
01 kwietnia VI klasy ze szkół w Grzywnie, Kończewicach, 
Sławkowie i Zelgnie napisały  ważny egzamin. 
To pierwszy poważny test w życiu tych młodych osób. W tym roku 

sprawdzian szóstoklasisty składał się z dwóch części. Pierwszą część 
testu szóstoklasisty uczniowie napisali po polsku, drugą w języku 
obcym.

21 kwietnia uczniowie gimnazjaliści z Głuchowa i Pluskowęs 
przystąpili do egzaminu kończącego gimnazjum. 
Jest on powszechny i obowiązkowy.  Egzamin składał się z trzech 

części. W ciągu trzech dni uczniowie napisali testy z części huma-
nistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego. Wynik 
egzaminu uzyskany na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na 
ukończenie szkoły. Jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponad-
gimnazjalne. Dobry wynik na teście gimnazjalnym, otworzy gimna-
zjalistom furtkę do wymarzonego liceum! W tym roku mury Gim-
nazjum im. Bł. Juty w Głuchowie opuszczą pierwsi absolwenci klasy 
mundurowej, a czy zechcą kontynuować militarną przygodę swojego 
życia, to już zależy tylko od nich samych. Do egzaminu łącznie w 
obydwu gimnazjach  przystąpiło 105 uczniów.

Ewelina Kalinowska, uczennica III kl. mundurowej w Gimnazjum 
w Głuchowie w oczekiwaniu na arkusz z testem z historii i wos-u

EGZAMINY W SZKOŁACH
 Zachodzące przez ostatnie ćwierćwiecze zmiany dają 
łatwo się zaobserwować w Gminie Chełmża. Gmina 
zmienia się zarówno pod względem wizualnym jak 
i gospodarczym.

Z KART HISTORII
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Od początku zmian, już w latach dziewięćdziesiątych, 
gmina rozpoczęła nadrabianie licznych zaległości. Wybu-
dowano kilometry sieci wodociągowych, modernizowano 
drogi, inwestowano w obiekty użyteczności publicznej.     
W ciągu tych 25 lat nasza gmina bardzo się zmieniła. 

Przed nami mieszkańcami jeszcze wiele wyzwań. Tylko 
wspólny wysiłek i zaangażowanie ze strony całej wspólnoty 
mogą przynieść oczekiwane przez nas zmiany i pożądane 
rezultaty. Przy okazji jubileuszu samorządu terytorialnego 
spójrzmy wstecz i przypomnijmy sobie jak nasza gmina wy-
glądała wówczas. Chociażby prezentowane na str. 7 nie-
które budynki gminne i miejsca, których możemy już dzisiaj 
nie rozpoznać. A w takim stanie na pewno do chwili 
obecnej by nie przetrwały. Jednak po swojej 
metamorfozie, stanowią ważne dla gminy         
i mieszkańców obiekty użyteczności publicznej. 

Patrz konkurs „25 lat Gminy Chełmża” str. 7

Gimnazjum w Głuchowie – o miejscu w sali egzaminacyjnej decydował 
wylosowany numer ławki
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Sołectwa

ORGANIZACJA SOŁECTWA
Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest Zebranie 
Wiejskie, a wykonawczym Sołtys. Działalność Sołtysa 
wspomaga Rada Sołecka. Sołtys pełni funkcję reprezen-
tacyjną i wykonawczą.
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SOŁTYSI ODEBRALI 
LEGITYMACJE

Wśród Sołtysów nowej kadencji są Ci, którzy pełnią tę funkcję już 
od wielu lat, ale są też i tacy, którzy debiutują w nowej roli. Pierwsze 
spotkanie w nowej kadencji Sołtysów odbyło się w Urzędzie Gminy 
Chełmża.  W spotkaniu uczestniczyła również kadra kierownicza UG 
Chełmża, jednostek organizacyjnych. Przybyli także Radni Gminni. 
Wójt Gminy Jacek Czarnecki pogratulował przedstawicielom 28 so-
łectw, którzy zostali wybrani na Sołtysów i przez najbliższe 4 lata będą 
reprezentantami swoich mieszkańców „Zdecydowaliście się na trud-
ną rolę, to Wy reprezentujecie wieś i swoich mieszkańców. Pozosta-
jecie liderem w swojej wsi. Musicie współpracować z Radami Sołec-
kimi i proszę pamiętać o swoich Radnych. To Radni reprezentują so-
łectwo na szczeblu władz decyzyjnych i walczą o pieniądze w budże-
cie dla swoich miejscowości” – stwierdził Wójt.

W dalszej części spotkania omówione zostały najważniejsze spra-
wy dotyczące funkcjonowania organów sołectwa: Sołtys, Rada Sołec-
ka, Zebranie Wiejskie. „Państwo jesteście organem wykonawczym   
w sołectwie, wyposażeni w statut sołectwa, ważny dokument regulu-
jący sprawy w sołectwie” – powiedziała Sołtysom Ewa Pudo Sekretarz 
Gminy. Sekretarz Gminy dokładnie poinformowała Sołtysów o ich 
zadaniach i obowiązkach. Wśród wielu zadań należy wymienić zwoły-
wanie zebrań wiejskich i gospodarowanie mieniem gminnym, w tym 
świetlicą wiejską. Świetlice wiejskie mogą być wynajmowane według 
przyjętych w gminie zasad. Do poszukiwania pomysłów na działal-
ność świetlic przekonywał Sołtysów Wójt Czarnecki „Świetlice budo-
wane są w gminie dla naszych mieszkańców. Świetlice to mienie, 
które powinno zarabiać na was, na wydatki w sołectwach”. 

Szefom 28 sołectw Gminy Chełmża, Wójt Gminy Jacek Czarnecki 
i Przewodniczący RG Janusz Iwański wręczyli legitymacje Sołtysa 
Gminy Chełmża i zaświadczenia o wyborze.  

Kompetencje Sołtysa
· reprezentuje Sołectwo na zewnątrz;
· przewodniczy Radzie Sołeckiej;
· zwołuje Zebranie Wiejskie i przewodniczy jego obradom;
· bierze udział w sesjach Rady Gminy;
· występuje w imieniu Sołectwa;
· podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą Sołecką           
w sprawach realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego;
· zarządza mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem;
· występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, inicjatywami 
w sprawach sołeckich; 
· na podstawie uchwały Rady Gminy pobiera podatki lokalne;
· korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom 
publicznym.

Rada Sołecka 
· wspomaga i współpracuje z Sołtysem; 
· działa kolegialnie;
· opracowuje projekty podziału środków wyodrębnionych             
w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa;
· współorganizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego         
oraz kontroluje ich realizację.

NAJPIERW INWENTARYZACJA 
W Sołectwach Gminy Chełmża, w których podczas 
ostatnich wyborów do Rad Sołeckich nastąpiła zmiana 
Sołtysa. Komisje Spisowe z Urzędu Gminy dokonały         
w obecności nowych i starych Sołtysów inwentaryzacji  
majątku w obiektach świetlic wiejskich.

