
Wójt Gminy Chełmża
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Radny Pluskowęs – Zalesia 
zapraszają Mieszkańców Gminy Chełmża 

na  JARMARK PLUSKOWĘSKI Z RYBĄ – PLUSKOWĘSY 
Impreza odbędzie się 06 lipca 2013 r. (sobota) 

na terenie rekreacyjnym  w centrum wsi.
  

W programie  jarmarku:
13.00 – Ofi cjalne otwarcie Jarmarku PLuskowęskiego
13.15- 14.00 – Występ kapeli SAMI  SWOI z Rypina
14.00 – 14.30 – Aktywność z wędką – konkursy 
wędkarskie dla publiczności, podsumowanie konkursu 
dla wędkarzy
14.30 – 15.00 – Przegląd twórczości muzycznej lokalnych artystów
15.00 – 16.45 – KONCERT GWIAZDY – ANDRZEJ CIERNIEWSKI
16.45 – 17.15 – Konkurs rodeo dla publiczności z nagrodami
17.15 – 18.30 - Występ kapeli SAMI  SWOI  z Rypina
18.30 – 19.00  Podsumowanie sprzedaży cegiełek „ Wspieramy Młodych 
Piłkarzy z Gminy Chełmża ” z nagrodami
19.00 – Zabawa taneczna przy zespole muzycznym Applause
21.30 – FIRE  SHOW – pokaz sztucznych ogni
03.00 – Zakończenie imprezy.
Poza tym w programie: stoiska producentów, rękodzielników i kolekcjonerów, 
konkurs dla wędkarzy (od godziny 8.00) stoiska z produktami lokalnymi, 
bezpłatne atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnie, koniki, rodeo, kule wodne.

• Przegląd twórczości muzycznej i wokalnej mieszkańców Gminy 
Chelmża

• Podsumowanie Turnieju Wędkarskiego
• Podsumowanie konkursu kulinarnego „Różne smaki ryby”
• Uroczysta inauguracja sezonu godz. 15.30
• Gwiazda święta- Kabaret OTTOgodz.16.00
• Podsumowanie konkursu plastycznego „Podwodny świat 

jezior”
• Stoiska promocyjne
• Degustacje potraw rybnych i nie tylko…
• Wystawa prac konkursowych
• Występy wokalne
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JUBILEUSZOWY V TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Uczestniczki V Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Zelgnie. O nagrodę GRAND PRIX Turnieju rywalizowało w tym roku sześć 
Kół Gospodyń Wiejskich.           Więcej str. 8 i 9

PATRONAT MEDIALNY: Radio GRA, Poza TORUŃ

WÓJT GMINY CHEŁMŻA ZAPRASZA
na  festyn rybacki

ŚWIĘTO RYBY- ZALESIE 2013
23 czerwca 2013 r.

Zalesie , Gmina Chełmża
Teren ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowe-

go nad Jeziorem Chełmżyńskim
Początek imprezy godzina 14.00

Operacja współfi nasowana przez Unię Europejską ze środków fi nansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.



Samorządowy serwis informacyjny
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

Gdzie i kiedy płacimy 
za odpady komunalne?

Dla ułatwienia mieszkańcom Gminy Chełmża 
wykonywania obowiązków w zakresie 
wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Rada Gminy Chełmża na  Sesji w 
dniu 29 maja  2013 ustaliła:
1) inkasentami poboru opłat będą sołtysi na 

terenie swojego sołectwa (w obrębie sołectwa),
2) opłatę będzie można uiszczać  u inkasentów 

pobierających opłatę za wodę – pracowników 
Spółki Wodkan,

3) w siedzibie Spółki Wodkan w Chełmży przy ul. 
Paderewskiego 11 regulując  opłatę za zużytą 
wodę jednocześnie  można będzie dokonać 
opłaty za odpady komunalne,

4) będzie możliwość wniesienia opłaty u 
pracownika fi rmy odbierającej odpady  w dniu  
ich odbioru,

5) kasa Urzędu Gminy w Chełmży przy  ul. 
Wodnej  2  będzie przyjmowała wpłaty od 
poniedziałku do piątku  w godz. od 800 do 1430 ,

6) ponadto nie wychodząc z domu można  uiścić 
opłatę  drogą internetową na konto bankowe 
(o numerze powiadomimy),

Ważne!
Rada Gminy  ustaliła, że za odpady za miesiąc 
lipiec płacimy do końca lipca, za miesiąc sierpień 
do końca sierpnia, itd.

Referat Finansowy

OPIEKA SPOŁECZNA

INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  GOPS
· Ośrodek we współpracy z 
Centrum Integracji Społecznej w Toruniu 
przeprowadził w siedzibie u siebie  wśród 
swoich klientów rekrutację do udziału  w  
projekcie ,,Przystanek Stokrotkowa 22”. Na 
spotkanie zostało zaproszonych 15 osób. Spośród 
przybyłych osób zostały zakwalifi kowane dwie 
panie. Projekt realizowany jest w siedzibie CIS 
w Toruniu, przy ul. Stokrotkowej już od  maja 
2013 r. do lutego 2014 r. Udział w projekcie jest 
bezpłatny. Po ukończeniu szkolenia uczestniczki 
otrzymają certyfi katy potwierdzające zdobyte 
kwalifi kacje zawodowe.
· W związku z realizowanym  przez  
Ośrodek projektem systemowym  pt ,,Zacznij 
odnowa – aktywne działanie” od maja wśród 
klientów Ośrodka przeprowadzana została 
rekrutacja kwalifi kująca do udziału w 
projekcie. Projekt realizowany będzie         w 
okresie od lipca do października br. W 
projekcie ma wziąć udział 31 uczestników, 
w tym: 23 osoby, które wezmą udział w 

kontrakcie socjalny, natomiast 8 osób 
weźmie udział w  Programie Aktywności 
Lokalnej. Ośrodek planuje  zorganizować 
szereg warsztatów  szkoleniowych,  kursów 
zawodowych i specjalistycznego poradnictwa  
psychologicznego. Dla wszystkich uczestników 
zorganizowany zostanie jednodniowy wyjazd 
do Gdańska. Ponadto dla rodzin biorących 
udział w projekcie zostanie zatrudniony asystent 
rodziny.
· Na okres  od 15 maja 2013 r. do 14 
grudnia 2013 r. został zatrudniony asystent 
rodziny. Wynagrodzenie asystenta fi nansowane 
jest ze środków budżetowych Urzędu 
Wojewódzkiego. Swoim wsparciem asystent 
obejmie 10 rodzin. Praca asystenta polegać 
będzie na: sporządzaniui diagnozy  sytuacji 
rodzinnej, prowadzeniu działań pedagogicznych 
w rodzinie, ustaleniu potrzeb i zakresu pomocy 
rodzinie  i  wiele innych skutecznych działań.

Anna  Bykowska

Mieszkańcu Gminy ! 
Oddaj swój głos na SP 

Sławkowo
 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Sławkowie bierze udział 
w ogólnopolskim konkursie „Kolorowe 
boiska ... czyli Szkolna Pierwsza Liga”. 
Szkoła nie posiada nowoczesnego boiska i 
udział w konkursie stwarza szansę na jego 
powstanie. Uczniowie z zapałem i wielkim 
zaangażowaniem przystąpili do wykonania 
makiety, a jej efekt widoczny jest na stronie 
www szkoły. Jednak głosy z samej szkoły nie 
wystarczą, aby przebić się wśród liczebniejszych 
i większych szkół. Dlatego społeczność Szkoły 
Podstawowej w Sławkowie: uczniowie i 
pracownicy zwracają się do mieszkańców 
gminy o głosowanie na ich placówkę.
Liczy się każdy głos! Klikamy link poniżej :
http://www.koloroweboiska.pl/szkola/95.html
Po założeniu konta i zalogowaniu się na 
w/w stronie, potwierdzamy link w poczcie i 
głosujemy na SP im. M Kopernika w Sławkowie.
Uwaga ważne! Są dwie szkoły im. M Kopernika 
uczestniczące we wspomnianym konkursie, 
dlatego przed oddaniem głosu należy 
sprawdzić czy wybrana szkoła to... Sławkowo.
Głosować można codziennie od 23 maja do 23 
czerwca br.

WSZYSTKO O GMINIE

Młodzi uczą się samorządu
 Z okazji 
Dnia Samorządu - 
27 maja w Urzędzie 
Gminy Chełmża 
odbył się konkurs 
z n a j o m o ś c i 
z a g a d n i e ń 
s a m o r z ą d o w y c h 
wśród młodzieży 
szkół podstawowych. 
Każdą ze szkół 
podstawowych z 
gminy reprezentowały 
3-osobowe drużyny. 
Największą wiedzą o 
samorządzie wykazała 
się uczennica SP w 
Zelgnie Zuzanna 
Krupska, która na 37 
pytań udzieliła aż 35 poprawnych odpowiedzi. 
Gratulacje dla zwyciężczyni tegorocznego 
konkursu !
Radę Gminy Chełmża podczas konkursu 
reprezentowali radni gminni: Jolanta Targosz 
i Franciszek Piróg . Konkurs obejmował 
dwie części. W pierwszej części młodzież 
indywidualnie odpowiadała na pytania 
testowe obejmujące tematyką najważniejsze 
zagadnienia z funkcjonowania samorządu 
gminnego. Kilka pytań dotyczyło także 
nowego systemu gospodarki odpadami, który 
niebawem już bo od 1 lipca będzie wdrażany 
w gminie. Na konkurs przygotowanych zostało 
37 pytań. Najwięcej poprawnych odpowiedzi, 
bo aż 35 udzieliła uczennica SP Zelgno 
Zuzanna Krupska zostając zwyciężczynią 
konkursu. Drugie miejsce zajęła Marta Lis, 
a trzecia była Oliwia Wiśniewska, obydwie 
uczennice reprezentujące SP Kończewice.
W drugiej części konkursu drużyny z 

poszczególnych szkół miały za zadanie poznać 
sposób załatwienia konkretnych spraw w 
urzędzie. Młodzież odwiedziła poszczególne 
biura w urzędzie w celu uzyskania potrzebnej 
wiedzy, a następnie zebrane informacje 
zaprezentowane zostały na forum uczestników. 
Konkurs zakończyło podsumowanie i wręczenie 
laureatom nagród. Kwiaty z okazji święta 
samorządu i pracowników samorządowych 
od organizatorów i uczestników konkursu 
otrzymała pani Sekretarz Gminy Chełmża 
Ewa Pudo. Nagrody oraz poczęstunek dla 
uczestników konkursu sfi nansowane zostały 
przez Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża.
Konkurs przygotowały panie: Dorota Woźniak i 
Izabela Kępińska-Bober ze Szkoły Podstawowej 
w Kończewicach.
Dzień Samorządu Terytorialnego – polskie 
święto, obchodzone corocznie 27 maja, uchwalone 
przez Sejm RP w 2000 roku. Święto upamiętnia 
pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 
roku.

KO
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Samorządowy serwis informacyjny

„ Zacznij od nowa – aktywne działanie” czyli projekt unijny
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

W tym roku Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej po raz szósty będzie realizował 
projekt pn. „ Zacznij od nowa – aktywne 
działanie”, który jest współfi nansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

W tym roku w projekcie weźmie 
udział 31 osób, mieszkańców naszej gminy. 
W okresie od lipca do września w ramach 
projektu zostaną zorganizowane warsztaty 
i kursy zawodowe. Uczestnicy przejdą cykl 
szkoleń mających na celu nabycie umiejętności 
i kwalifi kacji społecznych oraz zawodowych, 
które umożliwią im powrót na rynek pracy. 
W tym roku oferujemy warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy, warsztaty zarządzania 
budżetem domowym, warsztaty zdrowotne, 
warsztaty dla rodziców oraz doradztwo 
zawodowe. Ponadto zorganizujemy szkolenia 

zawodowe tj.: ekonomia gastronomii, opiekun 
osób starszych i niepełnosprawnych, kelner – 
barman oraz kurs komputerowy. Na zakończenie 
projektu uczestnicy pojadą na jednodniową 
wycieczkę do Gdańska.

