rozwiązywali 
zadania z wykorzystaniem 
komputerów i interaktywnej 
tablicy, pokazali jak należy rozwiązać przesłany 
przez nauczyciela drogą e-mailową test 
sprawdzający i odesłać go do sprawdzenia. 
Lekcję poprowadziła w obecności gości pani 
Hanna Masłowska, nauczyciel matematyki i 
informatyki w szkole. Dzięki pozyskanym przez 
miejscową szkołę środkom z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w kwocie 59.430 zł w 
ramach programu „Cyfrowa Szkoła” i udziałowi 
samorządu gminnego w kwocie 30 tys. zł 
uczniowie dzisiaj korzystają z 21 laptopów, 
nauczyciele mają do dyspozycji 6 notebooków. 
Dodatkowo szkoła dysponuje wizualizerem, 
ekranem projekcyjnym, projektorem, tablicą 
interaktywną i wielofunkcyjną drukarką 
laserową. Dzięki tym urządzeniom nauczyciele 

mogą przedstawiać uczniom 
zagadnienia w formie prezentacji 
przy jednoczesnym wykorzystaniu 
internetu. Tak zastosowane 
rozwiązania uatrakcyjniają zajęcia 
i zwiększają zainteresowanie 
młodzieży w zakresie wielu 
przedmiotów. W szkole we wdrażanie 
programu zaangażowanych jest 
sześciu nauczycieli. Dzięki pięciu 
punktom bezprzewodowego 
internetu na terenie szkoły, zestaw 
laptopów może być bez przeszkód 
przemieszczany pomiędzy klasami 
za pomocą specjalnej przenośnej 
szafy.

KO

Gminna Brygada Budowlana

„Dziadka” ŻUKA zastąpi  IVECO
Początek nowego roku 

kojarzy się z zimą, śniegiem, ale 
nam najbardziej jednak kojarzyć 
się będzie z nowym gminnym 
nabytkiem. Niebieski pojazd marki 
ŻUK dużo rzadziej pojawiać się 
będzie już na gminnych drogach. Jego 
miejsce zajmie IVECO DAILY, którym 
odtąd poruszać się będzie grupa 
budowlana Gminy Chełmża. Biel 
pojazdu kojarzyć się może z nowym 
rozdziałem ich pracy pisanym od zera 
przez naszych współpracowników. 
Dzięki nowemu autu pojawiać się 
będą szybciej i pracować sprawniej. 
Można żywić nadzieję, że nowe auto 
stanie się wizytówką naszej gminy wraz z tymi, którzy go obsługują.

Krzysztof Makowiecki

Podążając śladami 
Błogosławionej Juty…

10.05.2013 r. Bielczyny
godz. 19.00 – Msza Św.

11.05.2013 r. Chełmża – Bielczyny
Pielgrzymka do Sanktuarium
godz. 11.00 – wymarsz pielgrzymki z Chełmży 
w kierunku Sanktuarium w Bielczynach ( 
zbiórka parking przy TESCO)

Uroczystości w Sanktuarium w Bielczynach
godz. 12.00 - Uroczysta Msza św. 
godz. 13.30 -  podsumowanie konkursu 
plastycznego pod nazwą „ Życie i działalność 
Bł. Juty z Bielczyn”,  wystawa pokonkursowa 
Festyn dla pielgrzymów – teren przy świetlicy 
wiejskiej
W programie:
-  występy scholii parafi alnych;
- konkursy dla dzieci i rodzin;
- pokazy sprzętu strażackiego, zjeżdżalnie 
dla najmłodszych, tradycyjna grochówka dla   
pielgrzymów.
- zabawa taneczna ( do 24.00 godz.)
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Samorządowy serwis informacyjny

INWESTYCJE GMINNE W SOŁECTWACH
Zima czasem remontów
Dla niektórych zima to czas odpoczynku, jednak 
nie dla brygady budowlanej Gminy Chełmża. 
Co prawda nie było widać ich na terenie 
gminy, ale za to ich  działania przeniosły się do 
wewnątrz budynków. Nowa jakość wyglądu 
klatek schodowych budynków wielorodzinnych 
w Głuchowie i Kończewicach od razu rzuca się 
w oczy. Efekt pracy naszych budowlańców jest 
widoczny. Wniosek nasuwa się więc oczywisty: 
w sen zimowy to oni jednak nie zapadają.

Krok za krokiem
Stosunkowo niedawno Sołectwo Grzegorz za 
pieniądze z Funduszu Sołeckiego odświeżyło 
sobie salę świetlicową i wyremontowało estradę.  
W roku obecnym mieszkańcy planują jeszcze 
ocieplenie sufi tu. W ten właśnie sposób małymi 
krokami ta często używana świetlica przybierze 
nowy kształt i przyciągać będzie nowych 
użytkowników.

Straż z nową jakością 
OSP Skąpe wzbogaci się wkrótce o 
schludnie wykonane toalety, których remont 
przeprowadza obecnie grupa budowlana 
Gminy Chełmża. Sanitariaty i prysznic 
zapewnią minimum socjalne dla strażaków 
ochotników ze Skąpego. W ten sposób  miejscowa 
remiza będzie remizą z prawdziwego zdarzenia.

Orlik się zbroi
W roku obecnym mieszkańcy gminy mogą 
korzystać już z dwóch boisk wielofunkcyjnych 
ORLIK 2012 w Grzywnie i Pluskowęsach. Ten 
drugi rusza w tym roku. Schludne szatnie i nowy 
sprzęt sportowy czekają na amatorów zdrowego 
trybu życia. Położenie sprzyja wykorzystaniu 
obiektu przez młodzież szkolną Warto, aby 
również dorośli aktywnie zaczęli spędzać czas. 
Warunki ku temu są, potrzeba tylko chęci.