Na zdj. Wójt Jacek Czarnecki, Sołtys Parowy Falęckiej Łukasz Kotewicz  
i Przewodniczący Rady Gminy Janusz Iwański

Na zdj. Sołtyski wybrane na urząd po raz pierwszy

O funkcjonowaniu Funduszu Sołeckiego w gminie mówiła pod-
czas spotkania Skarbnik Gminy Marta Rygielska. Pani Skarbnik przy-
pomniała o zasadach przydziału środków FS na Sołectwa, o ich wy-
datkowaniu oraz o procedurach formalnych związanych z podziałem 
FS przez mieszkańców Sołectw. 

W trakcie spotkania przedstawione zostały także sprawy organi-
zacyjne dotyczące współpracy Sołtysów z Urzędem Gminy. Strukturę 
organizacyjną UG i jednostek organizacyjnych omówiła Sekretarz 
Gminy Ewa Pudo. 

Organizatorzy spotkania zwrócili również uwagę Sołtysów na inne 
sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu na co dzień, jak np.: 
czystość i gospodarka odpadami, opieka społeczna czy życie kultural-
no – sportowe w gminie. Spotkanie zakończyła dyskusja i zgłaszane 
przez Sołtysów wnioski związane z funkcjonowaniem Gminy i Sołectw.

Inwentaryzację zdawczo 
–odbiorczą przeprowadzono 
w dziesięciu sołectwach: Naw-
ra, Brąchnówko, Głuchowo, 
Kuczwały, Parowa Falęcka, 
Świętosław, Zelgno, Drzonów-
ko, Pluskowęsy i Skąpe.

Zinwentaryzowany mają-
tek został przekazany nowym 
Sołtysom. 

Sołtys będąc przewodni-
czącym Rady Sołeckiej odpo-
wiada za powierzone mu 
mienie komunalne na terenie swojego sołectwa. KO

Na zdj. Inwentaryzacja 
w Sołectwie Świętosław
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Sprawy samorządowe

27 marca br. podczas sesji Rady Gminy Chełmża miało miejsce 
spotkanie kończące kadencję Sołtysów 2011-2015. Okolicznościowe 
podziękowania i upominki byłym już Sołtysom Gminy Chełmża wrę-
czyli Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Przewodniczący RG Janusz Iwański 
oraz Wiceprzewodniczący RG: Stanisława Stasieczek i Stanisław Żak. 
Urząd Sołtysa w gminie zakończyli: Andrzej Kudliński (Brąchnówko), 
Ewa Piotrowska (Drzonówko), Mirosław Abramuk (Głuchowo), 
Ryszard Jarzynka (Kuczwały), Alicja Glaszka (Nawra), Maria Sosińska 
(Parowa Falęcka), Dominik Zając (Pluskowęsy), Jacek Klimkowski 
(Skąpe), Marek Huzarski (Świętosław) i Maria Burchardt (Zelgno). 
Wśród wymienionych osób, są takie, które urząd Sołtysa sprawowały 
nawet 20 lat.

Wójt Jacek Czarnecki podkreślił, że: „Funkcja Sołtysa i Rady Sołe-
ckiej to obowiązek i wielka odpowiedzialność. To ogniwo samorząd-
ności będące najbliżej swych lokalnych społeczności, znające potrzeby, 
priorytety i możliwości. Wasza rola w trudnych momentach dla Gminy 
i mieszkańców była super!”. Sołtys jest „przedłużeniem” władzy wy-
konawczej w gminie, która przypisana jest Wójtowi Gminy i dlatego 
tak ważna jest współpraca tych dwóch organów w samorządzie. 

ZAKOŃCZYLI URZĄD SOŁTYSA
Podziękowanie za zaangażowanie i pracę poświęconą zas-
pakajaniu potrzeb lokalnej społeczności podczas pełnienia 
funkcji Sołtysa Sołectwa złożone zostały dziesięciu osobom. 
Obok podziękowań za współpracę były też wspomnienia. 

 „Sołtys to taka instytucja
Co była, jest i będzie wiecznie
Dlaczego? Bo on pracuje społecznie.
Droga Gmino i Ty Wójcie miły,
Dbaj o tych swoich Sołtysów
Z całej siły!”

Tak o ważnej roli Sołtysa 
napisała w swoim krótkim 
wierszu pani Alicja Glaszka, 
która wsi Nawra 
sołtysowała przez osiem lat.      
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ZMIANA GODZIN PRACY
Przyjazny Urząd 

Urząd Gminy Chełmża biorąc pod uwagę wygodę interesantów 
postanowił zwiększyć dostępność do świadczonych usług poprzez 
zmianę godzin pracy. 

Od 1 kwietnia br. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Chełmża. 
„Czas pracy we wtorki zostaje wydłużony do godz. 16.30. W tym dniu za-
praszamy wszystkich, którzy na przykład ze względu na pracę zawodową nie 
mogli do tej pory korzystać z usług Urzędu we wcześniejszych godzinach” – 
informuje Sekretarz Gminy Ewa Pudo. Z kolei piątek będzie dniem, kiedy 
Urząd będzie czynny najkrócej, bo do godz. 14.00.

00 00  Poniedziałek   7 - 15
30 30  Wtorek   7 - 16

00 00  Środa   7 - 15
00 00  Czwartek   7 - 15

00 00  Piątek   7 - 14

Godziny pracy Urzędu Gminy obowiązujące 
od 1 kwietnia 2015r.:

Sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności insty-
tucji kultury w gminie za rok miniony oraz plany działania na rok 
bieżący tych instytucji przedłożyła Radnym Dyrektor Biblioteki 
Samorządowej w Zelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża. 

Radni zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie 
za rok 2014 dotyczące działalności GOPS-u. Opowiedzieli się za 
realizacją Gminnego programu osłonowego, w ramach którego 
mieszkańcy gminy będą mogli ubiegać się w GOPS-ie o dopłatę 
do leków. Poza tym, Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozda-
nie dotyczące współpracy Gminy Chełmża z organizacjami poza-
rządowymi w roku 2014. Sesję podsumowało sprawozdanie Wój-
ta Gminy Jacka Czarneckiego z wykonania uchwał Rady Gminy 
oraz interpelacje i wolne wnioski. 

Do udziału w obradach RG zaproszeni zostali Sołtysi Gminy  
w kadencji 2011-2015, których urząd zakończył się w tym roku   
z chwilą wyboru nowych Sołtysów w ich Sołectwach. Tym oso-
bom przekazane zostały specjalne podziękowania za pracę na 
rzecz naszego samorządu i jego mieszkańców. 

RADNI OBRADOWALI
27 marca br. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Chełmża, 
która w większości miała charakter sprawozdawczy. 
Pod obrady poddane zostały także opłaty za wodę, 
sprzedaż nieruchomości i sprawa opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

KO
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Homo homini

STER WŁADZY 
W NOWYCH RĘKACH

Nowy Zarząd wybrany został  31 marca br. podczas walnego 
zebrania członków Stowarzyszenia Homo homini. Zmiany na-
stąpiły również w składzie Komisji Rewizyjnej.

