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Wybory uzupełniające 
w Sołectwie Skąpe

 W związku ze złożoną rezygnacją przez 
członka Rady Sołeckiej Sołectwa Skąpe, Rada 
Gminy Chełmża w dn. 10.07.br podczas Sesji 
podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających. Informujemy, że 
wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbędą 
się w dn. 29 lipca b.r (pon.) o godz. 19.00 w 
świetlicy wiejskiej w Skąpem.

B.K.

      Mieszkańcy Gminy Chełmża dokładnie 
w niedzielę 23 czerwca br. zainaugurowali 
sezon turystyczny w Zalesiu nad Jeziorem 
Chełmżyńskim. Tak jak na  prawdziwe lato 
przystało świeciło słońce,  była plaża i  letnia 
ulewa. Jednak ta ostatnia nie popsuła pobytu i 

udanej zabawy mieszkańców i turystów w tym 
dniu na terenie ośrodka. Miejmy nadzieję, że 
tegoroczny sezon letni nie poskąpi słońca, które 
nada wakacjom prawdziwie słoneczne klimaty.
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Zalesie. TEGOROCZNE  LATO  ZAINAUGUROWANE

 Dwie młodzieżowe drużyny OSP 
z Kończewic: chłopcy i dziewczęta zajęli 
II miejsca w VIII Powiatowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych Jednostek OSP 

Powiatu Toruńskiego. Ten sukces w dużej 
mierze jest zasługą opiekuna drużyn pani Anny 
Gredeckiej.

Patrz. str.6

Kończewice. SUKCES MŁODYCH STRAŻAKÓW

KONKURS PLASTYCZNY 
– KOLOROWE RYBY

 
 Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża zaprasza dzieci i młodzież 
z obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej RYBAK 
do udziału w konkursie plastycznym 
pn.”Kolorowe Ryby”. 
Prace konkursowe, nawiązujące do tematyki 
rybackiej należy nadsyłać do dnia 24.07.br  
do Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, 
tel. 56 637 71 29.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 Podsumowanie konkursu oraz 
uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 
w Zalesiu 28.07.2013r. podczas festynu 
rodzinnego pn. „Zdrowy jak ryba” 
podsumowującego wakacyjny wypoczynek  
dzieci i młodzieży z Gminy Chełmża LEŚNA 
PRZYGODA 2013. Szczegóły konkursu 
zawarte są w regulaminie dostępnym w 
siedzibie w/w organizatora konkursu.
Konkurs współfi nansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków fi nansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego w 
ramach Programu 
O p e r a c y j n e g o 
„Zrównoważony 
rozwój sektora 
rybołówstwa i 
n a d b r z e ż n y c h 
o b s z a r ó w 
rybackich 2007-
2013”.
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ADMINISTRACJA
 Budynek na Paderewskiego 

zostanie ocieplony
 Gmina Chełmża otrzymała 
dofi nansowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego na realizację projektu 
pn „Adaptacja budynku przy ul Paderewskiego 
– etap II – termomodernizacja budynku”. 
 W ramach inwestycji zaplanowano 
ocieplenie całego budynku wraz z poddaszem i 
stropem piwnicy, wymianę stolarki drzwiowej i 
okiennej oraz zakup i montaż instalacji solarnej  
w celu pozyskania ciepłej wody. Inwestycja 
pozwoli obniżyć koszty ogrzewania budynku o 
ponad 50%  i  ponadto znacznie ograniczy się 
emisja szkodliwych zanieczyszczeń powietrza. 
Całkowita wartość zadania wynosi 537 tys. zł, a 
przyznana ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dotacja to 292 tys zł 
co stanowi prawie 85 % wysokości kosztów 
kwalifi kowanych. Realizacja projektu nastąpi 
jeszcze w 2013 roku.

KO

BUDŻET 2012 ROZLICZONY 

 WÓJT  Z ABSOLUTORIUM
 Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki podczas Sesji  RG w 
dniu 25 czerwca br. otrzymał 
absolutorium. Radni Gminni 
przychylili się do opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie sprawozdanie z 
wykonania budżetu za 2012 
rok. Jednogłośnie przyznano 
wójtowi absolutorium i 
jednogłośnie też zatwierdzono 
roczne sprawozdania fi nansowe 
gminy wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu w roku 2012. 
Decyzja ta jednoznacznie wyraża 
akceptację działalności fi nansowej gminy. 
Dochody za 2012 rok wykonano w 96,6  
procentach, a wydatki w 91,9  procentach. 
Obniżenie wydatków  wspólnymi staraniami 
spowodowało, że w budżecie udało się jeszcze 
odłożyć wolne środki  na realizowane obecnie  
inwestycje w gminie.  Dzięki  dobremu 
budżetowi i dobrze poprowadzonemu,  
na terenie wielu miejscowości mogą być 
kontynuowane w roku bieżącym  inwestycje. 
Gmina się rozwija i ciągłej poprawie ulegają 
warunki życia jej mieszkańców. Głównym 
piorytetem  dla inwestycji gminnych w roku 
2012 były i nadal pozostaną drogi gminne.
„ – Budżet na rok 2012 nie był budżetem łatwym. 
Przyjęliśmy wyzwanie i wykorzystujemy środki 

unijne z korzyścią dla mieszkańców.  Planując 
dochody nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
tego, co w ciągu roku się może wydarzyć. Rok 
2012  to gradobicia i umorzenia podatkowe” 
– mówił podsumowując rok 2012 Wójt  Jacek 
Czarnecki. 
 Wójt Czarnecki podziękował 
Radnym za udzielone mu absolutorium za rok 
2012.  Swoje podziękowania Wójt  skierował 
również do  kierownictwa i pracowników 
UG Chełmża oraz jednostek organizacyjnych 
przy udziale których realizowane są zadania 
budżetowe.  Na zakończenie Przewodniczący 
RG Chełmża w imieniu własnym i Radnych 
dziękował  Wójtowi za dobrze wykonany 
budżet i pozyskiwane fundusze. 

KO

Sołtysi w pracy

SPOTKANIE KONWENTU

 W UG Chełmży odbyło się spotkanie 
Konwentu Sołtysów Gminy Chełmża.  Zadaniem 
Konwentu  jest doradzanie i opiniowanie 
spraw związanych z funkcjonowaniem sołectw.  
Wypracowane wnioski i opinie trafi ają do Wójta 
Gminy w celu ich rozpatrzenia. Obecnie w 
gminnym Konwencie Sołtysów zasiada osiem 
reprezentantów sołectw: Alicja Glaszka – Sołtys 
Nawry, Franciszek Piróg – Sołtys Grzegorza, 
Andrzej Ośmiałowski – Sołtys Liznowa, Ewa 
Kasprzak  - Sołtys Kiełbasina, Dariusz Pawlak 
– Sołtys Sławkowa, Roman Branicki – Sołtys 

Witkowa, Wiesław Wójtowicz – Sołtys Nowej 
Chełmży i Dariusz Podsiedlik – Sołtys Januszewa 
– Dźwierzna. Wymienieni członkowie Konwentu 
są reprezentantami 28 sołectw w gminie. W 
trakcie spotkania poruszone zostały m.in. tematy 
dotyczące: obkoszeń zieleni na terenie sołectw 
w bieżącym sezonie, wydatkowania środków 
za wynajem świetlic, likwidacji nielegalnych 
wysypisk śmieci w gminie. Sołtysi zwrócili się 
również o informację do Kurendy  na temat 
oświetlenia w miejscowościach w okresie letnim. 

KO

Zarządzanie kryzysowe

Kończewice w ogniu!!!
 W dniu 25 czerwca 2013 roku 
w szkole podstawowej przeprowadzono 
ewakuację dzieci na wypadek zagrożenia. Tym 
razem pod okiem dowódcy JRG Chełmża kpt 
Wojciecha Wojciechowskiego przeprowadzono 
akcję gaśniczą połączoną z ewakuacją dzieci. 
Po pozoracji pożaru kadra szkolna pod 
kierownictwem Pani dyrektor Marii Kaszyńskiej 
ewakuowała wszystkie dzieci ze szkoły. 
Ewakuacja była bardzo sprawna i w bardzo 
dobrym czasie. Tylko 3 minuty potrzebowano 
na opuszczenie szkoły. Po niespełna 6 minutach 
zajechały jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
z Chełmży i strażacy przystąpili do rozpoznania 
i gaszenia pożaru. Po kilku minutach dotarła 
Jednostka OSP Kuczwały w celu pomocy 
zawodowcom. Okazało się, że jedna z pań 
została kontuzjowana i musiały zadziałać siły 
ratownictwa medycznego. Wszystko zakończyło 
się powodzeniem i kierujący akcją ratowniczą 
aspirant sztabowy Zakierski Artur – zakończył 
akcję ratunkową. Dzieci podziękowały 
strażakom gromkimi brawami za sprawne 
działanie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.

