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Z okazji Dnia Kobiet 
Wszystkim Paniom, a w szczególności 

Mieszkankom Gminy 

składamy najserdeczniejsze życzenia:  
dużo sukcesów, miłości, szczęścia 

i spełnienia wszystkich, nawet 

tych najskrytszych marzeń.

Przewodniczący RG Chełmża        Wójt Gminy Chełmża
   Janusz Iwański                         Jacek Czarnecki 

Serdecznie zapraszamy aktywne Panie 
działające w organizacjach społecznych, angażujące się na rzecz Samorządu Gminy Chełmża

 i jego mieszkańców na koncert z okazji Dnia Kobiet.
Sobota 8 marca 2014 r., godz. 17.00, sala sportowa w Głuchowie.

Wejściówki na koncert dostępne są  w CIK Gminy Chełmża i w UG Chełmża, pok. nr 6.
Spotkanie fi nansowane jest przez Samorząd Gminy Chełmża

JEST TAKI DZIEŃ – 8 MARCA

EDUKACJA Z POSTĘPEM
 Za kwotę prawie  95 tys. zł do szkół w 
Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie oraz  Zelgnie 
trafi ą  pomoce dydaktyczne  oraz sprzęt komputerowy 
i multimedialny. 

Pomogą one uczniom klas I – III  ze specyfi cznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w problemach z nauką i 
zdobywaniem umiejętności matematycznych, w zajęciach 
logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych i w 
gimnastyce korekcyjnej.

Uczniowie  będą mogli z nowych pomocy  
korzystać już w kwietniu. Całkowity koszt projektu to 150 
tys. zł , które sfi nansuje Unia Europejska i budżet państwa.

Z kolei nowe pomieszczenia i sprzęty  
uatrakcyjniają już spotkania i  zajęcia edukacyjno – 
kulturalne w gminnych bibliotekach. Ostatnio takim 
miejscem na pewno stała się Biblioteka Samorządowa 
w Zelgnie, która zmieniła dotychczasową siedzibę na 
odnowione  pomieszczenia Pastorówki. Kącik malucha 
ma codziennie swoich stałych bywalców, bo oni wiedzą że 
z takich miejsc w gminie powinno się korzystać. Przecież 
są one dla mieszkańców. Zapraszamy mieszkańców do 
odwiedzenie na nowo urządzonej biblioteki w Zelgnie. 

KO
Na zdj. Kącik czytelniczy w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie
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PODZIĘKOWANIE
 
 Serdecznie dziękujemy parlamentarzystom, organom 
samorządowym i społecznym, instytucjom, szkołom i fi rmom, 
organizacjom związkowym, parafi om  oraz osobom prywatnym za 
przesłane życzenia świąteczne i noworoczne.
 Nadesłane życzenia umacniają wiarygodność naszego 
samorządu i wspólnoty lokalnej oraz potwierdzają, że jesteśmy liczącym się 
dla Państwa partnerem. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy realizować w 
mijającym  roku 2013’  inicjatywy o charakterze regionalnym  i lokalnym. 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Chełmża wspólnie z Kadrą i Pracownikami UG Chełmża 
oraz Biuro Rady Gminy Chełmża

Informacja o przetargach
1. Został rozstrzygnięty przetarg oraz zawarto umowę na „Zagospodarowanie przestrzeni 
rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie”. Umowę zawarto z fi rmą OGRÓD Usługi 
Ogrodnicze Leszek Kułak ze Skwierzyny, na kwotę brutto 594.710,23zł.
2. Został rozstrzygnięty przetarg na „Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100568 C w 
miejscowości Skąpe”. Umowę zawarto z fi rmą Zakład Handlowo – Budowlany AGA z  Torunia, na 
kwotę brutto 250.612,50 zł.
3. Rozstrzygnięto przetarg na „Budowę chodników przy drogach gminnych i parkingu w m. 
Nawra na terenie Gminy Chełmża”. Umowę zawarto z Firmą Handlowo Usługową GOJA Marcin 
Ostrowski  z Grudziądza za cenę 394.398,00 brutto. 
4. Został rozstrzygnięty przetarg na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w 
Bielczynach”. Wybrano ofertę złożoną przez REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz 
Niebojewski Mały Rudnik 5A 86-300 Grudziądz za cenę 89.436,87 brutto. 
5. Rozstrzygnięto przetarg na :  „Budowa dróg rowerowych: - przy drodze Chełmża – Brąchnówko 
– Pigża oraz - przy drodze Bielczyny – Chełmża”. Przetarg podzielony na dwie części . 
Część A – dot. drogi rowerowej Chełmża – Brąchnówko – Pigża.  Wybrano ofertę złożoną przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna za cenę 514.175,37zł 
brutto. 
Część B – dot. drogi rowerowej Bielczyny – Chełmża. Wybrano ofertę 
złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna za 
cenę 497.138,53zł brutto. 
6. Został rozstrzygnięty przetarg na „Budowę małej infrastruktury 
turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w miejscowości Strużal”. 
Wybrano ofertę złożoną przez Stalbud Jarosław Rachuba 
z ceną brutto wynoszącą 300.000,00 zł
7. Został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych oraz 
sprzętu komputerowego i multimedialnego do szkół podstawowych 
na terenie Gminy Chełmża w ramach projektu „Nauka to zabawa”, 
współfi nansowanego ze środków UE w ramach EFS. Termin składania 
ofert zaplanowano na 14.02.2014r.

Anna Feeser-Bering

 Porządek  ostatniej Sesji RG 
poprzedził punkt z udziałem zaproszonych 
gości. Tym razem zaproszenie do udziału 
w obradach przyjęli panowie Krzysztof 
Zduński – Dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Brodnicy Oddział w Chełmży i Stanisław 

Domański – Prezes Spółdzielczego Zrzeszenia 
Marketingowego Rolników Indywidualnych 
„HODROL” w Skąpem. Obydwaj panowie 
reprezentują podmioty, które na co dzień 
współpracują z samorządem gminnym i 
mieszkańcami. Bank Spółdzielczy poza 
swoją rolą biznesową działalnością angażuje 
się również na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnych, wspierając je zarówno w formie 
fi nansowej jak i doradczej. To partner wielu 
przedsięwzięć organizowanych zarówno przez 

samorząd gminny jak i samych mieszkańców. 
W roku bieżącym Bank nie odmówił wsparcia 
fi nansowego dwóch ważnych wydarzeń w gminie 
jak spotkanie z pracodawcami i rolnikami. 
Za obecność Banku w życiu mieszkańców, 
za wspieranie dotychczasowych inicjatyw, za 

pomoc organizatorom i za 
życzliwość Dyrektora i jego 
instytucji podziękowali w 
imieniu mieszkańców Wójt Jacek 
Czarnecki i Przewodniczący RG 
Chełmża Janusz Iwański.
Na uwagę samorządowców 
zasłużyło podczas Sesji także 
Spółdzielcze Zrzeszenie 
Marketingowe Rolników 
Indywidualnych „HODROL”. 
Hodrol przed piętnastoma 
laty zakładała niewielka grupa 
rolników z Bielczyn i Skąpego. 
Od samego początku pracą 
grupy kieruje Prezes Stanisław 