W nowej, czteroletniej kadencji Stowarzyszeniem pokieruje 
Zarząd w składzie: Patrycja Pleskot – Prezes, Kamila Kachniarz – 
Wiceprezes, Sylwia Kasprzak – Sekretarz, Iwona Markiewicz – 
Skarbnik i Danuta Syryczeńska – Członek. W skład Komisji Rewi-
zyjnej weszły: Anna Feeser–Bering, Krystyna Kadukowska i Bar-
bara Salamon.

Dorobek Homo homini zgromadzony na przestrzeni 12 lat to 
historia wpisana w 25 lat działalności samorządu gminnego. Bez-
dyskusyjnie, renomę i sławę organizacji przyniósł projekt „Wędru-
jące Przedszkole”. Inicjatywa ta otrzymała I Nagrodę w kategorii 
Inicjatywy na rzecz środowiska i regionu ze szczególnym uwzględ-
nieniem współpracy z samorządem lokalnym w Konkursie na 
Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono Roku 2005, 
za działalność na rzecz solidarności społecznej, zaprezentowaną 
właśnie w programie . Długo nie trzeba „Wędrujące Przedszkole”
było czekać i podobne projekty przedszkolne zaczęły realizować 
sąsiednie gminy przy udziale Fundacji „Ziemia Gotyku”. Do suk-
cesów organizacji należy zaliczyć także dwukrotną nagrodę Mar-
szałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd i członkowie 
Stowarzyszenia pracowali zarówno na rzecz młodego jak i starsze-
go pokolenia. Można tutaj wymienić wiele ciekawych inicjatyw     
i przedsięwzięć począwszy od edukacji, poprzez profilaktykę i och-
ronę zdrowia, rekreację, promocję dziedzictwa kulturowego do 
odnowy wsi i wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy. 

Nieprzerwana, dwunastoletnia działalność organizacji to do-
wód jej dużej aktywności, o której mówił też podczas walnego 
zebrania członków Homo homini Wójt Jacek Czarnecki: „To ludzie 
aktywni mają szansę zrzeszyć się i działać. Takie stowarzyszenie 
pracuje dla wszystkich. Pomysły na różne inicjatywy społeczne 
rodzą  się w głowach obywateli, którzy je realizują i są  
z nich zadowoleni lub nie”. 

Z funkcją członków Zarządu Homo homini po-
żegnali się:  – Prezes Sto-Stanisława Stasieczek
warzyszenia, – Wiceprezes, Stanisław Antkowiak 
Katarzyna Orłowska Alicja Glaszka – Sekretarz,  – 
Skarbnik i  – Członek. Ewa Czarnecka

Dwunastoletni dorobek organizacji podsumowała 
i zobrazowała specjalna wystawa. 

Po 12 latach działalności na rzecz mieszkańców Gminy 
Chełmża dotychczasowy Zarząd Stowarzyszenia Homo 
homini przekazał ster nowo wybranym władzom.

Na zdj. Nowy Zarząd Homo homini. Od lewej: Sylwia Kasprzak, Kamila 
Kachniarz, Patrycja Pleskot, Iwona Markiewicz, Danuta Syryczeńska

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i uznając  
społeczną potrzebę, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki 
zaprasza wszystkie osoby do skorzystania z bezpłatnych 
porad prawnych prowadzonych w UG Chełmża. 

Porady prawne

Nowe stawki

DORADZĄ MIESZKAŃCOM

Niejednokrotnie zdarza się nam na co dzień zetknąć z zagadnie-
niem prawnym, które trudno jest rozeznać według własnej wiedzy. 
Zanim podpisze się umowę, sporządzi testament czy udzieli pełno-
mocnictwa – warto jest poznać stronę prawną tych czynności.

Bezpłatne usługi prawne wznowione zostały 15 kwietnia br. 

29 kwiecień br. 
13 i 27 maj  br.
10 i 24 czerwiec br.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków, realizowane przez Zakład Usług 
Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na terenie Gminy Chełmża 
obowiązują od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIE WODKAN-u
Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z sie-

dzibą w Nowej Chełmży, działając na podstawie art. 24 ust. 
7 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2006 r.,      
Nr 123, poz.858 z późn.zm.) ogłasza

* zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat do odbiorców usług 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, 
dopłaty finansowane z budżetu Gminy Chełmża.

Pomoc prawna udzielana jest na dyżurach
w stałych godzinach 11.00 – 12.00 

w Urzędzie Gminy, ul. Wodna 2, sala nr 4

Wysokość cen za dostarczoną wodę
Cena brutto płacona 
przez odbiorcę  Wyszczególnienie   Cena taryfowa Dopłata do cen 

taryfowych*

Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Rodzaj 
cen

Rodzaj 
cen

netto netto nettoz VAT (8%) z VAT (8%) z VAT (8%)

Cena brutto płacona 
przez odbiorcę  Wyszczególnienie   Cena taryfowa

Dopłata do cen 
taryfowych*

netto netto nettoz VAT (8%) z VAT (8%) z VAT (8%)

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków

Gospodarstwa domowe 
w tym gospodarstwa 
rolników indywidualnych

Gospodarstwa domowe, 
w tym gospodarstwa 
rolników indywidualnych

Gospodarstwa domowe, 
w tym gosp. rolników
indywidualnych
wyprowadzających ścieki 
za pomocą przyzagrodo-
wych przepompowni

Odbiorcy przemysłowi
i pozostali

Pozostali odbiorcy

Cena 
wody

3zł/ m

Cena 
ścieku

3zł/ m

Cena 
ścieku

3zł/ m

Cena 
ścieku

3zł/ m

Cena 
wody

3zł/ m

2,51

2,83

2,62

2,62

2,83

2,83

0,30

0,00

0,32

0,00

2,32

2,62

6,33

7,45

5,73

7,94

7,94

7,39

8,58

8,58

7,98

2,08

1,05

2,08

2,25

1,13

2,25

5,86

6,90

5,31

M. Gumiński

KO
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1.04.2015r. w Toruniu odbyła się zorganizowana przez 
ENERGA-OPERATOR SĄ konferencja z udziałem Burmistrzów 
i Wójtów z terenu dystrybucji energii przez Spółkę Energa.

Podstawową opieką medyczną na terenie gminy sprawuje Samodzielny 
Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie z filią  w Nawrze.

SPOZ zapewnia na co dzień mieszkańcom gminy opiekę internistycz-
ną, pediatryczną oraz stomatologiczną. W Zelgnie działa także gabinet 
specjalisty rehabilitacji. Do tego jeszcze wykwalifikowana kadra i per-
sonel i mieszkańcy mogą być już spokojni o swoje zdrowie. Na pewno do 
sprawnego funkcjonowania placówki wiele wnosi Rada Społeczna dzia-
łająca przy SPOZ, której kadencja właśnie dobiegła końca. Rada Spo-
łeczna to organ, którego zadania i obowiązki wobec takich placówek jak 
Ośrodek Zdrowia w Zelgnie określa ustawa o działalności leczniczej. 
Rada pełni funkcję inicjującą i opiniodawczą dla Ośrodka oraz rolę do-
radczą wobec jego kierownika.