W projekcie „ Zacznij od nowa – 
aktywne działanie” wezmą udział mieszkańcy 
naszej gminy, bezrobotni lub nieaktywni 
zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, 
którzy korzystają z Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Poprzez szkolenia chcemy aby nasi podopieczni 
nabyli bądź uaktualnili kwalifi kacje zawodowe 
aby mogli podjąć zatrudnienie

Osoby zainteresowane wzięciem 
udziału w projekcie zapraszamy do siedziby 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ulicy Paderewskiego 11 w Chełmży.

J.Murawska

Numery alarmowe 
W związku z nadchodzącym okresem 

wakacyjnym i urlopowym przypominamy o 
numerach alarmowych w sytuacji zagrożenia 
zdrowia, życia lub mienia:
112 – numer alarmowy obowiązujący na 
terenie całej Unii Europejskiej, wspólny dla 
wszystkich służb. Wybranie nr 112 spowoduje 
połączenie z centrum powiadamiania 
ratunkowego (połączenie bezpłatne).
56 675 19 00 – bezpośredni nr tel. na Komisariat 
Policji w Chełmży.

Nadal funkcjonują dotychczasowe nr 
alarmowe:
997 - Policja,
998 - Straż Pożarna,
999 - Pogotowie Ratunkowe.

Pamiętajmy, że dzwoniąc na numer 
alarmowy należy podać:
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
- adres miejsca zdarzenia oraz numer telefonu z 
którego dzwoni,
- rodzaj zdarzenia (pożar, wypadek, włamanie, 
powalone drzewo itp).
Wezwanie pomocy nic nie kosztuje, a może 
uratować życie innych. Bezpiecznych wakacji!

B.K.

Majówka z Polską

GMINA CHEŁMŻA doceniona przez 
Prezydenta RP

 Wójt Gminy Chełmża 
Jacek Czarnecki w dniu Święta 
Samorządu Terytorialnego z 
rąk Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego odebrał dla Gminy 
pamiątkowy dyplom uznania i 
fl agę za Najpiękniej Udekorowaną 
Przestrzeń Publiczną w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Majówka z 
Polską”. Prezydent RP w tym dniu 
spotkał się z samorządowcami 
z całej Polski z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego. Gminę 
podczas spotkania u Prezydenta 
RP reprezentowali również 
Przewodniczący RG Chełmża Janusz 
Iwański i Wiceprzewodnicząca Stanisława 
Stasieczek. Wyróżnienie dotyczy Miejsca 
Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków” 
w Kończewicach. Znakiem rozpoznawczym 
„Majówki z Polską” w Gminie Chełmża w 
dniach 2-3 maja są biało – czerwone barwy, 
jakie przybiera Kopiec „Ziemia Polaków” 
w miejscowości Kończewice. Z okazji świąt 
majowych : Dzień Flagi Narodowej i rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, młodzież z 
miejscowej Szkoły Podstawowej w Kończewicach 
im. ks. Leona Poeplau po patriotycznej akademii 
na terenie szkoły przybywa w patriotycznym 
marszu do wspomnianego miejsca i dekoruje je 
przez siebie wykonanymi biało – czerwonymi 
chorągiewkami. Odświętne szkolne stroje 
dekorują biało- czerwone kotyliony i biało-
czerwone nakrycia głowy – to wszystko ma 
symbolizować szacunek do barw narodowych 
i kształtować od najmłodszych lat patriotyzm 

do miejsc i symboli narodowych. W tym dniu 
dzieciom w drodze podczas patriotycznego 
marszu do Miejsca Pamięci Narodowej Kopiec 
„Ziemia Polaków” towarzyszy radość i duma. 
Dzięki takiej corocznej inicjatywie młode 
pokolenie z Gminy Chełmża przywiązuje się do 
narodowych symboli i wartości patriotycznych, 
które kształtowały Polaków na przestrzeni 
wieków.
Prezydent podczas spotkania dziękował tym 
wszystkim, którzy wykazują inicjatywę i 
działają na rzecz pogłębienia mechanizmów 
obywatelskiego zaangażowania. Prezydent 
podkreślił, że inicjatywa „Majówki z Polską” 
realizowana na poziomie samorządów przynosi 
naprawdę dobre efekty. Na pamiątkę spotkania, 
samorządowcy z naszej gminy podarowali 
Prezydentowi obraz z malwami, który powstał w 
Pracowni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego 
MALWA w Zelgnie.

KO

Fot. Piotr Molecki, zdjęcie pochodzi z ofi cjalnego serwisu 
fotografi cznego Kancelarii Prezydenta RP.

SPOZ w Zelgnie
FINANSE ZA 2013 ROK  

ROZLICZONE
Rada Gminy Chełmża zatwierdziła 

roczne sprawozdanie fi nansowe za 2012 
rok Samodzielnego Publicznego Ośrodka 
zdrowia w Zelgnie. Zgodnie z art. 53 ustawy o 
rachunkowości roczne sprawozdanie fi nansowe 
jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ 
zatwierdzający nie później niż 6 m-cy od dnia 
bilansowego, czyli do końca czerwca 2013 r. 
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego 
Ośrodka Zdrowia  w Zelgnie w dniu 10 
kwietnia 2013 r., jednogłośnie podjęła uchwałę 
pozytywnie opiniującą sprawozdanie fi nansowe 
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia 
w Zelgnie za 2012 r. Podobnie jak w latach 
ubiegłych tak i rok 2012r. udało się Ośrodkowi 
zamknąć dodatnim wynikiem fi nansowym.  
Podsumowując całoroczną pracę naszej 
„gminnej służby zdrowia” Rada społeczna 
podjęła uchwałę, aby ten wypracowany zysk 
przeznaczyć na nagrody dla pracowników, co 
przewiduje regulamin Ośrodka. 
Cieszy to, że w dobie ciągłych zachodzących 
zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia, 
nakładaniu nowych obowiązków, które 
niejednokrotnie wiążą się z koniecznością 
doposażenia jednostki w różnego rodzaju 
sprzęt np. komputery, oprogramowanie, 
sprzęt specjalistyczny bądź przeprowadzenie 
drobnych remontów, Kierownictwu Ośrodka 
Zdrowia w Zelgnie udaje się tak zarządzać 
posiadanymi środkami, aby nie doprowadzić 
do jego zadłużenia.

A. Feeser-Bering
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Inwestycje i remonty
Kończewice 

Ruszyła rozbudowa kaplicy
 W Kończewicach 
ruszyła rozbudowa 
miejscowej kaplicy. Nad 
przebiegiem rozpoczętych 
prac modernizacyjnych czuwa 
Społeczny Komitet Rozbudowy, 
któremu przewodniczy 
mieszkaniec pan Mirosław 
Bytniewski. Prace pod okiem 
inspektora budowlanego najpierw 
objęły umacnianie fundamentów 
pod kaplicą, które jak się okazało 
po wstępnych ekspertyzach stały 
się niestabilne powodując pękanie 
murów i szyb w okiennicach. 
Widoczna jest już dobudowana 
część kaplicy, która spełniać 
będzie rolę przyszłego prezbiterium. W 
planach jest także  budowa dzwonnicy oraz 
zagospodarowanie terenu.
 Rozbudowa kaplicy fi nansowana jest 
obecnie z wpłat mieszkańców Kończewic, jakie 

dokonują podczas comiesięcznych zbiórek. 
Przed Komitetem stoi  jeszcze ogrom pracy, ale 
mamy nadzieję, że ten niewielki obiekt sakralny 
na terenie wsi jeszcze kiedyś niejednego zadziwi 
swoim blaskiem.

KO

Kuczwały - boisko 
zmodernizowane

 Firma BOGMAR Sp. z o.o.  z 
Ostromecka zakończyła modernizację 
istniejącej  bazy sportowo – rekreacyjnej w 
miejscowości Kuczwały. Modernizacja objęła 
pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego 
asfaltowego sztuczną nawierzchnią. Inwestycja 
współfi nansowana była ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z uwagi na bezpieczeństwo korzystających z 
obiektu, Istniejące boisko asfaltowe o wymiarach 
15,5m x 28 m pokryte zostało sztuczną 
nawierzchnią  poliuretanową. Ogrodzenie 
przy boisku pomalowane, a teren wokół niego 
zagospodarowany poprzez utwardzenie z 
tłucznia kamiennego i  nasadzenia drzew i 
krzewów iglastych. Dla widowni zamontowane 
zostały siedziska z PCV . Boisko wyposażone 
jest w urządzenia sportowe tj.: wyposażenie 
gry w siatkówkę i wyposażenie do gry w tenisa 
ziemnego. 
Koszt modernizacji bazy sportowej w 
miejscowości Kuczwały to  107.000 zł.
Modernizacja boiska w Kuczwałach to drugi 
etap inwestycji realizowanej od minionego roku 
przez fi rmę na terenie gminy. Pierwszy etap 
objął podobnie modernizację boiska, ale  w 
miejscowości Głuchowo.

Łączny koszt zmodernizowanych obydwu boisk 
wyniesie 398.520,00zł. 

KO

Kwiaty na wsi

 Już na wjeździe do naszej gminy 
od strony Bydgoszczy wita nas ułożona z 
kwiatów nazwa Nawry. Coroczne dzieło 
tamtejszych Pań na stałe weszło już do 
„menu” nasadzeń wiosennych. Kształt 
napisu się zmienia. Używa się innych 
roślin, ale miejscowość ta sama. Nie potrzeba

Kuchenne rewolucje

 Co prawda bez pomocy z 
zewnątrz, a tylko siłami naszej brygady 
budowlanej  odbyła się kuchenna rewolucja 
w Szerokopasie. Schludnie, czysto, 
rodzinnie. Jeśli chcecie poznać smak homara, 
zjedzcie parówkę podgrzaną w tamtejszej 
nowej kuchni. Jeszcze nie próbowałem, ale w 
takich warunkach wszystko musi po prostu 
smakować przepysznie.

Techniką z Biskupina  
 Właśnie za pomocą takiej techniki 
propagowanej przez naszych pradziadów 
powstał kwietnik w Kończewicach. Nie 
używali gwoździ ani śrub i tutaj również to się 
udało. Miejsce pod nasadzenia powstało bez 
jednego metalowego łącznika. Urok wieków 
minionych, naturalny wygląd spotkały się w 
jednym miejscu. Piast Kołodziej byłby dumny 
z takich dokonań i na pewno wcisnąłby „i like”.

K.Makowiecki

Nie ma lipy

 Z takim hasłem zapożyczonym od 
pewnego celebryty można rozpocząć ćwiczenia 
korzystając  z siłowni pod gołym niebem w 
Skąpem. Konkursu nie polecamy, ale mając na 
uwadze podłoże siłowni wykluć tam się może 
niejeden „Hardkorowy piachu”.

rewolucji, żeby Panie wymyśliły coś nowego. Na 
pewno już w tej chwili myślą czym nas zaskoczyć 
w przyszłym roku.

Nasadzenia i remonty
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Inwestycje i remonty

OŚWIETLENIE 
DROGOWE DO 

WYMIANY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  W tym roku kontynuowana jest 
wymiana opraw oświetlenia drogowego  na 
obszarze Gminy Chełmża. W sumie ma  
zostać  wymienionych 150 opraw rtęciowych 
na energooszczędne sodowe. Pierwszą 
miejscowością, w której zostaną wymienione w 
tym roku oprawy oświetleniowe na słupach  jest 
Zajączkowo. Trwają rozmowy z fi rmą ENERGA 
Oświetlenie sp z o.o. o ewentualnej wymianie 
wszystkich opraw rtęciowych na terenie Gminy 
Chełmża których w sumie jest 262 szt.