Domański. Grupa biznesowa w chwili obecnej 
dobrze funkcjonuje, 
dysponuje pokaźnym 
zyskiem, skupia 
rolników z 6 gmin i 
liczy 60 członków.” – 
Realia grupy dzisiaj 
się już zmieniły. 
Gospodarstwa się 
powiększają i jesteśmy 
grupą, która inaczej 

zaczyna funkcjonować” – mówił podczas 
spotkania Prezes Domański.
Pan Prezes podsumowując 15-letnią 
działalność Zrzeszenia podziękował również  
władzom samorządowym Gminy Chełmża za 
dotychczasowe wspieranie działalności grupy. 
„ – Funkcjonujący HODROL udowodnił, że 
indywidualny rolnik też może się zjednoczyć 
i tworzyć grupę. Nie zawsze samemu jest się 
dobrym, a w grupie może być łatwiej” – stwierdził 
Wójt Jacek Czarnecki. Prezes „HODROLU” z rąk 
Wójta Gminy i Przewodniczącego RG odebrał 
list gratulacyjny z okazji 15-lecia założenia i 
funkcjonowania grupy producenckiej, która na 
chwilę obecną jest jedyną tak  działającą grupą 
producentów rolnych w gminie. Poza tym w 
dalszej części Sesji pod obrady radnych poddane 
zostały uchwały w sprawach: podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego 
do uzyskania wsparcia w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
Gminnego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania dzieci i uczniów „Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmża dla terenów położonych w 
rejonie miejscowości Skąpe i przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w Grzywnie. Podobnie uchwałami 
Rady Gminy zatwierdzone zostały plany pracy 
Rady Gminy Chełmża w 2014 r i plany pracy 
Komisji Rady Gminy na 2014r.

K.Orłowska

SZKOLENIE  DLA 
MIESZKANCÓW GRZYWNY

 Dla mieszkańców Grzywny 
organizowane jest szkolenie na temat 
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych 
i stanów zagrożenia życia. Szkolenie jest 
bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem 
w szkoleniu  mogą zgłaszać się osobiście lub 
telefonicznie do p. Mirosława Trzpila – tel. 
608354074. Liczba uczestników szkolenia 
jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje 
kolejność zgłoszenia. Dokładny termin 
szkolenia podany zostanie z chwilą po 
zamknięciu listy zgłoszonych uczestników.



Z  ks. Kanonikiem Zbigniewem Koślickim  
rozmawiała Katarzyna Orłowska
 Cieszę się, że Ksiądz Proboszcz 
zgodził się udzielić wywiadu. Za kilka dni, 
02 marca przypadają 80 urodziny Księdza 
Kanonika. W dzień urodzin zapowiada się 
piękna urodzinowa uroczystość, którą szykują 
wspólnie  swojemu Kapelanowi  strażacy 
ochotnicy. 
Czy 80 lat to bardzo długi okres w życiu Księdza, 
czy raczej minęły jak jeden dzień?
 Te lata minęły szybko, nawet nie wiem 
dokładnie kiedy. Jak żyła moja mama,  to  każde 
urodziny świętowałem jadąc do niej z kwiatami 
i upominkiem. W dniu urodzin dziękowałem 
mamie za to, że mnie urodziła.  
Czy kiedykolwiek przypuszczał Ksiądz, że 
osiemdziesiąte urodziny będzie obchodził Ks. 
Kanonik  w swojej parafi i, jako pasterz  tutejszej 
wspólnoty parafi alnej i  kościoła ?
 Nie spodziewałem się i bardzo się z tego 
cieszę. Przybywając  przed laty do tutejszej parafi i 
postanowiłem, że wszystkie zadania przede mną 
stojące muszę wykonać i doprowadzić do końca. 
Ustawiony w minionym roku parkan przy 
cmentarzy parafi alnym zakończył moją misję.
Co w swoim osiemdziesięciuleciu, ocenia Ksiądz 
za najważniejsze?
 Za najważniejsze uznaję to, że w tej 
parafi i traktowałem wszystkich jednakowo. 
Każdy był dla mnie ważny. Jednocześnie ważny 
był dla mnie moment spowiedzi zbiorowej, 
kiedy wydałem 800 komunikantów od których 
wydawania aż mi ręka zesztywniała – to był 

dla mnie najszczęśliwszy i największy prezent 
w roku. A wszystko co udało mi się w parafi i 
zrobić, to dla parafi an.
Czy miał Ksiądz jakieś trudne sytuacje życiowe, 
czy czegoś żałuje, czy znając konsekwencje 
podjętych decyzji postąpiłby Ksiądz inaczej?
 Może dzisiaj czuję pewien niedosyt, ale 
niczego nie żałuję. W człowieku zawsze starałem 
się widzieć człowieka.
Co i jak odczuwa Ksiądz Kanonik  dźwigając 
osiem  krzyżyków życia lub mówiąc bardziej 
poetycko u progu 80 wiosny życia?
 Czuję się z tym bardzo dobrze. 
Przy każdej okazji wiele osób mnie o to pyta i 
zawsze ta sama odpowiedź. Ostatnio jeden ze 
znajomych zauważył, że na pytanie jak się czuję 
od czterdziestu lat nie usłyszał ode mnie innej 
odpowiedzi „jak tylko czuję się dobrze”. Pytał czy 
to możliwe...
Zazwyczaj w wywiadach pada pytanie o hobby. 
Jakie są Księdza zainteresowania, pasje?
 Interesuję się fi latelistyką, lubię 
wędkarstwo i grzybobranie. Na ryby wyjeżdżam 
w Bory Tucholskie. Tutaj mam znajomy 
półhektarowy staw i bez ryb nigdy do domu nie 
wracam.
Na koniec - proszę powiedzieć o swoich 
korzeniach. Skąd Ksiądz Proboszcz pochodzi? 
Kim byli Księdza rodzice? Mówi Ksiądz o 
nich zawsze z ogromną miłością synowską. 
Proszę opowiedzieć krótko o swoim środowisku 
rodzinnym.
Moje rodzinne strony to Kociewie, województwo 
pomorskie. Kociewie często dzielą na lasaków i 

borowiaków. Ja 
zaliczam się do 
lasaków. Mój tata 
był nauczycielem, 
a mama zajmowała 
się domem i 
w y c h o w a n i e m 
dzieci. Z uwagi 
na pracę ojca 
musieliśmy często 
zmieniać miejsce 
zamieszkania. W domu nas rodzeństwa było 
siedmioro: pięcioro braci i dwie siostry. Mama 
była to szczególna osoba w moim życiu. Musiała 
nas wychowywać sama pod nieobecność 
ojca, który przebywał na wojnie. Najbardziej 
w pamięci utkwiły mi nasze wspólne Święta 
Bożego Narodzenia, kiedy podczas wigilii 
każde z nas otrzymywało prezent. Zawsze był to 
prezent przygotowany przez naszą mamę, która 
sprawiała nam tym wielką radość. Przeważnie 
były to rzeczy zrobione przez mamę na drutach 
jak skarpety, czapki czy rękawiczki. Obecnie z 
rodzeństwa jest nas dwóch braci i siostra. Moi 
rodzice spoczywają w Pelplinie.
Czego Ks. Kanonikowi życzyć z okazji 80 –tych 
urodzin ?
 Chciałbym, aby Pani życzyła mi  wielu 
uśmiechów takich jak uśmiech Pani. Myślę, że to 
mi wystarczy.
W takim razie życzę ks. Kanonikowi 
codziennie wielu uśmiechów od parafi an, 
znajomych i bliskich, jesieni życia  w dobrym 
zdrowiu i wytrwałości w posłudze. Dziękuję za 
wywiad. 
 Ks. Kanonik Zbigniew Koślicki 
funkcję proboszcza w Parafi i Dźwierzno pełnił w 
okresie od 01.07.1969 r. do 01.08.2004 r. Obecnie 
przebywa na emeryturze. Od 1998 roku sprawuję 
funkcję Kapelana strażaków na terenie Gminy 
Chełmża. 
Dzięki wysiłkowi Proboszcza i parafi an oraz 
umiejętnościom współczesnych konserwatorów 
świątynia weszła w trzecie tysiąclecie w stanie, 
który pomoże jej przetrwać kolejne stulecia i 
służyć będzie lokalnej parafi i.  
 Zasługą Ks. Kanonika Zbigniewa 
Koślickiego jest uporządkowanie miejsca 
spoczynku ok. 1500 kobiet żydowskich, których 
miejsce pochówku  włączone zostało  w granice 
cmentarza parafi alnego w Dźwierznie. Dzisiaj 
to miejsce upamiętnia i wyznacza pomnik 
ufundowany przez lokalną społeczność.  
Dotychczasowe odznaczenia: Złota Odznaka  
„Za opiekę nad zabytkami” ( 2004 ) 
Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego;  
Zasłużony dla Gminy Chełmża (2010) – 
tytuł nadany przez Radę Gminy Chełmża; 
Medal Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z okazji 30-rocznicy powstania 
NZZ Solidarność ( 2010); Medal  Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas 
Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” 
(2012).