8 kwietnia br. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady działającej przy 
SPOZ w Zelgnie, które dotyczyło spraw finansowych placówki leczniczej   
w Zelgnie. Członkowie Rady zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym 
za 2014r. W 99% dochody Ośrodka pochodzą z Narodowego Funduszu 
Zdrowia i wynikają z zawartych umów na świadczenia zdrowotne, które 
obejmują podstawową opiekę zdrowotną, rehabilitację i stomatologię.  

Poza wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowa-
niem placówki Ośrodek dba o doposażenie w dodatkowy, no-
woczesny sprzęt medyczny. W 2014r. zakupiony został sprzęt 
do gabinetu rehabilitacji – aparat do terapii ultradźwiękowej  
i aparat do terapii falami uderzeniowymi. Wymienione sprzę-
ty sfinansowane zostały ze środków Samorządu Wojewódz-
twa i Samorządu Gminy oraz ze środków własnych Ośrodka. 
Rok 2014 lecznica zakończyła dodatnim wynikiem finanso-
wym w wysokości prawie 26 tys. zł. Uczestnicy posiedzenia 
poznali też plan finansowy na rok bieżący. Dokumenty zostały 
przyjęte przez Radę Społeczną odpowiednimi uchwałami.

W tym roku posiedzenie Rady Społecznej miało szcze-
gólny charakter z uwagi na kończącą się jej kadencję. Wójt 
Jacek Czarnecki jako Przewodniczący Rady podziękował 
członkom za czteroletnie, osobiste zaangażowanie w realiza-
cję powierzonych zadań związanych z funkcjonowaniem 
służby zdrowia w gminie. Do podziękowań za współpracę 
dołączył się także Kierownik Ośrodka Jarosław Pikus. W koń-
czącej kadencję Radzie Społecznej zasiadali: Jacek Górtow-
ski – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz 
mieszkańcy: Dariusz Podsiedlik, Marianna Rolbiecka, Zu-
zanna Dejewska, a obradom przewodniczył Wójt Gminy Ja-
cek Czarnecki. W obradach zawsze uczestniczyli: Kierownik J. 
Pikus i Księgowa SPOZ Maria Lewandowska, Skarbnik Gminy 
Chełmża Marta Rygielska, inspektor z UG Anna Feeser-Bering 
i Radna Gminy Chełmża Stanisława Stasieczek. Kadencja Ra-
dy Społecznej trwa cztery lata. Już niebawem nowy jej skład 
powołany zostanie przez Radę Gminy Chełmża. 

 Głównym tematem było przedstawienie przez dyrektorów regio-
nalnych Oddziału w Toruniu planowanych prac na lata 2015-2020 po-
legających na modernizacji i wymiany urządzeń służących do dostawy 
prądu do naszych gospodarstw domowych. Modernizacja ta ma w znacz-
nym stopniu obniżyć ilość występujących awarii oraz ograniczyć czas 
przerw w dostawie energii. Spółka przedstawiła również możliwość wy-
miany licznika tradycyjnego, w ramach budowy inteligentnej sieci pomia-
rowej, na urządzenia odczytywane zdalnie. Nowy licznik daje więcej mo-
żliwości do świadomego użytkowania prądu, a dodatkowo na bieżąco 

kontrolować zużycie i stan rachunku po pobraniu 
linku ze strony internetowej:

 www.energa-operator.pl .
Na terenie Gminy Chełmża w roku 2015 ENERGA 

-OPERATOR wraz z Energa Oświetlenie dokona wy-
miany i modernizacji linii kablowych nie izolowanych 
i wymiany opraw oświetlenia drogowego na oświe-
tlenie tzw. Inteligentne LED wraz z całą infrastruk-
turą przyłączeniową i sterującą.

W razie problemów z dostawą energii do na-
szych domów podajemy kilka numerów telefo-
nów i adresów:

E 991 – obsługa całodobowa, numer dostępny dla klientów 
dzwoniących z obszaru działania ENERGA-OPERATOR S.A., 
połączenie bezpłatne. 
E 801 404 404 – obsługa całodobowa, numer dostępny dla 
klientów dzwoniących spoza obszaru działania ENERGA-
OPERATOR S.A., połączenie płatne zgodnie z cennikiem 
operatora telekomunikacyjnego.
E 3991 – SMS o treści AWARIA  całodobowo
E strona internetowa www.energa-operator.pl – tam znaj-
duje się Formularz zgłoszeniowy.

Sprawy związane ze zmianą sprzedawcy, umowy dys-
trybucyjnej, windykacją należności, licznikami zdalnego 
odczytu, reklamacjami pod numerami:

                                 SAMORZĄD, MIESZKAŃCY
A ENERGA-OPERATOR SA

Współpraca w regionie

DOBRO PACJENTA 
NAJWAŻNIEJSZE

Służba zdrowia

KO

Na zdj. od lewej: Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Marianna Rolbiecka – Rada Społeczna, 
Anna Feeser-Bering, Marta Rygielska – Skarbnik, Dariusz Podsiedlik – RS, Stanisława 
Stasieczek – Wiceprzewodnicząca RG Chełmża, Jarosław Pikus – Kierownik SPOZ           
w Zelgnie, Maria Lewandowska – Księgowa z SPOZ w Zelgnie i Jacek Górtowki – RS

Mariusz Stodulski

Kontakt z Punktami Obsługi Przyłączeń Toruń
poniedziałek, środa – piątek w godz. 7:00-15:00; 
wtorek w godz. 9:00-17:00
Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Toruń, tel. 56 470 64 23 
e-mail: PR_torun@energa.pl

Ptel. 58 778 82 00 – Centrala, ul. Marynarki Polskiej 130, 
80-557 Gdańsk lub e-mail: operator.torun@energa.pl
Ptel. 56 470 61 00 –  Oddział Toruń ul. Gen. Bema 128,                   
87-100 Toruń, faks. 56 470 61 01; 
e-mail: operator.torun@energa.pl
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Pozwoli im na to program „Prosument” realizowany ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, z którego do gminnej kasy trafi prawie 909 tys. zł 
dotacji z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji od-
nawialnych źródeł energii. 

Gmina Chełmża jest jedną z trzech gmin w Polsce, która z po-
czątkiem kwietnia br. podpisała umowę z NFOŚiGW na sfinan-
sowanie takiej inwestycji. Dotacja na poziomie 40% poniesionych 
kosztów możliwa była tylko w pilotażu wspomnianego programu. 
Grupa 36 mieszkańców z tej okazji przy pomocy samorządu sko-
rzystała. A teraz należy czekać, kiedy u beneficjentów pojawią się 
instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy pompy ciep-
ła. Władze gminy od samego początku były zainteresowane tym 
programem, gdyż rzadko pojawia się możliwość zapewnienia 
mieszkańców alternatywnych źródeł energii na tak preferencyj-
nych warunkach. I tylko jednostki samorządu terytorialnego dys-
ponują możliwością zaciągania praktycznie nieoprocentowanych 
pożyczek. 