Krzysztof Makowiecki

POMAGAMY MIESZKAŃCOM

ROZPOCZĘLI 
BUDOWĘ DOMU

W minionym roku w sierpniu 
na terenie wsi Pluskowęsy doszło do 
katastrofy budowlanej. Rodzina państwa 
Talarek całkowicie straciła część budynku o 
przeznaczeniu gospodarczym. Przygotowana 
wówczas ekspertyza wykazała, że część 
mieszkalna uszkodzonego budynku również 
nie nadawała się do zamieszkania. W okresie 
zimowym rodzina zamieszkiwała w tzw. 
„letniaku”. 

W związku z prowadzoną akcją 
pomocy pokryto koszty dotyczące: ekspertyzy 
budynku, wywozu gruzu, sporządzenia mapy, 
sporządzenia projektu budynku inwentarskiego, 
opracowania projektu budynku mieszkalnego, 
zakupu materiałów budowlanych. 
Suma powyższych kosztów wyniosła 30.000 zł. 
Dodatkowo na specjalnie utworzone konto od 
darczyńców wpłynęło ponad 10.000 zł. 
Obecnie rodzina przygotowuje się do rozpoczęcia 
budowy. Dotychczas uzyskano pozwolenie na 
budowę. Kolejne etapy działań to zgłoszenie 
rozpoczęcia robót budowanych oraz wystąpienie 
o dziennik budowy.

B.K.

Działalność Spółki

WODKAN W DZIAŁANIU
Zakład Usług Komunalnych 

WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej 
Chełmży w dniu 02.04.2013 roku obchodził 
pierwszy rok  swojej działalności. Podstawowa 
działalność jaką przez ten rok zajmowała 
się Spółka to wydobycie, uzdatnienie i 
sprzedaż wody pitnej z ujęć podziemnych 
oraz odprowadzenie ścieków komunalnych 
od mieszkańców Gminy Chełmża. WODKAN 
eksploatuje trzy stacje uzdatniania wody w 
miejscowościach Dziemiony, Nawra oraz 
Morczyny należące do Gminy Chełmża. Woda 
uzdatniona sprzedana w tym okresie spełniała 
wszelkie wymagania fi zyko-chemiczne, jest 
badana i monitorowana systematycznie przez 
Powiatową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną 
w Toruniu. WODKAN administruje także 
oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną w 
Zelgnie, gdzie jakość uzdatnionego ścieku 
kontroluje laboratorium badawcze z odpowiednią 
akredytacją. Na bieżąco usuwane były awarie 

sieci wodociągowych, przyłączy a także 
udrażnianie zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Poza podstawową działalnością 
Spółka przez ten rok wykonywała przyłącza 
wodno-kanalizacyjne, usługi koparko-
ładowarką, prace na rzecz Gminnej 
Spółki Wodnej, pomoc Gminnej Ekipie 
Budowlanej przy budowie chodników, 
pracach transportowych itp. Na zlecenie 
Gminy Wodkan budował nowy wodociąg w 
Nowej Chełmży na ul Szczypiorskiego oraz 
przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach 
Kończewice, Nowa Chełmża oraz 
Pluskowęsy.      Wykonywane były także 
usługi wozem asenizacyjnym przy opróżnianiu 
szamb domowych, przyzagrodowych 
oczyszczalni ścieków oraz wywozu gnojowicy. 
Pracownicy Spółki brali udział w naprawach 
dróg gminnych, poboczy dróg oraz równaniu 
nawierzchni dróg szutrowych na terenie całej 
gminy. Pracownicy Spółki brali udział w 

usuwaniu dzikich wysypisk śmieci, sprzątaniu 
świata a także selektywnej zbiórce odpadów 
w miesiącu listopadzie. WODKAN zajmował 
się także wykaszaniem terenów zielonych w 
centrach wsi a także poboczy dróg gminnych. 
W miesiącach zimowych koparko-ładowarka, 
ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem pracowały 
przy odśnieżaniu dróg, usuwaniu gołoledzi i 
błota pośniegowego. 

Od stycznia 2013 roku Spółka zajmuje 
się także dowozem dzieci i młodzieży do 
szkół podstawowych i gimnazjów na terenie 
Gminy Chełmża. Zakład Usług Komunalnych 
WODKAN Sp. z o.o. ma nowe Biuro Obsługi 
Klienta na ul Paderewskiego 11. W chwili obecnej 
WODKAN wykonuje prace z porządkowaniem 
terenu pod dożynki w miejscowości Zajączkowo, 
a także prace przy wewnętrznych instalacjach 
wodociągowo-kanalizacyjnych i centralnego 
ogrzewania w świetlicach wiejskich i budynkach 
komunalnych należących do Gminy Chełmża. 

Mariusz Gumiński

Na zdj.: Nową siedzibę Spółki w pierwszą rocznicę 
działalności odwiedził Wójt Gminy Jacek Czarnecki.



Sprawy obywatelskie
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WĘDKARSTWO W REGIONIE

Okręg  PZW Toruń po wyborach
Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Toruniu  jest po wyborach 
władz i organów Okręgu na nową   czteroletnią  
kadencję. Związek przez kolejną już kadencję 
poprowadzi Prezes Mirosław Purzycki. 

Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Toruniu swoją działalność  
rozpoczynał w 1975 roku - obecnie użytkuje 
14606 ha wód (w tym: jezior 8143,9 ha oraz 
6463 ha rzek z Wisłą na czele), które tylko w 
roku 2012 zarybione zostały  za kwotę blisko 
3 mln zł .  W ramach działań Okręg przygotowuje 
młodzież do obcowania z przyrodą oraz uczy 
odpowiedzialności za jej stan, działa na rzecz 
ochrony ekosystemów wodnych i inwestuje w 
infrastrukturę przyjeziorną.

Poprosiłam Pana Prezesa o krótką 
wypowiedź na temat  obecnej sytuacji i 
przyszłości Związku.
- Panie Prezesie, jaka jest aktualna sytuacja  
Okręgu ? 