KO
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INFORMACJA  Z  DZIAŁALNOŚCI  GOPS
•  Zakończyła się realizacja projektu 
systemowego współfi nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był 
realizowany w okresie od 01.05.2008 roku do 
31.12 2013 roku. Łącznie zostało przeszkolonych 
126 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Ponadto przez okres realizacji projektu 
zatrudniony był pracownik socjalny, natomiast 
w roku 2012 i 2013 w ramach umowy zlecenie 
zatrudniony był asystent rodziny, który pracował 
z rodzinami biorącymi udział          w projekcie. 
Realizacja projektu przyniosła wiele korzyści i 
satysfakcji.
•  Uchwałą Rady Ministrów w grudniu ubiegłego 
roku  został ustanowiony wieloletni program 
wspierania fi nansowego gmin w zakresie 
dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 - 2020.  Program ma 
na celu udzielenie wsparcia w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego                w 
postaci produktów żywnościowych.. Warunkiem 
przyznania wsparcia rodzinom nie spełniającym 
kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 
ustawy  o pomocy społecznej jest podwyższenie 
do 150% kryterium dochodowego  ustawowego 
dla osób samotnie gospodarujących jak i  dla 

osób w rodzinie, uprawniające  te osoby i rodziny 
do  objęcia  ww. wsparciem, z odstąpieniem od 
żądania zwrotu dokonanych  wydatków. W tym 
celu została przygotowana uchwała. Ponadto 
program przewiduje przyjęcie gminnego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania 
dzieci i  uczniów, którym wsparciem objęte 
mogą być: dzieci  uczęszczające do przedszkola 
oraz uczniowie do czasu ukończenia  nauki 
w szkołach ponadgimnazjalnych. W tym 
celu została przygotowana uchwała wraz z 
opracowanym programem osłonowym.
•  Do  Ośrodka wpłynęło ok. 100 wniosków 
osób zgłaszających się o przyznanie wsparcia        
w formie dożywiania dzieci uczęszczających 
do  szkół  zarówno z terenu gminy jak i z poza  
gminy. Obecnie dożywianych jest  138 dzieci 
oraz 1 osoba bezdomna. Po podwyższeniu  
kryterium dochodowego, liczba dożywianych 
uczniów ulegnie zwiększeniu. Obecny budżet na 
realizację zadania wynosi 90,000 zł (w tym kwota 
środków z budżetu gminy wynosi 36.400 zł).
•   Od początku roku pracownicy tut. Ośrodka 
podejmują liczne interwencje  zarówno    w terenie 
oraz  w siedzibie Ośrodka dot. rozwiązywania 
konfl iktów  rodzinnych jak  i udzielania porad 
życiowych. 

Anna  Bykowska

NASI MIESZKAŃCY

80 lat BOGU i LUDZIOM
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ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Nowy PROW na lata 2014-2020
 Ponad 13,5 mld euro przeznaczone 
zostanie na Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. 
Program ukierunkowany będzie przede 
wszystkim na wzrost konkurencyjności 
rolnictwa. Inne priorytety dotyczące rozwoju 
wsi i rolnictwa to m.in. innowacyjność 
rolnictwa, modernizacja rolnictwa, pomoc 
dla młodych rolników, wsparcie dla 
małych gospodarstw, współfi nansowanie 
inwestycji w przetwórstwie czy rozwój 
targowisk. Będą także rozwijane działania 
wspierające inicjatywy mieszkańców wsi. 
PROW realizowany będzie ze środków 
unijnych w ok. 63 proc., pozostała część 
pochodzi z budżetu krajowego. Oznacza 
to, że 8,5 mld euro - to środki UE, a ponad 
4,9 mld euro - krajowe. Spośród działań 
Programu najwięcej przeznaczono na 
inwestycje w gospodarstwach rolnych w 
ciągu najbliższych siedmiu lat 2,8 mld euro 
wobec 2,2 mld euro w obecnej perspektywie  
Np. na inwestycje w produkcję prosiąt rolnik 

będzie mógł dostać do 1,5 mln zł, na rozwój 
produkcji mleka - do 500 tys. zł, na rozwój 
produkcji bydła mięsnego - także 500 tys. 
zł. Na pozostałe projekty zwiększające 
konkurencyjność rolnictwa - do 200 tys. zł. 
Zwiększona została kwota dla pomocy dla 
młodych rolników z 70 do 100 tys. zł na 
gospodarstwo. Małe gospodarstwa, których 
produkcja nie przekracza 15 tys. euro będzie 
mogło ubiegać się o pomoc do 60 tys. zł - 
wyliczała.
Dzięki przesunięciom środków 
na dopłaty bezpośrednie rolnicy 
będą otrzymywać ok. 240€/ha
W sumie  na realizację Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR) w Polsce na lata 2014-2020 
będzie ponad 42 mld euro. 
Obecnie trwają konsultacje III wersji 
projektu PROW a do 10 kwietnia resort 
rolnictwa chce zakończyć pracę i przesłać 
projekt do akceptacji Komisji Europejskiej, 
tak by jak najszybciej rozpocząć realizację 
tego programu.