Z dotacji skorzystają mieszkańcy, którzy w minionym roku 
zdeklarowali udział i wkład do projektu „Zakup i montaż mikro-
instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełm-
ża”, który był skierowany wyłącznie do osób fizycznych. Jednak 
udział samorządu jest tutaj nieodzowny. Każdy z beneficjentów 
otrzyma do 40% dotacji, a pozostałe 60% kosztów pokryte zo-
stanie pożyczką, którą zaciągnęła w imieniu zainteresowanych 
osób gmina. Tylko gmina mogła wziąć pożyczkę na 12 lat przy 
oprocentowaniu w skali roku na poziomie 1%.  

W najbliższym czasie uczestnicy projektu zapoznają się z goto-
wym projektem umowy na realizację inwestycji w ich gospo-
darstwach. Poza tym gmina przystępuje również do  opracowania 
i ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę inwestycji. Pla-
owany termin zakończenia inwestycji to koniec września 2016 r. 
Urządzenia OZE trafią do uczestników z jedenastu miejscowości  
w gminie. Dokładny planowany koszt projektu to 2.412.450 zł.

Inwestycje w Gminie

Przetargi

ŚWIETLICA ROŚNIE 
Świetlica wiejska jest stałym elementem już prawie 
każdej miejscowości w Gminie Chełmża.

Witkowo to kolejna miejscowość, która jeszcze w roku bieżącym 
wzbogaci się o taki właśnie obiekt. Prace budowlane cieszą miesz-
kańców, ponieważ do tej pory jedynym miejscem ich spotkań było 
podwórko u Sołtysa i dlatego gospodarz wsi z wielką uwagą śledzi oraz 
nadzoruje postęp prac przy wznoszeniu nowego obiektu. Inwestycja 
ma zostać oddana w użytkowanie mieszkańców do końca czerwca br. 
Budowę wizytuje Wójt Gminy Jacek Czarnecki, który ostatnio spotkał 
się na budowie z wykonawcą, kierownikiem, inspektorem budowy 
oraz Sołtysem wsi, aby zapoznać się z postępującymi etapami robót. 
Koszt inwestycji to niecałe 333 tys. zł. Gmina liczy, że do inwestycji 
dołoży i tym razem Unia Europejska. W tym celu złożony został wnio-
sek o dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 „Odnowa i roz-
wój wsi”. 

Świetlica będzie miała bryłę parterowego budynku, a jego po-
2wierzchnia wyniesie prawie 170 m . Zakres prac obejmuje roboty 

ogólnobudowlane, sanitarne i elektrykę. Do dyspozycji osób korzysta-
jących ze świetlicy będzie sala spotkań, kuchnia, sanitariaty i korytarz. 
W obiekcie wygospodarowane zostało miejsce na instalację OC. Nie-
wielki teren otaczający budynek zostanie zagospodarowany. Wyko-

2 2nany będzie podjazd z kostki betonowej o pow. 80 m . Kolejne 20 m  
uzupełni chodnik i trawniki. Wieś Witkowo jest wsią typowo rolniczą, 
dlatego już dzisiaj pewnym jest, że miejscowi rolnicy podsumowanie 
tegorocznych zbiorów świętować będą już na terenie nowej świetlicy.

PRĄD 
ZE SŁOŃCA

W gminie szykuje się elektro-rewolucja za ponad dwa 
miliony złotych. Niektórzy mieszkańcy jeszcze w tym 
roku staną się ekoliderami w gminie, bo zaczną produ-
kować tańszy prąd z odnawialnych źródeł energii.

1. 8.04 br została zawarta z Wykonawcą umowa na realizację zadania 
związanego z organizacją placów zabaw w ramach projektu pn. Mo-
dernizujemy oddziały przedszkolne w Gminie Chełmża na kwotę brutto 
126.358,10 zł. Prace przewiduje się zrealizować do 20 maja br. 
2. 10.04 br zostały zawarte umowy z Wykonawcami na moderni-
zację oddziałów przedszkolnych w Gminie Chełmża. 
Jedna umowa obejmuje zakres związany z dostosowaniem pomiesz-
czeń w 5 oddziałach przedszkolnych – bez oddziału przedszkolnego   
w Sławkowie, obejmujący dostawę wyposażenia do łazienek. Koszt  
realizacji tego zakresu wynosi 11.826,45zł brutto. Dostawcą będzie 
firma PHPU ZUBER z Wrocławia.
Druga zawarta umowa dot. wyposażenia 6 oddziałów przedszkolnych 
w meble do szatni i innych pomieszczeń, zabawki i pomoce dydak-
tyczne potrzebne do realizacji zajęć, artykuły plastyczne. Koszt reali-
zacji tego zakresu wynosi 137.506,80 zł brutto. Dostawcą będzie Nowa 
Szkoła Sp. z o.o. z Łodzi. 

3. W zakresie części dot. wyposażenia 6 oddziałów przedszkol-
nych w asortyment do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, 
sprzęt ICT i multimedialny postępowanie przetargowe zostało 
unieważnione z uwagi na to, że złożone oferty nie odpowiadały 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na ten zakres 
ogłoszono ponowny przetarg; składanie ofert przewidziano do 
21.04.2015 r. Modernizacja oddziałów przedszkolnych objęta jest 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stop-
niu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
4. 13.04.2015r. został ogłoszony przetarg na Budowę sieci wo-
dociągowej w miejscowości Nowa Chełmża. Termin składania 
ofert zaplanowano na dzień 28.04.2015r. 

WYBIERAMY 
WYKONAWCÓW

KO

KO

Anna Feeser - Bering
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Sprawdzian ze znajomości Gminy

KONKURS „25 LAT GMINY CHEŁMŻA”

Odpowiedzi na konkurs w terminie do  można 15 maja br.
nadsyłać listownie na adres: Urząd Gminy Chełmża, 
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża z dopiskiem na kopercie 
„KONKURS KURENDY”, dostarczyć osobiście lub elektro-
nicznie (skan lub foto kuponu konkursowego) na e-mail: 
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Fotografia nr. 1………………………………………………………………

Fotografia nr. 2……………………………………………………………..

Fotografia nr. 3……………………………………………………………..

Fotografia nr. 4……………………………………………………………..

Fotografia nr. 5……………………………………………………………..

Fotografia nr. 6……………………………………………………………..

Fotografia nr. 7……………………………………………………………..

Fotografia nr. 8……………………………………………………………..

Fotografia nr. 9……………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika:..............................................................................

Adres zamieszkania:.........................................................................................

