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95.rocznica 
ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 
PRZEZ POLSKĘ 

 Mieszkańcy Gminy Chełmża w Miejscu 
Pamięci Narodowej „Kopiec Ziemia Polaków” w 
Kończewicach  obchodzili  95  rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczął 
apel pamięci z udziałem asysty honorowej : Kompanii 
honorowej z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
im. Gen. Józefa Bema w Toruniu  i Orkiestry Wojskowej 
z Torunia. Podczas apelu kolejni ofi arodawcy przekazali  
ziemię na budowę Kopca „Ziemia Polaków”.         

Patrz str.7

Na zdj.: Uczestnicy  gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Kończewicach. Tę szczęśliwą dla Polski datę 11 listopada świętowali ze 
śpiewem na ustach, manifestując poprzez patriotyczne pieśni pamięć o tych, którzy przed laty walczyli o Niepodległą…    Foto. KO

Na zdj.: W obchodach uczestniczyły klasy mundurowe z Gimnazjum w Głuchowie z Dyrektorem 
Wojciechem Rosińskim.
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GRUNTY NA 
SPRZEDAŻ

 Wójt Gminy Chełmża ogłosił II 
przetarg na sprzedaż nieruchomości we wsiach:
1) Dźwierzno - działka nr 50/5 o pow. 0,4333 ha, 
cena wywoławcza 30 000,00 zł;
2) Dźwierzno - działka nr 50/6 o pow. 0,3479 ha, 
cena wywoławcza 26 000,00 zł;
3) Kończewice - działka nr 93/1 o pow. 1,8200 
ha, cena wywoławcza 100 000,00 zł.
Nieruchomości będące  przedmiotem  sprzedaży  
stanowią  odrębne  pozycje  przetargowe.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej 
należy wpłacić do dnia 28.11.2013 r. w kasie 
Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 lub na 
konto Gminy Chełmża – PKO Nr 26 1020 5011 
0000 9002 0016 3857. Przetargi odbędą się w 
dniu 06 grudnia 2013 r. od godz. 9.00 w Urzędzie 
Gminy Chełmża, ul. Wodna 2.
Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, tel. 
56  675-60-76 lub 77 wew. 37 lub na stronie 
internetowej Gminy www.gminachelmza.
pl  oraz  www.bip.gminachelmza.pl  zakładka 
„oferty inwestycyjne/nieruchomości”.
W  dalszej kolejności zostaną ogłoszone przetargi 
na wymienione niżej nieruchomości:
- działka nr 55/2 o pow. 4,3200 ha położona we 
wsi Zajączkowo, cena wywoławcza 180  000,00  
zł; 
- działka nr 95/7 o pow. 0,3069 ha położona we 
wsi Zajączkowo, cena wywoławcza  20 000,00  zł; 
- działka nr 45/1 o pow. 5,5400 ha położona we 
wsi Zajączkowo, cena wywoławcza  250 000,00  
zł; 
- działka nr 120/1 o pow. 1,3480 ha położona we 
wsi Zajączkowo cena wywoławcza  65 000,00  zł; 
- działka nr 28/2  o pow. 0,6400 ha położona we 
wsi Bocień, cena wywoławcza  40 000,00 zł;
- działka nr 115/14 o pow. 0,7932 ha położona 
we wsi Głuchowo (Windak), cena  wywoławcza  
124 100,00  zł; 
- działka nr 40/4 o pow. 1,5140 ha położona we 
wsi Świętosław, cena wywoławcza 90 000,00 zł;
- działka nr 298 o pow. 2,3900 ha położona we 
wsi Skąpe, cena wywoławcza 143 000,00 zł.

Hanna Salamończyk

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Gmina wybiera wykonawców
1) W dniu 01.10.2013 został unieważniony 
przetarg na „Adaptację budynku przy ul. 
Paderewskiego – etap II – termomodernizacja 
budynku”.  W postępowaniu nie została złożona 
żadna oferta.
2)  W dniu 16.10.2013 został rozstrzygnięty  
przetarg na „Udzielenie kredytu 
długoterminowego inwestycyjnego w 
kwocie 860.000,00 złotych. Wybrano ofertę 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrum 
Korporacyjne w Bydgoszczy Ul. Dominikańska 
9, 87-100 Toruń. Cena oferty : koszt kredytu 
229.039,53 zł, przy zaoferowanej marży w 
wysokości 1, 49%. Umowę podpisano w dniu 
30.10.2013r.
3) w dniu 05.11. br został rozstrzygnięty przetarg 
na  „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych i 
chodników w sezonie 2013/2014r. na terenie 
Gminy Chełmża”. Postępowanie zostało 
podzielone na sześć części. I tak:
- w części I wybrano ofertę fi rmy BIOS S.C. A. 
Osiński, M.Osiński z Nowej Chełmży za cenę 
brutto– 49.248,00zł;

- w części II wybrano ofertę Kółka Rolniczego z 
Grzywny za cenę brutto– 20.000,00zł;
- w części III  wybrano ofertę fi rmy F.H.U. JOSEF 
Mariusz Omiotek z Grzywny  za cenę brutto– 
38.286,00zł;
- w części IV  wybrano ofertę fi rmy F.H.U. JOSEF 
Mariusz Omiotek z Grzywny  za cenę brutto- 
52.272,00zł;
- w części V wybrano ofertę Kółka Rolniczego z 
Grzywny za cenę brutto– 30.000,00zł;
w części VI  wybrano ofertę fi rmy Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  z Chełmży
za cenę brutto– 5.040,00zł.
Umowy zaplanowano do podpisu na dzień 
14.11.2013r.
4) W dniu 08.10.2013r. został ogłoszony przetarg 
na „Zagospodarowanie terenu w miejscowości 
Zalesie poprzez budowę ścieżki pieszo – 
rowerowej”. Termin składania ofert upłynął 
w dniu 24.10.2013r. Wpłynęło 5 ofert. Trwa 
weryfi kacja i wyjaśnianie złożonych ofert.
5) W dniu 17.10.2013r. został ogłoszony przetarg 
na „ Udzielenie kredytu długoterminowego 

konsolidacyjnego w kwocie 2.565.000,00 zł”. 
Termin składania ofert zaplanowano na dzień 
27.11.2013r.  
6) W dniu 30.10.2013r. został ogłoszony przetarg 
na ,,Modernizację dróg gminnych w latach 2013 
– 2015-projekt II’’ o łącznej długości 12060 mb 
i obejmujący 24 odcinki dróg na terenie Gmina 
Chełmża. Termin składania ofert zaplanowano 
na dzień 18.11.2013r.  
7) W dniu 05.11.2013r. został ogłoszony przetarg 
na „Budowę małej infrastruktury turystycznej 
przy Jeziorze Chełmżyńskim w miejscowości 
Strużal”. Termin składania ofert zaplanowano na 
dzień 20.11.2013r.  
8) W dniu 06.11.2013r. został ogłoszony przetarg 
na „ Utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
dla  Gminy Chełmża”. Termin składania ofert 
zaplanowano na dzień 15.11.2013r. 

Anna Feeser-Bering

Samorząd gminny

Z PRACY RADY Gminy Chełmża
W dn. 29 października br. odbyła 

się kolejna Sesja Rady Gminy. Podczas 
posiedzenia Radni podjęli uchwały w 
następujących sprawach:
- wyrażenia zgody na zawarcie z 
dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych 
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących 
zasób nieruchomości Gminy Chełmża na 
okres do 3 lat z przeznaczeniem na uprawy 
polowe,
- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w 
rejonie miejscowości Mirakowo (kolonia 
Grodno),
- wskazania wstępnego miejsca lokalizacji 
nowych przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Chełmża,
- ustanowienia i określenia zasad przyznawania 
honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Chełmża”,
- określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, 

- zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2013 r.,
- zmiany WPF Gminy Chełmża na lata 2013 
– 2026.

Radni zapoznali się także z 
informacjami:  
- na temat założeń do projektu budżetu 
Gminy Chełmża na 2014r.,
- o złożonych oświadczeniach 
majątkowych za 2012 r.,
- oraz opinią w sprawie  informacji o 
stanie realizacji zadań oświatowych za 
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 
sprawdzianów i egzaminów.
Posiedzenie zakończono przedstawieniem 
sprawozdania z pracy Wójta oraz wykonania 
uchwał Rady Gminy.
Kolejne Sesje RG zaplanowano w terminach: 
26.11.br i 17.12.br. Szczegółowe informacje w 
sprawie posiedzeń zamieszczane są na stronie 
gminy – zakładka BIP.