Prezes M. Purzycki:  W latach 
1980/1990 nasza organizacja liczyła blisko 
dwukrotnie więcej członków niż obecnie – były 
to jednak zupełnie inne warunki działania . Nasz 
Okręg liczy  aktualnie prawie 14 tyś . członków, 
którzy skupieni są w 57 Kołach. Sytuacja  
fi nansowa Okręgu jest trudna, ale stabilna 
fi nansowo . Podejmujemy wiele działań na rzecz 
ochrony środowiska , nad ochroną ekosystemów. 
Naczelny cel  priorytetowy  to  wszelkie działania 
na rzecz  wędkarzy – zapewnienie naszym 
członkom atrakcyjnych wód . Prowadzona  przez 
nas  racjonalna gospodarka wędkarsko – rybacka  
została  zauważona  i doceniona  przez władze 
Województwa – w roku 2010 otrzymaliśmy 
„Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego”, a w roku 2012 Nagrodę 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w kategorii Ochrona Środowiska . 
- Związek w ostatnim czasie ma coraz więcej 

możliwości korzystania ze 
środków unijnych chociażby 
przez LGR RYBAK. Efekty 
inwestowania w infrastrukturę 
już niebawem widoczne  będą 
na terenie Gminy Chełmża. Z 
czego skorzystać będą mogli 
mieszkańcy?
Prezes M. Purzycki:  
Funkcjonowanie LGR-ów 
pozwala nam na zdobycie 
nowych, dodatkowych środków 
na działanie i poprawę 
infrastruktury wędkarskiej 
niezbędnej do realizacji innych, 
ważnych celów statutowych . 
Nie licząc festynów promujących 
nasz region, których byliśmy 
współorganizatorami np. 
w Zalesiu nad j. Chełmżyńskim w czerwcu 
2012 roku,  na terenie działania LGR Rybak 
już pracuje i chroni nasze wody  zakupiony 
ze środków LGR-u specjalistyczny samochód 
patrolowy do ochrony wód  - wartość samochodu 
to kwota ponad 245 tyś. zł. Aktualnie trwają 
przygotowania do zagospodarowania terenu nad 
jeziorem Głuchowskim, budowa pomostu nad 
jeziorem Chełmżyńskim w Zalesiu oraz budowa 
całej infrastruktury turystyczno-wędkarskiej w 
Zalesiu. Będzie ona służyła  mieszkańcom naszego 
Regionu, wędkarzom i gościom coraz licznej 
odwiedzającym nasz Region . 
- Związek podejmuje wszelkie starania o 
powrót jesiotra do naszych rzek. To trudne i 
kosztowne zabiegi.
Prezes M. Purzycki:  Okręg posiada  w  Zespole 
Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy 
k. Brodnicy,  nowoczesny ośrodek  wylęgu i 
podchowu jesiotra, który wybudowany  w 
roku 2009 i rozbudowany został  w kolejnych 
latach za kwotę prawie 6 mln zł  ze środków 

pozyskanych z Narodowego Funduszu Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska  i Ekofunduszu w 
Warszawie. Trwają w nim pionierskie starania o 
powrót rodzimego gatunku jesiotra do naszych 
rzek i wód Bałtyku. Restytucja jesiotra jest 
trudna i kosztowna, a na jej efekty trzeba czekać 
kilkanaście lat.  W ramach realizowanego 
przez ośrodek w Grzmięcy programu powrotu 
jesiotra do naszych rzek i Bałtyku, planuje się 
wyhodowanie 50 tys. sztuk narybku jesiotra 
rocznie.  Taka ilość wystarczy na stopniowe 
zarybienie najpierw Drwęcy i  Wisły .  Samce 
osiągają gotowość rozrodczą w wieku 12 lat, 
a samice - 14. Po osiągnięciu tego wieku ryby 
opuszczają morze i wpływają do rzek, aby odbyć 
tarło i złożyć ikrę. Jesiotr może żyć nawet 80 lat. 
W Polsce ostatniego jesiotra złowiono w 1965 
roku w Wiśle pod Chełmnem.

Powyższe przykłady działalności to 
znak, że Związek podąża  w dobrym kierunku, 
a  mieszkańcy  i wędkarze Okręgu to dostrzegają.
Dziękuję za rozmowę.

K. Orłowska

Na zdj.: Prezes Mirosław Purzycki  podczas ubiegłorocznego festynu 
w Zalesiu pn.”Jesiotr powraca”.

Bezpieczeństwo

Ostrożnie z używaniem domowych butli z gazem
 Sprawne technicznie butle z gazem 
płynnym powinny być ustawiane w miejscach 
łatwo dostępnych. W odniesieniu do budynków 
mieszkalnych muszą być spełnione następujące 
warunki: 
- w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku 
mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 
butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, 
zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe. Butle 
te powinny być podłączone do instalacji. 
- odległość butli od powierzchni promieniujących 
ciepłem (tj. grzejniki, piece, itp.) oraz elementów 
instalacji elektrycznej, które mogą powodować 
iskrzenie (tj. włączniki elektryczne, gniazda 
wtykowe, dzwonki elektryczne, itp.) powinna 
wynosić co najmniej 1 m. 
- jeżeli butlę umieszczono w szafce lub obudowie, 
wówczas w drzwiach lub ściance szafk i należy 
wykonać w najniższym i najwyższym punkcie 
otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką . 
- butle powinny być ustawione w pozycji 

pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, 
przewróceniem lub dostępem dzieci, itp., 
- temperatura pomieszczeń, w których mają 
pozostawić butle napełnione gazem nie może 
przekraczać 35 st. C, 
- butli i odbiorników w żadnym przypadku 
nie wolno umieszczać w piwnicy ani w 
pomieszczeniach, w których podłoga znajduje 
się poniżej poziomu terenu. 
Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno 
umieszczać w: 
- szybach instalacyjnych budynków,
- pomieszczeniach sypialnych i kotłowniach,
- garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się 
pojazdy samochodowe,
- na strychach. 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa: 
- pomieszczenia, w których zainstalowano 
przewody i urządzenia gazowe należy regularnie 
wietrzyć,
- jeżeli w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach 

gazu obowiązuje zakaz używania ognia, 
- po zakończeniu używania odbiorników gazu 
należy zamknąć wszystkie kurki 

W przypadku butli po gazie 
płynnym (pustych) należy zachować te same 
zasady bezpieczeństwa co w przypadku butli 
napełnionych, gdyż zawierają one opary gazu. 
Kontrolowanie butli propan-butan:
1.  Węże przy butlach należy wymieniać co  4 
lata , gdyż z upływem czasu ulegają one zużyciu 
lub pęknięciu.
2.  Węże powinny mieć długość co najmniej  1,5 
m , a na obu ich końcach  -  prawidłowo założone 
opaski  zaciskowe. 
3.  Należy zawsze używać węży przeznaczonych 
do gazu płynnego.
4.  Reduktory ciśnienia należy wymieniać co  5 
lat , stosując wyłącznie zatwierdzone zamienniki.