Tel. kontaktowy:..............................................................................................

KONKURS

„25 lat Gminy Chełmża”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem 
i promocją konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U z 2002 r. nr 101 poz.926, z późn. zm.) 
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia.

 Podpis uczestnika:………………………………………………………………………….

%korlowska@gminachelmza.pl

SPRAWY SAMORZĄDOWE
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W sobotę 14 marca Koło Gospodyń Wiejskich                        
z Głuchowa spotkało się w świetlicy szkolnej miejscowego 
Gimnazjum z okazji swojego święta.

Świętowały swój dzień

Tradycyjnie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Kieł-
basinie odbyło się wiejskie spotkanie Pań.

W tym miłym spotkaniu uczestniczyły panie z KGW Głuchowo, 
pani Genowefa Stasiorowska – Sołtys wsi Głuchowo, pani Iwona 
Majewska bibliotekarka z tutejszej biblioteki oraz panowie: Miro-
sław Abramuk, były Sołtys wsi Głuchowo, Michał Brzezicki, przed-
stawiciel byłej Rady Sołeckiej.

Przewodnicząca KGW pani Maria Kucharzewska serdecznie po-
witała wszystkich przybyłych na spotkanie, a w szczególności nową 
Sołtys Głuchowa Genowefę Stasiorowską, życząc jednocześnie Pa-
niom dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Do życzeń dołączyli się 
również Panowie wręczając obecnym  Paniom słodki upominek.

Na spotkaniu KGW podziękowało również byłemu już Sołtysowi 
Mirosławowi Abramukowi za współpracę, która jak mówiła pani 
Maria była bardzo owocna.

Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze przy 
pięknie i suto zastawionym stole.

 Gospodynie z Kiełbasina w tym dniu przyjmowały życzenia od 
przybyłych panów. Spotkanie upłynęło w bardzo przyjemnej atmo-
sferze przy smakowicie zastawionym stole.

Iwona Majewska

Na początku panie miały możliwość skorzystania z porad 
profesjonalnej wizażystki Barbary Fabińskiej, która opowie-
działa o technikach nakładania makijażu oraz o kosmetykach, 
których należy do makijażu używać. Dwie spośród zgroma-
dzonych pań poddały się ,,metamorfozie”. Wykonano makijaż 
dzienny oraz wieczorowy. Efekt był niesamowity. Dziękujemy 
pani Basi. Miło i dobrze wiedzieć, że wśród mieszkanek naszej 
wsi mamy taki skarb. 

Podczas spotkania panie próbowały swoich sił m.in. w kon-
kursie ,,Męska rzecz, niech każdy się dowie, że kobieta też 
może”. Trzeba przyznać, że panie świetnie poradziły sobie z wbi-
janiem gwoździ, pompowaniem koła od roweru, czy też wiąza-
niem krawata. Śmiechu było co niemiara. Były też konkursy wie-
dzy praktycznej dobrej gospodyni. Panie wypowiadały się na 
temat wybawiania plam itp. Gwoździem programu był występ 
debiutującego kabaretu miejscowych panów ,,ala Mariolka 
Krejzolka i Gabryśka”, trzeba przyznać, że panowie mają talent. 
Czekamy na kolejne występy. 

Reszta wieczoru upłynęła w wesołej atmosferze wspólnych 
przyśpiewek z karaoke znanych polskich piosenek np. ,,Baby, 
ach te baby”, ,,Być kobietą”. Między poszczególnymi atrakcjami 
można było skosztować pyszności z suto zastawionego stołu, 
ponieważ każda z pań przygotowała jakiś specjalny smakołyk.

DZIEŃ KOBIET W GMINIE
W sobotę 14.03.2015r. w bielczyńskiej świetlicy 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla 
mieszkanek naszej wsi, którego organizatorem było 
Koło Kobiet Aktywnych ,,OD-NOVA”.

K.Lewandowska

KO

Od miejscowych dżentelmenów każda z pań otrzymała po tuli-
panie, za co serdecznie dziękujemy Krzysztofowi Pacholec, Janu-
szowi Targosz i Wojciechowi Gołaszewskiemu.

Podziękowania należą się miejscowej radnej Danucie Powa-
szyńskiej i Sołtysowi wsi Józefowi Kowalskiemu za życzenia oraz 
kwiaty dla wszystkich zgromadzonych kobiet, złożone na ręce prze-
wodniczącej Koła Kobiet Aktywnych ,,OD-NOVA”.  

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
tak udanego spotkania, a przybyłym paniom za wspólną zabawę. 

KIEŁBASIN

BIELCZYNY

GŁUCHOWO      

Serdeczne podziękowania Wszystkim, 

którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. 

i ceremonii pogrzebowej śp. Tadeusza Kozłowskiego 

                                                                                             składa Rodzina

„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych”
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Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na upominki – cukierki, galaretkę, koniczynki (wszystko 
oczywiście zielone) oraz złote i srebrne monety, które przyniósł im sam Leprechaun, czyli 
tajemniczy skrzat irlandzki.

Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt. „Symbole Irlandii”. 
Wyróżniono prace Olka Galusa i Agaty Wierzbowskiej z kl. I, Agaty Wolak i Zuzi Wiśniewskiej 
z kl. II, oraz Kingi Marszałkowskiej i Patrycji Piaseckiej z kl. III.                                             SP Zelgno

                                                                                           Gratulujemy i do zobaczenia za rok.

DZIEŃ ŚW. PATRYKA W ZELGNIE

Mimo, że astronomiczna wiosna zaczyna się 20 marca, a kalen-
darzowa dzień później, to uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Koń-
czewicach przepędzili zimę już 19 marca. Zorganizowano „głośny” 
przemarsz uczniów przez wieś z transparentami i Marzannami. 

Na zakończenie marszu przy śpiewie wiosennych piosenek kukły 
zostały symbolicznie spalone na stosie.

W opaskach zajączków szukały czekoladowych jajeczek 
ukrytych przez wielkanocnego zająca na polanie przy 
świetlicy wiejskiej. Podczas takiej akcji nie mogło zabraknąć 
„zająca”, który w futerku pojawił się na polanie i wzbudził 
wiele zachwytu i wiele wrażeń ! 

Dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach: było prze-
noszenie jajka na łyżce, bieg w workach, zagadki wielka-
nocne, zadania plastyczne o tematyce świątecznej, malo-
wanie twarzy i tańce z zającem. Na koniec wszystkie dzieci 
wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie wykonane kartki 
świąteczne.

21.03.2015 r. tradycji stało się zadość. Jak co roku dzieci 
z Bielczyn spaliły Marzannę nad jeziorem, żeby przywołać 
oczekiwaną przez wszystkich wiosnę i pożegnać zimę. 

Z życia szkół

BIELCZYNY POWITAŁY WIOSNĘ 

Miejmy nadzieję, że przez kilka następnych miesięcy już do nas 
nie wróci.

Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, 
do ognia cię wrzucamy, bo wiosnę już witamy – 
tymi słowami żegnały dzieci w Kończewicach zimę.  

