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WYMIANA PRZYJAŹNI
W dniach 8-13 maja br. miała miejsce wizyta grupy
młodzieży szkolnej z Niemiec w ramach współpracy
pomiędzy Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie
i Geschwister-Scholl-Gymnasium z Sangerhausen.
Ta inicjatywa była możliwa dzięki sponsorom. Byli nimi:
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Deutsch – Polnisches
Jugendwerk, Samorząd Gminy Chełmża, Urząd Marszałkowski w
Toruniu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Miasto Sangerhasuen oraz rodzice głuchowskich gimnazjalistów.
Patronat medialny sprawowała telewizja internetowa Po
Sąsiedzku. Partnerem inicjatywy było również Stowarzyszenie
KO
Budowy Kopca „Ziemia Polaków”.
fot. B. Łaukajtys

GOTOWI NA DZIEŃ MAMY
26 MAJA – Dzień Matki, to jedno z najpiękniejszych
i najbardziej znanych świąt.
Mamy są wtedy obdarowywane kwiatami i drobnymi upominkami w podziękowaniu za ich miłość i pracę.
A czego od naszych mam pragniemy ? Wszyscy tego samego
– Abyś zawsze przy nas była, Najpiękniejsza i jedyna, Mądra,
dobra, ukochana, Taka bliska – nasza Mama!
KO

na zdj.: Uczniowie klasy Ib z Kończewic, gotowi z upominkami
dla swoich Mam

27 maja obchodziliśmy
Dzień Samorządu
Terytorialnego.

Jest to obchodzone corocznie polskie święto, które
zostało uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku.
Upamiętnia pierwsze, po transformacji demokratyczne
wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu „25 lat Gminy Chełmża” na str. 8

ORKIESTRY DĘTE W ZELGNIE
W niedzielę 31 maja w Zelgnie będzie naprawdę głośno.
Poziom decybeli podniosą przy pomocy znanych
i lubianych utworów
orkiestry dęte, które
wezmą udział
w Konkursie Orkiestr
Dętych OSP
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Udział potwierdziły orkiestry z Wagańca, Śliwic, Jezior Wielkich,
Bysławia, Radomic i Świekatowa. Początek konkursowej prezentacji
orkiestr dętych zaplanowano na godz. 11.00. Główną sceną koncertową będzie amfiteatr położony w sąsiedztwie zabytkowej pastorówki w centrum wsi. Tutaj nastąpi także oficjalne otwarcie imprezy.
Potem scena będzie należeć już tylko do muzyków w strażackich
mundurach.
Dźwięki trąbek, fletów, puzonów, saksofonów i wielu innych
instrumentów będą rozbrzmiewać prawie przez cztery godziny. Organizatorami tego muzycznego wydarzenia są: Wójt Gminy Chełmża,
OSP Zelgno, Sołtys i Rada Sołecka Zelgna, KGW Zelgno oraz Dyrekcja
Szkoły Podstawowej w Zelgnie. Imprezę organizacyjnie wspierają
również: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP, Zarząd Gminny ZOSP RP w Chełmży oraz Komenda Miejska PSP w Toruniu.
Ta wojewódzka impreza, z udziałem druhen i druhów z regionu,
w naszej gminie odbędzie się po raz pierwszy. Organizatorzy i miejscowa społeczność liczą, że orkiestry strażackie w Zelgnie będą rozbrzmiewać także i w następnych latach. A są ku temu warunki i miejsce na organizację tej imprezy.
KO
Zapraszamy miłośników dętych orkiestr do Zelgna.
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Samorząd gminny

KONWENT SOŁTYSÓW
OBRADOWAŁ
Odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Sołtysów Gminy
Chełmża w nowej kadencji.
Konwent tworzą Sołtysi: Franciszek Piróg – Sołtys Sołectwa
Grzegorz, Andrzej Ośmiałowski – Sołtys Sołectwa Liznowo, Roman
Branicki – Sołtys Sołectwa Witkowo, Ewa Kasprzak – Sołtys Sołectwa
Kiełbasin, Dariusz Podsiedlik – Sołtys Sołectwa Januszewo –
Dźwierzno i Wiesław Wójtowicz – Sołtys Sołectwa Nowa Chełmża.
Spotkanie otworzył i poprowadził Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
Podczas spotkania poruszone zostały tematy w zakresie współpracy
Sołtys a Urząd, sprawy bieżące w sołectwach i w gminie oraz omówiono nadchodzące wydarzenia i imprezy z udziałem mieszkańców
sołectw. Ustalono również wspólnie, że na pewno będą kontynuowane coroczne narady w proponowanym składzie jak dotychczas.
Wiadomo już, że najbliższa narada Sołtysów połączona z wyjazdem
studyjnym do gminy – sąsiada odbędzie się 01.07.br.