Spotkania mieszkańców

Rolnicy po szkoleniu
Rolnicy z Gminy Chełmża nowy 

rok rozpoczęli od spotkania szkoleniowo 
– informacyjnego na które przybyli do 
Grzywny.  Mimo śnieżnej i mroźnej aury 
swoją obecnością nie zawiedli organizatorów. 
Udział w spotkaniu wzięło prawie 130 osób. 
Oprócz porcji dobrej i rzetelnej wiedzy, wielu 
cennych informacji handlowych organizatorzy 
zadbali również dla uczestników o dobrą 
zabawę i wartościowe nagrody.  Organizatorami 
spotkania byli  Wójt Gminy Chełmża i Komisja 
Rady Gminy ds. Rolnictwa, Gospodarki 
Gruntami i Ochrony Środowiska i PHP FRANK 
w Chełmży.   To spotkanie  przyda się rolnikom   
tuż przed nowym sezonem wiosennych upraw. 
Bardzo przydatnym źródłem informacji dla 
producentów rolnych na pewno pozostanie  

wykład na temat  racjonalnego nawożenia 
rzepaku, zbóż i kukurydzy, który   podczas 
spotkania wygłosił  dr Witold Szczepaniak z 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poza 
tym rolnicy mieli okazję zapoznać się z ofertami 
handlowymi  przygotowywanymi na najbliższy 
sezon upraw  przez fi rmy związane z branżą 
rolniczą. Uczestnicy spotkania zapoznali się z 
nowościami wprowadzonymi na rynku sprzedaży 
środków ochrony roślin, nawozów, czy sprzętów 
rolniczych. W trakcie spotkania zaprezentowana 
została Karta Rabatową Młodego Rolnika ( dot. 
rolników w wieku do 40 lat). To druga edycja  
tego produktu, a sam jego pomysł w ubiegłym 
roku zaproponowali wymienieni  organizatorzy 
spotkania. Wspomniana Karta upoważnia 
rolników do zniżkowych zakupów i usług  w 

punktach, które 
przyłączyły się do 
programu. Partnerami 
Gminy Chełmża w 
przygotowaniu Karty 
Młodego Rolnika jest 
grupa  prywatnych 
p r z e d s i ę b i o r c ó w 
oferujący   zniżki 
na swoje usługi.  
Spotkanie swoim 
występem  uświetnił 
zespół cygański 
„Patrycja &Gipsy 
Stars”.  Spotkanie 
p o d s u m o w a n o 
rozlosowaniem wśród 

obecnych rolników wielu ciekawych nagród 
ufundowanych przez sponsorów spotkania. Do 
rolników trafi ło jedenaście nagród rzeczowych 
ufundowanych przez fi rmę Bayer CropScience, 
dwa bony towarowe na 0,5 tony saletry 
amonowej od PHP FRANK w Chełmży, dwie 
nagrody rzeczowe – komplet kluczy i wiertarka 
od Banku BS Brodnica Oddz. w Chełmży. Z kolei 
nagrodę główną w postaci kosiarki z napędem 
ufundowała fi rma ABT MOTOR z Chełmży. 
Właścicielem kosiarki został pan Marek Jagielski 
z Liznowa.          KO

Uwaga Konkurs ! 
BEZPIECZNE 

GOSPODARSTWO ROLNE
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego ogłasza zasady udziału w  XII 
Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne 2014.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony 
zdrowia i  życia w  gospodarstwach rolnych. 
Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie 
kategorie podmiotów –  zakłady produkcyjne 
oraz  osoby fi zyczne prowadzące indywidualną 
produkcyjną działalność rolniczą. W  kategorii 
gospodarstw indywidualnych organizatorami 
konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy. 
Osoby zainteresowane udziałem w  konkursie 
w kategorii indywidualnej prosimy o zapoznanie 
się z  regulaminem i  złożenie do  14 marca 
br. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej 
miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy 
(oddziału regionalnego lub placówki terenowej). 
Regulamin i formularz zgłoszenia zamieszczony 
jest na stronie www.krus.gov.pl. Jest dostępny 
również we wszystkich terenowych jednostkach 
KRUS.             KO



           Dla młodych rolników  z gminy wzorem 
roku ubiegłego przygotowana została KARTA 
RABATOWA na rok 2014. Młody rolnik udając 
się z taką KARTĄ do wskazanych punktów 
Skorzysta ze zniżkowych zakupów i usług.  To 
druga edycja  tego produktu , a skorzystać z 
niego mogą rolnicy w wieku do 40 roku życia. 
Po odbiór wspomnianej karty w terminie 
do końca lutego br. zapraszamy do Urzędu 
Gminy. Pomysł przygotowania takiej karty 
zaproponowali w minionym roku organizatorzy 
spotkań informacyjno – szkoleniowych dla 
rolników - Wójt Gminy Jacek Czarnecki, 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 
Henryk Fałkowski i właściciel PHP FRANK 
w Chełmży Franciszek Krutelewicz. Do 

przygotowania karty potrzebni byli partnerzy, 
czyli fi rmy, które zaproponowałyby określone 
rabaty na oferowane artykuły i usługi. W roku 
bieżącym w programie uczestniczy 10 fi rm. 
Wśród oferowanych rabatów  rolnicy będą 
mogli zaoszczędzić na zakupach  artykułów  
potrzebnych zarówno w produkcji roslinno – 
zwierzęcej jak i do gospodarstwa domowego, 
czy artykułach wykończeniowo – remontowych. 
Karta obejmuje również rabaty na usługi 
gastronomiczne, zakupy roślin ozdobnych  i 
na zakup opału. W ofercie rabatowej są także 
usługi motoryzacyjne i bezpłatne doradztwo 
ubezpieczeniowe. Nowa na rok 2014 KARTA 
RABATOWA MMŁODEGO ROLNIKA  
zaprezentowana została podczas ostatniego 
spotkania szkoleniowo – informacyjnego w 

Grzywnie. Po KARTĘ rolnicy mogą zgłaszać 
się do Urzędu Gminy do końca lutego br. 
KARTA RABATOWA MŁODEGO ROLNIKA 
we wskazanych punktach sprzedaży i usług 
honorowana będzie z dniem 15 marca br.

K. Orłowska
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ROLNICTWO

Dopłaty do materiału 
siewnego

 Od 15 stycznia do 25 
czerwca rolnicy mogą   składać 
wnioski o dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifi kowany. 
Dotyczy to materiału siewnego - 
zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka 
- zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w 
terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
  Aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego należy 
złożyć wnioski na właściwym formularzu obowiązującym 
w 2014 r.  Formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz z 
wymaganymi załącznikami należy dostarczyć na adres OT 
ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę wnioskodawcy. Do wniosku o przyznanie dopłaty, 
producent rolny zobowiązany jest dołączyć:
a) oryginał/y albo potwierdzoną/ne za zgodność z 
oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego 
OT ARR kopie:
· faktur zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifi kowany wystawionych od dnia 15 lipca 2013 r. do 
dnia 15 czerwca 2014 r., pod warunkiem że materiał ten 
został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia;
i/lub
· dokumentów wydania z magazynu materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifi kowany wystawionych w 
terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do dnia 15 czerwca 2014 
r., jeżeli producent rolny zużył materiał siewny do siewu 
lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie 
rolnym.
b) Formularz informacji dotyczących pomocy publicznej 
przedstawianych przez wnioskodawcę (Załącznik nr 2).
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych 
obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifi kowany wynoszą odpowiednio:
· 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i 
pastewnych;
· 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
· 500 zł – w przypadku ziemniaków
Formularz wniosku o przyznanie dopłaty można uzyskać 
w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego lub na 
stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.
pl

DLA MŁODYCH ROLNIKÓW – RABATY !
Samorządowy serwis informacyjny

FUNDUSZE UE 2014-2020

ZIT bez Gminy Chełmża
 W nowej perspektywie fi nansowej UE obejmującej lata 2014 – 2020 
postawiono na współpracę samorządów przy wydatkowaniu środków unijnych w 
nieco innej formie niż dotychczas, tj. na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne(ZIT).
Czym są ZIT?