W kwietniowej, nieco chłodnej, 
ale słonecznej aurze dzieci
z Klubów Malucha „Cikusie” 
poczuły wielkanocną atmosferę. 
Do Głuchowa zjechały Cikusie 
z Klubów ze Skąpego i Nawry 
wraz z rodzicami.

POSZUKIWANIA  ZAJĄCZKA
Wieści od Cikusiów

Agata Jeziorska - Duchna

Dziękuję rodzicom z Klubu Malucha „Cikusie” w Głuchowie za 
pomoc i przygotowanie słodkiego poczęstunku. Dziękuję panu 
Łukaszowi Kotewicz z Parowy Falęckiej za słomę do wykonania 
wielkanocnej dekoracji – Zająca – przy świetlicy w Głuchowie.

Dziękuję bardzo Sołtysowi Bielczyn panu Kowalskiemu 
oraz pani Małgosi Kucharskiej z KGW za pomoc w zorganizowaniu 
powitania wiosny.        Powaszyńska Danuta

KO

Zgodnie z tradycją najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelgnie spotkali się, 
aby uczcić obchodzone 17 marca święto Irlandii. 

KOŃCZEWICE 
PRZEPĘDZIŁY 

ZIMĘ
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Wielkanoc w Grzywnie

Pomimo mało wiosennej aury za oknem, we wtorek, 31 marca,  
w szkole panowała radość i ciepła, przedświąteczna atmosfera. 
Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni zapre-
zentowali przedstawienie o tematyce wielkanocnej. Pokazali naj-
istotniejsze zwyczaje i tradycje, które pielęgnuje się w polskich ro-
dzinach. Były pisanki, mazurki, baby wielkanocne, koszyczek ze świę-
conką, zajączki ze słodyczami i śmigus dyngus. Całe spotkanie miało 
wiosenną, świąteczną oprawę. Pierwszoklasiści, szczególnie kurcza-
ki – dyngusiarze, starali się jak mogli, aby oddać klimat tych rados-
nych świąt.

Po obejrzeniu przedstawienia wszyscy zostali zaproszeni przez 
panią dyrektor na tradycyjny okolicznościowy poczęstunek. Na sto-
łach nie zabrakło tradycyjnego jajka, bab, mazurków i innych świą-
tecznych wypieków. Spotkaniu towarzyszyła wielkanocna wystawa 
prac uczniów klasy I.

Jak co roku, w przedświątecznym tygodniu 
odbyła się w naszej szkole uroczystość wielkanocna. 

W dniu 31.03.2015 w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Pluskowęsach odbyła się szkolna impreza 
profilaktyczna pod nazwą „Wolni od Uzależnień”. 

W miesiącu marcu zorganizowano w bibliotekach  
gminnych warsztaty wielkanocne.

Warsztaty poprowadziły panie Basia Salamon i Eliza Grzy-
bowska – instruktorki z Pracowni Rękodzieła Ludowego i Artys-
tycznego MALWA. Warsztaty w Grzywnie odbyły się w świetlicy 
wiejskiej. Tutaj panie z Kuczwał i Grzywny wykonywały piękne 
stroiki wielkanocne. Biblioteka w Zelgnie wraz z dziećmi z klas 0-3 
wykonały kolorowe palmy wielkanocne.

Biblioteka w Skąpem oprócz tworzenia przez czytelniczki 
pięknych kompozycji z własnoręcznie wykonanych kwiatków, 
bazi i bukszpanu, zaproponowała dla dzieci zajęcia plastyczne, 
podczas których wykonane zostały wielkanocne jajeczka na 
patyku. Biblioteka w Głuchowie zorganizowała z kolei warsztaty 
wielkanocne w świetlicy szkolnej miejscowego Gimnazjum.  
                                                                                     

Biblioteki i lokalne tradycje

WARSZTATY WIELKANOCNE 

 Iwona Majewska

Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia 
wśród młodzieży, a także ostrzeganie przed stosowaniem uży-
wek. Problemy uzależnień poruszyli terapeuci uzależnień: pani 
Wiesława Tatera i pan Janusz Klaman. 

Zostały rozstrzygnięte konkursy międzyklasowe, w których   
I miejsce zdobyła klasa III a, II miejsce klasa Ia, III miejsce   
klasa I b, zaś pozostałe klasy otrzymały wyróżnienia. Uczniowie 
wszystkich klas wykazali ogromne zaangażowanie w konkuren-
cjach imprezy. Dużą popularnością cieszyły się stoiska ze zdrową 
żywnością przygotowane przez uczniów.

Gościem specjalnym była przewodnicząca GKRPAiPN – pani 
Stanisława Stasieczek. Fundatorem nagród dla zwycięskich oraz 
wyróżnionych klas była dyrektor Hanna Antkowiak i Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii. W ramach realizowanego w szkole pro-
jektu „Wolni od uzależnień” szkoła otrzymała stół do piłka-
rzyków – ufundowany przez GKRPAiPN.

PIELĘGNUJEMY POLSKIE
ZWYCZAJE I TRADYCJE 

 „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”
Profilaktyka w gminie

Magdalena Wawrzyniak

Anna Klimas, wychowawczyni kl.I

Serdecznie dziękuję rodzicom uczniów, paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Grzywnie, panu Sołtysowi Marcinowi Grzeszczakowi 

za pomoc i współpracę, 
a zaproszonym gościom za przybycie i dzielenie 

z nami radości związanej z nadchodzącymi świętami.

Organizatorki imprezy Magdalena Wawrzyniak i Anna 
Ramowska dziękują wszystkim, a w szczególności gościom 
za zaangażowanie i pomoc w realizacji imprezy.

Na zdj. uczestniczki warsztatów 
w Bibliotece w Skąpem

Warsztaty zostały zorganizowane przy współpracy 
z  Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
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II WYŚCIG POJAZDÓW WODNYCH
Innowacyjnie i ciekawie

Wszystko zależy od naszych zachcianek. Tradycyjne 
skutery wodne mogą już nie wystarczać amatorom 
wodnego szaleństwa, bo II wyścig pojazdów wodnych 
w Gminie Chełmża może ujawnić zapotrzebowanie 
na rynku na jeszcze ciekawsze  pojazdy zdolne 
do poruszania się na wodzie.

Już 21 czerwca br. podczas inauguracji sezonu turystycznego 
2015' w Gminie Chełmża w Zalesiu będzie można zobaczyć pojazdy 
wodne w akcji na jeziorze Chełmżyńskim. Po raz drugi rozegrany zo-
stanie wyścig pojazdów wodnych o nagrodę Wójta Gminy Chełmża. 
Zapraszamy do udziału w tym wyścigu. Do wyścigu zostaną dopusz-
czone pojazdy samodzielnie wykonane z dowolnych materiałów, nie 
stanowiących zagrożenia dla uczestników i osób trzecich. Pojazd do-
puszczony do konkursu będzie musiał przepłynąć wyznaczony od-
cinek, a napędzany może być wyłącznie siłą mięśni ludzkich i grawi-
tacją. Napęd mechaniczny w pojazdach biorących udział w wyścigu 
jest niedopuszczalny. Poza tym pojazd może być wyposażony w urzą-
dzenie wydające sygnał dźwiękowy na przykład klakson.