Mariusz Stodulski

 Świetlica wiejska 
w Skąpem od czasu remontu 
staje się znaczącym 
ośrodkiem  inicjatyw 
społecznych i kulturalnych. 
Podejmowane w niej 
działania ingerują aktywnych 
mieszkańców z terenu gminy 
Chełmża.
W połowie kwietnia 
bieżącego roku w świetlicy 
zainaugurowana zastała 
działalność Gminnej Szkoły 
Języka Angielskiego. Jej 
powstanie jest wynikiem współpracy radnego gminy Chełmża Adama Galusa i Dariusza Regiela 
– nauczyciela języka angielskiego. O tym jak trafna była ta decyzja, świadczy duże zainteresowanie 
ze strony mieszkańców Gminy oraz jej pozytywny odbiór społeczny. Pierwotnie pomyślana jako 
inicjatywa przeznaczona dla mieszkańców wsi Skąpe, obecnie Szkoła skupia kursantów z wielu 
okolicznych miejscowości oraz z Chełmży.

Miejsce spotkań mieszkańców Skąpego

ODPŁATNOŚĆ ZA ŚMIECI

Zmiana stawek za 
odbiór odpadów

 W dniu 29 maja 2013r. Rada Gminy 
Chełmża podjęła uchwałę w sprawie obniżenia 
stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z 
jednoosobowych gospodarstw domowych. 
Opłata za odbiór odpadów:
-  segregowane    18 zł / miesięcznie
- niesegregowanych 36 zł / miesięcznie. 

Anna Krupska

Przetargi w gminie

WYBÓR WYKONAWCÓW INWESTYCJI
1) W dniu 06.05.2013 został rozstrzygnięty 
przetarg    na „Zakup i instalację  solarnych 
systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla 
budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności 
publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy 
Chełmża .....”  Najkorzystniejszą ważną ofertę  
złożyło  Konsorcjum Lider – PPHU  PION-BUD 
Katarzyna Rej Ul. Jagiełły 15,  82-200 Malbork, 
Partner: DOMOTERMIKA  Krzysztof  Majewski  
ul. Polna 1E6 82-500 Kwidzyn z ceną ofertową 
brutto wynoszącą 4.914.689,29zł. Umowa z 
wybranym Wykonawca została podpisana w 
dniu 22.05.2013r. 
2) W dniu 08.05.2013r. upłynął termin 
składania ofert w przetargu na  „Odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z zamieszkałych nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Chełmża”. W wyznaczonym 
terminie wpłynęły dwie oferty. Oferty złożyła 
fi rma ZGK Sp. z o.o. i fi rma Gentor M. 
Tchorzewski z Torunia. 
W dniu 03.06.br przetarg ten został 
rozstrzygnięty, a  wybranym wykonawcą jest 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z 
Chełmży, który złożył najkorzystniejszą ofertę 
na łączną kwotę brutto 874.500,12zł.   
3) W dniu 13.05.2013r. został rozstrzygnięty 
przetarg na „Ubezpieczenie majątku i innych 
interesów Gminy Chełmża wraz z jednostkami 
organizacyjnymi”. Postępowanie to zostało 
podzielone na trzy części dotyczące:
część I: Ubezpieczenie majątku i 
odpowiedzialności cywilnej Gminy Chełmża 
wraz z jednostkami organizacyjnymi, 
W tej części dokonano wyboru oferty 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, 
Przedstawicielstwo Generalne w Toruniu, za 
cenę 118.778,04zł
część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych 
Gminy Chełmża,
W tej części dokonano wyboru oferty UNIQA 
TU S.A. w Łodzi Przedstawicielstwo w Koninie, 
za cenę 47.313,00

część III: Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Chełmża.
W tej części dokonano wyboru oferty 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
, Biuro Regionalne w Toruniu, za cenę 14.034,00. 
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostały 
podpisane w dniu 21.05.2013r. 
4) W dniu 02.05.13 został ogłoszony przetarg 
na  „Zagospodarowanie terenu w miejscowości 
Głuchowo oraz Skąpe poprzez budowę małej 
architektury”. Termin składania ofert upłynął 
w dniu 17.05.2013r. Postępowanie to zostało 
unieważnione z uwagi na to, że oferta z najniższą 
ceną niepodlegająca odrzuceniu przekraczał 
kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na 
sfi nansowanie zamówienia.
Obecnie ogłoszony jest kolejny przetarg na 
realizację tego przedsięwzięcia. Termin składania 
ofert zaplanowano na dzień 18 czerwca.
5) W dniu 02.05.13 został ogłoszony przetarg 
na  „Wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowych dotyczących budowy ciągów 
pieszo – rowerowych oraz chodników na terenie 
Gminy Chełmża”. Termin składania ofert upłynął 
w dniu 23.05.2013r. W wyznaczonym terminie 
wpłynęło 5 ofert. Obecnie trwa procedura 
weryfi kacji ofert.
6)  W dniu 02.05.13 został ogłoszony przetarg 
na  „Demontaż, transport i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Chełmża” Termin składania ofert zaplanowano 
na dzień 29.05.2013r. W wyznaczonym terminie 
wpłynęło 5 ofert. Obecnie trwa procedura 
weryfi kacji ofert.
7) W dniu 28.05.13 został ogłoszony przetarg 
na  „Remonty (modernizacje) dróg gminnych 
nr 100559 C w miejscowości Grzywna oraz 
nr 100521 C Kończewice - Browina”. Termin 
składania ofert zaplanowano na dzień  
12.06.2013r.

Anna Feeser-Bering

WIEŚCI Z BRĄCHNÓWKA

Kapliczki przydrożne 
z kwiatami

 Mieszkanki wsi Brąchnówko zadbały 
wspólnie o uporządkowanie terenu przy 
dwóch przydrożnych kapliczkach na terenie 
swojej wsi. Panie wysadziły przy kapliczkach 
kolorowe rabatki  kwiatów, które przez okres 
wiosenno – letni będą dekorować te wiejskie 
perły krajobrazu.
Dzień Dziecka w Małej Szkole
 Przewodnicząca miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich w Dniu Dziecka 
odwiedziła uczniów Małej szkoły w 
Brąchnówku i w imieniu Koła obdarowała 
maluchów  słodyczami.

KO



Jednostka OSP Skąpe w obecności 
wielu gości przybyłych z regionu, jednostek 
OSP z gminy i powiatu, mieszkańców, 
w rytmach wygrywanych przez przybyłe 
dęte orkiestry strażackie świętowała swoje 
140 urodziny. Tort urodzinowy zastąpiła 
przygotowana i wydana na tę okazję publikacja 
książkowa poświęcona historii OSP Skąpe. 
Uroczystościom towarzyszyły gminne i 
powiatowe obchody Święta Strażaka. Patronat 
honorowy nad uroczystością objęli Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski Ewa Mes i Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr 
Całbecki. 

Niedzielne uroczystości w Skąpem 
w dniu 19 maja br. rozpoczęła msza św. 
przy miejscowej kaplicy w intencji druhów 
ochotników. Następnie po mszy św. poczty 
sztandarowe, liczne delegacje OSP z terenu 
gminy i powiatu, przedstawiciele PSP w Toruniu, 

parlamentarzyści, władze samorządowe oraz 
mieszkańcy przemaszerowali pod miejscową 
strażnicę. Z okazji   obchodów jubileuszowych 
delegacja OSP Skąpe w obecności Prezesa 
Henryka Śmiałka złożyła symboliczną 

wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pod tablicą 
upamiętniającą pomordowanych druhów z 

miejscowej jednostki 
podczas II wojny 
światowej. Zasłużonym 
druhom wręczone zostały 
medale „Za zasługi dla 
Pożarnictwa”. W dekoracji 
druhów udział wziął 
osobiście przybyły na 
uroczystość Poseł RP 
i Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP 
Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego Zbigniew 
Sosnowski.

Były także 
wystąpienia gości  i 
życzenia kolejnych długich  
lat służby dla strażaków OSP Skąpe. Jednostka 
otrzymała pamiątkowe statuetki i upominki. 

Strażacy z OSP Skąpe 
złożyli również serdeczne 
gratulacje Prezesowi 
Henrykowi Śmiałkowi z 
okazji przypadającego w 
tym roku 25-lecia pełnienia 
funkcji Prezesa OSP Skąpe. 
Na zakończenie Prezes 
podziękował wszystkim 
sponsorom, którzy wsparli 
fi nansowo i rzeczowo 
organizację obchodów 
jubileuszowych jednostki. Po 
części ofi cjalnej uroczystości 
przyszedł czas na festyn 
strażacki przygotowany 
przez organizatorów. 
W słowno – tanecznym  

bukiecie jubileuszowym „Od 
dzieciaków – dla strażaków” 

wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie. 
Swoje możliwości taneczne zaprezentował 
zespół „Figielek”, a teatralne - teatrzyk 
szkolny „Zelinki”. Młodzi aktorzy wystąpili z 
programem pod nazwą  „ Damsko – męskie 

sprawy Ochotniczej Straży 
Pożarnej”. Na pewno wielkim 
wydarzeniem dla Skąpego 
w tym dniu był przegląd 
strażackich orkiestr dętych 
przybyłych z województwa, 
które w znaczący sposób 
swoją obecnością  uświetniły 
uroczystość. W przeglądzie 
zaprezentowały się orkiestry: 
Orkiestra Reprezentacyjna 
Powiatu Lipnowskiego 
OSP Radomice-Lipno, 
Orkiestra Dęta OSP 
Raciążek i Młodzieżowa 
Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Śmiłowicach.  O 
atrakcje podczas festynu 

dla najmłodszych zadbali również  strażacy z 
jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Chełmży i 

policja. Ciepłą grochówką z kotła częstowali z 
kolei strażacy z OSP Rychnowo. Na specjalnie 
przygotowanym stoisku promocyjnym można 
było zakupić pamiątkowy egzemplarz książki 
wydanej z okazji 140 lat OSP Skąpe. 
Do organizacji jubileuszu 140 – lecia OSP Skąpe 
przyczyniło się szerokie grono sponsorów 
prywatnych, fi rm i instytucji. Uroczystość 
fi nansowały również samorządy województwa 
kujawsko-pomorskiego, powiatu toruńskiego i  
gmin Miasta i Chełmża. 

KO

Sprawy obywatelskie
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ŚWIĘTO FLORIANA W GMINIE

OSP SKĄPE – 140 lat ochotniczej służby

OSP SKĄPE liczy 140 lat

PUBLIKACJA do nabycia
Okres 140 - lat ochotniczej służby, 

strażackiej działalności i niesienia pomocy 
ludziom w potrzebie jednostka OSP Skąpe 
prezentuje w wydanej z okazji tegorocznych 
obchodów jubileuszowych publikacji 
książkowej „140 lat  - Ochotnicza Straż Pożarna. 
Szkic z dziejów”.  Nad  spisaniem dziejów 
jednostki pochylił się sam Prezes Henryk 
Śmiałek i autor wspomnianej książki. Książka 
ta, licząca prawie 150 stron dokumentuje 
historię i obecne czasy działalności Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W książce można znaleźć 
także informację na temat Gminy Chełmża i 
wsi Skąpe. Tekst uzupełniają liczne i kolorowe 
fotografi e oraz dokumenty z których wyczytać 
można wiele ciekawych faktów z życia i 
działalności i życia druhów i mieszkańców 
Skąpego na przestrzeni 140 lat. Publikacja 
wydana została dzięki gronu sponsorów, 
którzy sfi nansowali skład i jej druk. Publikację 
fi nansowo wsparli: Samorząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Starostwo Powiatu 
Toruńskiego, Gminy Chełmża i Miasto 
Chełmża, Parafi a Św. Mikołaja w Chełmży i 
Bioetanol AEG Sp. z o.o. w Chełmży. Publikacja 
w najbliższym czasie trafi  do szkół i bibliotek w 
gminie. Poza tym można się w nią zaopatrzyć 
w Fili Biblioteki Samorządowej w Skąpem lub 
należy kontaktować się z Prezesem OSP Skąpe 
pod nr. tel. 514677609.