B.Kozłowska

OPŁATY W GMINIE

CENA WODY ZOSTAJE
 Gospodarstwa domowe i rolnicy 
indywidualni za wodę  drożej płacić nie będą. 
Za 1 m 3  wody opłata nadal wynosi 2,15 zł 
brutto. Z kolei za 1 m 3 ścieku zapłacimy 5,17 
zł brutto.
Do 1 m 3 wody gmina mieszkańcom dopłaca 
0,64 zł, z kolei do 1 m3 ścieku – 4,20 zł. Cena 
1m3 odprowadzonego ścieku od pozostałych 
odbiorców wynosi 7,24 zł.  Natomiast za 
1 m3 ścieków wprowadzonych za pomocą 
przydomowych przepompowni ścieków trzeba 
zapłacić 4,32 zł.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzania ścieków realizowane jest w 
gminie przez Zakład Usług Komunalnych 
WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej 
Chełmży. Powyższe ceny nas mieszkańców 
obowiązują w okresie od dnia 01.10.2013 r. do 
dnia 30.09.2014  r.
Zmiana cen na odprowadzanie ścieków 
uzależniona jest od cen dyktowanych przez 
głównego odbiorcę ścieków z obszaru gminy 
czyli przez Toruńskie Wodociągi.

K. Orłowska
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Dźwierzno

 Grunty pod lupą 
Amerykanów

 Na gruntach Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Dźwierznie może powstać zakład 
„nowoczesnej produkcji światowej klasy”  
dający zatrudnienie prawie 2000 osobom. W 
zakład gotowa jest zainwestować ok. 600 mln zł 
do końca 2015 roku anonimowa fi rma ze Stanów 
Zjednoczonych.
Firma pod swoją lokalizację poszukuje  obszaru o 
powierzchni ok. 300 ha, bez własności prywatnej 
i obciążeń służebnościami, bez zabudowy, 
z dostępem do transportu kolejowego, bez 
sąsiedztwa okolic mieszkalnych, równinnego,  
wolnego od form ochrony przyrody, oddalonego 
od zakładów przemysłowych o niebezpiecznej 
emisji, Najlepiej w odległości  ok. 20 km od 
miasta liczącego minimum  50 tys. mieszkańców, 
do 10 km od autostrady oraz do 75 km od 
lotniska.
Na terenie Gminy  Chełmża, teren o podobnych 
parametrach znajduje się w miejscowości 
Dźwierzno. W tym celu doszło do spotkania 
zainteresowanych stron i prezentacji 
wspomnianego obszaru. Organizatorem 
spotkania był Kujawsko – Pomorski Urząd 
Marszałkowski w Toruniu przy współpracy 
z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych. 
 W trakcie wizyty przedstawiciele 
inwestora zainteresowani byli również 
elementami podstawowej infrastruktury jak 
dostęp do linii energetycznych, gazociągu,  
dostępności wodociągu i oczyszczalni ścieków. 

K.Orłowska

Inwestycje za pieniądze UE

Gmina – Regionalnym liderem !
 Gmina Chełmża 
znalazła się na szczeblu 
wojewódzkim w gronie  trzech 
gmin, do których jak się okazuje 
w latach 2007 – 2013 trafi ło 
największe wsparcie oraz w 
których zrealizowano zarazem 
najwięcej projektów w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Gmina Chełmża w 
latach 2007 – 2013 zrealizowała 
na swoim obszarze 22 projekty 
na łączną kwotę 13 767 136,60 zł. 
W tym kwota pomocy wyniosła 
7 127 699,96 zł.
Pieniądze z PROW to wsparcie, 
które gmina wykorzystała na 
budowę przydomowych oczyszczalni, sieci 
kanalizacji, na budowę lub modernizację 
obiektów sportowych i rekreacyjnych, na 
świetlice wiejskie, na modernizację obiektów 
dziedzictwa kulturowego, ale to także 
wiele imprez i przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym zrealizowanych w ramach tzw. 
„małych projektów”.  Pieniądze z PROW- u  

dotarły prawie do każdego miejsca w gminie. 
Ważną rolę w rozdysponowaniu tych środków 
odegrała  Lokalna Grupy Działania Ziemia 
Gotyku. Dzięki tym funduszom dzisiaj w gminie 
funkcjonuje między innymi wiele obiektów 
jak świetlice wiejskie czy miejsca rekreacji i 
wypoczynku, które służą mieszkańcom.

K. Orłowska

PODATKI W 2014 ROKU

Nie zapłacimy więcej, a nawet mniej
 Podatek od nieruchomości na 
przyszły rok bez zmian - nie wzrośnie, a 
nawet obniżeniu uległa stawka podatku za 
budynki pozostałe (garaże, chlewiki, budynki 
letniskowe itp.) z 7,52 zł do 6,50 zł za 1 m2 

powierzchni użytkowej – tak zdecydowała Rada 
Gminy Chełmża na ostatniej październikowej 
sesji przyjmując  uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
rok podatkowy 2014. 

Od gruntów :

Stawki, które będą 
obowiązywać w 2014 r. 
w terenie Gminy w zł

Stawki maksymalne 
ustalone przez 

Ministra Finansów 
w zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,79 0,89

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni 4,48 4,56

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego od 1 m2 0,20 0,46

rekreacyjno-wypoczynkowe od 1m2 powierzchni 0,37 -
Od budynków lub ich części:
mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,61 0,74
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich  
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 21,50 23,03

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifi kowanym 
materiałem siewnym od 1m2  powierzchni użytkowej 10,61 10,75

związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,63 4,68

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego i budynków letniskowych od 1m2 6,50 7,73

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

Opłata od posiadania psów 76,00 76,00

W.Małas
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Samorządowy serwis informacyjny
DROGI ZIMĄ

Akcja ZIMA w gminie
Najwyższy standard utrzymania 

zimowego w gminie obowiązuje na drogach, na 
których odbywa się komunikacja autobusami 
szkolnymi i na drogach z lokalizacją ważnych 
obiektów użyteczności publicznej. Odśnieżanie 
dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 
będzie wykonywane przez fi rmę BIOS S.C. z 
Chełmży, Kółko Rolnicze w Grzywnie, Firmie 
Handlowo – Usługowej ,,JOSEF’’ z Grzywny 
oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 
o. z Chełmży. Akcję swoim sprzętem wspiera 
również Zakład Usług Komunalnych WODKAN 
Sp. z o. o. z Nowej Chełmży. 

Zgłoszenia dotyczące złych warunków 
na drogach należy zgłaszać do Sołtysów 
poszczególnych Sołectw, którzy następnie 
przekażą informacje koordynatorowi akcji 
zimowej na terenie Gminy Chełmża.

Koordynacją akcji na terenie gminy 
zajmuje się Referat Planowania Inwestycji i 
Rozwoju– Inspektor ds. zarządzania siecią 

drogową Łukasz Kowalski pod nr tel. 
667–166 090 lub 609  799  468 lub pod nr 
stacjonarnym do UG w Chełmży 56/675 60-
76– 78 wewnętrzny 45 czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00 – 15.00, a we wtorki 
7.30 – 15.30.  Pamiętajmy, że nie wszystkie 
drogi w gminie są własnością Gminy Chełmża. 
Przez obszar gminy przebiegają również drogi 
powiatowe, wojewódzkie i krajowa. 
Wykaz telefonów do koordynatorów utrzymania 
dróg:
•       powiatowych – koordynuje Powiatowy 
Zarząd Dróg w Toruniu tel. 56 / 66 44 775
•       wojewódzkich – koordynuje Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Toruniu , tel. 56/66   
      44  035/037
•       drogi krajowej nr 1  – koordynuje 
Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział Toruń tel. 56/658 40 60; 56/623 07 09; 
696 629 830. 

W sytuacjach wyjątkowych, z 

narażeniem życia, kiedy warunki pogodowe 
ograniczą dojazd służb ratowniczych 
medycznych, wówczas należy kontaktować się 
bezpośrednio z ogólnodostępnym  numerem 
112, gdyż tylko wtedy zaangażowane zostaną w 
akcję służby ratownictwa PSP.
 Warto także przypomnieć, że – 
zgodnie z obowiązującym „Regulaminem 
utrzymaniem czystości i porządku na terenie 
Gminy Chełmża” – właściciele (zarządcy) 
nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego 
oczyszczenia ze śniegu i lodu oraz usunięcia 
błota z chodników położonych bezpośrednio 
przy granicy swoich nieruchomości oraz innych 
części nieruchomości służących do użytku 
publicznego.
W celu sprawnego i skutecznego  reagowania 
w akcji zimowej udostępniony zostaje  
mieszkańcom poszczególnych sołectw wykaz 
kontaktów  telefonicznych do ich sołtysów.