W. Żółtowski

PRZYPOMIENIE !!!!
 Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zadeklarowanej wysokości 
uiszcza się bez wezwania w kasie Urzędu Gminy 
Chełmża, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wójta Gminy Chełmża lub u 
inkasentów.
Na inkasentów wyznaczeni zostali sołtysi, 
inkasenci (od wody) oraz pracownicy 
administracyjni Zakładu Usług Komunalnych 
WODKAN Sp.  z o.o. oraz kierowca pojazdu 
odbierającego odpady jako przedstawiciel 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w 
Chełmży.             PZ
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Kompetencje i zadania organów 
Sołectwa

Podobnie jak w poprzednich latach, Rada Gminy w marcu 
br. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie Gminy Chełmża na 2014 r. środków stanowiących fundusz 
sołecki. We wrześniu Sołectwa przeprowadzą zebrania wiejskie w sprawie 
podziału powyższych środków fi nansowych. 

Zgodnie ze Statutem Sołectw przypominamy o kompetencjach 
i zadaniach organów sołectwa, którymi są:  Zebranie Wiejskie i Sołtys.
W pierwszej części artykułu przedstawiono kompetencje i zadania 
Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
W kolejnym artykule w miesiącu sierpniu przedstawimy funkcję Zebrania 
Wiejskiego.

Organy Sołectwa Kompetencje i zadania organów

Sołtys
- funkcja 

wykonawcza

1. Realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego.
2. Realizacja zadań z zakresu administracji 
samorządowej, zgodnie z uchwałami Rady 
Gminy Chełmża.
3. Reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.
4. Zwoływanie zebrań wiejskich i 
przewodniczenie ich obradom.
5. Przygotowanie projektów uchwał Zebrania 
Wiejskiego.
6. Gospodarowanie mieniem komunalnym 
przekazanym sołectwu.
7. Przygotowanie projektu rocznego planu 
fi nansowo-rzeczowego Sołectwa.
8. Sporządzanie sprawozdań z wykonania 
planu fi nansowo-rzeczowego oraz 
działalności Sołtysa.

Rada Sołecka
- wspomaga 

działalność Sołtysa

1. Wspomaga Sołtysa w wykonywaniu 
uchwał  Zebrania  Wiejskiego i   
przygotowaniu projektów uchwał oraz w 
realizacji jego zadań statutowych.
2. Wspomaga Sołtysa w gospodarowaniu 
mieniem komunalnym przekazanym 
sołectwu.
3. Współdziała z Sołtysem w przygotowaniu 
projektu rocznego planu fi nansowo-
rzeczowego sołectwa.
4. Opiniuje sprawozdanie z wykonywania 
planu rzeczowo-fi nansowego. 
5. Inicjuje zadania społeczno-użyteczne dla 
sołectwa i jego mieszkańców.
6. Przygotowuje sprawozdanie ze swojej 
działalności.

Właściwa komunikacja i efektywna współpraca pomiędzy organami 
Sołectwa,  stwarza szanse na rozwój dla Sołectwa oraz zachęca innych 
mieszkańców do wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności.

B. Kozłowska

Apel Zarządu Stowarzyszenia Budowy 
Kopca „Ziemia Polaków”

 Jeżeli podczas wakacyjnych podróży 
po Europie, świecie i kraju  spotkasz miejsca, 
gdzie została przelana krew naszych rodaków 
przywieź stamtąd woreczek ziemi, która 
wzbogaci nasz zbiór. 
Przywiezioną ziemię można przekazać Prezesowi 
Wojciechowi Rosińskiemu bądź osobiście 
podczas uroczystości obchodów Gminnego 
Święta Odzyskania Niepodległości. Certyfi kat autentyczności ziemi 
można pobrać ze strony www.gminachelmza.pl.

Czekamy na darczyńców ziemi.

INFORMACJA  Z  DZIAŁALNOŚCI  
GOPS

· Ośrodek otrzymał nieodpłatnie 5 miejsc na wypoczynek letni (kolonie) 
dla dzieci i młodzieży  pochodzących z rodzin  o niskich dochodach. 
Organizatorem wypoczynku jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 
Dzieci wypoczywać będą         w m. Jeziora Wielkie, Przyjezierze, k/Mogilna 
w okresie od 01.07 do 14.07. Jedynym kosztem po stronie Ośrodka będzie 
dowóz i odbiór  uczestników  z Torunia. Rekrutacją uczestników zajęli się 
pracownicy socjalni.

· W okresie od stycznia do czerwca do Przewodniczącego Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 12 Niebieskich Kart 
związanych z przemocą domową. W związku z otrzymanymi 
kartami uruchomione zostały wszelkie procedury z tym związane. 
Pracownicy tut. Ośrodka na bieżąco współpracują z Policją w Chełmży, 
lokalnymi placówkami oświaty oraz terapeutką przy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym. okresie Gminny 
Zespół Interdyscyplinarny spotkał się dwukrotnie, w celu omówienia 
planów działań             w stosunku do osób, wobec których zostały 
założone Niebieskie Karty. Ponadto podjęte zostały decyzje o zamknięciu  
kilku kart.

· Ośrodek rozpoczął wydawanie druków wniosków o przyznanie dla 
najzdolniejszych uczniów stypendiów im. Jacka Luntkowskiego. 
Wnioski przyjmowane są w tutejszym Ośrodku do dnia 31 lipca  br.

· Od lipca zmianie ulegają przepisy dot. wypłacania świadczenia 
pielęgnacyjnego.  Wszystkie osoby, które dotychczas pobierały w/wym. 
świadczenie, na nowo będą  musiały składać wnioski, aby nabyć ponownie 
w/wym. świadczenie. Warunkiem przyznania w/wym. świadczenia 
będzie data powstania niepełnosprawności u osoby wymagającej opieki 
ze strony osób drugich. Natomiast osoby, które nie spełnią warunku  
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogły ubiegać się o 
specjalny zasiłek opiekuńczy, który uzależniony jest od kryterium 
dochodowego oraz  rezygnacji  z zatrudnienia osoby sprawującej opiekę 
nad  niepełnosprawnym członkiem rodziny.                    Anna  Bykowska

„Małymi krokami w wielki świat”
 W związku z realizacją przez Gminę Chełmża projektu pn. 
„Małymi krokami w wielki świat” w miesiącu wrześniu zostaną otwarte 
4 punkty przedszkolne w miejscowościach: Grzywna, Kończewice, 
Sławkowo i Zelgno.

 Każdy punkt przedszkolny może przyjąć maksymalnie 15 dzieci 
w wieku od 3 do 4 lat zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Zajęcia 
prowadzone będą 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Udział dzieci 
w zajęciach jest bezpłatny.

Przez cały sierpień br. potrwa rekrutacja dzieci do punktów 
przedszkolnych. Priorytetowo będą traktowane dzieci z rodzin 
korzystających z pomocy społecznej oraz matek i ojców samotnie 
wychowujących.
Na podstawie kwestionariusza rekrutacyjnego obowiązuje następujący 
system punktowy:
1. dzieci pochodzące z rodzin korzystających z pomocy społecznej – 5 pkt, 
2. dzieci  matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci – 10 pkt,
3. dzieci z rodzin, w których istnieje bezrobocie:
- jeden rodzic niepracujący – 5 pkt,
- oboje rodzice niepracujący – 10 pkt. 
W pierwszej kolejności decyduje liczba punktów. Następnie o przyjęciu 
do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Dla dzieci, które nie zostaną 
przyjęte utworzona zostanie lista rezerwowa. 

Formularze przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego 
dostępne będą w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy 
Chełmża (Urząd Gminy, pok. nr 18 )oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy (www.gminachelmza.pl). 