Dionizy Machalski



 KURENDA                                                                   GAZETA GMINY CHEŁMŻA                                                                                str. 7

Sprawy obywatelskie

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

Przeżyli z sobą tyle lat!

W tym roku mamy w gminie już  kolejnych Dostojnych 
Jubilatów.  Okrągły jubileusz 50-lecia małżeństwa przeżywali ostatnio 
Państwo Irena i Stanisław Tecmer z Drzonówka i Państwo Helena i Jan 

Sobieszek z Mirakowa. Jubilaci  odebrali z rąk  Wójta Gminy Chełmża 
Jacka Czarneckiego i w obecności Kierownika USC w Chełmży medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP.      KO

W dniu 10 kwietnia odbyło się 
w Urzędzie Gminy w Chełmży pierwsze 
w tym roku posiedzenie Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Ośrodka 
Zdrowia w Zelgnie. Na spotkaniu Rada 
Społeczna przede wszystkim skupiła się na 
działalności fi nansowej Ośrodka. Kierownik 
Pan Jarosław Pikus przedstawił plan fi nansowy 
na 2013, który został zaopiniowany przez Radę 
stosowną uchwałą. 
 By móc zatwierdzić plan działania 
na rok przyszły należało dokonać rozliczenia 
roku ubiegłego. W tym zakresie Kierownik 
przy pomocy księgowej przygotował roczne 
sprawozdanie fi nansowe za 2012rok. Ważne 
jest, że rok ubiegły udało się zamknąć dodatnim 
wynikiem fi nansowym czyli zyskiem. 
Sprawozdanie  fi nansowe  Ośrodka za 2012r.  
zaopiniuje uchwała Rady Gminy Chełmża 
podjęta na kwietniowej Sesji RG. 
        Kierownik Ośrodka nawiązał do 
zmian w służbie zdrowia szczególnie tych 
związanych z wprowadzeniem systemu e-WUŚ 
( Elektroniczna Weryfi kacja Uprawnień 
Świadczeniobiorców), który umożliwia 
natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta 
do świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych. Wprowadzane 
zmiany zobowiązują do doposażenia jednostki 
w różnego rodzaju sprzęt np. komputery, 
oprogramowanie, sprzęt specjalistyczny bądź 
przeprowadzenie drobnych remontów.

O tych wszystkich problemach dnia 
codziennego jak i  potrzebach związanych z 
funkcjonowaniem Ośrodka rozmawiano na 
posiedzeniu Rady Społecznej.    

Anna Feeser-Bering

Służba zdrowia

Z posiedzenia 
Rady Społecznej

EDUKACJA W SZKOŁACH

Segregacja odpadów w Kończewicach
W ramach zaplanowanych w  Szkole 

Podstawowej im ks. L. Poeplau w Kończewicach 
działań  pod hasłem „Uczą się dzieci jak 
segregować śmieci” klasy I-III i IV-VI wzięły 
udział w konkursie na dokończenie historii 
komiksowej oraz hasło promocyjne- dotyczące 
zagospodarowania odpadów elektrycznych i 
elektronicznych. Konkurs zorganizowany był 
przez Szkołę Leśną na Barbarce w ramach projektu 
pn „Kampania promocyjno-informacyjna oraz 
aktywna edukacja dotycząca zagospodarowania 
elektroodpadów na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego, zachodniopomorskiego i 
pomorskiego”.
 Koordynatorem konkursu na terenie SP 
w Kończewicach w klasach I-III była P. E. 

C z a r n e c k a , 
natomiast w 
klasach IV-VI  
- P. I. Kępińska-
Bober.
W kategorii 
klas młodszych 
duży sukces 
odniósł uczeń 
klasy I- Szymon 
Młodzianowski, 
p o d o p i e c z n y 
P. M. Lipowskiej. Komiks Szymona  został 
wyróżniony i nagrodzony.  Gratulujemy sukcesu, 
gdyż konkurencja była duża, a nadesłanych prac 
w tej grupie aż 1127.

Izabela Kępińska-Bober

Organizacje społeczne

PROBOSZCZ  DRUHEM

Prezydium Zarządu OSP Skąpe 
pozytywnie rozpatrzyło wniosek ks. Kanonika 
Krzysztofa Badowskiego, Proboszcza parafi i 
w Chełmży o przyjęcie w szeregi miejscowej 
braci strażackiej.    

Podczas pierwszego wspólnego 
posiedzenia dh ks. Kanonik dokonał 

pamiątkowego wpisu do kroniki i  zapoznał 
się z obowiązkami członka Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W 140-letniej historii miejscowej 
OSP ks. Kanonik Krzysztof Badowski jest 
pierwszym kapłanem, który zechciał być druhem 
ochotnikiem.