Ł. Kowalski

Wykaz Sołtysów – telefony

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko Sołtysa
Numery telefonów

Telefon 
stacjonarny

Telefon 
komórkowy

  1. Bielczyny Józef Kowalski 566756090 666294970
2. Bogusławki Marzena Młodzianowska 566757902 693519255
3. Brąchnówko Andrzej Kudliński 566757235 785110586
4. Browina Wiesław Wiśniewski 566757262 -
5. Drzonówko Ewa Piotrowska - 887 097 303
6. Dziemiony Tomasz Bereza - 783805086
7. Głuchowo Mirosław Abramuk - 691706327
8. Grzegorz Franciszek Piróg 56675899 602823096
9. Grzywna Marcin Grzeszczak - 604193916

10. Januszewo 
– Dźwierzno Dariusz Podsiedlik - 602787653

11. Kiełbasin Ewa Kasprzak 566759960 781983321
12. Kończewice Sylwia Barańska - 532420381
13. Kuczwały Ryszard Jarzynka 566757211 785925642
14. Liznowo Andrzej Ośmiałowski 566759616 661193708
15. Mirakowo Marek Ciołek - 600777377

16. Nawra Alicja Glaszka 566759274 887645987

17. Nowa Chełmża Wiesław Wójtowicz - 660614426
18. Parowa Falęcka Maria Sosińska 566757806 605226242
19. Pluskowęsy Dominik Zając - 663350839
20. Skąpe Jacek Klimkowski - 660989991
21. Sławkowo Dariusz Pawlak - 607508937
22. Strużal Katarzyna Machalewska 6754012 607731320
23. Szerokopas Piotr Brzeski 566758969 781877257
24. Świętosław Marek Huzarski - 510274566
25. Windak Wiesław Mańkowski 566757803 518680335
26. Witkowo Roman Branicki 566753158 783034874
27. Zajączkowo Jolanta Sarnowska 566759984 781825614
28. Zelgno Maria Burchardt 566759951 514 628 481

STRAŻ GMINNA

Patrole w terenie
 Funkcjonariusze Straży Gminnej 
wraz z pracownikami Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Chełmża dokonują cyklicznych patroli 
na terenie Gminy Chełmża. W ostatnim czasie 
ujawniono kilka dzikich wysypisk, na które 
mieszkańcy gminy wywożą odpady komunalne 
pomimo ponoszenia opłat związanych z 
gospodarką odpadami.
Strażnik Gminny po ujawnieniu sprawców 
wykroczeń nakłada na nich mandaty karne.
 W związku z powyższym przypomina 
się mieszkańcom gminy, że w ramach 
ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, każdy mieszkaniec ma prawo 
oddać zgromadzone odpady komunalne bez 
ograniczenia ich ilości. Warunek jest jeden – 
odpady muszą być gromadzone w pojemnikach 
odpowiadających stanem o którym  mowa w 
regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Chełmża.

Ponadto w ramach ponoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy 
mieszkaniec ma prawo oddać zgromadzone 
odpady komunalne (za wyjątkiem odpadów 
zmieszanych) do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych który znajduje się na 
terenie ZGK w Chełmży przy ul. Toruńskiej 1.

Patryk Zabłocki
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Fundusz Sołecki  2013”
 Tegoroczny fundusz wkrótce będzie 
fi niszował. Zostaną niedługo tylko te prace, 
które będą prowadzone wewnątrz budynków. 
Ocieplony zostanie min. sufi t świetlicy w 
Grzegorzu, brygada budowlana w swoim 
warsztacie zacznie wytwarzać zamówione ławki 
stoły itp.

Kuczwały
Powiało wielkim światem

 

 
 
 
 

 
 Na fotce Bristol, Hilton ? Nie, 
oczywiście że nie,. to toaleta w świetlicy w 
Kuczwałach. Jakość prac brygady budowlanej i 
dobrze spożytkowane fundusze dały piorunujący 
efekt. Obawiam się, że ludzie mogą wynajmować 
świetlicę tylko dla tych toalet...ale przypomnę 
bawcie się tam, a z toalet korzystajcie w miarę 
potrzeb.

Wielki Brat w Głuchowie

 
 
 

 Tutaj nie ma z czego żartować. 
Powtarzające się akty wandalizmu dokonywane 
przy świetlicy w Głuchowie zmusiły 
mieszkańców miejscowości do wykorzystania 
funduszy z Funduszu Sołeckiego na monitoring 
wokół świetlicy. Bedzie bezpieczniej, reasumując 
ładniej---pewnie też, ale może zmusi ludzi do 
myślenia po co niszczyć to jest własnością wsi ???

Fundusz Sołecki na pomoc 
bezpieczeństwu najmłodszych

 
 
 
 

 Wiele miejscowości przeznaczyło 
pieniądze na ogrodzenia placów zabaw. Teraz 
dzieci będą mogły bawić się bezpieczniej. Prace z 
tym związane trwają i trwać będą w Dźwierznie, 
Bocieniu, Nawrze i w Kończewicach. Poza tym 
Kiełbasin, Brąchnówko i Browina zmienią 
ogrodzenia swoich świetlic - wszystkie prace 
wykonuje gminna brygada budowlana.

Już mi niosą suknię 
z welonem...

 Ta piosenka zespołu 2 + 1 powinna 
zabrzmieć w cudnie odnowionym Kościele w 
Nawrze. Wszyscy muszą przyznać że wygląda 
super w świetle ostatnich promieni słonecznych.

Jesień idzie przez park

 

A dokładniej idzie przez park w Grzegorzu i 
zostawia za sobą żółte i brązowe liście drzew. 
Może warto pojechać tam na krótki spacer 
pooddychać świeżym powietrzem, rozprostować 
kości bo miejsce jest naprawdę urocze.

KM

GOSPODARKA KOMUNALNA

Na odpady 
nowoczesny PSZOK

 Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Chełmży ponad 600 tys. zł zainwestował 
w budowę nowego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK), 
który przeznaczony jest do obsługi ponad 25 
tys. mieszkańców Miasta Chełmża i Gminy 
Chełmża. Wczoraj na terenie Zakładu miało 
miejsce uroczyste otwarcie tego nowoczesnego 
i w pełni wyposażonego Punktu. Udział 
w spotkaniu wziął Zastępca Wójta Gminy 
Kazimierz Bober. Mieszkańcy gminy mogą 
korzystać z PSZOK-a nieodpłatnie w ramach 
zawartej umowy pomiędzy Gminą Chełmża a 
ZGK. Umowa na realizację zadania w zakresie 
odbierania i zagospodarowania stałych 
odpadów komunalnych z zamieszkałych 
nieruchomości położonych na terenie gminy 
zawarta została na okres od 1 lipca 2013 r. do 
31 grudnia 2014 r.

Do PSZOK przyjmowane są następujące 
odpady:
- tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe;
- szkło;
- papier, tektura;
- bioodpady, w tym odpady zielone;
- popioły;
- przeterminowane lekarstwa;
- chemikalia;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- zużyte opony;
- tekstylia

 W/w odpady zalegające w 
gospodarstwach można dostarczać do 
ZGK w godzinach otwarcia Punktu: 
poniedziałek - piątek w godz 10.00 – 
18.00, a w soboty w godz. 10.00 - 14.00.
Korzystanie z PSZOK-a jest dla mieszkańców 
Gminy Chełmża nieodpłatne, ponieważ 
zostało wliczone w stawkę miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie odpadami.
Zachęcamy do korzystania!

K.Orłowska
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Sprawy obywatelskie

Na zdj.: Rodzina Państwa Machalewskich z Grzywny  z najbliższą 
rodziną, Wójtem Gminy Jackiem Czarneckim i Kierownikiem USC 
Bogumiłą Wilczyńską.