Życzenia strażakom OSP Skąpe przekazał osobiście Poseł RP i Wice-
prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego Zbigniew Sosnowski.

Radni Gminy pogratulowali strażakom OSP Skąpe tak dostojnego 
jubileuszu.



Edukacja i kultura
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SP GRZYWNA

JUŻ NAJMŁODSZE DZIECI 
SEGREGUJĄ ŚMIECI

W kwietniu dzieci z 
oddziału przedszkolnego i z klasy 
II na zajęciach warsztatowych 
uczyły się segregacji śmieci 
zgodnie ze znowelizowaną Ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Chełmża. 
Zajęcia prowadzone były pod 
kierunkiem pań: Anny Klimas i 
Anny Kordowskiej. Na wstępie 
dzieci poznały kolory pojemników, 
w których będą składowane  śmieci 
w gospodarstwach domowych 
od lipca tego roku. Każdy kolor 
oznaczał inny rodzaj odpadów. 
Następnie dzieci podzielone na 
grupy zbierały odpady segregując 
je według wcześniej ustalonych kryteriów. Wszystkie grupy spisały się na 
medal. Kolejny punkt programu to wykonanie plakatu przedstawiającego 
piękniejszy świat - bez śmieci. Zwieńczeniem zabawy było posadzenie 
bukszpanów na zielonych skwerach przy szkole. Na zakończenie udanych 
zajęć wszyscy zajadali się pieczonymi kiełbaskami.

                   Anna Kordowska, Anna Klimas 
SP GRZYWNA

Wycieczka do Poznania
 Dzieci z klas I, II i III Szkoły Podstawowej w Grzywnie 
wyjechały  na wycieczkę do Poznania.
Uczniowie mieli okazję posłuchać hejnału z wieży ratuszowej oraz 
obejrzeć tzw. „urządzenie błazeńskie”, jakim są poznańskie koziołki, 
trykające się różkami na wieży, gdy  zegar wybije południe. Wszyscy 
głośno liczyli, ile razy koziołki bodą się różkami. Niesamowite wrażenie 
zrobiły na wszystkich eksponaty w Muzeum Instrumentów – jedynym 
takim muzeum w Polsce. Dzieci oglądały instrumenty z całego świata. 
Najbardziej podobały im się dudy, fortepiany, pianina, cytry oraz harfy. 
Następnie zawitały do Palmiarni, gdzie podziwiały różne gatunki roślin, 
m.in. kaktusy, palmy, kakaowce, bananowce, drzewo cynamonowe, 
kiełbasiane, wanilinowe, korkowe. Widziały „na żywo” rosnące na 
drzewie  pomarańcze i cytryny. Trudno było oderwać oczy od wielu 
odmian kwitnących storczyków. Zwiedziły także minioceanarium, gdzie 
pływały piranie i wiele innych kolorowych ryb. 

Uczniowie podziwiali także Katedrę położoną na wyspie Ostrów Tumski. 
Wszyscy wracali do domu z mnóstwem wrażeń i pamiątkami w 
plecakach.                  Anna Klimas, Renata Grzęda, Hanna Skrzypczak

SP GRZYWNA 

Zajęcia w Wiatraku
 Dzieci z oddziału 
przedszkolnego, uczniowie 
klasy II i III uczestniczyli w 
zajęciach warsztatowych w 
Bierzgłowie. Pod czujnym 
okiem instruktorów 
poznawali tajniki wyrobu 
ciasta podpłomykowego 
oraz wypieku podpłomyków. 
Ponadto usłyszeli legendę 
związaną z wyrabianiem 
ciasta podpłomykowego, 
które z czasem przekształciło 
się  w ciasto chlebowe. Każde 
dziecko według własnego 
pomysłu ozdabiało swój 
podpłomyk ziarnami. Powstały 
prawdziwe małe arcydzieła. Na 
zakończenie pierwszej części 
zajęć uczniowie uzupełniali 
karty pracy podsumowujące i utrwalające wiadomości, podczas gdy po 
sali rozchodził się bardzo przyjemny zapach pieczonego ciasta. Wszyscy 
uczestnicy zabrali do domu własnoręcznie wykonane podpłomyki. Druga 
część zajęć odbywała się w wiatraku, gdzie instruktor zapoznał dzieci z 
funkcją, jaką pełnił na wsi ten obiekt. Omówił i pokazał, na czym polegała 
praca młynarza. Uczniowie mogli obejrzeć wyposażenie wiatraka. Cała 
grupa wcieliła się w młynarzy i wciągała worek ze zbożem na piętro. Nie było 
to wcale takie proste. Najwięcej siły potrzeba było do obrócenia wiatraka, aby 
ustawić śmigi do kierunku wiatru. Pomimo chęci i zaangażowania, dzieciom 
nie udało się tego zrobić. Nie zrażone tym niepowodzeniem przystąpiły do 
mielenia ziarna różnymi sposobami: młynkami, moździerzami, żarnami-
kamieniami. Tak rozdrobnione ziarno - mąkę, wsypały do woreczka i 
zabrały ze sobą do szkoły, aby wykorzystać do wypieku podpłomyków.

Anna Klimas, Anna Kordowska

Gimnazjum Pluskowęsy 
ENGLISH DAY

 W Gimnazjum w Pluskowęsach każdego roku jeden wiosenny 
dzień jest poświęcony krajowi anglojęzycznemu. W zeszłym roku była to 
Irlandia, w tym był to ENGLISH DAY. Z tej okazji uczniowie ubrali się 
w kolory fl agi brytyjskiej, by później ułożyć ją z własnych ciał. Poza tym 
młodzież uczestniczyła w konkurencjach sprawdzających znajomość  języka 
i kultury angielskiej. Blowing the Fish czy Tue/FalseRace to tylko niektóre 
propozycje na ten dzień. Całość poprowadzona przez anglistki: p. Marię 
Więcławską i p. Iwonę Pietrowską przeplatana była angielskimi piosenkami 
w wykonaniu gimnazjalistek. Imprezę uświetnił pokaz taneczny. Para  
uczniów przepięknie zatańczyła dla wszystkich walca angielskiego.
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MIĘDZYNARODOWO i OBYWATELSKO w Zelgnie 

 Święto Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Chełmża
 Pokazy i popisy  turniejowe na scenie sześciu Kół Gospodyń 
Wiejskich, prezentacje stoisk i degustacje potraw lokalnych, występy 
miejscowych artystów, występy zespołów ludowych KUNDZIA z 
Chełmna i zespołu KALIHANKA z Białorusi, warsztaty rękodzielnicze 
w miejscowej pracowni MALWA, wystawa jubileuszowa poświęcona 
Kołom Gospodyń Wiejskich, bezchmurne niebo i dużo słońca oraz 
duży tort urodzinowy – w takiej scenerii upłynął V Jubileuszowy 
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża w Zelgnie. 
Uhonorowaniem całodniowych zmagań artystycznych na scenie było 
podsumowanie turnieju i wręczenie paniom nagród i upominków. Z kolei 
już dzień wcześniej gospodynie  z miejscowego KGW Zelgno spotkały 
się z dziećmi na warsztatach kulinarnych z cyklu  „Kuchnia mojej babci”, 
podczas których uczyły młode pokolenie jak  należy przygotowywać 
regionalne potrawy i wypieki jak na przykład domowe rogaliki.

  
                  To doroczne święto KGW rozpoczął paradny korowód uczestniczek 
przybyłych do Zelgna  w barwnych strojach spod zabytkowej pastorówki 
na plac uroczystości. Udział w korowodzie wzięły reprezentantki Kół 
Gospodyń z Brąchnówka, Głuchowa, Kiełbasina, Kończewic, Kuczwał 
i ze Strużala.  Koła Gospodyń Wiejskich już od pięciu lat włączają się 
aktywnie w przygotowania tej imprezy poprzez swoje uczestnictwo, co 
jest dowodem wielkiego angażowania się pań w życie publiczne swojej 
małej ojczyzny. Dla wielu pań członkostwo w kole gospodyń to swoista 
forma spełnienia życiowych marzeń, spędzenia aktywnie wolnego czasu, 
oderwanie się od codziennych zmartwień, rozwój na wielu płaszczyznach 
oraz samorealizacja. Działalność KGW na wsi, to przede wszystkim 
swoisty sposób na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, co w swoim 
wystąpieniu podczas Święta KGW podkreślił Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

 
 Uczestniczki tegorocznego turnieju rywalizowały w pięciu 
konkurencjach: scenka kabaretowa „Turysta na wsi”, tablica tematyczna 
„Nasze sukcesy”, w konkurencji kulinarnej „Mister Naleśnik”, moda w 
kapeluszu i piosenka zespołowa z ludowego repertuaru. Uczestniczki 
oceniała powołana pięcioosobowa Komisja Konkursowa, która wyłoniła 

tegoroczne laureatki turnieju. Nagrodę GRAND PRIX Wójt Jacek 
Czarnecki tym razem wręczył zespołowi pań z Kończewic. Drugie 
miejsce w turnieju zajęło KGW ze Strużala, a trzecim miejscem 
uhonorowano KGW z Głuchowa. Pozostałe Koła z Kiełbasina, 
Brąchnówka i Kuczwał  otrzymały wyróżnienia. Oprócz nagród 
zespołowych uczestniczki tegorocznego turnieju obdarowane zostały 
indywidualnie upominkami w postaci wiklinowego kosza na zakupy, 
a tradycyjną różę tym razem zastąpiła szmaragdowa tuja. Dodatkowo 
Komisja i organizatorzy nagrodzili KGW Kończewice za potrawę „Mister 
naleśnik” i za najlepsze wykonanie piosenki z ludowego repertuaru. Z 
kolei Oskar Turniejowy dla najlepszej osobowości scenicznej wręczony 
został Marii Porowińskiej z KGW Kuczwały. GRATULUJEMY !