               ZEAS
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Inwestycje i remonty
OŚWIETLENIE W GMINIE

OKRES LETNI 
WYŁĄCZYŁ LAMPY

Na terenie Gminy Chełmża wzorem lat 
ubiegłych nastąpiło wyłączenie oświetlenia 
drogowego na okres letni. Oświetlenie 
zostało wyłączone na  okres od 01.06.2013r. do 
31.08.2013r. W przypadku imprez lub festynów 
organizowanych przez sołectwa oświetlenie 
będzie załączane na   pisemny wniosek sołtysa, 
który powinien wpłynąć do Urzędu Gminy z 
minimum  tygodniowym wyprzedzeniem.

Mariusz Stodulski

Pluskowęsy
 Teren sportowo-rekreacyjny w 
Pluskowęsach poczuł na sobie dotyk brygady 
remontowo-budowlanej. Pokryto „polbrukiem” 
nowy kawałek dotychczas tylko utwardzonego 
terenu. Patrząc na ten plac pokuszę się o 
zaproszenie na występ Teatru Bolszoj na pewno 
się pomieści.

Nasadzenia i remonty

Z wizytą w Kiełbasinie

 Bo wszyscy w Kiełbasinie to jedna 
rodzina, starszy czy młodszy chłopak, czy 
dziewczyna - takie stwierdzenie się narzuca 
gdy patrzymy na domowo zagospodarowaną 
świetlicę. Czysto i schludnie, urocze fi ranki 
dopełniają obrazu, widać i czuć kobiecą 
rękę - gdzie te chłopy gdzie ? chciałoby się 
zapytać. Są, ale działają na zewnątrz 
pomysłowe klomby ze starych pni dopełniają 
wizenku wsi.....ale o tym napiszę później.

Już niedługo ciepła woda popłynie 
w kranach naszych Mieszkańców
 
 W miesiącu czerwcu ruszyły oględziny 
budynków w sprawie możliwości montażu 
instalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża. 
W oględzinach uczestniczą przedstawiciele fi rmy 
wykonującej, pracownik Urzędu Gminy oraz 
inspektor nadzorujący budowę. Objazdy 
rozpoczęto od Brąchnówka przez Browinę 
następną miejscowością jest Grzywna. 
Przewidywany montaż instalacji u pierwszych 
Mieszkańców to lipiec 2013r.

Szukamy Jordana

 Myślę, że to hasło przyświecało 
mieszkańcom Liznowa, którzy wyłożyli 
fundusz sołecki na plac do gry w koszykówkę. Z 
pomocą Brygady Budowlanej szybko powstaje 
wspomniane miejsce. Być może widzimy 
tutaj powstającą kuźnię młodych talentów 
koszykarskich. Zobaczymy za czas jakiś czy nie 
był to słomiany zapał, a być może usłyszymy 
wkrótce o „Liznowo Bulls”.

Figurka przydrożna

 Skończyły się czasy gdy fi gurki 
przydrożne były zaniedbane. Wyglądają one 
coraz piękniej i najlepszym tego przykładem jest 
ta w Nowej Chełmży będąca w trakcie remontu. 
Wykonano z polbruku nowe dojścia, odrobina 
farby i chęci przywróci ogrodzeniu pierwotny 
blask. Jadąc obok niej warto wysiąść i ją obejrzeć. 
Otoczona drzewami stanowi zakątek gdzie w 
spokoju można podumać o wszystkim co nas 
nurtuje. Oglądajmy fi gurki bo warto.

Czas na sjestę

 Za świetlicą wiejską w Skąpem 
wygląda na razie tak jak na zdjęciu, lecz za 
lat kilka będzie zupełnie inaczej. Nasadzenia 
się rozrosną, nowo położony „polbruk” ujęty 
w zielone ramy będzie kusił do spacerów. 
Suty obiad w świetlicy, sjesta za - żyć nie 
umierać. Widać od razu że Skąpe pięknieje nie 
tylko od frontu Jakkolwiek to brzmi tył Skąpego 
również jest coraz atrakcyjniejszy.

K.Makowiecki

Zasady wynajmowania 
świetlic wiejskich

 Aby wynająć świetlicę należy:
1. Wypełnić wniosek o wynajem świetlicy,
2. Na wniosku uzyskać opinię opiekuna świetlicy 
dotyczącą terminu planowanego wynajęcia,
3. Zawrzeć z Gminą Chełmża Umowę najmu 
świetlicy przynosząc z sobą wspomniany wniosek,
4. Dokonać wpłaty na konto Gminy 
czynszu najmu za wynajęcie świetlicy,
5. Zgłosić się do opiekuna świetlicy w 
celu przejęcia wynajmowanego obiektu,
6. Po zakończonej imprezie zgłosić się 
do Urzędu Gminy w celu uregulowania 
kosztów zużytych mediów na podstawie 
wcześniej spisanych liczników.
Nadmienię jeszcze, że wszelkie wątpliwości 
odnośnie korzystania ze świetlic wiejskich 
powinien rozwiać „Regulamin świetlicy 
wiejskiej” dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Chełmża.             K.Makowiecki

SŁAWKOWO Z BURAKIEM 
CUKROWYM W TLE

 Na polach Gospodarstwa Rolnego 
Andrzeja i Romualda Wiśniewskich w 
Sławkowie odbył się w dniu 18 czerwca br. Dzień 
Buraka Cukrowego. Współorganizatorem 
imprezy był Nordzucker Polska. Uczestnicy mieli 
już po raz  kolejny okazję do wzajemnej wymiany 
doświadczeń zdobywanych przy produkcji 
buraków oraz spotkań z cukrownikami, 
naukowcami i producentami środków produkcji, 
wykorzystywanych w technologii produkcji 
buraka cukrowego. Plantatorzy i Firmy dopisali 
udziałem podczas  Dnia Buraka Cukrowego 
2013 w Sławkowie.
Gospodarstwo Rolne Państwa Wiśniewskich 
już po raz kolejny było współorganizatorem 
takiego wydarzenia rolniczego w regionie. Warto 
przy tej okazji wspomnieć, że gospodarstwo w 
swoim dorobku ma wiele prestiżowych nagród 
w branży rolniczo – produkcyjnej. Do tej 
pory jego właścicieli uhonorowano  tytułem:  
„Wzorowego Agroprzedsiębiorcy 2011”, Rolnika 
Pomorza i Kujaw 2011-  Grand Prix w  kategorii 
produkcja roślinna, Wicemistrza Krajowego  
AgroLiga 2011. Gospodarstwo Rolne państwa 
Wiśniewskich w 2012 r otrzymało również 
Szlachetną Podkowę przyznaną przez Wójta 
Gminy Chełmża za dotychczasowe dokonania i 
nowoczesne technologie na rzecz rolnictwa.   KO
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SEZON TURYSTYCZNY 2013’ ZAINAUGUROWANY

ZALESIE - To już lato, to już lato…
                 Mieszkańcy Gminy Chełmża w niedzielę 23 
czerwca br. zainaugurowali sezon turystyczny 
w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim. Tak jak 
na  prawdziwe lato przystało świeciło słońce,  
była plaża i  letnia ulewa. Jednak ta ostatnia 
nie popsuła pobytu mieszkańców i turystów 
w tym dniu na terenie ośrodka. Inauguracji 
tegorocznego sezonu dokonał gospodarz gminy 
Wójt Jacek Czarnecki. W przecięciu błękitnej 
wstęgi towarzyszyli Wójtowi przybyli goście: 
Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, Wicestarosta 
Powiatu Toruńskiego Dariusz Meller i Dyrektor  
Biura Zarządu Okręgu PZW w Toruniu Grażyna 
Dajewska. Profesjonalnie  zabawił publiczność i 
ożywił festyn przybyły do Zalesia kabaret OT.TO. 
Kabaret OT.TO wielu  nam kojarzy się z piosenką 
lekką, łatwą, dowcipną i śmieszną. I właśnie przy 
takiej piosence bawiła się publiczność w Zalesiu. 
Uczestnicy festynu dobrze bawili się  przy 
piosence kabaretowej, przeplatanej śmiesznymi 
skeczami i gagami. Festyn swoimi występami 
artystycznymi i wokalnymi na scenie równie 
udanymi uświetnili mali i dorośli mieszkańcy 
gminy. Można było posłuchać repertuaru w 
wykonaniu młodzieżowego zespołu wokalnego 