KO
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Jak przedszkolacy pod okiem mistrza zostali 
czeladnikami piernikarskimi   

 W lutym, przedszkolacy z Ośrodków 
Przedszkolnych Fundacji „Ziemia Gotyku”, 
funkcjonujących w Zelgnie , Sławkowie, Skąpem 
oraz Głuchowie odwiedzili toruńskie Muzeum 
Piernika. Jest to muzeum interaktywne. W 
zrekonstruowanej XVI- wiecznej piekarni 
odbywa się produkcja pierników według starych 
receptur i przy użyciu tradycyjnych narzędzi. 
Była to dla dzieci niezwykła lekcja historii. 
Polisensorycznie doświadczały tajemnicy 
wypieku, poznając egzotyczne przyprawy i 
historyczne narzędzia. Dzieci wzięły udział w 

pokazie, co niektórzy  śmielsi „terminujący” 
mieszali składniki i wspólnie z mistrzem 
wyrabiali ciasto piernikowe. Każde dziecko 
wyrabiało swojego piernika, korzystając z 
tradycyjnych drewnianych form. Przewodnicy 
po muzeum –mistrz piernikarski oraz wiedźma 
korzenna, oczywiście docenili sumienną pracę 
przedszkolaków, co zostało uhonorowane 
„Listem wyuczonym” i małą słodkością . 
Wkrótce wyjazd do Planetarium w Toruniu. Nie 
możemy doczekać się kolejnych wrażeń…

K. Patalon

Zapiecek w Sławkowie
Na miesiące maj – wrzesień tego 

roku Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża uruchamia dla mieszkańców szkółkę 
rękodzieła ludowego i tradycji pod nazwą 
Zapiecek w Sławkowie. Tym razem miejsce  
spotkań stanowić będzie również obiekt tutejszej 
Poniatówki. Obiekt ten ma stać się przyjaznym, 
ciepłym miejscem z tradycjami. To właśnie 
tutaj zaplanowany został cykl spotkań i zajęć z 
rękodzielnikami i artystami.

To już kolejny projekt, który gminna 
instytucja kultury realizować będzie ze 
środków Unii Europejskiej. Zapiecek to projekt 
współfi nasowany w ramach działania: Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów 
w ramach środków Lokalnej Grupy Działania 
Ziemia Gotyku.
Dodatkowo uczestnicy projektu wezmą udział 
w wyjeździe do Muzeum Etnografi cznego w 
Toruniu celem bezpośredniego zobaczenia 
dawnych obiektów wiejskich i zapoznania się ze  
zwyczajami  i obrzędami oraz sztuką ludową na 
terenie Pomorza i Kujaw.

Projekt ZAPIECEK, to przede 
wszystkim aktywne tradycyjne rzemiosło 
oraz aktywizacja społeczności lokalnych do 
podejmowanie przez nich działań na rzecz 
swoich miejscowości. Do udziału w projekcie  
realizatorzy zapraszajązarówno starsze i młodsze 
pokolenie mieszkańców gminy. Informacji na 
temat projektu udziela CIK  pod numerami  tel. 
56 637 71 29, 691 774 376. Udział w spotkaniach 
jest bezpłatny.

R ealizację projektu podsumuje i 
zakończy zaplanowana na 27 września br. 
impreza promocyjna w Sławkowie tuż przy 
Poniatówce promująca projekt, wytworzone 
dzieła artystyczne i lokalne dziedzictwo. 

KO

Święta minęły – ale o ich tradycjach warto pamiętać
Święta Wielkanocne mają bogatą 

tradycję. W Polsce bardzo pielęgnuje się 
obyczaje i tradycje wielkanocne, których 

jest bardzo wiele. Tradycje wielkanocne 
sprawiają, że te święta stają się wyjątkowe, a 
świąteczne dni są bardziej radosne. Najmłodsi 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzywnie 
w przygotowanym świątecznym występie 
artystycznym nawiązali do Wielkiej Nocy 
i zaprezentowali najważniejsze obyczaje 
wielkanocne trwające od Wielkiego Tygodnia 
po lany poniedziałek. Odpowiednia sceneria 
i akompaniament muzyczny wprowadziły 
uczestników spotkania  w atmosferę Świąt 
Wielkiej Nocy. Spotkaniu towarzyszyło 
również podsumowanie konkursu na 
Najładniejszą Palmę Wielkanocną. Ten 
konkurs w miejscowej szkole odbył się już po 
raz czternasty. 

Na zakończenie Dyrektor szkoły  
Hanna Dorenda i obecny Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki podziękowali młodym aktorom i ich 
opiekunom za występ oraz złożyli społeczności 
szkolnej i przybyłym rodzinom i gościom  
najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

KO

MŁODZI BOHATEROWIE
GRATULACJE DLA RADKA

Radek Hapke – uczeń Gimnazjum w 
Głuchowie za niecodzienną i bohaterską 
postawę, wykazaną  podczas nieszczęśliwego 
zdarzenia, która  pozwoliła uratować życie jego 
najbliższej rodziny został uhonorowany przez 
Wójta Gminy Chełmża.  Podczas spotkania z 
młodzieżą, Zastępca Wójta Kazimierz Bober 
wręczył Radkowi specjalny list gratulacyjny 
i upominek. Do gratulacji dołączył się także 
Dyrektor Gimnazjum Wojciech Rosiński.  
Postawa, którą wykazał się ten młody człowiek 
zasługuje, by być stawianą za wzór wśród 
wszystkich kolegów i koleżanek Radka.

KO
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BIBLIOTEKI W GMINIE

Ruszyła przygoda z ,,Muuvit”...
 Od początku kwietnia Filia 
Biblioteki Samorządowej w Grzyw-
nie przystąpiła do realizacji projektu: 
Muuvit-,,Ruszaj się i odkrywaj świat”. 
Przypomnijmy: ,,Muuvit”..., to projekt 
stworzony z myślą o nowoczesnych bi-
bliotekach i otwartych boiskach. Wyko-
rzystuje doświadczenia fi nskiego progra-
mu z zakresu edukacji prozdrowotnej. 
Projekt polega na aktywnosci fi zycznej, 
za którą dzieci ( 6-12 ) lat zdobywają 
punkty oraz możliwości odbywania w 
bibliotece witrualnej podróży po świe-
cie, połączonej ze zdobywaniem nowej 
wiedzy. Warunkiem koniecznym do re-
alizacji projektu na poziomie lokalnym 
jest współpraca między bibliotekarką 
a animatorem sportowym ,, Orlik „. Animator 
sportowy odpowiada za pierwszy komponent 
projektu tj. ,,Ruszaj się „... natomiast bibliotekar-
ka odpowiada za drugi komponent ,, Odkrywaj 
świat „... Obecna grupa uczestników pn. ,, Wę-
drowcy „ ( 8-10 lat ) liczy 18 osób. ,,Wędrowcy” 

aktywność fi zyczną połączoną ze zdobywaniem 
wiedzy będą nabywać do końca kwietnia. Na-
stępna grupa pod nazwą ,,Odkrywcy „ rozpocz-
nie swoją aktywność z początkiem maja. Przygo-
da z ,, Muuvit”... potrwa do końca sierpnia.