 ZIT to nowa forma współdziałania miast i otaczających je gmin, przy 
udziale władz regionu w zakresie ustalania celów i inwestycji, w realizowaniu 
przedsięwzięć, które będą mogły uzyskać dofi nansowania z Funduszy Unijnych. 
Istotnym elementem zrealizowania ZIT jest konieczność zawiązania 
zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, które nazwano Związkiem 
ZIT. Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane zawarciem takiego 
porozumienia będą musiały wykazać się odpowiednią zdolnością instytucjonalną.
Niezwykle istotnym warunkiem realizacji ZIT jest opracowanie przez Związek 
ZIT wspólnej strategii działania, która ma dotyczyć wspólnych obszarów 
problemowych oraz potrzeb rozwojowych. Głównym założeniem ZIT jest 
przeprowadzenie przedsięwzięć na całym obszarze ZIT, a nie pojedynczych 
projektów na obszarze każdej z partnerskich jednostek samorządowych tak, 
aby zapewnić komplementarność oraz zintegrowany charakter inwestycji. 
Jak widać nowa perspektywa fi nansowa UE niesie ze sobą wiele zmian, które otwierają 
przed samorządami wiele możliwości na pozyskanie środków. 
ZIT to duża szansa na wiele ciekawych projektów, ale również ogromne wyzwanie, 
które warto wspólnie podjąć…  W przypadku naszego województwa muszą się ze sobą 
porozumieć  Bydgoszcz i Toruń. O trwających rozmowach dowiadujemy się na bieżąca 
z mediów. Radni poparli prezydenta. ZIT ma być w Bydgoszczy, Bydgoscy rajcy murem 
za bycie liderem w ZIT , Bydgoszcz namawia do ZIT. Komu nie po drodze?  Bydgoszcz 
godzi się na ZIT z Toruniem tylko na swoich warunkach – tak wygląda od kilku tygodni 
dyskusja o kształcie  wojewódzkiego ZIT. Kolejne spotkania nie posuwają sprawy 
naprzód, a włodarze Bydgoszczy i Torunia mimo zapewnień  o woli porozumienia się 
– jednocześnie jak słychać trwają przy swoich poglądach, co uniemożliwia kompromis. 
Sprawa dotyczy  prawie 154 mln € środków unijnych, jakie mogą być skierowane na 
tern obszar.  Tematy sporne dotyczą m.in. zasięgu terytorialnego ZIT jak również spraw 
formalnych dotyczących roli miast wiodących we władzach ZIT, siedziby władz i sposobu 
podejmowania decyzji.
 Dodatkową  kwestią sporną jest zaproponowany przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego zasięg obszaru funkcjonalnego, który oparty został o materiały 
przygotowane przez Państwową Akademię Nauk i  nie obejmuje całego powiatu 
toruńskiego – wyłączając z niego trzy gminy: miasto i gminę Chełmża i gminę Czernikowo. 
Spotkało się to ze sprzeciwem zarówno zainteresowanych samorządów, władz Powiatu, jak 
i  również Prezydenta Miasta Torunia.
 Urząd Marszałkowski stoi na stanowisku, że sprawy jeszcze nie są ostatecznie 
przesądzone i wola partnerów – członków Związku ZIT będzie informacją dla Zarządu 
Województwa co do treści i zasięgu obszaru funkcjonalnego, na którym realizowany 
będzie ZIT wojewódzki. 
 Na sesji 28 stycznia 2014,  Rada Gminy Chełmża przyjęła uchwałę wyrażającą 
wolę przystąpienia do Związku ZIT obejmującego obszar funkcjonalny miast Bydgoszczy 
i Torunia.        K.Bober
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Nasza gmina się zmienia

Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno – kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie
KOSZT INWESTYCJI – 594.710, 23 zł

Inwestycja jest  współfi nansowana ze środków 
Unii Europejskiej – Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Inwestycja obejmie: 
1. Budowę obiektu amfi teatru  w formie łukowej wiaty 

o konstrukcji drewnianej – pow. zabudowy to 175 m 
kw.

2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 44,5 m x 
31,30 m o nawierzchni poliuretonowej

3. Ogrodzenie boiska
4. Zakup i montaż wyposażenia boiska, wyposażone 

zostaną boiska: do piłki ręcznej, do siatkówki, do 
koszykówki i do tenisa.

Obiekt amfi teatru
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Nasza gmina się zmienia

Zagospodarowanie  terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielczynach
KOSZT INWESTYCJI – 394.398,00 zł

 Inwestycja jest  współfi nansowana ze środków 
Unii Europejskiej – Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w miejscowości Strużal
KOSZT INWESTYCJI – 300.000,00 zł

Inwestycja jest  współfi nansowana ze środków 
Unii Europejskiej 

- Program Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 - 2013, w ramach środka 4.1.  
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Inwestycja przy świetlicy w 
Bielczynach obejmie:

1. Wykonanie obiektów małej 
architektury 
Wybudowane zostaną trzy altany ogrodowe 
wraz z ławkami i stołem i ustawiony zostanie  
grill ogrodowy.
2. Wykonanie nawierzchni utwardzonych 
z kostki betonowej na powierzchni 270 m2.
3. Wykonanie nasadzeń trawników o 
powierzchni 670 m2 oraz sadzenia krzewów 
i drzew iglastych oraz liściastych;
4. Wykonanie instalacji elektrycznej 
oświetleniowej obejmującej m.in.: 
oświetlenie terenu i altan ogrodowych.

Na zagospodarowywanym terenie w Strużalu z dostępem do 
Jeziora Chełmżyńskiego wybudowane zostaną m. in.:
1. Sezonowy budynek sanitariatów 
2. Parking o pow. 200 m kw. oraz ciągi piesze - 250 m kw.
3.  Wykonane zostaną  tereny zielone  tj. nasadzenia 
drzew i krzewów.
4. Zamontowane zostaną elementy małej architektury 
jak  ławka betonowo - drewniana ( sztuk 5), kosz na śmieci 
betonowy ( sztuk 4),wiata w formie barki wraz z kominkiem, 
ogrodzenie drewniane, miejsce na ognisko, plac zabaw i  stojak 
na rowery. 
5.  Zagospodarowany teren z jeziorem połączy  
drewniany pomost wędkarsko -rekreacyjny o długości prawie 
25 mb z częścią cumowniczą.
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Teatr Dla Dzieci Pomarańczowy Cyliner
 M i m o 
niesprzyjających warunków 
atmosferycznych w styczniu 
do Punktu Przedszkolnego 
w Sławkowie dotarł 
Objazdowy Teatr Dla Dzieci 
Pomarańczowy Cyliner. 
Wśród widowni znalazły się 
także przedszkolaki z Punktu 
Przedszkolnego w Grzywnie 
oraz uczniowie klas „0” i 
„I” ze Szkoły Podstawowej 
w Sławkowie.  Dzieci miały 
okazję obejrzeć spektakl 
pod tytułem Leśne Opowieści – bardzo ważnej 
treści. Składał się on z trzech historii z morałem, 
w których zwierzaki przedstawiły jak ważna 
jest przyjaźń, tolerancja oraz poszanowanie 

zdania dorosłych.  Dzieci chętnie podpowiadały 
jak należy się właściwie zachować . Teatrzyk 
był bardzo ciekawy i pouczający, a przy tym 
zabawny, więc dzieciom bardzo się podobał.  