NIEZAPOMINAJKI z Głuchowa. Swój dorobek 
muzyczny na scenie zaprezentowali także 
panowie Robert Jasiński - RAPTMOMANIA w 
odsłonie swoich autorskich utworów rapowych i 
Gerard Sałatowski w występie intrumentalnym z 
melodiami wygrywanymi na organkach.
Swoją obecnością na scenie publiczności nie 
zawiedli  uczniowie Szkoły Podstawowej z Zelgna, 
którzy tym razem wystąpili w scence kabaretowej 
pn.” Damsko – męskie sprawy ochotniczej straży 
pożarnej”. Poza tym młodzi artyści z Zelgna 
wystąpili jeszcze w dwóch układach tanecznych. 
Do tegorocznego jubileuszowego Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich, który odbył się w Zelgnie 
nawiązały swoim występem z piosenką ludową 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kuczwał. 
Publiczność w międzyczasie mogła wziąć udział 
w zabawach i konkursach, które przygotowali 
animatorzy przy Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża lub zajrzeć do osady rybackiej. 
Wzorem lat minionych tak i tym razem o 
oprawę konsumpcyjno – wystawienniczą 
zadbały gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z gminy. Tym razem udział w prezentacji stoisk 
wzięły panie z Grzywny, Browiny, Mirakowa, 

Zajączkowa, Skąpego i 
Kiełbasina. Wydarzeniami 
t o w a r z y s z ą c y m i 
tegorocznemu Festynowi z 
Rybą w Zalesiu był konkurs 
kulinarny na potrawę 
przyrządzoną z ryb. 
Najsmaczniejsze potrawy 
wybrane przez komisję 
konkursową zostały 
nagrodzone.
Poza tym miał miejsce  fi nał 
konkursu plastycznego 
pn.”Podwodny świat jezior”, 
którego organizatorem był 

CIK Gminy Chełmża. Laureaci najciekawszych 
prac, a było ich 18, wyłonionych spośród 257 
nadesłanych na konkurs, odebrali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace konkursowe 
prezentowane były na pokonkursowej wystawie 
prezentowanej w plenerze.
Tegoroczna impreza nosiła nazwę ŚWIĘTO RYBY 
ZALESIE 2013 i była  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”. 
      Organizatorem Święta Ryby Zalesie 2013’ był  
Wójt Gminy Chełmża, a wszelkie atrakcje zostały 
zorganizowane przy udziale Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża i Urzędu Gminy 
Chełmża. Imprezę organizacyjnie wsparli także 
strażacy z jednostek OSP z Grzegorza i Zelgna.

KO
LOKALNE SPOTKANIA

Grzywna - Festyn rodzinny
 W dniu 29 czerwca br. na placu 
rekreacyjno-sportowym odbył się kolejny 
już coroczny festyn rodzinny w sołectwie 
Grzywna. Pogoda dopisała, uczestnicy też, 
więc pozostała wspólna zabawa.
Organizatorzy zapewnili w tym dniu moc 
atrakcji począwszy od parków zabaw fi rm „Alda” 
z Grzywny i „Minilunapark z Torunia poprzez 
stanowiska wystawiennicze maszyn rolniczych 
, ogrodniczych(ABT Motor, Jacek Dębski, 
Husqvarna, Auto-mar, Avon)aż  po pokazy 
sprzętu strażackiego.
W trakcie festynu trwały konkursy dla 
najmłodszych i dorosłych prowadzone przez 
„Rancho” z Łubianki, ratowników medycznych,( 
gdzie praktycznie ćwiczono na fantomach i 
defi brylatorze udzielać pierwszej pomocy) oraz 
jednostkę OSP z Kończewic.
Oprawę muzyczną zapewnił uczestnikom festynu 
„DJ RUMAK” oraz zespół „SILVERLIGHT”.
Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz 
uczestnikom imprezy.

Marcin Grzeszczak, Mirosław Trzpil

Partnerzy:
Wójt Gminy Chełmża, 
Bank Spółdzielczy Brodnica o 
Chełmża, 
Jacek Dębski Bielsk, 
 F.P.H. „SEPPA” Jerzy Gil   
Paweł Węgrzyn, 
„Voice” Radosław Majewski, 
„ABT Motor” Sebastian 
Krystochowicz, 
„Husqvarna” , 
„Auto-mar”,
„WODKAN” Nowa Chełmża, 
 Dom Weselny„ U Boryny” 
Rumińscy,  
„SHU Josef ”Grzywna,                                     
Gabinet weterynaryjny 
Wojciech Tomczyk,
 Stacja diagnostyczna Henryk Olejniczak , 
Straż Pożarna JRG Chełmża,
„Avon”,            
„Jan-bruk” Jan Jałocha, 
Violetta Jałocha-Grzeszczak    

Usługi Transportowe Tomasz Trzpil.
Izabela i Bartosz Tomczak – ratownicy 
medyczni PSP
Krzysztof i Leszek Lotek – fi rma „LOTEK”
OSP Kończewice
R ada sołecka Grzywna



 Do Zelgna 
przybyli przedstawiciele 
o r g a n i z a c j i 
pozarządowych na 
konferencję poświęconą 
p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i 
społecznej na wsi. 
Uczestnicy konferencji 
dyskutowali przede 
wszystkim  na temat 
barier, które ograniczają 
rozwój przedsiębiorczości 
społecznej na wsi.
  M ó w i o n o 
o profesjonalizacji 
o r g a n i z a c j i 
pozarządowych, które 
są szansą na aktywność 
społeczności lokalnej. 
Udział w konferencji wzięli przedstawiciele 
Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej  i 
Kujawsko -  Pomorskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych w Toruniu. Organizatorami 
konferencji byli wspólnie Gmina Chełmża i 
Stowarzyszenie Homo homini. 
Organizacje pozarządowe są ważne  w rozwoju 
lokalnych społeczności i w ich życiu. To jeden 
z największych obszarów przejawiania się 
społeczeństwa obywatelskiego. Jak się okazuje 
samo założenie organizacji nie jest największą 
przeszkodą w jej działalności. Najczęściej 

wskazywaną barierą, która powstrzymuje przed 
założeniem organizacji są skomplikowane 
procedury związane z prowadzeniem organizacji. 
Do tych procedur zalicza się przede wszystkich  
księgowość, ale też skomplikowane prawo 
(z różnych dziedzin), co przy utrudnionym 
dostępie do porad prawnych stanowi poważny 
problem. Poza tym barierą dla rozwoju 
organizacji jest brak fi nansów. Organizacje 
posiadające osobowość prawną mają większe 
możliwości korzystania ze środków publicznych.

KO

Sprawy obywatelskie
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STOWARZYSZENIA W GMINIE
KOPIEC  ZIEMIA 

POLAKÓW Z 
PATRONATEM MUZEUM

 Muzeum Wojsk Lądowych w 
Bydgoszczy na wspólny wniosek Gminy 
Chełmża i Stowarzyszenia Budowy Kopca 
Ziemia Polaków przyjęło patronat nad 
Miejscem Pamięci Narodowej w Kończewicach. 
Dla gminy i władz Stowarzyszenia  to 
jednocześnie wielkie wyróżnienie i wyzwanie.
Współpraca z Muzeum Wojsk Lądowych 
trwa już co najmniej od czterech lat, kiedy to 
Muzeum włączyło się w coroczne obchody 
gminne Narodowego Święta Niepodległości 
w Kończewicach. Dzięki Muzeum na terenie 
gminy miały już do tej pory miejsce wystawy 
historyczne dotyczące dziejów oręża wojska 
polskiego jak i wystawy sprzętu wojskowego. 
Ta dotychczasowa współpraca stron 
przypieczętowana została objęciem przez 
Muzeum patronatu honorowego nad Kopcem 
„Ziemia Polaków”. Jeszcze w tym roku dzięki 
tak kontynuowanej współpracy dodatkowym 
atrybutem Miejsca Pamięci Narodowej w 
Kończewicach może stać się ekspozycja 
plenerowa ciężkiego sprzętu wojskowego. 
Właśnie w tej sprawie Stowarzyszenie Budowy 
Kopca Ziemia Polaków wystąpiło z wnioskiem 
do Departamentu Wychowania i Promocji 
Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej 
w Warszawie o przekazanie dwóch armat 
przeciwpancernych.