Emilia Chojnacka 

Palmy Wielkanocne 
w Nawrze

Takie  oto palmy  Wielkanocne  zrobiły Panie z 
Nawry  i przekazały do swojego kościoła.

Alicja  Glaszka
SPROSTOWANIE do art. 

„Dostojni Jubilaci z Grzywny” 
KURENDA nr 3(187) 

Marzec 2013’

 W w/w artykule podałam  błędną 
informację na temat pełnionej funkcji przez 
p. H. Marcinkowskiego w KR w Grzywnie. 
Pan Heliodor Marcinkowski w KR Grzywna 
pełni obecnie funkcję  Wiceprezesa Kółka.  
Prezesem KR Grzywna jest p. Kozłowski 
Krzysztof.

K.Orłowska

Klasy Mundurowe w Gimnazjum w Głuchowie
Wywiad  z Szefem Wydziału Rekrutacji WKU w Toruniu
mjr mgr Andrzejem Majda
Uczennica: Jak wspomina Pan czas 
spędzony w Szkole Ofi cerskiej?
Major: Były to wspaniałe czasy, cztery 
lata Szkoły Ofi cerskiej ale początki są 
zawsze trudne a największym proble-
mem było wyjście na przepustkę więc 
chodziliśmy na „lewizny” (wyjście 
bez przepustki do miasta) przez płot 
ogrodzonej szkoły. Kiedyś mój kole-
ga wyskakiwał wieczorem przez płot 
i akurat wyskoczył na kwatermistrza 
Szkoły Ofi cerskiej. Przewrócił go i zo-
baczył, że pewien pułkownik, przepro-
sił go i z powrotem wskoczył do szkoły 
wojskowej. Zbiórka całej jednostki 
była, a pułkownik chciał poznać tego 
podchorążego, który skoczył na niego i go trochę 
poturbował. Oczywiście nikt się nie przyznał.
Uczennica: Które zajęcia lubił Pan najbardziej 
– w-f, strzelanie a może musztrę?
Major: Zawsze byłem sportowcem więc najbar-
dziej myślę, że lubiłem w-f.
Uczennica:  Jakie Pana zdaniem są największe 
wady i zalety zawodu żołnierz?
Major: Największą zaletą jest niesamowita 
przygoda. Żołnierze zawodowi wyjeżdżają na 
szkolenia na całym świecie: do Kanady, Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy 
Holandii czy na misje stabilizacyjne do Czadu, 
Wietnamu, Korei. To są zalety. A wady? Wad nie 
ma, bo jak ja bym tu o wadach mówił, to mundu-
ru bym nie nosił.
Uczennica:  Skoro opowiedział Pan zabawną 
historię, to może była jakaś bardzo stresująca?
Major: Jako artylerzysta, zawsze dużym stre-
sem było oddanie pierwszego ognia z hałbic, ze 
sprzętu artyleryjskiego, bo nie wiadomo było 
gdzie wybuchnie.

Uczennica:  Czy zarobki w wojsku gwarantują 
godne życie w Polsce?
Major: Myślę, że tak. Dzisiaj szeregowy zawodo-
wy zarabia na „czysto” prawie 2.400 zł. Do tego 
dostaje, jeżeli nie ma własnego mieszkania, tzw. 
„za wynajem mieszkania”,  w Toruniu, to kwota 
900 zł.
Uczennica:  Jakie stanowiska zajmują kobiety 
żołnierze?
Major: Kobiety zostają podporucznikami, ofi -
cerami, cztery  czy pięć kobiet jest pełnymi puł-
kownikami.
Uczennica:  A kiedy ostatnio był Pan na strzel-
nicy wojskowej i czy trafi ł Pan w 10? 
Major: Teraz strzela się do tarcz, które imitują 
różne postawy człowieka np. biegnącą, stojącą 
czy zza ukrycia i udało mi się trafi ć, więc myślę, 
że w tym względzie jeszcze nie jest tak źle. 
Cały wywiad dostępny jest  na stronie www  
Gimnazjum w Głuchowie.

Opr. Kamila Tchorzewska

Wieści z sołectw

W Bielczynach wiosnę 
witano, ale zimy nie 

odegnano
Panie z naszego Koła w Bielczynach 

od lat kultywują zwyczaj żegnania zimy i 
powitania wiosny organizując dla dzieci 
palenie Marzanny. Dzieci dnia 21 marca 
w dniu astronomicznej wiosny spotkały 
się w świetlicy wiejskiej i   stąd w orszaku 
z kukłą Marzanny udały się nad jezioro 
Głuchowskie, gdzie ją spaliły. Pogoda niestety 
w tym dniu również nie dopisała, było zimno, 
wiał silny wiatr i niestety pierwszych oznak 
wiosny nie było widać. W świetlicy dla naszych 
odważnych „poszukiwaczy wiosny” czekała 
ciepła herbatka  oraz słodki poczęstunek 
przygotowany przez nas dla dzieci. W 
ceremonii witania wiosny pomagał nam sołtys 
Józef Kowalski, któremu bardzo serdecznie w 
imieniu swoim jak i dzieci bardzo dziękuję.