NASI MIESZKAŃCY

STO lat i dłużej dla dostojnych JUBILATÓW !
„Nie wys tar czy po kochać, trze ba jeszcze umieć 
wziąć tę miłość w ręce i prze nieść ją przez całe 
życie.” K.I. Gałczyński 
 W tym roku w sali ślubów 
chełmżyńskiego Urzędu Stanu Cywilnego 
długoletnie jubileusze pożycia małżeńskiego 
obchodziło już siedem par małżeńskich z naszej 
gminy. W kalendarzu do końca br. przewidziane 
są jeszcze kolejne.  Tylko w ostatnich dniach 
października odbyły się dwa  jubileusze: 50-lecie  
małżeństwa obchodzili Państwa Genowefa i 
Ryszard Machalewscy z Grzywny  i 55-lecie 
małżeństwa Państwo Józefa i Jerzy Ryńscy także 

mieszkańcy Grzywny.  
Zarówno Złote Gody jak i 
Szmaragdowe  to jubileusze 
niezwykłe. To wyjątkowa 
okazja do spojrzenia na 
minione lata, dokonania 
podsumowań i wzbudzenia 
refl eksji nad zmieniającym 
się na przestrzeni lat 
uczuciem dwojga ludzi. 
 Za zgodność 
małżeńską, za trud pracy 
i wyrzeczeń dla dobra 

swych rodzin 
z a ł o ż o n y c h 
przed ponad 
pół wiekiem 
Jubilaci zostali 
o d z n a c z e n i 
przez Prezydenta RP Medalami 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Słowa uznania pod 
adresem dostojnych Jubilatów, 
podziękowania za godne i długie 
pożycie małżeńskie, za piękny 
przykład dla młodego pokolenia 
oraz aktu dekoracji dokonał Wójt 
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.  
Dowodem wspólnego przeżywania 
tak dostojnych jubileuszy niech są 
poniższe pamiątkowe fotografi e.

K.Orłowska

Na zdj.: Rodzina Państwa Ryńskich z Grzywny z najbliższą 
rodziną, Wójtem Gminy Jackiem Czarneckim i Kierownikiem 
USC Bogumiłą Wilczyńską.

KGW Głuchowo

Papierowa wiklina – 
krok po kroku

 Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Głuchowie krok po kroku zaczęły poznawać 
technikę wyrobu różnych przedmiotów 
ozdobnych z.. papieru. Warsztaty 
rękodzielnicze poprowadziła pani Teresa 
Parzyszek, która posiada w swoich zbiorach 
domowych  już wcale niemałą kolekcję 
ozdobnych kuferków, koszyczków wykonanych 
właśnie własnoręcznie z papierowej wikliny. 
Paniom rękodzielnicze robótki bardzo się 
spodobały i chcą kontynuować te spotkania. 

KO

PROMUJĄ ZDROWY STYL ŻYCIA

W Sławkowie dbają o formę

  Już kolejny miesiąc pod okiem in-
struktorki trwają zajęcia z aerobiku w Szkole 
Podstawowej w Sławkowie. Układy taneczne, 
rozciąganie, step i wiele innych elementów 
wykonuje grupa ok. 45 sympatyczek sportu z 
terenu całej gminy.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, w każ-
dy poniedziałek i środę miesiąca (godz. 18.00 - 
grupa średniozaawansowana; godz. 19.00 grupa 

zaawansowana). W dniu 11 listopada zajęcia 
odbyły się w barwach narodowych z udziałem 
najmłodszych mieszańców gminy.
Spotkania realizowane są w ramach programu 
pn. „Wieś aktywna – mozaika inicjatyw dla zdro-
wia”,  współfi nasowanego przez Samorząd Gmi-
ny Chełmża.

B. Kozłowska

KONKURSY W BIBLIOTEKACH
Ortografi ą zawalczyły 

„O pióro Starosty”
 Gminę Chełmża w tegorocznym 
konkursie ortografi cznym „O pióro Starosty 
Powiatu Toruńskiego” reprezentowały: Agata 
Łagód, Zosia Krupska (gim. Pluskowęsy)  i 
Aleksandra Bulińska (gim Głuchowo). Jednak 
tym razem Pióro Starosty Powiatu Toruńskiego 
zdobył Hubert Kiciński z Chełmży.

J.Pawełczyk
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Kończewice

BYĆ JAK JANE FONDA...
 Być jak Jane Fonda, prekursorka 
aerobiku,chyba każda z nas miała choć raz 
taką myśl. Cóż, gdy nie ma możliwości, czy 
zapał okazuje się słomianym.   
Wierzymy że w grupie jest łatwiej. Dlatego od 
8.10. br odbywają się w Kończewicach zajęcia 
aerobiku. Zapraszamy wszystkie chętne panie 
i dziewczyny w każdy wtorek i czwartek o 
godz.19.00. Koszt 5 zł za wykorzystaną godzinę. 
Potrzebny jest ręcznik lub mata , oraz dystans do 
siebie i chęć wykorzystania
tych 60 min.w jak najlepszy sposób -dla siebie! 
Zajęcia prowadzą panie Magdalena Głodek i 
Agnieszka Karbowska z grupy POGROMCY 
KILOGRAMÓW.
 Szczegóły i zgłoszenia pod nr.tel.606 
183 696. Czekamy na Was! Dla pań 50+ które nie 
przyjdą o 19-stej organizujemy grupę specjalną 
;wszystko zależy od  zapotrzebowania i Waszych 
opinii. Do zobaczenia!

K.K.

Stypendia z historią

Wójt i  Radni 
dla młodych

 Stypendia gminne rozdane podczas 
uroczystej gali w SP Sławkowie były już 
XIII edycją stypendiów przyznawanych co 
roku uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
w Gminie Chełmża , a od 2004 roku stały 
się stypendiami im. Jacka Luntkowskiego. 
Stypendia przyznawane są zgodnie z gminnym 
regulaminem przyjętym Uchwałą Rady Gminy 
Chełmża na okres jednego roku szkolnego. 
Wnioski na stypendium przyjmowane są 
każdego roku do końca lipca w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Wysokość 
stypendium wynosi 100 zł miesięcznie. 
Tegoroczna edycja objęła 33 stypendystów. 
Wśród nich są uczniowie, którzy skorzystali 
z funduszu stypendialnego po raz pierwszy ( 
14 osób). W grupie stypendystów są również 
uczniowie, którym udało sie otrzymać 
stypendium drugi rok z kolei ( 17 osób) , a 
nawet już po raz trzeci ( 2 osoby). Środki 
zgromadzone na cele związane z wypłatą 
stypendiów gminnych im Luntkowskiego 
pochodzą z budżetu gminy oraz od 
fundatorów, którymi są: Radni Gminy 
Chełmża: Janusz Iwański, Stanisław Żak, 
Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, 
Dorota Kurdynowska, Patrycja Luntkowska, 
Bogdan Kondej, Mirosław Trzpil, Franciszek 
Piróg, Jolanta Targosz, Adam Galus, 
Henryk Fałkowski, Bartłomiej Kamiński, 
Magdalena Kopik, Mieczysław Sołtysiak, Wójt 
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. W roku 
bieżącym jak i w poprzednich latach fundusz 
stypendialny stara się wspierać także redakcja 
Gazety Gminy Chełmża KURENDA.

K. Orłowska

Aktywizacja świetlic wiejskich

„Zakręcone środy” w Nowej Chełmży
 Wielu z nas, tak jak 
bohaterowie popularnego fi lmu 
nie lubi poniedziałków. Co 
innego środa, ten dzień tygodnia, 
zwłaszcza wśród najmłodszych 
mieszkańców Nowej Chełmży 
wkrótce ma szansę stać się tym 
ulubionym.

Wszystko za sprawą 
organizowanych w tamtejszej 
świetlicy wiejskiej zajęć 
pn. „ Zakręcone środy”. A dlaczego 
zakręcone? Bo liczne atrakcje, 
czekające każdego tygodnia na 
uczestników  spotkań mogą 
wywołać pozytywne zawroty głowy. 
Spotkania dla dzieci i młodzieży, 
będą odbywały się przez cały listopad, w każdą 
środę od godziny 16.00 do 19.00. 

Pierwsze zajęcia, na które przybyło 
szesnaścioro uczestników, mamy już za sobą, 
w ich trakcie oprócz omówienia kwestii 
organizacyjnych, dzieci i młodzież miały szansę 
na rozwijanie swoich umiejętności plastycznych 
i wspólnie rozpoczęły pracę nad „ Kolorową 
mapą miejscowości”, która z pewnością zawiśnie 
na honorowym miejscu w świetlicy.

Kolejne spotkania odbędą się 13, 20 i 27 
listopada i każde kolejne będzie jeszcze bardziej 
zakręcone od poprzedniego, ponieważ przed 

nami jeszcze takie atrakcje jak: zajęcia kulinarne, 
seanse fi lmowe, zajęcia plastyczne oraz mnóstwo 
gier, zabaw i konkursów. Na zakończenie 
listopadowych spotkań na uczestników czeka 
również wycieczka niespodzianka. 
 Zajęcia są organizowane ze środków 
funduszu sołeckiego miejscowości Nowa 
Chełmża  we współpracy z Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża. Wszystkich 
najmłodszych mieszkańców Nowej Chełmży 
jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w 
tych środowych spotkaniach.