KO

ZELGNO. O ngo – sach na wsi

STRAŻACZKA Z SUKCESEM

PANI ANIA WSPÓŁPRACUJE Z MŁODZIEŻĄ
 Pani Ania 
Gredecka – druhna z ZOSP 
w Kończewicach pełni 
funkcję  Z-cy Naczelnika ds. 
młodzieży. Do Ochotniczej 
Straży Pożarnej wstąpiła przed 
pięcioma laty.  We współpracy 
z młodzieżą pani Ania ma 
już swoje doświadczenie. 
Ostanie lokaty na II miejscu  
dwóch Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych – dziewcząt i 
chłopców z Kończewic  w 
VIII Powiatowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych 
Jednostek OSP Powiatu 
Toruńskiego potwierdzają 
udaną i skuteczną współpracę dh Ani z 
młodymi ochotnikami. Ten podwójny sukces, 
to wynik dwumiesięcznych, wspólnych 
przygotowań miejscowej młodzieżówki do 
zawodów podczas systematycznych spotkań 
na stadionie sportowym w Kończewicach. 
Ale, jak sama druhna mówi, było warto, 
chociaż zebrać młodzież i zdyscyplinować 
do pracowitych spotkań nie jest wcale dzisiaj 
takie  łatwe. Jednak z takich sukcesów zawsze 
pozostaje zadowolenie i satysfakcja. Z drugiej 

strony, za taką postawę jest szacunek i uznanie.   
Podziękowania i gratulacje za osobisty wkład 
i zaangażowanie w osiągnięcia młodych 
strażaków z Kończewic przekazali dh Annie 
Gredeckiej podczas czerwcowej sesji RG Wójt 
Gminy Jacek Czarnecki i Przewodniczący 
RG Chełmża Janusz Iwański. Do gratulacji 
dołączył się również Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP Franciszek Piróg i Prezes ZOSP w 
Kończewicach Mieczysław Sołtysiak.

KO

PODZIĘKOWANIE 
MIESZKAŃCÓW

 M i e s z k a ń c y 
Sołectwa Bielczyny 
uczestniczący w obchodach 
Dnia Matki i Dnia 
Ojca wyrażają słowa 
podziękowania i uznania dla 
pani Danuty Powaszyńskiej 
za wspaniałą organizację 
tych obydwu wydarzeń. Jako mieszkańcy 
mięliśmy zapewnione przez Organizatorkę 
wiele udanych atrakcji jak zabawy i konkursy 
rodzinne oraz poczęstunek. Tak mile spędzone 
spotkania na długo zapiszą się w naszej pamięci i 
wspomnieniach.

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze Kurendy 
w treści podziękowania za udział w 
uroczystości pogrzebowej błędnie 
podano imię zmarłego dawnego 
Sołtysa Mirakowa śp. Stanisława 
Przybysza, za co Redakcja  bardzo 
przeprasza.
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI W ZELGNIE

 TELEFON Z KANCELARII 
PREZYDENTA. We wtorek 18 czerwca 
zadzwoniono do nas z Kancelarii Prezydenta. 
Była to dla nas przemiła niespodzianka. Wszystko 
zaczęło się od listu, który wysłaliśmy z krótkim 
opisem naszej biblioteki oraz z  zaproszeniem dla 
Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
do Zelgna.

 LAUREATKA KONKURSÓW
Nasza czytelniczka Natalka Dębska, uczennica 
Gimnazjum w Pluskowęsach już dwa razy została 
laureatką konkursów plastycznych - pierwszy 
to „Wiosenne Impresje” drugi to „Podwodny 
Świat Jezior’ zajmując podwójnie III miejsce- 
GRATULUJEMY.

 BIBLIOTEKA W ZELGNIE I 
OŚRODEK PRZEDSZKOLNY FUNDACJI 
ZIEMI GOTYKU. Już trzeci raz wspólnie 
zorganiliśmy w Zelgnie   „ Dzień Rodziny”(21 
czerwca).
Rozpoczęliśmy występem Gwiazdeczek z 
Biblioteczki „Lokomotywa Pana Tuwima”.
Potem był czas na pyszną kiełbaskę, która nas 
posiliła , by dalej świetnie się bawić. Humory 
nam dopisywały zwłaszcza że mieliśmy do 
dyspozycji trampolinę. Wspólnie bawiliśmy 
się w przeróżne gry, zabawy, były również 
wesołe konkursy. Naszą imprezę wsparli Pani 
Stasia Stasieczek, Państwo Natalia i Mirosław 
Marszałkowscy, Państwo Anna i Sławomir 
Więzowscy (trampolina), Państwo Justyna i 
Szymon Zakurzewscy, Pani Anna Dąbal, Państwo 
Iwona i Mariusz Czarneccy, CIK( nagłośnienie)

DZIĘKUJEMY

ZAPRASZENIE NA WYSTAWĘ (Biblioteka w 
Zelgnie) W naszej bibliotece można zobaczyć 
wystawę pt. „Turniejowe potyczki w fotografi i” 
fotografi e wykonali ; p Katarzyna Orłowska, 
p.Robert Bondzelewski i p. Jola Pawełczyk.
Nasza wystawa dotyczy zorganizowanych 
dotychczas przez Urząd Gminy Turniejów 
KGW przez ostatnie cztery lata. Wystawa była 
przygotowana z okazji Święta Kół Gospodyń 
Wiejskich w Zelgnie.                           J.Pawełczyk

SZKOŁY W GMINIE

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2013 roku
j.polski historia

wos matematyka przedm. 
przyrodnicze

j.angielski- 
p.podst.

j.angielski- 
p.rozsz.

j.rosyj.- 
p.podst.

Gimnazjum w 
Głuchowie 52,4 % 57,8 % 39,4 % 47,9 % 43,7 % 27,7 % 61,4 %

Gimnazjum w 
Pluskowęsach 62,2 % 56,5 % 46,2 % 57,9 % 59,6 % 37,6 %

Gmina Chełmża 59 % 56,9 % 44 % 54,7 % 56 % 35,3 % 61,4 %
Powiat toruński 60,67 % 55,32 % 44,6 % 56,81 % 54,96 % 38,01 %

Woj. Kuj.-pom. 60,78 % 56,27 % 46,2 % 57,28% 59,97 % 42,8 %

kraj 62 % 58 % 48 % 59 % 63 % 45 %

K.Podlaszewska

WYJAZDY SZKOLNE

Gimnazjaliści z Pluskowęs w Warszawie

Uczniowie klasy  IIa  dni między 
12 -14 czerwca 2013 roku, spędzili w 
Warszawie. Program wycieczki był bardzo 
napięty, ale udało się zrealizować wszystkie 
jej punkty. Zaczęliśmy od wizyty na Stadionie 
Narodowym. Przekonaliśmy się, że ten 
obiekt to nie tylko pokaźna płyta boiska, 
ale instytucja, w której wiele się dzieje. 
Siedzieliśmy w szatniach zawodników, 
weszliśmy do pomieszczeń konferencyjnych 
i uważnie wsłuchiwaliśmy się w to, co 
opowiadał przewodnik. Oczywiście nie 
pominęliśmy obiektów , które należy w stolicy 
zobaczyć: Łazienek Królewskich i pomnika 
F. Chopina, Placu Zamkowego, Kolumny 
Zygmunta, Zamku Królewskiego, pomnika 
M. Kopernika, Ogrodu Saskiego, Grobu 
Nieznanego Żołnierza…
Udało nam się dostać do obleganego ostatnio 
Muzeum Powstania Warszawskiego i 

Centrum Nauki Kopernik. Tam spędziliśmy 
naprawdę kilka fajnych chwil, nie nudząc się 
. Spacer po Starówce skończyliśmy, oglądając 
piękny widok drgającej różnymi barwami 
Multimedialnej Fontanny. Młodzieży 
najbardziej podobała się wizyta w gmachu 
Telewizji Polskiej, dokładniej na planie 
zdjęciowym popularnego fi lmu pt.  „Rodzinka.
pl.” Dziewczyny mają zdjęcia w pokoju Kuby, 
Tomka i Kacpra, z kolei nauczyciele z sypialni 
państwa Boskich. Wycieczkę zakończyliśmy 
wizytą w teatrze „Komedia”, gdzie obejrzeliśmy 
przezabawny spektakl w doskonałej obsadzie 
pt. „Klejnoty”. Mamy zdjęcia z popularnymi 
z seriali telewizyjnych aktorami, autografy i 
niezapomniane wspomnienia. Myślę, że ten 
wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci.