Przewodnicząca KGW 
Powaszyńska Danuta
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Edukacja i sport
SUKCESY MIESZKANCÓW

Strażak na podium
 Kamil Nartowski 
z  Zakładowej Ochotniczej  
Straży  Pożarnej w  
Kończewicach zajął 
pierwsze miejsca w 
V Międzynarodowym 
Maratonie Straży Pożarnej  
i Służb Ratowniczych w 
Dębnie. Dystans maratonu  
42 km i 195 m  ukończył z 
czasem 2.38.45 s. Zawody 
ukończyło 1340 zawodników 
z całej Polski w tym wielu 
znakomitych biegaczy m.in. z Kenii, Etiopii, Ukrainy i Białorusi. Dębno jest 
stolicą Maratonów Polski, które odbywają się tutaj już od 40 lat. Z tej okazji 
odbyły się tutaj: XXXII  Mistrzostwa Polski Kobiet, XI  Mistrzostwa Polski 
Policjantów  oraz V  Międzynarodowy Maraton Straży Pożarnej i Służb 
Ratowniczych. To  nie  pierwszy sukces pana Kamila . W ubiegłym roku 
zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Wojska Polskiego we Wrocławiu, bo 
pan  Kamil jest jednocześnie żołnierzem zawodowym. Kamil ma  wiele innych 
osiągnięć sportowych na krótszych dystansach . Pod koniec kwietnia zamierza 
również pokonać dystans 42 km i 195 m w Krakowie. Będzie to podsumowanie 
jego dotychczasowych maratonów, by otrzymać Koronę Maratonów Polski.
Życzymy p. Kamilowi powodzenia w realizacji planów sportowych, 
zawodowych oraz osobistych.

Nadesłane

Wieści ze szkół 

MILITARNIE… I PO ANGIELSKU

Klasy mundurowe z Gimnazjum w Głuchowie stają 
przed kolejnym wyzwaniem – specjalistycznym kursem języka 
angielskiego wyd. Express Publishing ‘Command&Control’. Jest 
to kurs przeznaczony dla wojska i innych służb mundurowych. 
Został on dopasowany do potrzeb personelu wojskowego 
przygotowującego się do udziału w operacjach międzynarodowych: 
misjach pokojowych, akcjach pomocy humanitarnej i szkoleniach 
w ramach różnych zgrupowań wojskowych. Kurs ten powstał we 
współpracy z ekspertami wojskowymi. W kl. I realizowane będą 
zajęcia o tematyce wojsk lądowych i lotniczych, w kl. II marynarce 
wojennej, natomiast w kl. III policji. Każdy poziom nauczania 
będzie zakończony egzaminem. Zajęcia będą się odbywały raz w 
tygodniu i będą prowadzone przez  p. Małgorzatę Syrocką-Fornalik 
(anglistkę oraz wychowawcę klasy mundurowej Ic).

M.Syrocka - FornalikEDUKACJA EKOLOGICZNA

Barbarka – nauka i zabawa
Mali odkrywcy w terenie  

 W ramach realizacji programu „Mały Odkrywca” dzieci z oddziału 
przedszkolnego i uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Grzywnie 
wzięli udział w zajęciach terenowych w lasach Barbarki.  Propagując czynny 
wypoczynek, dzieci podzielone na dwie grupy bawiły się w „podchody”. Dużo 
frajdy sprawiało naszym wychowankom szukanie karteczek z zadaniami i ich 
wykonanie. Po zabawie  i sprawdzeniu swoich wiadomości przyrodniczych 
nadszedł czas na wspólne pieczenie kiełbasek. Apetyty dopisywały, co widać 
na zdjęciach. Cztery kiełbaski, potem jeszcze pieczony chleb… i jeszcze by się 
coś zjadło. Kolejnym punktem programu było szaleństwo na placu zabaw. Czas 
tu stanął w miejscu.  Bardzo trudno było dzieciom się z nim rozstać. Niektóre 
maluchy ze łzami w oczach wsiadały do autobusu pytając, kiedy tu wrócimy. A 
wrócimy na pewno jesienią przyszłego roku szkolnego.

Anna Kordowska
Anna Klimas

Kuczwały

Święto Pań
W Kuczwałach 9 marca br. odbył się wiejski Dzień Kobiet. 

Panie pragną podziękować panom: S. Żakowi, Ł. Kowalskiemu, 
R. Jarzynce,p. Prezesowi OSP i Strażakom za podarunki, kwiaty oraz 
przemiłą atmosferę w tym wyjątkowym raz do roku  dla pań dniu.

M.Porowińska

Ekologiczny Zając w Kończewicach 
 Tradycyjnie, 
jak każdego roku przed 
świętami, uczniowie 
naszej szkoły spędzili 
wesoło czas na zabawach  
w i e l k a n o c n y c h . 
P i e r w s z o k l a s i ś c i 
przygotowali świąteczną 
inscenizację, a później 
wszyscy uczniowie 
wesoło bawili się 
podczas konkurencji sportowych z jajkami. Zawody   przeplatane 
były zadaniami związanymi z segregacją odpadów, których 
przy przygotowaniach przedświątecznych nie zabraknie. Starsze 
klasy przygotowały ekologiczne Marzanny, które były później 
„ rozbierane „  do odpowiednich worków na odpady. Uczniowie 
wykazali się dużą znajomością zagadnienia segregacji odpadów. 
Przygotowali wspaniałe transparenty z ekologicznymi hasłami.
 Ponieważ mamy dosyć już zimna ,śniegu i mrozu, postanowiliśmy 
przywołać wiosnę głośnymi okrzykami, idąc przez wieś  z 
transparentami i trąbkami.  Chyba natura nas usłyszała, bo nam 
naszymi głowami przeleciało stado bocianów, wesoło nam machając 
skrzydłami.   Z uśmiechem na twarzach i nagrodami wręczonymi 
za piękne palmy, karty świąteczne , ekologiczne  foldery  udaliśmy 
się do domów , mając nadzieję, że nareszcie  przyjdzie do nas 
prawdziwa wiosna!
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Serwis informarcyjny

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Chełmży przy ul. Toruńskiej 
1, oferuje do sprzedaży ŁADOWACZ – 
CYKLOP. Cena sprzedaży 5000 zł/brutto. 
Zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby 
Spółki w godzinach 8-14, od poniedziałku do 
piątku lub pod nr telefonu;56 675 22 06.