Szczegółowe zasady wyścigu określa Regulamin dostępny na 
www.gminachelmza.pl/aktualności. Zgłoszenia udziału w wyścigu 
do dnia 10 czerwca br. należy kierować do Urzędu Gminy Chełmża, 
ul. Wodna 2 pok. nr 6 lub pod nr tel. 56 675 60 76 lub do Gminnego 
Organizatora Sportu pod nr. tel. 504 057 601.

Organizatorem wyścigu jest Urząd Gminy Chełmża.

Organizatorzy III Jarmarku Pluskowęskiego, 
który w tym roku odbędzie się 13 czerwca zapraszają 
wystawców ze swoimi stoiskami do miejscowości 
Pluskowęsy. 

Zgłaszać swój udział mogą wystawcy oferujący rękodzieło artys-
tyczne i produkty regionalne, a także twórcy ludowi, rzemieślnicy 
oraz lokalni artyści. Wszystkim zainteresowanym gwarantujemy 
dobrą organizację i  dobrze przygotowaną infrastrukturę imprezy. 
Zapewniamy bezpłatne miejsce na stoisko i parking po wcześ-
niejszym zgłoszeniu. 

Jak co roku w programie imprezy poza częścią wystawienniczą, 
organizatorzy szykują jeszcze wiele innych ciekawych atrakcji dla 
uczestników. 

Niewątpliwą atrakcją imprezy będzie który IWAN KOMARENKO, 
swoimi przebojami wprowadzi nas w atmosferę nadchodzącego lata 
i  koncertem umili nam III Jarmark Pluskowęski’ 2015. 

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA udziału ze stoiskiem w impre-
zie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 
2015 r. do Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża          
w Brąchnówku, w jeden z wskazanych niżej sposobów: 

pocztą na adres: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża 

lub e-mail:   z dopiskiem w tytule cik@gminachelmza.pl
III JARMARK PLUSKOWĘSKI 2015

Do Pana Wójta Sołtyska przychodzi,

Jest zadumana i pełna troski,

Bo pragnie chodnik dla swojej wioski.

Wójt w progu radośnie wita

Lecz gdy usłyszał co chce kobita,

Głowę podrapał i jakoś zniknął

Radosny zapał.

Pomyślał pewnie, a to „megiera”

I co tu zrobić jasna cholera!

Myśli i myśli zbiera, może kawusi?

Może herbatki?

Nagle sobie przypomniał, że dla swej matki 

Chodnik zakupił i ucieszony, że 

Dobry kawał będzie zrobiony.

Do kąta idzie, chodnik wyjmuje

I go z uśmiechem jej pokazuje.

Sołtyska wstała i oniemiała,

Bo z tego wszystkiego to zapomniała,

Po co tu przyszła.

Patrzy na chodnik upstrzony w kwiatki, 

Co go Wójt kupił na Święto Matki.

Co zrobić teraz, myśli sobie zadumana.

Drzwi już otwiera, Wójt serdecznie

Ją żegna w progu.

Nareszcie poszła, chwała Bogu!

Sołtyska jednak wraca i się odzywa:

Pozwól no Wójcie, że jeszcze wlizę,

Proszę więc bardzo o kanalizę.

No to teraz sobie wymyśliła ta „Hetera”

I Wójt rzecze mile:

Sołtysko Droga, jam pełen troski,

Więc będziesz miała chodnik dla wioski.

    Więc morał z tego całkiem ciekawy:

      Trzeba z humorem załatwiać sprawy!

 III JARMARK PLUSKOWĘSKI
Święto wystawców

INFORMACJE O W/W IMPREZIE pod numerami 
tel. 56 6377129; tel. kom. 691 774 376; 501 163 890
Druk formularza zgłoszenia do pobrania na:
 www.gminachelmza.pl/aktualności.

Na zdj. Tak wyglądały zmagania pojazdów wodnych w Zalesiu  
podczas I wyścigu w ubiegłym roku.

HUMORESKA O SOŁTYSCE
Autor: Alicja Glaszka

http://www.gminachelmza.pl/aktualno�ci
mailto:cik@gminachelmza.pl
http://www.gminachelmza.pl/aktualno�ci
http://www.gminachelmza.pl/aktualno�ci
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Kto może zostać dawcą? 
Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem 

życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). 
Włączając się w akcję: udzielamy wstępnego 

wywiadu medycznego, wypełniamy formularz z dany-
mi osobowymi oraz zostaje pobrany od nas wymaz     
z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na 
podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy 
zgodności antygenowej. 

Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować w bazie 
dawców  powinni mieć w tym dniu ze sobą dokument 
tożsamości z nr PESEL. 

Rejestracja w bazie dawców jest bezpłatna. Jednak 
jej koszt wynosi 250 zł. Fundacja DKMS Polska potrze-
buje wsparcia finansowego, by pokryć koszty rejestra-
cji, dlatego jeśli możesz sfinansuj częściowo jej koszt. 

Darowiznę można przekazać na nr konta: 
86 1240 6292 1111 0010 4159 8437

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprasza mieszkańców do udziału 
w konkursie fotografii „Uśmiech Dziecka”. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
podczas Gminnego Dnia Dziecka 31 maja br. w Nawrze. 

Autorzy dziesięciu najciekawszych zdjęć zostaną nagrodzeni. 

Celem konkursu jest przede wszystkim ukazanie  radości i zadowolenia ze wspólnego działania
rodzica i dziecka, pokazanie dziecka  w naturalnych sytuacjach i podczas spontanicznej zabawy 
z jego uśmiechem. Termin i warunki konkursu określa Regulamin.

Fotografie należy wysłać w terminie do 25.05.2015 r. na adres e-mail:  cik@gminachelmza.pl
wraz z następującymi informacjami: imię, nazwisko oraz wiek dziecka; komentarz do zdjęcia; zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych i na upowszechnianie wizerunku dziecka (w formie skanu). 

Wszelkie szczegółowe informacje na temat konkursu są udzielane przez Organizatora – Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, pod numerem tel. (56) 637 71 29, 691 774 376. 

31 maja 2015 r. 
Nawra

Dzień 
Dawcy Szpiku

… na konkurs

UWAGA KONKURS!

Sprzedam dom - 
Pluskowęsy k/ Chełmży. 

Tel. 782119193. 
Do sprzedaży dom mieszkalny, 

działka 35 arów.

DOM na SPRZEDAŻ

OGRODNICTWOOGRODNICTWO
Sprzedaż sadzonek – kwiaty rabatowe

Justyna Zakurzewska
Grzegorz 24

Uśmiech	dziecka

mailto:cik@gminachelmza.pl
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