Paulina Osuch

 95 LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI  

 Obchody gminne w Kończewicach
 Mieszkańcy Gminy Chełmża z 
przybyłymi  gośćmi w Miejscu Pamięci 
Narodowej „Kopiec Ziemia Polaków” 
obchodzili  95  rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Uroczystości 
rozpoczął apel pamięci z udziałem asysty 
honorowej : Kompanii honorowej z Centrum 
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. Józefa 
Bema w Toruniu  i Orkiestry Wojskowej z 
Torunia. Podczas apelu podniesiona  została fl aga 
państwowa, którą podarował  Gminie Chełmża  
Prezydent RP podczas tegorocznych obchodów 
Święta Samorządu Terytorialnego.  Miejsce 
Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach 
przez Prezydenta RP  uznane zostało za 
Najpiękniej Udekorowaną Przestrzeń Publiczną 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Majówka z 
Polską”. Podniesienia  fl agi państwowej dokonał 
poczet fl agowy reprezentowany przez OSP w 
Kuczwałach w składzie: dh Górecka Klaudia, 
dh Kowalski Łukasz, dh Pniewski  Grzegorz. 
Podczas apelu kolejni ofi arodawcy przekazali  
ziemię na budowę Kopca „Ziemia Polaków”, 
którą odebrali Wójt Gminy Chełmża  Jacek 
Czarnecki  i Prezesa Stowarzyszenia Budowy 
Kopca Wojciech Rosiński. Tym razem 
przekazane ziemie pochodzą z: Doliny Śmierci 
w Bydgoszczy ( Ofi arodawca – kl. II mundurowa 
Gimnazjum w Głuchowie), z Cmentarza  
Lotników biorących udział w bitwie o Anglię ( 

Ofi arodawca - Danuta Zdrojewska), z miejsca 
bitwy pod Stoczkiem - Powstanie Listopadowe ( 
Ofi arodawca – Sołectwo Sławkowo) i z miejsca 
bitwy w  Szczytnie 11 / 12 września 1939 r ( 
Ofi arodawca – Marianna Kabat). Następnie 
przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów 
i symboliczne znicze pod Murem Pamięci. 
Udział w uroczystości wzięły  przybyłe poczty 
sztandarowe reprezentowane przez: OSP Skąpe, 
OSP Zelgno, OSP Grzegorz, SP im. Ks. Leona 
Poeplau w Kończewicach,  SP im. Mikołaja 
Kopernika w Sławkowie, Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Pluskowęsach i Zespołu Szkół 
Średnich w Chełmży.
Po apelu  odbyła się  inscenizacja historyczna 
pt.” Wyzwolenie ziemi chełmżyńskiej spod 
okupacji hitlerowskiej”. Następnie  wszyscy  
uczestnicy obchodów spotkali się w miejscowej  
szkole  w Kończewicach i wspólnie śpiewali 
pieśni patriotyczne. Uczestnicy spotkania 
bardzo aktywnie włączali się do wspólnego 
śpiewania, a pomagały w tym śpiewniki wydane 
specjalnie na tę okazję przez Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża. Poczęstunek dla 
uczestników obchodów w postaci domowej 
drożdżówki, ciepłej kawy i herbaty zafundowało 
Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia 
Polaków”.

K.Orłowska
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Gimnazjum w Głuchowie

WSPÓLNIE ŚWIĘTOWALI „DZIEŃ NAUCZYCIELA”
 14 października 2013 
r. okazał się dniem niezwykle 
uroczystym dla uczniów, 
nauczycieli i pracowników 
Gimnazjum w Głuchowie, 
którzy świętowali Dzień 
Komisji Edukacji Narodowej. 
W tym dniu w murach szkoły 
zawitali niecodzienni goście: 
Wicemarszałek Senatu Jan 
Wyrowiński, Poseł Janusz 
Dzięcioł oraz major Janusz 
Łyżeń z Centrum Szkolenia 
Artylerii i Uzbrojenia w 
Toruniu. Za pośrednictwem 
Kurendy gospodarze uroczystości chcieliby 
serdecznie podziękować za przybycie 
szanownych gości oraz za upominki, jakie zostały 
przekazane szkole. Podczas swego wystąpienia 
pan Senator zwrócił uwagę na znaczenie i 
dokonania utworzonego w 1773 r. – a więc 
równo 240 lat temu – pierwszego ministerstwa 
oświaty, natomiast pan Poseł złożył na ręce 

dyrektora symboliczne życzenia dla wszystkich 
pracowników oświaty w naszej gminie. Całą 
uroczystość wzbogacił pokaz musztry klas 
mundurowych pierwszych i drugich, która 
była przygotowywana pod czujnym okiem 
fachowców i przy wsparciu ppłk. Edwarda 
Kanieckiego. Z tak wielkiej uroczystości powstał 
fi lm, który już wkrótce będzie można zobaczyć 
nie tylko na stronie Gimnazjum w  Głuchowie.

PIENIĄDZE DLA  ORGANIZACJI

Homo homini 
- Projekt z grantem

 Dobra wiadomość 
dla maluchów z Nawry i 
Kończewic: z początkiem 
przyszłego roku rusza w tych 
miejscowościach projekt 
przedszkolny, którego 
realizacji podejmuje się Stowarzyszenie Homo 
homini we współpracy z Samorządem Gminy 
Chełmża. Wniosek na realizację wspomnianych 
przedszkoli złożyło Homo homini we wrześniu 
br. do Fundacji Jana Kantego Steczkowskiego na 
kwotę 10 tys. zł. Na 588 wniosków jakie wpłynęły 
na konkurs „Na dobry początek…” wniosek 
Stowarzyszenia Homo homini jest jednym 
z 34 wniosków, które takie dofi nansowanie 
otrzymają. Podobne przedszkola prowadzone 
są przez samorząd gminy od września br. 
w miejscowościach: Grzywna, Kończewice, 
Sławkowo i Zelgno. Jeszcze do niedawna, 
bo do końca sierpnia br. projekt z edukacji 
wczesnoszkolnej prowadziła na obszarze gminy 
Fundacja Ziemia Gotyku. Teraz działania w 
gminie w zakresie edukacji najmłodszych 
mieszkańców wesprze znowu Homo homini, 
dla którego edukacja wczesnoszkolna zawsze 
stanowiła jeden z wiodących celów działalności.
Celem projektu, który  zamierza zrealizować 
stowarzyszenie  jest objęcie edukacją 
przedszkolną grupy 23 dzieci w wieku 2, 3 i 4 lat 
z wsi Nawra i Kończewice w wymiarze 15 godzin 
tygodniowo. Grupa maluchów skorzysta z 
edukacji matematycznej, z edukacji plastycznej, 
z głośnego czytania i ćwiczeń językowych. 
Korzystając ze wszystkich proponowanych zajęć 
w projekcie „Janek i Ola idą do przedszkola” 
każde dziecko spędzi w przedszkolu  360 godzin.
Maluchy  skorzystają ze wsparcia logopedy, 
a rodzice z możliwości  specjalistycznego 
poradnictwa  
Projekt będzie realizowany w dwóch świetlicach 
wiejskich: w Kończewicach i w Nawrze. Obydwie 
świetlice są bogato wyposażone w pomoce 
edukacyjne, zabawki i artykuły plastyczne, które 
są własnością gminy. Podpisane porozumienie 
z samorządem umożliwia wykorzystanie   tej 
bazy do realizacji projektu „Janek i Ola idą do 
przedszkola”.           K.Orłowska

Edukacja wczesnoszkolna w gminie 

Witaj Przedszkole!
 Początek września 
w grupach przedszkolnych w 
Kończewicach i Sławkowie 
działających w ramach projektu 
„Małymi kroczkami w wielki świat” 
był dla maluszków czasem adaptacji 
w nowym miejscu i odnalezienia 
się w nowej roli „ przedszkolaka”. 
Na pierwsze zajęcia dzieci przybyły 
z rodzicami, na nich zapoznały 
się z wychowawcą oraz kolegami i 
koleżankami z grupy. Odkryły nowe 
zakątki w sali zajęć oraz zabawki, które 
się w niej znajdują. Utrwalały również 
imiona kolegów i koleżanek z grupy. Tego dnia 
nie zabrakło również wesołych zabaw ze śpiewem 
integrujących przedszkolaków i słodkiego lizaka 
na pocieszenie. Sprzyjała nam również piękna 

wrześniowa pogoda, która została wykorzystana 
na spacery po okolicy przedszkola i zabawy w 
piaskownicy na pobliskim placu zabaw. Pierwsze 
kroki już za nami!!! A będzie ich jeszcze więcej…