 Swoje piąte urodziny w tym dniu świętowała  również miejscowa 
pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA działająca przy 
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Z okazji urodzin były 
życzenia i gratulacje. Gospodarzem Święta Kół Gospodyń Wiejskich

KGW Zajączkowo ze stoiskiem promocyjnym

KGW Głuchowo w scence kabaretowej „Turysta na wsi”

Gościnny występ zespołu Kalihanka z Białorusi

KGW Brąchnówko na ludowo

Wójt J.Czarnecki wręcza nagrodę KGW Strużal



był Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, a organizatorem Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Organizacyjnie imprezę wsparli 
miejscowi  partnerzy jak Szkoła Podstawowa, Biblioteka Samorządowa, 
KGW, OSP, Radna i Rada Sołecka wsi. Impreza z uwagi na swój lokalny 
charakter promujący działalność organizacji pozarządowych z obszarów 
wiejskich współfi nansowana była przy udziale  środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  z 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
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Projekty w szkole

MIĘDZYNARODOWA  
WSPÓŁPRACA

 W ramach międzynarodowej współpracy szkół programu 
eTwinning gimnazjaliści z Pluskowęs  zrealizowali dwa projekty. 
Z okazji Europejskiego Dnia Języków  był to : „Happy European 
Day of Languages 2012”. Wraz z  opiekunem  p.  Marią Więcławską, 
własnoręcznie wykonali i wysłali kartki z życzeniami do 85 partnerskich 
szkół w 24 krajach Europy, nawet na odległym  Tahiti, a w  odpowiedzi 
otrzymali pocztówki z tych krajów. Wiele zabawy dało odczytywanie 
tych życzeń, co nie zawsze było łatwe na przykład po węgiersku czy 
fi ńsku.  Nawiązane kontakty zapoczątkowały bliższą współpracę z  trzema 
szkołami  partnerskimi z  Hiszpanii, Grecji i Czech. Grupa gimnazjalistów 
z klas II (Z. Krupska, W. Machowska, M. Nowacki, K. Reszkowska, 
K. Rutkowski, J. Wiśniewska) wspólnie z kolegami z tych krajów 
redagowała internetową gazetkęAlreadyTeen . Wszystkie działania w 
ramach projektu odbywały się w języku angielskim. Uczniowie  rozwijali  
swoje umiejętności językowe, aby porozumiewać się między sobą za 
pośrednictwem Twinspace – specjalnej platformy  i pisać artykuły o swoich 
zainteresowaniach, otaczającym świecie i życiu  szkoły.  Zapraszamy do 
lektury: http://magazinefactory.edu.fi /magazines/ALREADY_TEEN/

Sukces biologów z Pluskowęs
 W dniu17 kwietnia  w 
Zespole Szkół Muzycznych w 
Toruniu, odbyła się Gala Laureatów 
zorganizowana przez Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy. Laureaci 
konkursów przedmiotowych 
otrzymali od Wicewojewody 
Kujawsko-pomorskiego pamiątkowe 
statuetki oraz zaświadczenia o 
przyznanych  przywilejach od p. 
Anny Łukaszewskiej – Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Laureat jest m. in. zwolniony 
z obowiązku przystąpienia do 
danej części egzaminu oraz ma 
prawo do przyjęcia do wybranej 
szkoły niezależnie od kryteriów, 

czyli poza kolejnością. Takie 
uprawnienia uzyskała, a tym 
samym odniosła ogromny sukces 
uczennica Gimnazjum im. Jana 
Pawła  w Pluskowęsach – Martyna 
Szymańska, laureatka konkursu 
przedmiotowego z biologii. Duży 
sukces odniósł także kolega Martyny 
z klasy, Krzysztof Kotkiewicz, który 
uzyskał tytuł fi nalisty tego samego 
konkursu, a tym samym otrzymał 
dodatkowe punkty przy rekrutacji 
do szkół średnich.  Uczniów do 
konkursu przygotowywała p. Hanna 
Antkowiak. Gratulujemy!

Z wizytą w Planetarium
 W dniu 19 kwietnia Przedszkolacy z Ośrodków 
Przedszkolnych Fundacji Ziemia Gotyku, funkcjonujących 
w Sławkowie, Zelgnie i Skąpym wybrały się do Planetarium 
w Toruniu, na seans pt. Cudowna podróż. Przedszkolaki 
zobaczyły podstawowe gwiazdozbiory oraz wysłuchały 
związanych z nimi greckich mitów.  Udały się z panem 
astronomem w niezapomnianą podróż po Układzie 
Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. Zobaczyły jak 
wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. Poznały 
Słońce, jako jedną z gwiazd oraz sprawdziły czy w kosmosie można spotkać 
również innych mieszkańców np. ufoludki. Dzieci zwiedziły również 
pomnik słynnego astronoma Mikołaja Kopernika oraz pomnik – fontannę 
Flisaka. Przedszkolaczki  wróciły z wycieczki bardzo zadowolone.

I.Markiewicz

Oskara turniejowego Wójt J.Czarnecki wręczył p. Marii Porowińskiej z 
KGW Kuczwały

Reprezentacja KGW Kiełbasin



 To dzięki grupie aktywnych seniorów przy współudziale 
chętnej młodzieży Gmina Chełmża stała się uczestnikiem powiatowego 
projektu pod nazwą „Dłużej żyjemy bo więzi budujemy”.
Pomysłodawcą i realizatorem projektu na obszarze powiatu toruńskiego  
było Stowarzyszenie Health is Trendy. Projekt otrzymał dofi nansowanie  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu była integracja 
międzypokoleniowa- seniorów z juniorami, wpływ na  poprawę jakości 
i poziomu życia osób starszych, ale przede wszystkim zagospodarowanie 
potencjału osób starszych poprzez ich aktywność społeczną. Projekt 
rozpoczął się od listopada 2012 roku  i trwał do końca maja br. 
 Projekt zainaugurowała w listopadzie minionego roku  
konferencja z udziałem przedstawicieli samorządów powiatu toruńskiego 
podczas której członkowie stowarzyszenia zaprezentowali założenia 
projektu. Następnie  każda z gmin  wytypowała wolontariuszy, którzy 
jeszcze w listopadzie na wspólnym dwudniowym wyjeździe zostali 
zapoznani  z założeniami projektu. Wolontariusze wzięli  udział w 
warsztatach m.in. z promocji zdrowia, kodeksu walki z rakiem czy chorób 
cywilizacyjnych, komunikacji interpersonalnej, multimediów, tai chi oraz 
zajęciach tanecznych. Następnie przyszedł czas na znalezienie uczestników 
projektu. Wolontariusze z gminy, a było ich siedmiu –Stanisława 
Stasieczek, Zofi a Branicka, Alicja Glaszka, Justyna Wiśniewska, Renata 
Siedlecka, Natalia Trybuszewska i Anna Feeser-Bering, zapukali do 
drzwi mieszkańców naszej gminy - osób starszych, samotnych, zachęcając 
ich jednocześnie do skorzystania z propozycji zajęć w grupie teatralno-
wokalnej i grupie aktywności fi zycznej z elementami tańca. Informacja 
o projekcie została przekazana mieszkańcom za pomocą lokalnej prasy. 
W Gminie Chełmża powstały dwie grupy w miejscowościach Nawra i 
Zelgno,  które w każdy poniedziałek od stycznia do maja br. brały udział 
w  zajęciach z tai chi oraz w wokalno-artystycznych. „ - Każda z dziewięciu 
gmin powiatu uczestnicząca w projekcie założyła swojego bloga, na 
którym zamieszczaliśmy informacje o tym, co działo się w tym czasie 
w ramach projektu” – informuje Anna Feeser – Bering z UG Chełmża 
koordynująca projekt w gminie . Odbyły się również zajęcia kulinarne, 
gdzie seniorzy nauczyli juniorów jak upiec pyszny chlebek na zakwasie, 
który obowiązkowo trzeba posmarować swojskim smalcem, a na  obiadzik 
zaserwować pierożki z farszem. Te właśnie produkty uczestnicy projektu 
przygotowali na spotkanie podsumowujące projekt, gdyż podlegały one 
ocenie konkursowej.

 Podczas turnieju podsumowującego projekt poszczególne 
gminy rywalizował ze sobą w następujących konkurencjach: taniec, scenka 
teatralna o tematyce zdrowotnej, śpiew, prezentacja układów ruchowych 
tai chi. Dodatkowe punkty przyznane zostały gminom uczestniczącym 
w projekcie  za prowadzony blog internetowy. Dla zwycięskiej drużyny 
zaplanowana została integracyjna wycieczka do Tropical Island. 
Przeprowadzony został również konkurs na najsympatyczniejszego 

wolontariusza, którym okazała się mieszkanka z Gminy Czernikowo, 
natomiast z pierwszym miejscem z turnieju wyjechała Gmina Łysomice. 
To właśnie uczestnicy projektu z tej gminy, najsympatyczniejszy 
wolontariusz, a także wytypowany jeden wolontariusz z każdej gminy 
uczestniczącej w projekcie wyjadą na ufundowaną w ramach projektu 
wycieczkę na tropikalną wyspę do Berlina.

KO
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AKTYWNI SENIORZY W GMINIE

Projekt „Dłużej żyjemy bo więzi budujemy” zakończony

Pragnę podziękować mieszkańcom Gminy Chełmża: Seniorom i 
Młodzieży, którzy włączyli się w realizację projektu „Dłużej żyjemy 
bo więzi budujemy”. Dzięki  Państwa wytrwałości i uczestnictwie w 
półrocznych spotkaniach  Gmina Chełmża mogła stać się uczestnikiem 
wspomnianego projektu. Dziękuję wolontariuszom, którym udało 
się zachęcić uczestników do udziału w zaproponowanym przez 
Stowarzyszenie Health is Trendy przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że 
udział w projekcie da Państwu  poczucie dobrze wykorzystanego czasu, 
który poświęciliście na wspólne spotkania połączone z nauką i zabawą.  

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

Grupa projektowa z Zelgna

Grupa projektowa z Nawry

PRZEDSZKOLACY W ZOO
 Z okazji Dnia 
Dziecka dzieci z ośrodków 
przedszkolnych w Zelgnie, 
Sławkowie, Skąpem i 
Głuchowie, działających 
w ramach projektu 
Fundacji Ziemia Gotyku, 
wybrały się na wycieczkę 
do toruńskiego Ogrodu 
Zoobotanicznego. Dzieci 
mogły podziwiać wiele 
gatunków zwierząt zarówno 
egzotycznych i dzikich, 
ale także domowych.  w 
tym Szczególnie małe 
kangurzątka schowane w torbach swoich mam zrobiły na dzieciach 
ogromne wrażenie. Dzieci odwiedziły także małego żubra, który przyszedł 

na świat dwa tygodnie wcześniej.  Przedszkolacy dowiedzieli 
się ciekawostek na temat życia i żywienia zwierząt. Po 
wizycie w zoo udaliśmy się spacerem na toruńską starówkę, 
gdzie czekała na nas słodka niespodzianka.  Piękna pogoda 
dopisywała nam przez cały dzień. Wycieczka na pewno 
pozostanie na długo w naszej pamięci. 

K. Patalon
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Sprawy obywatelskie

PROMOCJA GMINY W REGIONIE

Festyn Ziemi Gotyku w Łysomicach
Gmina Chełmża zaznaczyła 

swój udział z przygotowanym stoiskiem 
promocyjnym podczas zorganizowanego przez 
Fundację Ziemia Gotyku w Łysomicach festynu 
promocyjnego „ Szlak Tradycji i Smaku”. 
Festyn ten był imprezą promującą projekt 
współpracy dwóch Lokalnych Grup Działania: 
Ziemia Gotyku i Zakole Dolnej Wisły. 
Podczas festynu zaprezentowane zostały przez 
gminy potrawy lokalne, twórczość artystyczna 
mieszkańców i atrakcje turystyczne położone na  
Szlaku Tradycji i Smaku. Współorganizatorem 
imprezy była Gmina Łysomice. Impreza odbyła 
się na terenie łysomickiego zespołu pałacowo – 
parkowego.

Na przygotowanym przez Gminę 
Chełmża stoisku odbyły się degustacje potraw 
lokalnych z Głuchowa ( sernik głuchowski), z 
Nawry ( zawijańce nawrzańskie) i z Kiełbasina 
( pieczywo, swojski smalec, kwaszone ogórki 
i ciasta). Pracownia rękodzieła ludowego 
MALWA przygotowała i poprowadziła podczas 
trwającego festynu warsztaty rękodzielnicze, 
które spotkały się z dużym zainteresowaniem ze 
strony uczestników imprezy. Ponad czterdzieści  

osób wykonało dla swoich mam 
różę na Dzień Matki. Wśród 
uczestników warsztatów były 
zarówno osoby dorosłe jak i 
dzieci i młodzież. 
W scence kabaretowej wystąpiły 
panie z KGW w Kuczwałach. 
Panie pod szyldem kabaretu 
„Pod Gruszą” zagrały scenkę 
„Turysta na wsi”. Występ 
pań nagrodzony został przez 
publiczność wielkimi brawami za 
humor i teksty w przygotowanej 
prezentacji. Popis wokalny 
na festynowej scenie dały  
„Niezapominajki” z biblioteki w 
Głuchowie.