Oferta ważna do 15.05.2013

Urząd Gminy Chełmża, sekretariat - centrala
tel. (56) 675-60-76, 77  lub 78

Fax.(56) 675-60-79
Referat Sprawa Nr wewnętrzny

Wójt - 35
Zastępca Wójta - 36

Referat 
Organizacyjny               

i Spraw 
Obywatelskich

Sekretarz 33
SEKRETARIAT, kancelaria 31 lub 32
Zamówienia publiczne, zdrowie 43
Biuro Rady 46
Dowody osobiste, ewidencja ludności, 
ewidencja działalności gospodarczej, 
dodatki mieszkaniowe, zezwolenia na 
alkohol

44

Sprawy wojskowe, ochotnicze straże 
pożarne, zarządzanie kryzysowe 53

Referat Finansowy
Skarbnik 41
KASA 42
Podatki, czynsze, płatności 39

Referat Planowania  
Przestrzennego, 

Inwestycji i Rozwoju

Kierownik, odśnieżanie, drogownictwo 45
Inwestycje, gospodarka 
nieruchomościami, dzierżawy gruntów, 
sprzedaż gruntów gminnych

37

Planowanie przestrzenne, warunki 
zabudowy, numeracja porządkowa 
budynków, nazwy ulic

47

Referat Gospodarki 
Komunalnej i 

Ochrony Środowiska

Kierownik, wywóz śmieci, ochrona 
środowiska, wycinka drzew, oświetlenie 
uliczne, gminny zasób mieszkaniowy, 
świetlice wiejskie, tereny zielone

54

Straż Gminna Bezpańskie zwierzęta, bezpieczeństwo, 
fotoradar,

56 675 32 52
609 807 315

Promocja, Sport Promocja gminy, KURENDA 53

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół Szkolnictwo, stypendia szkolne

56 675-60-76
(w. 50)
56 675 24 42

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Zasiłki rodzinne, świadczenia 
pielęgnacyjne, zapomogi, becikowe

56 675 60 19
56 675 29 28

Spółka WODKAN Dostawa wody, wywóz nieczystości 
płynnych,  dowóz dzieci do szkół

609 799 164
56 675 66 57

Szkoły

1) Gimnazjum w Pluskowęsach
2) Gimnazjum w Głuchowie
3) Szkoła Podstawowa w Sławkowie
4) Szkoła Podstawowa w 
Kończewicach
5) Szkoła Podstawowa w Zelgnie
6) Szkoła Podstawowa w Grzywnie

1) 56 675 35 68
2) 56 675 78 20
3) 56 675 75 39
4) 56 675 92 36
5) 56 675 98 24
6) 56 675 71 44

Biblioteki

1) Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
2) Filia Biblioteki Samorządowej w 
Głuchowie
3) Filia Biblioteki Samorządowej w 
Grzywnie
4) Filia Biblioteki Samorządowej w 
Skąpem

1) 56 675 98 27
2) 56 675 78 83
3) 56 675 72 12
4) 56 675 87 13

Ośrodki zdrowia 1) Ośrodek Zdrowia w Zelgnie
2) Filia Ośrodka Zdrowia w Nawrze

1) 56 675 98 84
2) 56 675 33 02

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku 56  637 71 29

GOPS – siedziba i pracownicy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chełmży mieści się przy ul. Paderewskiego 
11 (dawny budynek ZDZ). Ośrodek jest czynny  
od  poniedziałku  do piątku w godz.  od  700  do  
1500, natomiast we wtorek  czynny jest w godz. 
od  730 do 1530

PRACOWNICY   GMINNEGO    OŚRODKA  
POMOCY  SPOŁECZNEJ   W  CHEŁMŻY
Anna  Bykowska-  kierownik  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 6  (I 
piętro ),   tel. 56 6756019   wew. 33
Katarzyna Szawczak – Księgowa Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 10  (I 
piętro), tel . 56 6756019 wew. 36

PRACOWNICY  SOCJALNI 
Agnieszka Grajkowska – pracownik socjalny, 
pokój nr 7  (I piętro), tel. 56 6756019 wew. 35
obejmuje swoim działaniem następujące wsie: 
Bielczyny, Bogusławki, Głuchowo, Kiełbasin, 
Kończewice,  Nawra, Parowa Falęcka.
Marzenna Jeziorska- starszy specjalista pracy 
socjalnej, pokój nr 7 (I piętro),  tel.  56 6756019  
wew.31
obejmuje swoim działaniem następujące wsie:  
Bocień, Dziemiony, Drzonówko, Dźwierzno, 
Grzegorz, Januszewo, Liznowo, Skąpe, 
Szerokopas, Świętosław, Witkowo, Zajączkowo,  
Zelgno, Zelgno - Bezdół.
Joanna  Murawska  - pracownik socjalny, pokój 
nr  7 (I piętro), tel. 56 6756019 wew. 35
obejmuje swoim działaniem następujące wsie:  
Mirakowo, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie.
Ponadto  zajmuje się realizacją projektu 
systemowego pt. ,,Zacznij od nowa – aktywne 
działanie”  w ramach projektu PO KL
Elżbieta  Szramowska- specjalista pracy 
socjalnej, pokój nr 7 (I piętro), tel. 56 6756019 
wew. 32
obejmuje swoim działaniem następujące wsie: 
Brąchnówko, Browina, Grzywna, Kuczwały, 
Morczyny, Sławkowo, Strużal

ŚWIADCZENIA  RODZIONNE, FUNDUSZ  
ALIMENTACYJNY
Agnieszka  Pawlak – podinspektor ds świadczeń 
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego , pokój 
nr  8 (I piętro), tel. 56 6752928 
Izabela  Tokarska – pomoc  administracyjna, 
pokój nr  8 (I piętro),  tel. 56 6752928
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