I.Markiewicz

Wystawa o historii
 Na terenie Szkoły Podstawowej w Kończewicach  
przez trzy dni można było oglądać i zapoznać się z 90- 
letnią historią  szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu. 
Wystawa była  udostępniona w ramach gminnych obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorami 
wystawy byli: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i 
Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów  w Toruniu.
Wystawa nawiązywała do historii działalności  Wyższej Szkoły 
Ofi cerskiej im. gen. Józefa Bema w Toruniu, która jest jedną z 
najstarszych uczelni wojskowych w Polsce. Tradycje tej szkoły 
sięgają początków II Rzeczpospolitej – dokładnie  powołano 
ją 1 czerwca 1923 r. pod  nazwę Ofi cerska Szkoła Artylerii. 
Szkoła powstała na podstawie decyzji Szef Sztabu Generalnego 
marszałka Józefa Piłsudskiego.                                 K.Orłowska

W 95 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wszystkiego najlepszego 
dla Homo homini

 Obrady październikowej Sesji 
RG Chełmża poprzedziło uroczyste 
wręczenie  listu gratulacyjnego Prezes 
Stowarzyszenia  Homo homini Stanisławie 
Stasieczek.  Dokładnie 22 października 
br. Homo homini obchodziło swoje  10 
–  te urodziny.  Dziesięć lat obecności Homo 
homini w Gminie Chełmża to wiele ciekawych 
inicjatyw, które podejmowała i realizowała na 
rzecz mieszkańców organizacja. Zrealizowane 
do tej pory inicjatywy zawsze miały swoich 
odbiorców wśród mieszkańców i cieszyły się 
zainteresowaniem począwszy od najmłodszych 
mieszkańców gminy włącznie do seniorów.  
Za tę nieprzerwaną działalność Homo 
homini w imieniu władz samorządowych i 
mieszkańców podziękowali Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki i Przewodniczący RG Chełmża. 
Przez minione 10  lat  Stowarzyszenie aktywnie 
pozyskiwało fundusze na realizację wielu 
projektów społecznych. Łącznie udało się 
Homo homini pozyskać prawie 400 tys. zł. 
Dotującymi były ogólnopolskie fundacje, 
samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny. 
W skład Zarządu Stowarzyszenia od początku 
działalności  wchodzą : Prezes Stanisława 
Stasieczek, Wiceprezes Stanisław Antkowiak, 
Sekretarz Katarzyna Orłowska, Skarbnik Alicja 
Glaszka i Członek Zarządu Ewa Czarnecka.

K.Orłowska

Gimnazjum w Głuchowie

W koszarach…

 W październiku  klasy o profi lu 
mundurowym (I m i II m) z naszego 
gimnazjum pojechały na poligon artyleryjski 
do Torunia. Uczniowie z tych klas bardzo 
chętnie uczestniczyli w szkoleniu chemicznym 
i taktycznym, poznawali budowę granatu 
oraz karabinu, maskowali się na poligonie, 
a nawet mieli musztrę przeprowadzoną 
przez płk. rez. Jana Myrchę. Korzystając z 
okazji nasi ,,mundurowi”  zobaczyli również 

miejsce zakwaterowania licealistów z klas tzw. 
mundurowych z VI LO im. Zesłańców Sybiru 
w Toruniu, którzy mieli w tym czasie swój obóz. 
Może znajdą się uczniowie z naszego gimnazjum, 
którzy będą chcieli kontynuować kształcenie 
w kierunku militarnym, a wtedy przydadzą się 
umiejętności zdobyte na takich wyjazdach. 
Serdeczne podziękowania dla p. Jana Myrchy za 
zaproszenie!!!

Julia Orłowska, kl.IIm
SAMORZĄDOWE INICJATYWY

Jesteśmy rodziną, dbamy o patriotyzm
 Jak zamanifestować patriotyzm? 
To proste i ważne - Wystarczy wywiesić 
fl agę. Do tego właśnie  przekonywał 
w przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kończewicach Wójt Gminy Chełmża Jacek 
Czarnecki wspólnie z samorządowcami:  
Wicestarostą Powiatu Toruńskiego 
Dariuszem Mellerem i Wiceprzewodniczącą 
RG Chełmża Stanisławą Stasieczek. Wśród 
uczniów klas pierwszych rozdane zostało 
40 biało – czerwonych fl ag państwowych. „ 
- Jesteśmy jedną rodziną. Dbamy wspólnie o 
symbol narodowy jakim jest fl aga państwowa 
i to pod tym znakiem powinniśmy się łączyć 
my -  Polacy” – mówił do uczniów podczas 
spotkania Wójt Jacek Czarnecki. To fl aga 
państwowa stanowi widoczny symbol naszej  
przynależności narodowej. Rozdanie młodym 
mieszkańcom fl ag państwowych to nic innego 
jak kontynuacja ubiegłorocznej akcji gminnej 
pod nazwą „ Mamo, Tato powieś ze mną 
fl agę !”, która promuje symbole narodowe i 
ma zachęcić całe rodziny do uczestnictwa w  
corocznych obchodach świąt patriotycznych. 

Rozdane uczniom  fl agi trafi ły w gminie do 
wielu miejscowości. Każdy z pierwszoklasistów 
osobiście odebrał fl agę z rąk przybyłych do 
szkoły samorządowców. Poza tym, dzieci bardzo 
chętnie wzięły udział w błyskawicznym quizie 
wiedzy historycznej, który przygotował dla nich 
Wicestarosta Dariusz Meller. W nagrodę za 
prawidłowe odpowiedzi były oczywiście fl agi.  
Flagi otrzymali także niektórzy nauczyciele, w 
tym wychowawcy klas pierwszych. 

K. Orłowska

NAPRAWY I MODERNIZACJE DRÓG

AKCJA KRUSZYWA 
- GRUZ

 Przypominamy  o trwającej w 
gminie AKCJI  KRUSZYWA – GRUZ.  Gruz 
z remontów, rozbiórek, kamień polny oraz 
kruszywa z rozbiórki można  dostarczać na 
plac składowania w miejscowości Kończewice. 
Wcześniej należy uzgodnić dostarczenie 
powyższego  materiału z pracownikiem 
Urzędu  Gminy - Łukaszem Kowalskim  nr 
tel. 56 - 675-60-76 wew  45.  Zebrany materiał  
budowlany wykorzystany zostanie przez 
gminę  pod przyszłoroczny projekt drogowy 
do planowanych napraw i modernizacji dróg 
gminnych.

Z okazji  Święta Języka Ojczystego…

Premiera fi lmu o Szerokopasie
 Podczas Święta Języka Ojczystego 
w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie odbyła 
się premiera fi lmu „Legenda o Szerokopasie”. 
Autorką legendy jest pani Danuta Syryczeńska, 
a fi lm zrealizowany został w ramach projektu 
„Filmowe pogwarki”. Nad jego przygotowaniem 
pracowała Biblioteka Samorządowa wspólnie z 
uczniami SP w Zelgnie. Film dostępny jest na 
www.gminachelmza.pl w zakładce : FILMY.

KO
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„ SPORT I REKREACJA  DLA WSZYSTKICH - ZDROWIE DLA KAŻDEGO” 

Sezon podsumowany

 W ostatni weekend października 
sezon rekreacyjny w naszej gminie zakończył 
się wyjazdem uczestników projektu na 
nordic walking  do Piły Młyn w Borach 
Tucholskich. Ta forma rekreacji cieszy się 
coraz większym uznaniem. Jest przeznaczona 
dla każdego i niewiele kosztuje. W piątkowy 
wieczór grupa wyruszyła na nocną wyprawę 
trasą, która liczyła 10 km. Niewątpliwie 
była to super przygoda w blasku księżyca i 

wszechobecnych świetlikach. Wszyscy cali 
i zdrowi wrócili do ośrodka. Tam czekało na 
uczestników wyprawy ognisko i kiełbaski oraz 
konkurs piosenek biesiadnych. Następnego 
dnia, oprócz wędrówki pieszej, wycieczka 
zwiedziła dawną kopalnię węgla brunatnego. 
Na zakończenie wszyscy wyruszyli na 
grzybobranie. Zadowoleni, pełni wrażeń, 
z koszykami grzybów i nadziei na przyszły 
rekreacyjny sezon wróciliśmy do domów.