Renata Szymecka



 Konkurs plastyczny pn.”Podwodny 
świat jezior”, którego fi nał miał miejsce 
podczas Festynu z Rybą w Zalesiu spotkał 
się z ogromnym zainteresowaniem ze strony 
uczestników. Na konkurs łącznie wpłynęło 
aż 257 prac  wykonanych w wielu ciekawych 
technikach plastycznych. Organizatorem  
konkursu był CIK Gminy Chełmża. Laureaci 
najciekawszych prac, a było ich 18 odebrali 
podczas festynu pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe, które wspólnie laureatom wręczali 
Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Dyrektor  Biura 
Zarządu Okręgu PZW w Toruniu Grażyna 
Dajewska. Prace konkursowe prezentowane 
były na pokonkursowej wystawie wystawionej w 
plenerze.
Konkurs rozstrzygnięty został w trzech 
kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy I-III, 
klasy IV-VI i klasy gimnazjalne. Konkurs swoim 

zasięgiem objął partnerskie gminy z obszaru 
LGR Rybak. Komisja konkursowa przy ocenie 
prac w poszczególnych kategoriach wiekowych  
- zgodnie z założeniami regulaminu brała pod 
uwagę oryginalność ujęcia tematu konkursu, 
walory plastyczne prac jak kolorystyka, materiały 
i technika wykonania, samodzielność wykonania 
pracy oraz ogólne wrażenie estetyczne.
Wśród nagrodzonych i wyróżnionych osób są:
I kategoria – przedszkola i klasy I-III
I m. Gabryś Oliwia – SP Kończewice, Gm. 
Chełmża
II m. Czarnecka Zuzanna – SP Zelgno, Gm. 
Chełmża
III m. Makarowicz Bartosz – SP Kończewice, 
Gm. Chełmża
Wyróżnienia w w/w kategorii:
Santorek Wiktoria – SP Grzywna, Gm. Chełmża
Szymański Szymon – SP Kończewice, Oddz. 

przedszkolny Głuchowo, Gm. 
Chełmża
Zygarski Jakub – SP Zelgno, 
Gm. Chełmża
II kategoria – klasy IV-VI
I m. Ziółkowska Weronika – SP 
Lisnowo, Gm. Świecie nad Osą
II m. Waczkowski Jakub – SP 
Radzyń Chełmiński, Gm. 
Radzyń Chełmiński
III m. Piotrowska Daria – SP 
Linowo, Gm. Świecie nad Osą
Wyróżnienia w w/w kategorii:
Kasprzak Aleksandra – SP 
Zelgno, Gm. Chełmża

Wantowska Joanna – zam. Browina, Gm. 
Chełmża
Piotrowska Katarzyna – SP Sławkowo, Gm. 
Chełmża
III kategoria – gimnazjum
I m. Dunajski Jan – Gimnazjum w Pluskowęsach, 
Gm. Chełmża 
II m. Branicka Anna - Gimnazjum w 
Pluskowęsach, Gm. Chełmża 
III m. Dębska Natalia - Gimnazjum w 
Pluskowęsach, Gm. Chełmża 
Wyróżnienia w w/w kategorii:
Rodzik Przemysław – Gimnazjum Świecie nad 
Osą, Gm. Świecie nad Osą
Wiśniewski Bartłomiej - Gimnazjum Świecie 
nad Osą, Gm. Świecie nad Osą
Bieniek Joanna – Gimnazjum Radzyń 
Chełmiński, Gm. Radzyń Chełmiński.
Nagrody w konkursie były   współfi nasowane  
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”.

KO

Edukacja i kultura
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Festyn z Rybą – konkurs kulinarny

KARP NA ZIMNO NAJSMACZNIEJSZY
                   Podczas 
festynu w Zalesiu 
i n a u g u r u j ą c e g o 
sezon turystyczny 
w gminie odbył się 
konkurs kulinarny 
pn.” Różne smaki 
ryby”. Organizatorem 
konkursu było 
Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy 
Chełmża. Na konkurs 
zgłoszonych zostało aż 
17 potraw z ryb. Przy 
ich ocenie komisja 
brała pod uwagę 
takie kryteria jak 
smak i oryginalność 
przyrządzenia przede wszystkim, ale też i 
sposób podania potrawy, jej wygląd i związek 
potrawy z regionem. Z zaproszenia do pracy 
w Komisji Konkursowej skorzystali: Poseł na 
Sejm RP Janusz Dzięcioł, Radni Gminni Dorota 
Kurdynowska i Adam Galus. Za najsmaczniejszą 
potrawę Komisja  uznała „Karpia na zimno” 
przygotowanego przez KGW z Browiny. Drugim 
miejscem komisja uhonorowała potrawę 

gospodyń ze Skąpego „Pstrąg faszerowany”, a 
trzecie miejsce przyznano „Roladzie łososiowej” 
przyrządzonej przez KGW z Zajączkowa. Z kolei 
na wyróżnienie spośród wszystkich pozostałych 
potraw zasłużyły takie potrawy jak: „Rolada 
królewska z sałatkami” przyrządzona przez KGW 
Mirakowo, „Tatar ze śledzia” – KGW Browina i 
„Pstrąg po cygańsku” – KGW Kuczwały.

KO

KONKURS PLASTYCZNY

 Podwodny świat jezior w sztuce

ZELGNO

Międzypokoleniowe 
warsztaty kulinarne

 W Zelgnie tegoroczne Święto 
Kół Gospodyń Wiejskich w dniu 9 czerwca 
br. poprzedziły zorganizowane w ramach 
współpracy międzypokoleniowej jednodniowe 
warsztaty kulinarne dla dzieci z cyklu 
„Kuchnia mojej babci”. Organizatorem 
warsztatów byli wspólnie Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża i Koło Gospodyń 
Wiejskich w Zelgnie. Warsztaty miały miejsce 
w pastorówce. Udział w tym kulinarnym 
spotkaniu wzięło 20 młodych uczestników. 
Dzieci uczestniczące w warsztatach miały 
okazję poznać sprawdzone tradycje i przepisy 
kulinarne. Spotkanie sfi nansowane zostało ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Krajowa 
Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 Dzieci aktywnie uczestniczyły w 
warsztatach  pod nadzorem doświadczonych  
gospodyń z KGW, które chętnie dzieliły się 
swoją wiedzą i umiejętnościami. Były to panie  : 
Anna Marszałkowska,  Barbara Salamon i Maria 
Lewandowska. 
Dzieci nauczyły  się przygotowywania i  zwijania 
drożdżowych rogalików i estetycznego podania 
ich na stół. Nauka polegała nie tylko na 
przyglądaniu jak przyrządzać ciasto na rogaliki, 
ale dzieci same je zwijały do wypiekania. Efektem 
końcowym  były rumiane, smaczne rogaliki z 
pieca, które mieli okazję posmakować uczestnicy 
Święta Kół Gospodyń Wiejskich w Zelgnie 
podczas festynu.         KO
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DZIEŃ EKOLOGICZNY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ  W GRZYWNIE

26 CZERWCA 
upłynął w naszej szkole pod 
hasłem ekologii i był okazją 
do podsumowania wszystkich 
tegorocznych działań z nią 
związanych. Już od samego 
rana budynek się zazielenił 
za sprawą jednobarwnych 
strojów wszystkich uczniów.  
Na początek teatrzyk szkolny 
zaprezentował bajeczkę 
ekologiczną pt. Dzieci – 
Śmieci, która przybliżała 
problematykę segregacji 
odpadów. Następnie odbył 
się pokaz mody ekologicznej. Stroje 
przygotowane przez wszystkie klasy 
zadziwiały niezwykłą pomysłowością  oraz 
różnorodnością wykorzystanych materiałów. 
Kolejnym punktem programu były związane 
z przyrodą artystyczne prezentacje klas, które 
zdominowane zostały przez występy wokalne 
i aktorskie. W dalszej części uczniowie 
rywalizowali ze sobą rozwiązując zagadki 
oraz quiz przyrodniczy i odgadując odgłosy 
zwierząt. Po zaciętej walce zwycięstwo 
wywalczyli uczniowie klasy II, którzy w 

nagrodę otrzymali pyszny upominek. 
Na zakończenie imprezy wręczono 

uczniom certyfi katy potwierdzające 
umiejętność segregowania śmieci oraz 
rozstrzygnięto szkolny konkurs zbiórki 
nakrętek, który ze znaczną przewagą wygrała 
klasa IV. Nagrody odebrali również uczniowie 
– autorzy najładniejszych  Listów dla Ziemi. 
Mimo deszczowej pogody za oknem dzień 
upłynął w bardzo przyjemnej atmosferze, a 
ekologia stała się wszystkim o wiele bliższa. 