I.Zielińska

Karnawałowo 
w Kuczwałach

 Prawie 60 dzieci z Kuczwał bawiło się 
wspólnie na zabawie karnawałowej. Zabawa 
była super, były upominki, a dzieci ze  szkoły w 
Sławkowie śpiewały pastorałki. Organizatorzy 
tego udanego spotkania dla milusińskich z 
sołectwa, czyli panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kuczwałach serdecznie dziękują sponsorom: 
p. Łukaszowi Kowalskiemu, p. Radnemu 
Stanisławowi Żakowi, OSP Kuczwały i Radzie 
Sołeckiej. Organizatorzy dziękują również 
p. Danusi Salejko za przepiękne prowadzenie 
całej zabawy.

ZELGNO  

BYLI RAZEM JUŻ PO RAZ TRZYNASTY !
 Za oknem siarczysty 
mróz, a w Szkole Podstawowej 
w Zelgnie jak co roku było 
ciepło, serdecznie i wesoło.
 Dopisali też goście.  
Zaproszenie Pana Wójta i 
Szkoły Podstawowej w Zelgnie 
przyjęli stali bywalcy: dzieci i 
dorosłe osoby niepełnosprawne 
oraz sympatycy naszych 
spotkań: radni powiatu, 
gminy, sołtysi ,przedstawiciele 
służby zdrowia, OSP, KGW, 
dyrektorzy placówek oświaty 
i kultury oraz banku PKO BP 
Chełmża
 O 15.30 wszystko było dopięte na 
ostatni guzik: dowozy, powitanie gości, kotyliony 
a potem BARDZO, BARDZO  karnawałowy 
koncert pt. „Czas na bal”.
 W muzycznym widowisku na 
wysokim poziomie artystycznym wystąpiły: 
„Zelinki” – nasz szkolny teatrzyk , dwie grupy 
taneczne zespołu „Figielek” i chór szkolny  „Da 
Capo”.

Repertuar taneczny i muzyczny na balu u Pchły 
Szachrajki wprawił wszystkich w doskonały 
humor.  Na scenie królowały karnawałowe 
kreacje, maski kapelusze.Zagrała też orkiestra 
gości pod batutą Pana Szerszenia.
Na wspólnej (dodajmy pysznej)kolacji były 
paczki od Caritas Diecezji Toruńskiej, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. 
Na młodszych artystów czekały kosze pełne 
słodyczy.
 Serdecznie dziękujemy naszym 

sponsorom: władzom  Gminy 
Chełmża, Caritas Diecezji 
Toruńskiej, GOPS a przede 
wszystkim nauczycielom, 
pracownikom administracji i 
obsługi, uczniom                  i rodzicom 
Szkoły Podstawowej w Zelgnie.

Filmowe migawki i zdjęcia 
przygotowane przez pana Andrzeja 
Szymborskiego można obejrzeć  na   
facebook Gminy Chełmża oraz na  
naszej stronie  internetowej(spzelgno.
edupage.org).

I.Drożyńska

Samorządowy serwis informacyjny

PODZIĘKOWANIE
 Serdecznie dziękuję za przyznanie mi 
tytułu „Zasłużony dla Gminy Chełmża” przez 
Radę Gminy i Wójta Gminy.
 Jestem dumna z tego, że do 
konkursu złożony został wniosek przez KGW 
i Mieszkańców Sołectwa, abym za swoja 
dotychczasową pracę została nagrodzona. 
Dziękując Wszystkim chciałabym dedykować  
taki oto skromny wierszyk:

Oczami duszy zobaczyłam 
Jak piękna wioska ma kochana
Zimą śniegiem puszystym
Latem kwieciem przecudnym obsypana.
 Można tu boso tańczyć w trawie
Unosząc ręce jak motyle
Zobaczyć ptaka gdzieś wysoko
Zatrzymać w biegu się na chwilę.
 I jeszcze jedna ważna rzecz:
By dobrych  przyjaciół w życiu mieć,
 co będą  w trudnej życia chwili, 
tego Wam życzy Sołtys Nawry.
 Moi Kochani, Moi Mili. 

  Alicja Glaszka

INICJATYWY
Ruszył Klub Malucha 

CIKUSIE
 Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy 
Chełmża   z dniem 17 
lutego br. uruchomiło Klub 
Malucha CIKUSIE na terenie 
miejscowości Głuchowo i 
Skąpe. Maluchy w wieku od 
3- 5 lat spotykają się codziennie w Skąpem 
w godzinach 10.00-13.30, a w Głuchowie w 
godzinach 14.30-18.00. Zajęcia odbywają się  od 
poniedziałku do piątku. Klub Malucha CIKUSIE  
prowadzi pani Agata Jeziorska-Duchna 
zatrudniona przez CIK Gminy Chełmża.
Klub Malucha CIKUSIE to propozycja zajęć 
edukacyjnych i artystycznych dla dzieci w 
wieku 3-5 lat podjęta przez Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża i fi nansowana 
przez Samorząd Gminy Chełmża. Udział dzieci 
w programie jest bezpłatny. Zajęcia w Klubie 
CIKUSIE potrwają do końca czerwca br.

J.Błaszczyk
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Szkoła Podstawowa w Grzywnie

Dla Babci i Dziadka mamy dzisiaj…
 27 stycznia 2014 roku na zaproszenie 
swoich wnucząt z  oddziału przedszkolnego, 
klasy pierwszej, drugiej i trzeciej do Szkoły 
Podstawowej w Grzywnie przybyły babcie, 
prababcie, dziadkowie i pradziadkowie. Pomimo 
niesprzyjającej pogody sala gimnastyczna 
wypełniła się ponad setką gości. Wszystkich 
zebranych powitała dyrektor szkoły, Hanna 
Dorenda. Następnie głos zabrały dzieci, 
które przygotowały bardzo bogaty program 
artystyczny. 
Odpowiednia scenografi a przeniosła wszystkich 
do bajkowego lasu i domu babci. To drugoklasiści 
postanowili zaprezentować dziadkom 
inscenizację baśni o Czerwonym Kapturku. 
Uczniowie klasy III zaproponowali swoim 
babciom i dziadkom wyjątkowy sposób 
spędzania czasu. Oferowali hiphopowe 
tańce - wyginańce, jazdę skuterem oraz jogę. 
Zgromadzeni doskonale bawili się również 
przy znanych przebojach w wykonaniu 
trzecioklasistów, którzy brawurowo wykonali 
piosenki „Kolorowe jarmarki” i „Byle było 
tak”. W rolę Maryli Rodowicz wcieliła się Julia 
Błażejczyk, a Krzysztofa Krawczyka Radosław 

Ruta.
Na zakończenie dzieci 
połączyły swoje siły i 
wspólnie zaśpiewały 
piosenkę fi nałową „Niech 
żyją długi czas i zawsze lubią 
nas!”. Następnie nadszedł 
czas na składanie życzeń 
i wręczenie dziadkom 
upominków wykonanych 
pod kierunkiem 
wychowawczyń.
Goście ze wzruszeniem  i 
uśmiechami na twarzach 
oglądali występy. Byli dumni 
ze swoich wnucząt i wdzięczni 
za tak wspaniały występ. Mali 
artyści otrzymali gromkie 
brawa i słodkie podziękowanie.
Następnie był czas na żarty, wspomnienia 
i miłe pogawędki przy pięknie nakrytych i 
zastawionych pysznym ciastem stołach.
Upieczeniem ciast i obsługą zajęli się 
niezawodni rodzice uczniów z oddziału 
przedszkolnego, klasy pierwszej, drugiej i 

trzeciej, którym bezapelacyjnie należy się 
złoty medal za organizację. O dekorację sali 
zadbały wychowawczynie Anna Kordowska, 
Anna Klimas, Renata Grzęda, a stoły nakryła i 
udekorowała Marlena Błaszkowska.
Serdecznie dziękujemy panu Marcinowi 
Grzeszczakowi- sołtysowi wsi Grzywna, na 
którego pomoc jak zwykle mogliśmy liczyć.