Maria Bulińska

OSIĄGNIĘCIA MIESZKAŃCÓW

Jarek Zawada
w kadrze wojewódzkiej

 Jarosław Zawada jest uczniem 
klasy IV w Szkole Podstawowej w Grzywnie. 
Szczególne osiągnięcia zdobywa w sporcie. 
Obecnie Jarek został powołany do kadry 
wojewódzkiej. W wieku 8 lat zaczął uczęszczać 
na zajęcia piłki nożnej prowadzone przez pana 
Zenona Sadowskiego na Orliku w Grzywnie. 
Drużyna „Sokół” Grzywna, której kapitanem jest 
Jarek, wzięła udział w XIII Turnieju „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku”. W rozgrywkach 
powiatowych w Chełmży zdobyła II miejsce, 
a fi nale wojewódzkim w Świeciu III miejsce. 
Jarek został wybrany przez przedstawiciela 
PZPN Romana Koseckiego najlepszym 
zawodnikiem wspomnianego turnieju. Dzięki 
temu wyróżnieniu został zaproszony przez 
trenera zwycięskiej drużyny z SP 32 w Toruniu 
do udziału w rozgrywkach ogólnopolskich w 
Gdyni, gdzie młodzi piłkarze zajęli IV miejsce. 

KO

 Wspólne inicjatywy

GŁUCHOWO – Spotkanie z Rybakiem
 J e d n o 
z listopadowych 
popołudni  w świetlicy 
wiejskiej w Głuchowie 
było całe rybne. A to 
wszystko za sprawą  
odbywających się tutaj  
warsztatów fi letowania 
karpia, których 
organizatorem była  
Lokalna Grupa Rybacka 
„Rybak”. W warsztatach 
udział wzięło 21 osób, w 
tym panie z miejscowego 
Koła Gospodyń 
Wiejskich. Panie bardzo 
aktywnie uczestniczyły 
w warsztatach. Poza 
oprawieniem karpia 
uczestniczki warsztatów smażyły tę smaczna 
rybę i gotowały rybną zupę. Filetowanie ryby 
okazało się bardzo przydatne, bo mało która 
gospodyni umie sobie z tym przedświątecznym 
zadaniem poradzić, korzystając często z 
doświadczenia innych. Spotkanie miało po 
części charakter instruktażowy. Pracownik 
gastronomii  jednej z restauracji wszystko 
starannie objaśniała. Na podsumowanie 
warsztatów, czyli degustacje przygotowanych 

potraw z karpia zaproszeni zostali najstarsi 
mieszkańcy wsi Głuchowo. Była to okazja do 
wspólnego spotkania z okazji zbliżającego się 
listopadowego Ogólnopolskiego Dnia Seniora. 
W tym dniu z mieszkańcami Głuchowa 
spotkali się także Wójt Gminy Jacek Czarnecki, 
Wiceprzewodnicząca RG Chełmża Stanisława 
Stasieczek, Skarbnik Gminy Marta Rygielska 
i Dyrektor miejscowego gimnazjum Wojciech 
Rosiński. Warsztaty i spotkanie przebiegły w 
bardzo sympatycznej atmosferze.

K. Orłowska

Sport w regionie

Łączyć przyjemne 
z pożytecznym

Członkowie klubu sportowego 
Triathlon Team Ciesielski z Kuczwały w dniu 
27 października pobiegli w XXXI maratonie 
toruńskim. Trasa biegu na dystansie 42,195 mb 
przebiegała przez teren Miasta Toruń, Gminy 
Łubianka oraz Gminy Łysomice.
Zawodnicy klubu z terenu Gminy Chełmża 
podczas maratonu wzięli udział w charytatywnej 
akcji biegowej prowadzonej w ramach projektu 
PKO Banku Polskiego ,,Biegnijmy Razem” w 
ramach, której pobiegli dla czteroletniej Niny.
Dzięki  doskonale przeprowadzonej akcji 
charytatywnej i zaangażowania wielu 
maratończyków zgromadzono pieniądze na 
zakup dla Niny przenośnego koncentratora 
tlenu, by ułatwić jej codzienne funkcjonowanie.   

Ł.Kowalski



Świetlica w Grzywnie
 Halloween było dodatkową lekcją 
dla uczestników popołudniowej szkoły języka 
angielskiego. Ponieważ święto to ma swoje 
korzenie w krajach anglojęzycznych uczestnicy  
poznali historię oraz symbolikę tego święta, 
przygotowali „straszne” potrawy oraz pracowali 
z tematycznymi kartami pracy. Dzieci oraz ich 
rodzice zadali sobie sporo trudu co do przebrań 
halloweenowych. 

Biblioteka w Głuchowie
 Spotkanie odbyło się w miejscowej 
świetlicy. Każdy z uczestników otrzymał  odznakę 
Halloweenową,  był quiz na temat Halloween, 
mumifi kacja, konkursy plastyczne. Dzieci 
mogły potańczyć do muzyki Halloweenowej. 
Na podsumowanie spotkania Paulinka Świercz 
otrzymała słodki upominek za najciekawszy 
kostium halloweenowy.
W zorganizowaniu spotkania pomogły panie 
Marzena Świercz  Ewa Nowak- Wiśniewska. Za 
pomoc w zorganizowaniu spotkania wszyscy 
dziękują.

Biblioteka w Zelgnie
 Uczestnicy „strasznie przebrani”, wiele 
ciekawych zabaw min. z balonikami i pajączkami 
z papieru. Pani Edyta Bering dla wszystkich 
uczestników przygotowała pyszne kolorowe 
babeczki, za które uczestnicy spotkania bardzo 
dziękują.

Opr.KO
GRANTY DLA 

KULTURY 
 „Fabryka Limeryka” i  „Pozytywnie 
zakręceni” – to projekty CIK-u i Biblioteki 
Samorządowej na które obydwie instytucje 
otrzymały dofi nansowanie z Programu  
Równać Szanse 2013 na łączną kwotę 12.300 
zł.  Realizacja projektów rusza od przyszłego 
roku.
 C IK i Biblioteka Samorządowa 
znalazły  się w gronie 103 laureatów z całej 
Polski ( na 445 złożonych wniosków) , w tym w 
gronie 5 laureatów z województwa kujawsko –
pomorskiego zdobywając  wymienioną dotację.
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Serwis informacyjny

Mirakowo 

Psy na starcie
 Tegoroczny  Kujawsko-Pomorski 
Konkurs Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich 
Małych Ras   zorganizowany przez  Zarząd 
Okręgowy PZŁ w Toruniu i Komisję  
Krynologiczną ORŁ zgromadziła na starcie 
15 psów w rasach wyżeł niemiecki, płochacz 
niemiecki, springer spaniel angielski z 
przewodnikami. Sędziowie sprawdzali 
pracę psów w polu, na wodzie oraz w lesie. 
Oceniano sprawność psów w poszukiwaniu 
zwierzyny, aportowaniu oraz ich posłuszeństwo 
i umiejętność współpracy z przewodnikiem. 
Otwarcie zawodów oraz ich podsumowanie i 
ogłoszenie  wyników odbywały  się w OHZ PZŁ 
GRODNO w Mirakowie.
 Naj l e p s z y 
wynik osiągnął i 
najwyższe laury 
otrzymał, w tym 
puchar ufundowany 
przez Wójta 
Gminy Chełmża 
-   wyżeł niemiecki 
krótkowłosy wabiący 
się Archie, której 
właścicielką jest 
Iwona Porębska z 
Czarnej Białostockiej. 
Puchar wręczył 
Zastępca Wójta 
Kazimierz Bober.  
         

Większa pomoc

Resort rolnictwa informuje
 Od 1 stycznia 2014 r. wysokość 
pomocy de minimis, przypadająca na 
gospodarstwo rolne wzrośnie do 10 tys. 
euro, do wykorzystania w ciągu 3 kolejnych 
lat (obecnie jest to 7,5 tys. €). Dodatkowo 
limit pomocy będzie liczony od nowa, czyli od 
nowego roku nie będzie uwzględniana kwota 
pomocy, którą gospodarstwo otrzymało w 
latach 2012 i 2013. Tak, jak dotychczas kurs euro 
liczony będzie na dzień otrzymania pomocy. 
Do tej pory najczęściej wykorzystywaną przez 
rolników formą pomocy de minimis są dopłaty
do zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifi kowany.

Na podstawie www.ppr.pl

Inwestycje w gminie

NOWY POMOST  W ZALESIU
 Tak wygląda pomost, 
który może zostać wybudowany w 
przyszłym roku na terenie ośrodka 
wypoczynkowo – rekreacyjnego 
w Zalesiu.  Inwestorem budowy 
będzie Polski Związek Wędkarski. 
Interesująca forma zaproponowanego 
pomostu w niczym nie przypomina 
pomostów najczęściej spotykanych. 
Pomost ten to kolejna inwestycja nad 
jeziorem, która wzbogaci istniejącą 
już na terenie ośrodka infrastrukturę.