W organizację gminnego stoiska 
włączyły się panie z KGW Głuchowo, Nawra, 
Kiełbasin, Kuczwały, Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża, Filia Biblioteki 
Samorządowej w Głuchowie, UG Chełmża 
– Promocja. W przewiezieniu i ustawieniu 
stoiska pomogli pracownicy z gminnej brygady 
budowlanej. 

Atrakcje i  ciekawe miejsca Szlaku Tradycji i 
Smaku  dokumentuje  wydany przez partnerów 
projektu folder i mapa szlaku. Dodatkowo 
czynna jest strona internetowa Szlaku Tradycji 
i Smaku http://www.szlaktradycji.pl/. Na stronę 
promocyjną szlaku można na bieżąco można 
dodawać kolejne ciekawe miejsca i atrakcje 
turystyczne z obszaru LGD Ziemia Gotyku. 

KO
WYDARZENIA GMINNE

DZIECI Z GMINY ŚWIĘTOWAŁY
 Jak powinien wyglądać pierwszy dzień czerwca – Święto Dzieci ? 
Ma być wesoło, smacznie i kolorowo. I tak właśnie było w Nawrze  podczas 
sobotnich gminnych obchodów Dnia Dziecka. 
Organizatorzy festynu:  Wójt Gminy Jacek Czarnecki , miejscowy Komitet 
Organizacyjny, któremu przewodziła Radna Gminna Dorota Kurdynowska  i 
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża przygotowali dla dzieci wiele  
atrakcji. Na scenie  wystąpili  młodzi artyści z gminy i odbyły się gościnne pokazy  
Toruńskiego  Klubu  Oyama Karate zabawiając całe rodziny. Podczas prezentacji 
artystycznych wystąpili  młodzi wokaliści z Małej Szkoły w Brąchnówku, 
uczniowie szkoły podstawowej w Kończewicach i z Gimnazjum w Głuchowie. 
Dla reprezentacji szkolnych Wójt Gminy na ten dzień ufundował specjalne bony 
upominkowe, które wręczył po zakończeniu występów. Z bogatym repertuarem 
już po raz kolejny na forum gminy zaprezentował się również młodzieżowy 
zespół wokalny NIEZAPOMINAJKI  działający od niedawna przy Filii Biblioteki 
Samorządowej w Głuchowie.  Były też zabawy z kosmitami, ogródki zabaw: 
trampolina, zjeżdżalnia, wodne kule,  mobilny park rozrywki dla młodzieży jak 
strzelnica paintbollowa, sumo, piłkarzyki stołowe. Święto to  pokazami sprzętu 
strażackiego uświetnili milusińskim strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
PSP w Chełmży i ZOSP w Kończewicach.
Jednym z głównych punktów imprezy było wypuszczenie w powietrze przez 
dzieci wspólnie z Wójtem Gminy kilkunastu balonów symbolizujących raz do 

roku to radosne 
święto. Każde z 
dzieci odwiedziło 
także namiot ze 
słodkościami, były 
kiełbaski z grilla, 
wata cukrowa, 
loteria fantowa i 
wspólna budowa 
wielkiej kartonowej 
ciuchci. Impreza 
sfi nansowana została 
przez Samorząd 
Gminy Chełmża przy 
wsparciu przez liczne 
grono sponsorów.

K.Orłowska
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Co nowego w bibliotece 
w Głuchowie

Mamy laureatkę w konkursie plastycznym
Julia Witkowska zdobyła III miejsce w konkursie 
plastycznym „ Wiosenne impresje”.  Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.
Zespół „ Niezapominajki” podbija serca słuchaczy

 Działający od niedawna zespól 
wokalny ma już za sobą trzy występy: pierwszy  
na „Majówce Seniorów” w Grzywnie, drugi 
podczas święta „Niezapominajki” w Kiełbasinie, 
a trzeci na Gminnym Dniu Dziecka w Nawrze.
W swoim repertuarze wokalistki mają piosenki 
zarówno młodego pokolenia jak np.” W stronę 
słońca” Eweliny Lisowskiej, ale i  również Anny 
Jantar, a nawet Violetty Villas. Piosenka „ List do 
matki” dedykowana była  dla wszystkich mam 
z okazji ich święta, które odbyło się 26 maja. 
Zespołowi życzymy powodzenia.

Iwona Majewska

Angielski w szkołach

II Gminny Konkurs Języka Angielskiego

 Druga edycja konkursu 
organizowanego w Szkole Podstawowej w 
Zelgnie odbyła się 27 maja 2013 r. Nowością 
w części pisemnej były zadania sprawdzające 
rozumienie ze słuchu wypowiedzi w j. 
angielskim oraz testujące umiejętność 
właściwego reagowania językowego. Z kolei 
część ustna konkursu rozszerzona została o 
dwa nowe tematy. Imprezę uświetnił swoją 
obecnością pan Jacek Czarnecki- Wójt Gminy 
Chełmża. Mógł on osobiście przekonać się o tym, 
że uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej 
nabyli kompetencje językowe umożliwiające im 
efektywną komunikację w języku obcym. Pan 

wójt towarzyszył nam także podczas najmilszej 
części konkursu-wręczania nagród i dyplomów. 
W tym roku reprezentacja gospodarzy nie 
miała sobie równych i zajęła pierwsze miejsce 
drużynowo oraz trzy pierwsze miejsca w 
klasyfi kacji indywidualnej:
I miejsce MARTA LUNTKOWSKA
II miejsce  KLAUDIA BUCZKOWSKA
III miejsce  JAKUB POLAK
Dodatkowo, komisja konkursowa postanowiła 
wyróżnić nagrodą Aleksandra Cieślińskiego z 
SP Kończewice za zajęcie IV miejsca.

Dariusz Regiel

EDUKACJA EKOLOGICZNA Z MUZYKĄ

KONKURS PIOSENKI EKOLOGICZNEJ
 Szkoła Podstawowa 
w Kończewicach była 
organizatorem gminnego 
konkursu piosenki 
ekologicznej. Do udziału w 
konkursie wystartowało aż 
osiem reprezentacji.  Na scenie 
zaprezentowali się wokaliści 
ze szkół podstawowych i 
gimnazjów z gminy, dzieci 
z Małego Przedszkola w 
Chełmży i uczniowie z Małej 
Szkoły w Brąchnówku. 
Tematyka wszystkich piosenek 
nawiązywała do życia w 
czystym, niezaśmieconym 
i  zdrowym środowisku. A to laureaci, którzy 
wyśpiewali sobie zwycięskie miejsca w konkursie:
Kategoria do 6 lat
I miejsce  – Agata Stenbowska, SP w Sławkowie
Kategoria 7-9 lat
I miejsce -  Edyta Matecka, Mała Szkoła 
Brąchnówko
Kategoria 10-13 lat
I miejsce -  Oliwia Wiśniewska, SP Kończewice
Kategoria Gimnazja
I miejsce -  Magdalena Ziółkowska, Gimnazjum 

w  Pluskowęsach
 Łącznie udział w konkursie wzięło  21 
uczestników. Nagrody dla laureatów konkursu i 
słodycze dla wszystkich uczestników ufundował  
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. 
Dodatkowo książki dla uczestników podarował 
Powiat Toruński. Nad organizacją i przebiegiem 
konkursu czuwała pani Katarzyna Ziółkowska, 
a o dekoracje sali  zadbała pani  Małgorzata 
Lipowska.

KO

Wyróżnieni  za odwagę

DZIEŃ STRAŻAKA
Wójt Gminy Chełmża Jacek 

Czarnecki wziął udział w majowej uroczystości 
z okazji Święta Toruńskich Strażaków. 
Podczas uroczystości trzej strażacy z Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chełmży 
odebrali z rąk Wójta wyróżnienia i symboliczne 
upominki. W gronie wyróżnionych byli: mł.ogn. 
Robert Boniecki, sekc. Piotr Lisewski i st.str. 
Krzysztof Danielewski.

Wyróżnieni przez Wójta Gminy trzej 
strażacy będąc na służbie podczas wyjazdu do 
zdarzenia z narażeniem własnego życia i zdrowia 
uratowali mężczyznę – mieszkańca gminy, pod 
którym na jeziorze Grodno załamał się lód. 

KO

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 

chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali 
wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli 
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp. 

EDWARDA  PRZYBYSZA
 Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, 

Delegacjom, za okazaną pomoc, współczucie, 
wieńce i kwiaty

serdeczne podziękowanie  składa Rodzina
 Zmarły p. Edward Przybysz przez lata pełnił  

funkcję  Sołtysa Sołectwa Mirakowo 
w Gminie Chełmża.



Edukacja i kultura
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W dniu 
18 maja na terenie 
sołectwa Sławkowo, 
odbyła się Majówka 
Sołecka.  Nie zabrakło 
słońca, dobrego humoru 
oraz atrakcji dla dzieci i 
dorosłych. Mieszkańcy 
wspólnie, w zabawie 
rywalizowali w konkursach 
zorganizowanych przez 
grono pedagogiczne ze 
SP w Sławkowie. Gościnnie pod okiem trenera 
senseia Janusza Brodackiego z pokazem karate 
wystąpił klub z Torunia - SEKCJA OYAMA 
Karate. Zabawę taneczną do białego rana 
poprowadził Dj Rumak. 

W imieniu Rady Sołeckiej Sołectwa 
Sławkowo dziękuję wszystkim, którzy włączyli 
się w organizację Majówki Sołeckiej oraz 
wspierali fi nansowo prowadzone przygotowania 

– sponsorom: Radnemu Stanisławowi Żak, 
fi rmie: „Frank” - F. Krutelewicz z Chełmży, 
„Profes Bruk” – S. Kraśniewski z Papowa 
Toruńskiego, „Anrum” – A. Rumiński z 
Grzywny, „Grot”-P. Gębickim z Mirakowa oraz 
osobom anonimowym. Nagrody w konkursach 
dla najmłodszych ufundował Wójt Gminy 
Chełmża Jacek Czarnecki.  

Dziękujemy za wspólną zabawę.
D. Pawlak

INICAJTYWY W SOŁECTWACH

Majówka w Sławkowie

EDUKACJA W SZKOŁACH

Dzieci i młodzież segregują śmieci
 W szkołach z początkiem tego roku 
rozpoczęła się edukacja z zakresu selektywnej 
zbiórki śmieci. Każda ze szkół zobowiązana 
została do opracowania programu edukacyjnego 
w zakresie poprawnej zbiórki selektywnej w 
związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Do realizacji 
opracowanych przez szkoły programów 
wskazani zostali nauczyciele koordynatorzy, 
którzy wcześniej  zapoznani zostali przez 
pracowników UG Chełmża z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Chełmża. Wypracowane zostały plany i 
metody realizacji wspomnianych programów. 
AKCJA SEGREGACJA ruszyła w szkołach 
po feriach zimowych i potrwa do końca roku 
szkolnego. W szkołach pojawiły się plakaty 
informacyjne i pojemniki do selektywnej zbiórki 
śmieci. Każdy z uczniów na zakończenie udziału 
we wspomnianych programach edukacyjnych 
otrzyma do końca bieżącego roku szkolnego 
specjalny certyfi kat.

SP Grzywna Certyfi katy wydane będą 26 czerwca. W tym dniu organizowany jest 
Dzień Ekologiczny. 

SP Kończewice Rozdanie certyfi katów odbyło się 14 czerwca na Festynie Rodzinnym. 

SP Sławkowo Rozdanie certyfi katów odbyło się 3 czerwca podczas Dnia Dziecka. 

SP Zelgno Certyfi katy zostały rozdane 29 maja na zakończenie programu 
„Kolorowy Kontener”. Każda klasa otrzyma jeden certyfi kat. 

Gimn. Głuchowo Certyfi katy będą rozdawane podczas zakończenia roku szkolnego 28 
czerwca. Szkoła ma swój wzór.