Anna Klimas

Z życia OSP

OPŁATEK STRAŻAKÓW

 W dniu 4 stycznia 2014 roku 
druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Chełmża zebrali się w sołectwie 
Grzegorz na tradycyjnym opłatku . Uroczystość 
rozpoczęto tradycyjnie mszą świętą w kościele 
parafi alnym w Grzegorzu celebrowaną przez 
Kapelana strażaków ks. Stanisława Koślickiego, 
Dziekana ks.dh. Andrzeja Badowskiego i 
Proboszcza ks.mjr rez wp Marka Rajmera..W 
czasie mszy grała orkiestra dęta Chełmży pod 
batutą pana Kapelmistrza Jacka Kałamarskiego. 
Po mszy świętej druhowie i zaproszeni goście 
przeszli do świetlicy wiejskiej gdzie był 
poczęstunek i uroczyste dzielenie się opłatkiem. 
W uroczystości opłatkowej udział wzięli: Wójt 
Gminy Jacek Czarnecki. Z-ca Wójta Kazimierz 

Bober, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Stanisława Stasieczek, Dowódca JRG PSP  kpt. 
Wojciech Wojciechowski .
 W czasie trwania uroczystości 
orkiestra grała kolędy, występowały dzieci ze 
szkoły podstawowej z Zelgna przedstawiając 
jasełka pod kierunkiem nauczycielki pani 
Barbary Wantowskiej. Z kolei pan Mariusz 
Czajka z Torunia  czarował uczestników 
spotkania swoimi magicznymi sztuczkami,  
a  pan Gerard Sałatowski dając popisy gry na 
harmonijce ustnej. Wszyscy uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni i dziękowali za wspaniały 
poczęstunek przygotowany przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich.

W. Żółtowski

ZEBRANIA WALNE 
W JEDNOSTKACH

 Ochotnicze Straże 
pożarne na terenie Gminy 
Chełmża rozpoczynają swą 
statutową działalność na 
początku roku zebraniami 
walnymi, podczas  których 
podsumowują miniony rok i stawiają 
druhom zadania przed nowym rokiem . Do 
tej pory zebrania odbyły się już w OSP Skąpe ( 
11.01.), OSP Grzegorz ( 17.01.), OSP Kuczwały 
( 31.01.), ZOSP Kończewice ( 07.02.), OSP 
Zajączkowo (12.02.), OSP Świętosław ( 21.02.). 
W zebraniach uczestniczą przedstawiciele 
samorządu ,władze gminne OSP i 
przedstawiciele zawodowej straży pożarnej  
oraz przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP. 
Terminy kolejnych zebrań to :
7 marzec 2014 OSP Szerokopas
14 marzec 2014 OSP Zelgno.

W. Żółtowski

Samorządowy serwis informacyjny



SP Kończewice

NA POWITANIE FERII - 
FILMOWE ROBACZKI

 Rozpoczęcie okresu zimowego wypoczynku było okazją do 
zorganizowania wspólnego dla dziadków, rodziców i dzieci wyjazdu 
do kina.  35-osobowa grupa wyjechała do kina Centrum w Toruniu, by 
wspólnie obejrzeć fi lm „Robaczki z Zaginionej Doliny” w 3D. Film gorąco 
polecamy i kino również ze względu na znacznie niższe ceny biletów. 
Organizatorem wyjazdu była Ewa Czarnecka.
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Dzieje się w gminie

Grzywna

BAL KARNAWAŁOWY

 Radni i Rada Sołecka Grzywny byli wspólnie organizatorami 
balu karnawałowego dla najmłodszych mieszkańców Sołectwa. 
Organizatorzy balu przygotowali moc atrakcji. Były konkursy z nagrodami, 

dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa oraz paczki słodyczy, które na koniec 
zabawy wręczył Mikołaj. Organizację spotkania wsparło grono prywatnych 
sponsorów.

Strużal

ZABAWOWO I PYSZNIE

 Organizatorem „BIAŁYCH  WAKACJI” były panie z 
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Organizatorki zadbały o wspólne 
gry i zabawy dla uczestników „Białych wakacji”. Pod czujnym okiem samej 
szefowej KGW pani Ewy Duk odbyły się warsztaty pieczenia ciasteczek, 
które jak się okazuje bez reszty zaangażowały dzieci w to kulinarne 
spotkanie. Z  zaproszenie do udziału w spotkaniu podsumowującym 
spotkania  w tutejszej świetlicy wiejskiej  skorzystali Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki, Radna Gminna a jednocześnie Przewodnicząca GKRPAiPN 
Stanisława Stasieczek i Dyrektor CIK Gminy Chełmża Justyna Błaszczyk.

Nawra

KWIECISTE WARSZTATY
 Za oknem nadal zima, a w Nawrze zrobiło się wiosennie. 
Wszystko za sprawą dwudniowych warsztatów rękodzieła, 
zorganizowanych w miejscowej świetlicy wiejskiej, na których tematem 
przewodnim były kwiaty.
 Dodatkową atrakcją dla najmłodszych była  projekcję bajek 
na dużym ekranie. Nie zabrakło również gorącej herbaty i pysznego 
poczęstunku, o który zadbały członkinie miejscowego KGW.
 Obydwa spotkania zorganizowane dzięki współpracy Sołectwa 
Nawra i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, upłynęły w 
przemiłej i twórczej atmosferze.
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GRANT dla Stowarzyszenia

„Nasi Przodkowie” promują 
Gminę Chełmża

 Stowarzyszenie Budowy Kopca 
„Ziemia Polaków” zostało nagrodzone 
w konkursie  Starostwa Powiatowego na 
wykonanie zadania publicznego w roku 2014 
w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji. 
Efektem działań będzie publikacja „Nasi 
Przodkowie” składająca się z dwóch części: 
dzieje swych rodzin przygotują uczniowie 
Gimnazjum w Głuchowie, a historię Gminy Chełmża za lata 1945-
1954  opracuje nauczyciel historii Barbara Łaukajtys. Zorganizowana 
wystawa pod kierunkiem Darii Bogdanowicz zaprezentuje dorobek 
poszukiwań, a reportaż fi lmowy Marcina Łaukajtysa będzie promować 
gminę w świetle historii najnowszej.  Ponadto zostanie wykonana 
pełna inwentaryzacja zebranych pamiątkowych woreczków z ziemią 
z pól bitewnych. Projekt wspiera fi nansowo Wójt Gminy Chełmża - 
J. Czarnecki oraz prywatni darczyńcy- S. Bytniewski, Z. Girzyński, 
dzięki którym Stowarzyszenie zakupiło trzy komplety historycznego, 
pełnego  polskiego umundurowania dla gimnazjalistów z okresu 
międzywojennego oraz zestaw antyram.