Marlena Błaszkowska

EDUKACJA SAMORZĄDOWA

WIZYTA W URZĘDZIE GMINY

 Grupa młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Zelgnie wspólnie ze swoimi 
nauczycielami jeszcze przed wakacjami 
złożyła wizytę w Urzędzie Gminy. Uczniowie 
zapoznali się z pracą każdego z referatów i 
jego pracowników. Młodzież po urzędzie 
oprowadził Zastępca Wójta Kazimierz Bober. 

W trakcie wizyty młodzież odwiedziła każde 
z biur pracowników i zapoznała się z pracą 
urzędu. Uczniowie przybyli do urzędu pod 
opieką nauczycielek Barbary Wantowskiej, 
Ewy Zgurzyńskiej  i Renaty Sztoltman. 

KO

SUKCES NASZYCH  MIESZKAŃCÓW

MUZYKA 
IM W DUSZACH GRA

 Nasi mieszkańcy , zarówno ci młodzi 
jak i starsi bywają i uczestniczą co roku w 
festiwalu Piosenki Religijnej i Harcerskiej 
ku czci bł. Ks. St. Frelichowskiego.  Jednak 
tegoroczną  XI edycję  Festiwalu  dla uczestników 
z naszej gminy należy uznać za wyjątkowo 
szczęśliwą.
Pierwsze miejsce w kategorii zespoły 
wyśpiewał sobie młodzieżowy zespół wokalny 
„Niezapominajki” działający przy bibliotece 
w Głuchowie w składzie: Natalia Majewska, 
Joanna Majewska, Oliwia Wiśniewska, Natalia 
Anuszewska i Emilia Starzyk. Opiekunem 
zespołu jest pani Iwona Majewska.
Drugie miejsce zajął zespół KUCYK z SP w 
Kończewicach i zespół z SP w Sławkowie. Z 
kolei w kategorii – Zespoły Rodzinne II miejsce 
zdobyła rodzina Majewskich z Bogusławek. 
W ramach festiwalu odbył się też konkurs 
plastyczny „Nasz patron”, na który nadesłano 
łącznie  130 prac. Wśród nagrodzonych i 
wyróżnionych z naszej gminy byli: Gimnazjum 
w Pluskowęsach :Mateusz Lewandowski, Marta 
Skoczek i Kornelia Stemborska ; SP w Zelgnie: 
Anna Saletnik, Natalia Wiercioch i Oliwia 
Sałecka; SP w Sławkowie: Julia Dundelska, Jakub 
Dundelski, Maria Krzemień i Natalia Krzemień; 
SP w Kończewicach: Julia Bogusławska, Julia 
Cieczko, Agnieszka Steinmann, Weronika Brzana, 
Julia Kuciak, Kacper Jahn; SP w Grzywnie: 
Martyna Mucha i Michał Mucha. Nagrodzone 
i wyróżnione prace można było podziwiać  w 
trakcie samego festiwalu – stanowiły piękna 
dekorację. Gościem festiwalu była schola z 
Grudziądza „ PUERISANCTI NICOLA”.  Ich 
koncert podbił serca wszystkich uczestników 
imprezy i zaproszonych gości.

K. Orłowska

BIBLIOTEKA BIERZE 
UDZIAŁ W PROGRAMIE 

ORANGE DLA BIBLIOTEK
 Biblioteka Samorządowa w Zelgnie  
otrzymała dotację w kwocie 6  575,74 zł z 
FUNDACJI ORANGE w programie „Orange 
dla bibliotek”. 
Celem Programu jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego poprzez 
zwiększenie dostępu do nowych technologii 
komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania 
tak, by gminne biblioteki publiczne stały się 
nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami 
informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Dotacja ta wykorzystywana jest w celach 
edukacyjnych  oraz popularyzacji i zwiększenia 
wykorzystania Internetu przez pracowników i 
użytkowników Bibliotek, a w szczególności na 
zapewnienie dostępu do szerokopasmowych 
łączy internetowych w placówce głównej i fi liach.
We wszystkich 4 bibliotekach w gminnych w 
Gminie Chełmża ( Zelgno, Grzywna, Skąpe i 
Głuchowo) zapewniamy bezpłatny dostęp do 
Internetu. 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
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Sport gminny i szkolny

 24.06 na stadionie Wdy w Świeciu 
rozegrano XIII wojewódzki fi nał turnieju „Z 
podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. Są 
to zawody dla dziesięciolatków. Do tegorocznej 
edycji zgłosiła się rekordowa ilość uczestników, 
blisko 185 tys. dzieci z całej Polski, z czego 
7 tys. z naszego województwa. W świeckim 
fi nale zagrało 18 drużyn chłopców i 12 drużyn 
dziewcząt. Reprezentacja SP w Grzywnie zajęła 
bardzo dobre III miejsce, wygrywając w małym 
fi nale z drużyną Cis Cekcyn 6:1, zostawiając za 
sobą drużyny takie jak:  Brodnica, Bydgoszcz, 
Inowrocław, Włocławek, Grudziądz. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrany został Jarosław 
Zawada z SP Grzywna.

Skład brązowych medalistów fi nału 
wojewódzkiego w Świeciu: kapitan- 
Jarek Zawada, Szymon Zając, Dawid 
Krawyczyński, Hubert Klafczyński, 
Łukasz Wiśniewski, Jakub Barański, 
Maciej Grabowski, Michał Mucha, 
Mateusz Talarek, Artur Ostrowski, 
Dawid Grzeszczak. 
Przygotowaniem drużyny do 
turnieju zajmował się animator 
sportu na Orliku w Grzywnie- 
Zenon Sadowski. Kierownikiem 
drużyny był nauczyciel SP Grzywna- 
Łukasz Kontowicz.

Z.Sadowski

MŁODE SOKOŁY NA PODIUM

„Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”.

ORLIK GRZYWNA

Gminny Turniej Szóstoklasistów
W piątek, 21 czerwca 2013r., 

szóstoklasiści ze wszystkich gminnych 
podstawówek pod opieką wychowawców 
spotkali się na ORLIKU w Grzywnie.  Przybyli 
na zaproszenie Klubu Sportowego Sokół 
Grzywna oraz Szkoły Podstawowej w Grzywnie, 
aby rywalizować ze sobą w I Gminnym Turnieju 
Szóstoklasistów. Impreza ma na celu integrację 
uczniów, którzy już za kilka tygodni spotkają się 
w gimnazjalnych ławkach. 

Do rywalizacji przystąpiło sześć 
klas, po jednej ze Sławkowa i Grzywny oraz 
po dwie z Zelgna i Kończewic. Uczestnicy 
mierzyli swoje siły w zabawnych konkurencjach 
sportowych, wśród których były m.in. skoki 
na piłkach, bieg płetwonurków, wyścigi 
deskorolek i przenoszenie wody w małych 
pojemnikach. Podczas zabawy zadbano również 
o gimnastykę umysłu. Zawodnicy wykazywali 
się dobrą pamięcią, znajomością kanonu 
lektur i literatury młodzieżowej, rozwiązywali 
zagadki matematyczne. Dziewczyny z wielką 

przyjemnością projektowały 
młodzieżowy strój na lato. 

Rywalizacja była 
bardzo wyrównana i konieczna 
okazała się dogrywka o pierwsze 
miejsce. Ostatecznie zwyciężyli 
szóstoklasiści ze Sławkowa 
pokonując w slalomie z butelką 
klasę VIb z Zelgna. Na pożegnanie 
zwycięzcy otrzymali pamiątkowy 
puchar, a wszyscy uczestnicy 
okolicznościowe dyplomy i 
upominki. Mamy nadzieję, 
że Turniej Szóstoklasistów w 
Grzywnie na stałe zagości w 
kalendarzu imprez gminnych.