KO

Halloweenowe spotkania 

Cukierek albo psikus Puchar Sołtysa Grzywny 
dla “Budowlanych”

 W sobotę, 12 października, 
odbyła się czwarta edycja Turnieju 
Grup Zawodowych o Puchar Sołtysa 
Grzywny. W turnieju uczestniczyły 4 
zespoły: Administracja, Budowlani, Mar- 
Plast oraz Apator. Po emocjonujących 
grach zwyciężył zespół “Budowlanych”, 
2 miejsce zajął Mar- Plast, 3- Apator, 4- 
Administracja. Najlepsze drużyny zostały 
nagrodzone pucharami, które ufundował 
Sołtys Grzywny-p. Marcin Grzeszczak.

KO

ZIELONE ŚWIATŁO 
DLA NGO-sów

 
 Organizacje pozarządowe z obszaru 
Gminy Chełmża mogą  zgłosić się do Urzędu 
Gminy Chełmża po bezpłatną pomoc w 
obsłudze księgowej dla swojej organizacji. 
Organizacja, która potrzebuje takiego wsparcia 
powinna skontaktować się z Referatem 
Finansowym Urzędu.                                     KO

KO



Mikołaj odwiedzi 
Gminę Chełmża

 
 Impreza mikołajkowa 
dla dzieci z Gminy Chełmża 
odbędzie się 06 grudnia br. w sali 
sportowej gimnazjum w Głuchowie. Do 
udziału w imprezie dzieci z rodzicami zaprasza 
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. 
Obecność najbardziej oczekiwanego w tym 
dniu przez dzieci gościa  Świętego Mikołaja 
z upominkami  - gwarantowana !
  Zapisy na imprezę  prowadzą  do 
dnia 30.11.br  biblioteki gminne w Głuchowie, 
Grzywnie, Skąpem i Zelgnie w godzinach 
swojego urzędowania , a także CIK Gminy 
Chełmża w Urzędzie Gminy w Chełmży w 
piątki w godzinach 11.00-12.00 w sali nr 4. 
Koszt wpisowego na imprezę wynosi 10 zł/ 
dziecka.

Adres redakcji: Gazeta Gminy Chełmża „KURENDA”, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. Tel. 675-60-76, fax 675-60-79,
Email: kurenda@gminachelmza.pl. Wydawca: Urząd Gminy w Chełmży, www.gminachelmza.pl
Zespół redakcyjny:  Katarzyna Orłowska(redaktor naczelny), Paweł Rutkowski (skład) 
Druk: Zakład Produkcyjno-Usługowy “DRUKARNIA”, 86-200 Chełmno, ul.Rycerska 19. Nakład 1500 egz.  

PODZIĘKOWANIE
 
 Bardzo dziękuję Panom Stanisławowi 
Ciołkowi i Markowi Matyskowi, którzy 
bezinteresownie zajęli się transportem skrzyń 
– podłogi  z Pluskowęs  na uroczystość gminną 
STYPENDIA 2013” w Sławkowie.  

K.Orłowska

Uwaga! Dzierżawcy gruntów
 Dzierżawcy, którym kończą się 
umowy na dzierżawę gruntów stanowiących 
mienie komunalne Gminy Chełmża w celu 
dalszej dzierżawy, powinni złożyć wniosek o 
zawarcie kolejnej umowy.

Rodzina w potrzebie
 
 Rodzina z Nawry potrzebuje piec 
wesfalkę z wężownicą. Osoby, które chciałyby 
pomóc proszone są o kontakt z Radną p. 
Dorotą Kurdynowską pod nr tel. 603508238.

WARSZTATY KULINARNE 
z Homo homini

Eko-kuchnia - zdrowo, pysznie
 i ekologicznie

- Sławkowo - Szkoła 
Podstawowa - 07.12.2013 r. 
(sobota) w godz. 9.00 - 17.00).
Potrawy z mięs, drobiu, ryb 
z dodatkiem naturalnych 
przypraw i ziół.
Zapisy prowadzi Pani Beata Kozłowska – 
tel. 56 675 60 76 wew. 46.
- Liznowo – Świetlica  wiejska -  10.12. 
2013 r. - podsumowanie projektu. 
Projekt współfi nansowany jest przez 
Samorząd Powiatu Toruńskiego i 
Samorząd Gminy Chełmża.

POMÓŻMY TOMASZOWI
Z KUCZWAŁ

  Poza Toruń wspólnie z Caritasem 
Die cezji Toruńskiej zachęcają  do pomocy 
Tomaszowi Nadstawnemu. Wszelką pomoc 
fi nansową można kierować na konto Carita-
su 28 2030 0045 1110 0000 0064 8240 z 
dopiskiem „dla Tomasza Nadstawnego”. 
Informacji w sprawie pomo cy w inny sposób 
redakcja Poza Toruń udziela pod redakcyjnym 
numerem 537049739.

KLASY MUNDUROWE z 
GIMNAZJUM w GŁUCHOWIE 
składają serdeczne podziękowania 
Panu Wiesławowi Kalinowskiemu 
– właścicielowi Fabryki Wieszaków 
Polwo w Bielczynach za przekazanie 
wieszaków do umundurowania.

Nabór wniosków 

Precz z azbestem
 Wójt Gminy Chełmża ogłasza 
nabór wniosków  o dofi nansowanie odbioru 
odpadów zawierających azbest. Dofi nansowanie 
obejmie demontaż, zabezpieczenie i utylizację 
azbestowych pokryć dachowych natomiast nowe 
pokrycie dachowe należy wykonać we własnym 
zakresie.
Wnioski o dofi nansowanie wraz z pozwoleniem 
na budowę lub zgłoszeniem robót należy składać 
w sekretariacie  Urzędu Gminy Chełmża  w 
terminie do dnia 31.12.2013r.
Druk wniosku wraz z załącznikiem dostępny 
jest na  stronie internetowej Urzędu Gminy 
Chełmża/ BIP/Druki do pobrania.

Anna Krupska

GMINA NA FACEBOOKU
 Informujemy, iż od dnia 04.10.br  
gmina ma konto na facebooku. Serdecznie 
zapraszamy do odwiedzenia i polubienia 
naszego konta. Konto znajduje się pod adresem 

https://www.facebook.com/gminachelmza

 Staż Gminna w Chełmży apeluje do 
osób wykonujących prace rolnicze związane 
z czynnościami na gruntach rolnych, aby 
zadbały o czystość nawierzchni po których 
poruszają się wyjeżdżające lub wjeżdżające 
z gruntów rolnych jak i z posesji maszyny 
rolnicze. Wszelkie zanieczyszczenia z błota, z 
odpadów z pól czy obornik powinny zostać na 
bieżąco usunięte z nawierzchni drogi. 
Podstawa prawna:
Kodeks Wykroczeń Rozdział XI 
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
i porządkowi w komunikacji
Art. 91. Zanieczyszczenie drogi
Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub 
na tej drodze pozostawia pojazd lub inny 
przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, 
w których może to spowodować 
niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie 
w ruchu drogowym, podlega karze grzywny 
do 1 500 złotych albo karze nagany.
Art. 100. Uszkodzenie drogi
Kto zaorywa lub w inny sposób zwęża 
pas drogowy lub pas przydrożny, włóczy 
po drodze publicznej lub porzuca na niej 

przedmioty albo używa pojazdów niszczących 
nawierzchnię drogi, uszkadza rowy, skarpy 
nasypów lub wykopów albo samowolnie 
rozkopuje drogę publiczną, podlega karze 
grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
Art.101. Niezachowanie czystości
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania 
drogi publicznej. Kto uchyla się od obowiązku 
oczyszczania i usuwania z odcinków 
dróg publicznych o twardej nawierzchni, 
przechodzących przez obszary o zabudowie 
ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, 
błota, kurzu, śniegu lub lodu, podlega karze 
grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
Art. 102. Nieutrzymanie należytego stanu 
zjazdów
Nieutrzymywanie w należytym stanie 
zjazdów z dróg publicznych. Kto uchyla się 
od obowiązku utrzymania w należytym stanie 
zjazdów z dróg publicznych do przyległych 
nieruchomości, podlega karze grzywny do 
1 000 złotych albo karze nagany. Zaznaczyć 
należy, że zanieczyszczone drogi spowodować 
mogą zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym !

Straż Gminna

Straż Gminna apeluje 
-  dbajmy o czystość na drogach !

Mikołajkowy Turniej Piłki 
Halowej – Głuchowo  

01.XII. 2013 r.
  
 Impreza ta zakończy tegoroczny 
harmonogram zaplanowanych gminnych 
imprez sportowych. Zapraszamy do udziału 
chętne drużyny piłkarskie z gminy. Zapisy 
drużyn prowadzi Gminny Organizator 
Sportu Marcin Sadowski - 605 139 796.