Barbara Łaukajtys

Kiełbasin

ZIMĄ W HUBERTÓWCE

 Z zaproszenia Sołtysa i Rady Sołeckiej Kiełbasin  do  
miejscowej Hubertówki, skorzystali wszyscy mieszkańcy miejscowości. 
Na przybyłych czekała gorąca kawa i herbata oraz pyszny poczęstunek, 
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
 Najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych, którzy mogli wziąć 
udział w zabawach i konkursach przygotowanych przez Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża. Finansowo organizację spotkania wsparli 
Samorząd Gminy Chełmża  oraz Magdalena Kopik – Radna Gminna, a 
Hubertówkę udstępnił miejscowy proboszcz ks. kanonik Piotr Igielski.

AKTYWNI SENIORZY

JESIEŃ ŻYCIA  WCALE NIE 
MUSI  BYĆ SZARA

 Spotkania Seniorów  w naszej gminie  zaczynają stawać 
się tradycją.  Okazje, które są powodem do spotkań  pozwalają  nie 
tylko spotykać się przy wspólnym stole, gdzie mieszkańcy wraz z 
Wójtem i Radnymi wspólnie biesiadują i wymieniają się opiniami, ale 
przede wszystkim służą podkreśleniu znaczenia gminnej wspólnoty, 
której tak istotną częścią są najstarsi mieszkańcy wraz z całym swoim 
doświadczeniem i życiową mądrością. W styczniu  okazję do kolejnych  
spotkań  mieli seniorzy w Grzywnie  i w Skąpem. 

Na zdj. Dzień Babci i Dziadka świętowali seniorzy z Grzywny. Ten 
świąteczny czas spotkania upłynął im przy wspólnym poczęstunku i 
śpiewaniu. Poza tym panie seniorki na tę okazję przygotowały z własnym 

udziałem krótki program artystyczny. Kolejne spotkanie odbyło się 10 
lutego br. Podczas tego spotkania starsi mieszkańcy Grzywny zapoznali 
się z ofertą współpracy na rok 2014’  jaką przedstawiła zebranym 
Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Justyna Błaszczyk.

Na zdj. Na karnawałowe spotkanie do świetlicy wiejskiej przybyli w  
jedno z sobotnich popołudni seniorzy ze wsi Skąpe. Organizatorem 
spotkania był Sołtys Jacek Klimkowski wspólnie z Radą Sołecką. Na 
zaproszenie w spotkaniu odpowiedziało prawie 60 seniorów. Wspólne 
rozmowy, kawa i ciasto, dobra muzyka i taniec pozwoliły na miłe i 
sympatyczne spędzenie wspólnego czasu.

K.Orłowska
Fot. nadesłane

SPRAWY OBYWATELSKIE 
-  STATYSTYKI

W okresie od 01.01. 2014 r. – 20.02.2014 r. 
odnotowano następujące liczby w ewidencji ludności:
URODZENIA – 13
MAŁŻEŃSTWA – 10
ZGONY – 16
DOK. TOŻSAMOŚCI WYDANO - 129
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KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Lokalizacja: Centrum Grzywny

Kwiaciarnia czynna siedem dni w tygodniu
w  godz. 9.00 – 17.00

         ZAPRASZAMY !

PARTNERZY PROGRAMU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przedsi biorstwo Handlowo – Produkcyjne 
FRANK 

Franciszek  Krutelewicz 
ul. Bydgoska 3, 87-140 Che m a 

 
Rabaty na  zakupy obejmuj ce ca y 

asortyment 

Firma Handlowa „ ROL” 
Dariusz S owi ski 

ul. Che mi skie Przedmie cie 19 
87-140 Che m a 

 
10% rabatu na ca y asortyment przy zakupach 

powy ej 100,00 z  

DIAGNOTEST 
Kazimierz Lewandowski 
Zelgno,  87-140 Che m a 

 
10% rabatu na cz ci motoryzacyjne oraz 

napraw  pojazdów  z wy czeniem przegl dów  
technicznych pojazdów 

Naprawa Samochodów i Sprz tu  
Henryk Olejniczak 

Grzywna 27,  87-140 Che m a 
 
 

10 % rabatu na napraw  i regulacj  
pojazdów 

Restauracja * Hotel Imperium 
Dawid Brodzki 

ul. Mickiewicza 5, 87-140  Che m a 
 
 

10 % rabatu na imprezy, hotel, catering, 
apartamenty Mirakowo 

Firma Handlowo –Us ugowa VOICE 
Rados aw Majewski  

ul. Che mi skie Przedmie cie 19  
87-140 Che m a  

 
8 %  rabatu na artyku y  

wyko czeniowo – remontowe   

Gospodarstwo  Rolne   
Tomasz liwa 

Grzywna, ul. Parkowa 4 
87-140 Che m a 

 
10 % na ca y asortyment - ro liny  iglaste 

Firma Gastronomiczno – Handlowa 
ANRUM 

Rumi ski Andrzej 
Grzywna, 87-140 Che m a 
Dom weselny „U Boryny” 

 
5% rabatu - imprezy okoliczno ciowe 

Inter Broker Sp. z o. o. 
ul. eglarska 31,  87-100 Toru   

tel. 56 658 42 60 
 

Doradztwo ubezpieczeniowe 

Mechanika Pojazdowa   
Kazimierz  Borkowski   

OKR GOWA STACJA KONTROLI 
POJAZDÓW 

ul. Dworcowa 4, 87-140 Che m a 
 

10% rabatu  na us ugi motoryzacyjne 

P.U.H. „Best-Car” 
Marcin Korczy ski 

ul. D browskiego 1A, 87-140 Che m a 
 

10% rabatu – naprawy, regulacje 
5% rabatu – instalacje gazowe monta  

Firma Handlowo-Us ugowa 
ANIMEX  liwa Anita 
Grzywna, ul. Parkowa 4   

87-140 Che m a 
 

3% na ca y asortyment - sprzeda  opa u 

INFORMACJA
DLA  WSZYSTKICH,  KTÓRZY  ZECHCĄ SKORZYSTAĆ  Z  
USŁUG  ZAKŁADU  POGRZEBOWEGO  „LAZARUS”, TO  

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI  ZWIĄZANE  Z  ORGANIZACJĄ  
POGRZEBU  MOŻNA  ZAŁATWIAĆ  W  DOMU  

POGRZEBOWYM   I  SPOPIELARNI  „FENIX”  MIESZCZĄCYM   
SIĘ  NA  TERENIE  CMENTARZA  KOMUNALNEGO  W  
NOWEJ  CHEŁMŻY.  DOTYCHCZASOWE  KONTAKTY  

TELEADRESOWE  POZOSTAJĄ  BEZ  ZMIAN.
W  OFERCIE – NOWA,  ULEPSZONA  FORMA  USŁUGI,  

NAJKORZYSTNIEJSZE  CENY  DOSTOSOWANE  DO  POTRZEB  
I  OCZEKIWAŃ   KAŻDEGO  KLIENTA. 

CZYNNE  CAŁĄ  DOBĘ.  TEL.  56 675 30 03
Biuro Obsługi Klienta, komory chłodnicze, sala 

przygotowań, sala wystawień, sala pożegnań, kaplica 
wielowyznaniowa, Msze Św. pogrzebowe, intencyjne i 

okolicznościowe, poczekalnia, parking na 50 samochodów, 
duży wybór kamieni nagrobnych. 

Na życzenie, wszystkie formalności związane z pogrzebem 
załatwiamy również w domu klienta.
Szczegóły na www.zplazarus.dbv.pl  

w zakładce 
”DOM POGRZEBOWY”