Gimn. Pluskowęsy Certyfi katy były rozdawane w tygodniu 17-21 czerwca. 

K.Orłowska

Z DZIAŁALNOŚCI 
Centrum Inicjatyw 

Kulturalnych Gminy 
Chełmża i bibliotek

• W Kuczwałach odbywały się warsztaty 
teatralne z udziałem mieszkanek wsi, które 
poprowadził Krystian Wieczyński – instruktor 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w 
Toruniu. Organizatorem warsztatów był CIK. 
Pierwszy występ grupy kabaretowej  odbył się 
podczas festynu „Na szlaku tradycji i smaku w 
Łysomicach”.
• Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża  złożyło wniosek do Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich - Urząd Marszałkowski 
na organizację Święta Kół Gospodyń Wiejskich 
2013. Wniosek otrzymał dofi nasowanie w 
kwocie 7 000 zł.
• Przy bibliotece w Głuchowie powstał zespól 
wokalny „Niezapominajki”. Zespół uświetnił już 
do tej pory swoim występem  imprezy gminne 
takie jak Majówka Seniorów w Grzywnie, Święto 
Niezapominajki w Kiełbasinie, Festyn na Szlaku 
tradycji i smaku w Łysomicach i Gminny Dzień 
Dziecka w Nawrze.
• Biblioteka w Grzywnie realizuje projekt pt. 
Muuvit- ruszaj się i odkrywaj świat. Projekt 
jest realizowany przy współpracy z Orlikiem 
w Grzywnie. Biblioteka w ramach projektu 
otrzymała gadżety promocyjne dla uczestników 
projektu oraz dofi nansowanie na poczęstunek 
dla dzieci oraz na zakup sprzętu sportowego 
dla biblioteki. Projekt ten wykorzystuje 
doświadczenia fi ńskiego programu z zakresu 
edukacji prozdrowotnej „Muuvit”.
• Trwa realizacja „małego projektu” – 
Utworzenie szkółki rękodzieła ludowego i 
tradycji Zapiecek w miejscowościach Sławkowo i 
Zelgno. Uruchomiono Poniatówkę w Sławkowie 
z przeznaczeniem na warsztaty rękodzielnicze: 
odmalowano okiennice, obiekt wyposażono w 
podstawowe meble i sprzęt.
• CIK był współorganizatorem wyjazdu 
przedstawicieli z naszej gminy promując Gminę 
i Szlak Tradycji i Smaku   ( KGW, Malwa) na 
festyn Tradycji i Smaku do Łysomic w dniu 18 
maja 2013 r.
• Pracownia Malwa w Zelgnie gościła  
przedstawicieli Fundacji LGD Ziemia Gotyku w 
dniu 27.04.2013r. podczas wizyty studyjnej.
•  W dniu 28 maja br. Gminę Chełmża i  
Pracownię Malwa w Zelgnie oraz Pastorówkę 
odwiedziła TVP Bydgoszcz w związku z 
nagraniem do  fi lmu promocyjnego o Szlaku 
Tradycji i Smaku LGD Ziemia Gotyku.
•  CIK wspólnie z Komitetem Organizacyjnym 
Obchodów Dnia Dziecka w Nawrze byli 
organizatorami Gminnego Dnia Dziecka w 
Nawrze w dniu 1  czerwca br.
• CIK przeprowadził nabór dla dzieci na wakacje 
– półkolonie w Gminie Chełmża – Leśna 
Przygoda 2013 w Zalesiu. W wypoczynku udział 
weźmie 90 dzieci z gminy.

Justyna Błaszczyk

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

OFIARUJ ZIEMIĘ NA KOPIEC „ZIEMIA POLAKÓW”
 Stowarzyszenie Budowy Kopca 
„Ziemia Polaków” przypomina mieszkańcom 
o trwającej cały czas zbiórce ziemi.  
Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę 
ziemi  na budowę Kopca „Ziemia Polaków”. 
Woreczki na ziemię i wzór poświadczenia jej 
autentyczności dostępne są w UG Chełmża, 
pok. nr 6. Nadchodzi okres letnich wyjazdów i 
wycieczek do wielu miejsc w kraju i za granicą. 
Dlatego może warto sięgnąć do historii tych 
miejsc i ich najbliższej okolicy. Bo być może 
wybrane miejsce wyjazdu wiąże się z  ważnym 

historycznie wydarzeniem, 
które przyczyniło się i dowodzi 
o fakcie walki o niepodległą 
Polskę. Obecnie zbiór dotychczas 
przekazanych ziemi do Miejsca 
Pamięci Narodowej Kopiec 
„Ziemia Polaków” liczy  143 pozycje.  
Uroczyste przekazanie kolejnych ziemi 
planowane jest podczas tegorocznych Gminnych 
Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
w Kończewicach zaplanowanych na 09 listopada.

KO



Lato z siatkówką 
w Zalesiu

Turniej Siatkówki 
Rekreacyjno-Plażowej - Zalesie 

        
Termin: 22 czerwiec 2013, godz. 9.00
Więcej informacji na temat turnieju - 
Urząd Gminy Chełmża, tel. 56 675 60 76  
w. 36  lub 54. 

    Do zobaczenia w Zalesiu!
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Jubileuszowa edycja ligi oldboj

Nagroda dla Zelgna 
i Kończewic

      W Grzywnie odbyło się 
podsumowanie kolejnej 
edycji ligi siatkarskiej 
oldbojów. Po mszy 
świętej w miejscowym 
kościele uczestnicy 
spotkania udali się do 
miejscowego lokalu, 
gdzie w trakcie biesiady przedstawiono wyniki 
zakończonej edycji 2012/13. w rozgrywkach 
brało udział 13 zespołów przy czym 5 spośród 
nich to reprezentacje z terenu Gminy Chełmża. 
Najlepsze wyniki, po raz drugi z rzędu,  osiągnęła 
drużyna Torunia, która poniosła tylko 2 porażki 
w 24 meczach. Drugie miejsce zajęła drużyna 
Chełmży a trzecie – Pigży. Wszystkie drużyny 
nagrodzono pucharami, przy czym im dalsza 
pozycja w tabeli, tym puchar był mniej okazały. 
Pamiątkowe statuetki otrzymali wyróżniający 
się  zawodnicy z każdej drużyny, zawodniczki  a 
także zawodnicy powyżej 50 lat.
Tegoroczna edycja ligi była jubileuszowa – 
dziesiąta  z kolei. Była to okazja do szerszych 
podsumowań. Z tej okazji specjalne nagrody 
w postaci okazałych pucharów oraz pieniężne 
w wysokości po 1000 zł (ufundowane przez 
Radę Wojewódzką LZS) otrzymały drużyny z 
Zelgna i Kończewic jako jedyne drużyny, które 
uczestniczyły we wszystkich 10 edycjach ligi.
Ponadto po kilka najbardziej zasłużonych osób 
z każdej drużyny otrzymało pamiątkowe medale 
LZS. Z terenu Gm Chełmża otrzymali je: P. 
Orłowski, M. Kamiński, K. Lewandowski, P. 
Ernest, J. Pikus, S. Rentfl ejsz, B. Kondej Z. 
Sadowski, W Popławski, J. Czarnecki, M. 
Grubecki, K. Bober, S. Antkowiak. 
W uroczystości wzięli udział Poseł na Sejm 
RP Janusz Dzięcioł, Wicestarosta D. Meller, 
Zastępca Burmistrza M. Kuff el, Wójt P. Kowal, 
z-ca Wójta K. Bober, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Toruńskiego K. Lewandowski, 
Przewodniczący Kuj-Pomorskiego Zrzeszenia 
LZS M. Marszałkowski..
Sponsorami byli Urząd Marszałkowski, 
Starostwa – Toruńskie i wąbrzeskie, Gminy: 
Łysomice, Łubianka, Chełmża, Zawieś Wlk, 
Urząd Miasta Chełmża, Bank Spółdzielczy w 
Toruniu, Stowarzyszenie Rozwoju Gm Łysomice.

K.Bober

Gmina Chełmża

KOLEJNI SPORTOWCY  NA PODIUM
 Na Sesję Rady Gminy 
Chełmża zaproszeni zostali dwaj 
sportowcy, dla których bieganie w 
maratonach stało się życiową pasją. 
Na swoim koncie mają zaliczone wiele 
tras w różnych regionach Polski. I ani 
przez chwilę nie myślą, że mogliby 
zaprzestać biegania. Zachęcają do tego 
innych promując tym sposobem zdrowy 
styl życia. Mowa o Łukaszu Kowalskim 
z Kuczwał i Kamilu Nartowskim do 
niedawna jeszcze mieszkańcu Nawry, a 
obecnie Brodnicy.
Z ostatnich osiągnięć obydwaj panowie 
mają na swoim koncie pierwsze 
miejsca: Kamil Nartowski  - I miejsce 
w V Międzynarodowym Maratonie Straży 
Pożarnej i Służb ratowniczych w Dębnie i 
Łukasz Kowalski – I miejsce w XVI Biegu 
Samorządowym w Łubiance podczas XIV 
Mistrzostw Samorządowców Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Dotychczasowe 

osiągnięcia sportowców  doceniły władze 
samorządowe. Wójt Gminy Jacek Czarnecki 
wspólnie z Wiceprzewodniczącą RG Chełmża 
Stanisławą Stasieczek wręczyli zaproszonym na 
Sesję sportowcom listy gratulacyjne dziękując 
jednocześnie za promocję Gminy Chełmża w 
regionie i w Polsce.

KO
SPORT i REKREACJA – projekt gminny

Miłośnicy wędrówek pieszych zaznaczają swoje istnienie!
 Już trzykrotnie 
mogliśmy zaobserwować 
wędrującą grupę „z kijami” 
po Gminie Chełmża. Grupa 
ta zawitała do Sławkowa i 
okolic, Witkowa i Liznowa, a 
ostatnio do Głuchowa i Nawry. 
Oprócz walorów zdrowotnych i 
poznawczych zacieśniają się więzi 
lokalne. Miejscowości, do których 
się udajemy serdecznie nas 
goszczą. Tak było m.in. w Liznowie, 
gdzie panie z KGW przyjęły nas w 
domu prywatnym częstując kawą i 
pysznym ciastem. A gdy ostatnio 
dotarliśmy do Nawry to na stołach 
pojawiły się kurczaki, karkówka, sałatki i przede 
wszystkim miła atmosfera. Ksiądz Tadeusz 
Kozłowski zaprosił nas do kościoła. Opowiedział 

historię Nawrzańskiego Sanktuarium. Dla 
przypomnienia 23 czerwca udajemy się pieszo 
do Zalesia. Miejsce zbiórki Chełmża Lidl godz. 
14.00.

Maria Bulińska

 W dniu 8 czerwca w 
miejscowości Dziemiony odbył się 
Dzień Dziecka. Frekwencja dopisała. 
Dzieci brały udział w szeregu zabaw 
i konkurencji. Sołtys wsi pragnie 
podziękować sponsorom dzięki, którym 
impreza mogła się odbyć. Serdeczne 
podziękowania dla fi rmy Tygrysek 
w Chełmży za przekazane fanty dla 
dzieci, Kółka Rolniczego Dziemiony 
za dosponsorowanie słodkości oraz dla 
mieszkańców wpłacających podatek 
do Sołtysa. Tradycyjnie 2%, które 
otrzymuje sołtys zostały przekazane 
na poczęstunek dla dzieci. W tym roku 
były to między innymi kiełbaski z grilla, napoje, wata cukrowa oraz lody.