O r g a n i z a t o r z y 
serdecznie dziękują Kołu Gospodyń Wiejskich z 
Grzywny za upieczenie pysznych drożdżówek i 
kiełbasek dla wszystkich uczestników,  Sołtysowi 
Wsi Grzywna za pomoc w zaopatrzeniu i 
organizacji imprezy, a p. Bogdanowi Kondejowi 

za ufundowanie rowerowych gadżetow, które 
rozlosowano wśród uczestników. 

Turniej odbył się dzięki dofi nansowaniu 
udzielonemu przez Gminę Chełmża.

Marlena Błaszkowska

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Turniej na powitanie lata w Zalesiu
 Dnia 22 czerwca 2013r  w Zalesiu 
już po raz  9 odbył się turniej siatkówki 
rekreacyjno-plażowej„Na powitanie lata”.  
Wzięło w nim udział 16 drużyn 4-osobowych 
a zawodnicy reprezentowali nie tylko Chełmżę 
i okolice ale także Toruń, Chełmno, Kowalewo 
Pomorskie, Lisewo. Ambitnie walczyli zawodnicy 
z Gminy Chełmża – reprezentanci Grzywny, 
Głuchowa, Zelgna, Kończewic, Gimnazjum 
Głuchowo a także drużyna żeńska („I co z tego 
że baby”). Wśród uczestników można było 
rozpoznać liczne grono stałych bywalców, którzy 
od lat przyjeżdżają na ten turniej.
Ewenementem był udział aż 11 kobiet w turnieju. 
Wszystkie panie otrzymały pamiątkowe 
upominki.
Po rywalizacji „każdy z każdym” w grupach, 
na 4 boiskach, wyłoniono 8 ćwierćfi nalistów, 
którzy dalej grali systemem pucharowym. Dużo 
pojedynków było bardzo zaciętych, zwłaszcza 
w grupie „D” a następnie w fazie fi nałowej. Te 
mecze stały na wysokim poziomie.. Ostatecznie 
w turnieju zwyciężyła drużyna „Sprytne liski”, 

która po zaciętym, trwającym 
prawie  godzinę meczu, 
pokonała 2:1 „Niezłą Drużynę”. 
Zwycięską drużynę tworzyli: 
Jakub Urtnowski, Mateusz 
Kaźmierczak, Piotr Kołtuński, 
Tomasz Bonisławski  natomiast 
pokonani to J. Pawłowski, 
R. Drejer, D. Gajewski i T. 
Dąbrowski  
III miejsce zajęła drużyna 
„Więcławski Team” (D. 
Ramowski, K. Jasiński, D. 
Wincławski, A. Zieliński) po 
wygranej 2:0 z drużyną „Rurki 
z kremem” (P. Kozłowski, 
D. Pawłowski, J. Petrykowski, P. Kierys). 
Zdobywcy miejsc I-IV otrzymali puchary i 
nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy zostali 
poczęstowani pyszną grochówką i kiełbaskami 
z grilla.
Sponsorami turnieju i fundatorami nagród byli 
Gmina Chełmża, „Diagnotest” – K.Lewandowski 

z Zelgna, „Stalbud” Złotoria, „KB Instalacje” z 
Łodzi, Bioetanol AEG z Chełmży, PH-P „Frank” 
oraz Regionalna Liga Siatkówki Old-boy. 
Turniej przebiegał przy pięknej letniej pogodzie 
i w przyjacielskiej atmosferze przysparzając 
dobrej zabawy uczestnikom, toteż żegnano się 
tradycyjnym „Do zobaczenia za rok”.

K. Bober
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Serwis informacyjny

Dyrekcja i Komitet Rodzicielski Małej Szkoły w Brąchnówku
serdecznie dziękują za upominki, sponsorowanie zabaw, wycieczek  

i uroczystości uczniom naszej szkoły w roku szkolnym 2012/13.
Dziękujemy: Księdzu Proboszczowi Wiesławowi Roczniakowi,

Caritas Diecezj Toruńskiej, CIK Gminy Chełmża, 
Fundacji Ziemia Gotyku, Bankowi Spółdzielczemu o/Chełmża, 

KGW z Brąchnówka, sklepowi spożywczemu w Kowrozie, 
fi rmie Tadmar z Torunia, hurtowni papierniczej „Kleks”, 

Państwu Talarkom – sklep w Browinie.

Podziękowanie

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie  
przystąpiła do programu MAK +

 MAK+ (Mak Plus) to elektroniczny, 
zintegrowany system biblioteczny stworzony i rozwijany 
przez Instytut Książki, służący do zarządzania biblioteką i 
jej zbiorami. System umożliwia tworzenie elektronicznego 
katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, 
rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz 
prowadzenie statystyki bibliotecznej; praca odbywa się poprzez 
przeglądarkę internetową.
Katalogowanie zbiorów bibliotecznych w systemie MAK+ odbywa się 
przy pomocy zawartości „Przewodnika Bibliografi cznego”, z którego 
pobierane są rekordy bibliografi czne do lokalnej bazy biblioteki. Opisy 
bibliografi czne tworzone przez biblioteki są dodawane do wspólnej 
bazy opisów, dostępnej dla wszystkich użytkowników systemu oraz 
są korygowane przez zespół specjalistów z wojewódzkich i miejskich 
bibliotek publicznych.

Biblioteka w Zelgnie zakupiła w 2012 roku nowy zestaw 
komputerowy , który obecnie pełni funkcję serwera i znajduje się w 
bibliotece głównej w Zelgnie. Zbiory bibliotek gminnych w ilości 41 299 
(stan na koniec 2012 roku) książek będą katalogowane przez panie 
bibliotekarki w systemie elektronicznym już od 1 lipca 2013 roku. 

Justyna Błaszczyk

GMINAZJUM GŁUCHOWO

Zdjęcie z historią

 W głosowaniu internetowym na fotografi ę z pikniku 
rodzinnego łącznie oddano 600 głosów!!! Zwycięzcą okazało się zdjęcie 
prezentujące nauczyciela fi zyki Gimnazjum w Głuchowie – p. Macieja 
Szatkowskiego, kibicującego podczas występu muzycznego swemu 
uczniowi – początkującemu raperowi- Robertowi Jasińskiemu.          

 B. Łaukajtys

Zaczarowane lato w bibliotece 
Biblioteki w wakacje będą na WAS czekały 

i  do spędzenia wspólnie  czasu będą namawiały 
- tu na WAS czeka super fajna książka
- pyszna kawka, czasopisma różnorakie
- w Malwie czary mary i jakieś cudo mamy
- Noc niespodzianek z kinem i ogniskiem
- podróże po necie 
kiedy tylko chcecie
- zaczarowany ołówek już gotowy by narysować jakiś cudne stwory
podchody i lody
kulinarne smakołyki
tego nigdzie nie znajdziecie tylko u nas w bibliotece
(Zapraszamy  do naszych bibliotek w Zelgnie, Skąpem, Głuchowie i 
Grzywnie).

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

w dniu 01 sierpnia 2013 r. od godziny 15.00

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.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z  BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Program współfi nansowany przez Samorząd 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego i 

Samorząd Gminy Chełmża.
Organizator: Urząd Gminy Chełmża

Pierwsze sukcesy zespołu wokalnego 
„NIEZAPOMINAJKI”

Dnia 23 czerwca 2013 
roku zespół wokalny 
„ N I E Z A P O M I N A J K I ” 
działający od niedawna 
przy Filii Biblioteki  
Samorządowej w Głuchowie 
brał udział w festiwalu 
piosenki harcerskiej i 
religijnej w Ośrodku Kultury 
w Chełmży.  Dziewczyny 
w składzie: Asia Majewska, 
Oliwia Wiśniewska oraz 
Natalia Majewska śpiewając 
„Płonie ognisko w lesie” 
i „List do Boga” zdobyły 
I MIEJSCE  w  kategorii  
zespoły.  Ponadto Natalia 
Majewska wyśpiewała w 
kategorii soliści II MIEJSCE.
Dziewczynom gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Iwona Majewska
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