Tomasz Bereza

Dzień Dziecka w Dziemionach



Środki fi nansowe na wydanie książki pt.” 140 
lat Ochotnicza Straż Pożarna w Skąpem. Szkic 
z dziejów” przekazali:
Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotr Całbecki
Starosta Powiatu Toruńskiego Mirosław 
Graczyk
Burmistrz Miasta Chełmża Jerzy Czerwiński
Firma  BIOETANOL Sp. z o.o. Chełmża
Firmy i osoby prywatne, które przekazali 
dofi nansowanie na organizację Obchodów 
140 – lecia OSP Skape:
Wilczyński Krzysztof, Rogowo 
Wilczyński Mariusz, Rogowo 
Ks. Kan. Krzysztof Badowski – Proboszcz Parafi i 
w Chełmży
Wiśniewski Andrzej, Sławkowo 
Siwek Barbara i Jan, Zalesie 
Krygier Piotr, Nowa Chełmża
Adamczyk Stanisław, Skąpe 
Krutelewicz Franciszek, Chełmża 
Bober Rafał, Zelgno 
HODROL Zrzeszenie Rolników 
Indywidualnych, Skąpe
Łagód Małgorzata i Mirosław, Skąpe 
Klicman Stanisław i Danuta, Skąpe
Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Oddz. Chełmża
Dziarnecki Krzysztof, Ewa Skąpe
Fałkowscy Danuta Henryk, Pluskowęsy
Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzu
Majewicz Barbara Józef, Kończewice 
Celiński Jacek, Dubielno
Lis Witold, Chełmża 
Bulińscy Hubert Maria i  Józef , Niemcy 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Ardanowski
Fusiara Tadeusz Maria, Dziemiony 
Łęgowski Zygmunt, Świętosław 
Kazanieccy Wiesław i Bożena, Chełmża 

Cywiński Tomasz, Bielczyny  
Woźniak Edward, Grzegorz 
Romanowski Krzysztof, Skąpe 
Kałdonek Jerzy, Pluskowęsy 
Dziarnecki Mirosław, Kucborek
Dziarnecki Wiesław, Skąpe 
Lis Bogdan Marlena, Kuczwały
Antkowiak Stanisław, Skąpe 
Cybula Halina Bogusław, Szerokopas 
Dudek Marian, Dziemiony
Skrzeszewski Bogdan, Skąpe
Krawczyk Piotr Adam, Skąpe
Woźniak Andrzej, Grzegorz 
Wiśniewski Marcin, Kucborek
Zielińska Iwona Marcin, Skąpe 
Wiśniewski Włodzimierz, Skąpe
Włodarska Elżbieta Janusz, Skąpe 
Krzemień Bogumił, Sławkowo 
Kolasa Kazimierz, Bielczyny 
Żółtowscy Marek Beata, Grzywna
Bytniewski Lucjan, Kończewice
Zarząd Gminny ZOSP RP w Łubiance.
Swoimi usługami i wyrobami nieodpłatnie 
wkład na rzecz jednostki OSP Skąpe w ramach 
obchodów jubileuszowych wnieśli:
Wilczewski Zbigniew, Skąpe ( wykonanie półki 
na mundury bojowe i hełmy)
Polikowski Lech, Piekarnia Tradycja, Chełmża ( 
wypieki dla orkiestr dętych i gości)
Rumiński Andrzej, Dom weselny Boryna, 
Grzywna ( nieodpłatne nagłośnienie i muzyka 
podczas części festynowej)
KGW Skąpe – przygotowanie ciast na 
poczęstunek dla strażaków, sponsorów i gości.
 Organizatorzy obchodów 
jubileuszowych 140-lecia OSP w Skąpem 
dziękują wszystkim wymienionym sponsorom 
i tym, co chcieli pozostać anonimowi za 

udzielone wsparcie fi nansowe 
i rzeczowe na organizację 
uroczystości w dniu 19 maja br. Wola współpracy, 
uprzejmości i Państwa ofi arności  przyczyniły 
się do zorganizowania i uświetnienia tego 
jubileuszowego wydarzenia.
 Idea trwania i rozwoju  Ochotniczych 
Straży Pożarnych na wsi jest bardzo ważna i co 
najważniejsze nadal dostrzegana przez ludzi, 
czego dowiodła Państwa ofi arność.

SPONSORZY OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH 
140 – LECIA OSP  SKĄPE w dniu 19 maja 2013 r.
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Serwis informacyjny

SPONSORZY  GMINNEGO DNIA  DZIECKA NAWRA 2013
1. BARBARA I JÓZEF MAJEWICZ
2. KRYSTYNA I JAN SOKÓŁ
3. FIRMA BIOETANOL CHEŁMŻA
4. FIRMA „FRANK” CHEŁMŻA
5. MASARNIA KALINOWSCY 

KOŃCZEWICE
6. STANISŁAW BYTNIEWSKI
7. HANNA I MIROSŁAW BYTNIEWSCY
8. ANNA I PIOTR BYTNIEWSCY
9. FIRMA „TAURUS” OCHRONA
10.  MARZENA JEZIORSKA
11.  MARZENA I WOJCIECH 

MŁODZIANOWSCY
12.  IRENA I TADEUSZ MŁODZIANOWSCY
13.  PARAFIA NAWRA
14. KS. PROBOSZCZ TADEUSZ KOZŁOWSKI
15.  KRYSTYNA I RYSZARD ZUKIERSCY
16.  HANNA I KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSCY 
17.  KAZIMIERZ LEWANDOWSKI  ZELGNO
18.  FIRMA „ZEL-MET” KRZYSZTOF I 

PIOTR ZAWADZCY ZELGNO
19. FIRMA ROL W CHEŁMŻY, LIDIA I 

DARIUSZ SŁOWIŃSCY

20.  MARIUSZ PIENIĄŻEK CHEŁMŻA
21.  SKLEP „TYGRYSEK” CHEŁMŻA
22.  HODOWLA ROŚLIN STRZELCE  

ODDZIAŁ KOŃCZEWICE 
23.  CARITAS TORUŃ  I CARITAS 

GARNIZONOWY TORUŃ
24.  JEDNOSTKA RATOWNICZO – 

GAŚNICZA W CHEŁMŻY
25.  FIRMA „RATEL” ŁYSOMICE
26.  STRAŻ GMINNA CHEŁMŻA
27.  AUTO HANDEL – AUTO POMOC 

„MIKA”
28.  GABINET WETERYNARYJNY 

„SANWET” GRZYWNA
29.  FIRMA ROL W CHEŁMŻY, LIDIA I 

DARIUSZ  SŁOWIŃSCY,
30.  CENTRUM INICJATYW 

KULTURALNYCH GMINY CHEŁMŻA
31.  RADA GMINY CHEŁMŻA
32.  „ARTKONS”  –  JACEK KŁOSIŃSKI
33.  „CONFICIENS” –KATARZYNA 

KRUŻEWSKA I SZYMON GRZYB
34.  SYLWESTER KURDYNOWSKI

35. MAREK ŚMIETANA
36.  „ALDA”  TAMARA I 

WOJCIECH KULPIŃSCY 
37.  ANNA I MARCIN  

WILCZEK
38.  RADNA GMINY CHEŁMŻA 

DOROTA KURDYNOWSKA
 W imieniu własnym i Komitetu 
Organizacyjnego  z Nawry pragnę podziękować 
wszystkim sponsorom prywatnym, fi rmom 
i instytucjom, które przyczyniły się zarówno 
w sposób fi nansowy jak i rzeczowy do 
uatrakcyjnienia najmłodszym mieszkańcom 
Gminy Chełmża ich święta. Dzięki Państwa 
hojności, każde z dzieci miało radość 
uczestniczenia i zabawy w  Gminnym  Dniu 
Dziecka. Myślę, że największą nagrodą dla nas 
wszystkich dorosłych były uśmiechnięte twarze 
dzieci licznie  przybyłych na swoje święto do 
Nawry w dniu 1 czerwca br.
Z wyrazami uznania Wójt Gminy Chełmża 
Jacek C zarnecki.

OSP w powiecie
ZAWODY SPORTOWO - 

POŻARNICZE
 W dniu 15 czerwca 2013 roku 
w Toruniu odbyły się powiatowe Zawody 
Sportowo – Pożarnicze OSP. W rywalizacji 
wzięło udział 13 najlepszych jednostek OSP 
z powiatu toruńskiego. Gmina Chełmża była 
reprezentowana była przez OSP Kuczwały oraz 
OSP Kończewice.

Na zdj.: Drużyna OSP w Kuczwałach z Dowódcą 
JRG PSP w Chełmży Wojciechem Wojciechowskim 
przed zawodami Sportowo- Pożarniczymi 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu 
Toruńskiego.                                Łukasz Kowalski
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Rusza Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C

Mieszkańcy Gminy Chełmża skorzystać mogą z bezpłatnego 
badania krwi 

w kierunku HBsAg i anty-HCV, 
które wykonane zostanie w Samodzielnym Publicznym Ośrodku 

Zdrowia w Zelgnie
Badaniem objęte będą osoby, które były 

2-krotnie hospitalizowane. 

Zapisy prowadzi:
Urząd Gminy Chełmża p. Anna Feeser – Bering (pok.7),

tel. 56 675 60 76 do 78 wew. 43
oraz 

Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia 
w Zelgnie tel. 56 675 98 84

Przewidywana liczba osób do przebadania – 100.
Decyduje kolejność zgłoszenia.

Informacje o terminie badania podane zostaną
 w terminie późniejszym.

 ( www.gminachelmza.pl, Kurenda, UG Chełmża, SPOZ Zelgno)
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA 

Z  BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Program współfi nansowany przez 
Samorząd Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego i Samorząd Gminy 

Chełmża.
Organizator: Urząd Gminy Chełmża

Edukacja ekologiczna

KONKURS NA PLAKAT
 W dniu 29.05.2013r. na terenie 
Szkoły Podstawowej w Zelgnie odbył się 
fi nał gminnego konkursu plastycznego pn. 
„Kolorowy kontener”. Przedmiotem konkursu 
było wykonanie plakatu  promującego selektywną 
zbiórkę odpadów komunalnych. W konkursie 
uczestniczyły 104 osoby w czterech kategoriach 
wiekowych. Laureatami konkursu zostali:
Kategoria I- klasy 0
I miejsce – Wierzbowska Agata, Wierzbowska 
Julia – SP. Zelgno,
 II miejsce – Witkowska Julia, Chryszczak Jakub, 
Szymborski Bartosz, Śmiałek Oliwier – SP 
Zelgno,
Kategoria II – klasy I-II
I miejsce – Bogun Oskar, Romanowski Cezary – 
SP Zelgno,
II miejsce – Adamkiewicz Krzysztof, Bober 
Jakub, Szymański Błażej –                   SP Zelgno,
III miejsce – Biziorek Jakub, Borowicz Wiktor, 
Marszałkowska Kinga, Zygarski Jakub – SP 
Zelgno,
ex aeguo
III miejsce – Jawczak Amelia, Stramek Jagoda, 
Klowiński Eryk, Brokopp Seweryn –SP 
Konczewice 
Kategoria III – klasy IV-VI
I miejsce – Gabryś Aleksandra, Roszak Weronika 
– SP Kończewice,

II miejsce – Saletnik Anna, 
Kwiatkowska Oliwia – SP Zelgno 
III miejsce - Marszał Roksana, 
Kowalik Kinga, Buczkowska 
Klaudia, Marta Luntkowska – SP 
Zelgno,
ex aeguo
III miejsce – Pawłowska Klaudia, 
Bąk Natalia, Wiśniewska Marta – 
SP Zelgno
Kategoria IV – gimnazjum klasy 
I-III
I miejsce – Branicka Anna, 
Kujawska Anita, Ligaj Elwira – 
Gimnazjum Pluskowęsy
II miejsce – Tarka Angelika, 
Pawella Marta – Gimnazjum 
Pluskowęsy
III miejsce – Kotkiewicz Kinga, 
Słumska Natalia – Gimnazjum 
Pluskowęsy.
Zakup nagród dla dzieci i 
młodzieży został sfi nansowany 
z środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Anna Krupska