W roku bieżącym Sołtysi zamierzają wspólnie z Wójtem
rekomendować swojego reprezentanta do tytułu Sołtysa Roku
Powiatu Toruńskiego i na pewno nie zabraknie ich przedstawicieli
podczas tegorocznego powiatowego Zjazdu Sołtysów.
KO

Izby Rolnicze

WYBORY ZA PASEM
W związku z upływem kadencji
dotychczasowych władz Izb Rolniczych
Krajowa Rada Izb Rolniczych rozpisała
wybory do Rad Powiatowych Izb
Rolniczych na 31 maja br.
Wybory do samorządu zawodowego rolników odbędą się w tym
dniu na terenie całego kraju. Gmina na czas wyborów zabezpieczy
lokal wyborczy oraz siedzibę dla okręgowej komisji wyborczej. Spis
uprawnionych do udziału w głosowaniu sporządzony zostanie także
przez Urząd Gminy.
Czynne i bierne prawo w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie Izby, którymi z mocy prawa są: osoby ﬁzyczne i prawne,
będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, osoby ﬁzyczne i prawne, będące podatnikami podatku
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu

przepisów o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych i podatku
dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie
działania Izby i członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, mających
siedzibę na terenie działania Izby.
Członkami Izby Rolniczej uprawnionymi do wzięcia udziału
w wyborach z tytułu uiszczania podatku rolnego, są wyłącznie
podatnicy podatku rolnego będący właścicielami, posiadaczami
lub użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc
gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy. Pozostali podatnicy podatku rolnego nie są
członkami samorządu rolniczego.
Więcej o wyborach na: www.kpir.pl, w zakładce „O nas”

Miejsce głosowania –
Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2,
sala nr. 4 w godz. 8.00-18.00.

KO

Strażacy w regionie

WYRÓŻNIENI ZA SŁUŻBĘ
Z okazji Święta Strażaka Wyróżnienie Wójta
Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego, podczas
wojewódzkich obchodów, otrzymało trzech
zawodowych strażaków z Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmży.
Tym razem docenieni zostali panowie: mł. kpt. Tomasz Rynkowski, st. ogn. Kazimierz Matyasik i sekc. Wojciech Michalski, którzy wzorowo wypełniają na co dzień swoje obowiązki zawodowe.
Jeden dzień w minionym 2014 roku szczególnie mocno zapisał
się im w pamięci.

7 listopada brali udział w akcji ratowniczej wypadku drogowego na terenie Gminy Chełmża, podczas którego ciężkich
obrażeń doznały trzy osoby – półroczne dziecko, jego matka oraz
babcia. Strażacy sprawnie ewakuowali poszkodowanych z pojazdu jednocześnie przystępując do udzielenia im pierwszej pomocy przedmedycznej, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia
LPR i karetki Pogotowia Ratunkowego. Postawa strażaków, ich
profesjonalizm zawodowy oraz zaangażowanie w udzielenie pomocy poszkodowanym osobom z bardzo poważnymi obrażeniami (pęknięcie podstawy czaszki, urazy głowy, kręgosłupa i obrażenia wewnętrzne) pozwoliły na przekazanie rannych zespołom
ratownictwa medycznego z zachowanymi funkcjami życiowymi.
KO

Porady prawne

DORADZAJĄ MIESZKAŃCOM
W dalszym ciągu zapraszamy mieszkańców Gminy
Chełmża do korzystania z bezpłatnych porad prawnych
udzielanych w UG Chełmża.
2
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Pomoc prawną można uzyskać na dyżurach odbywających się
w godzinach 11.00 – 12.00
w Urzędzie Gminy, ul. Wodna 2, sala nr 4 .
Najbliższe terminy to:

10 i 24 czerwca br.
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Wybory prezydenckie

WYNIKI GŁOSOWANIA I I II TURY
W GMINIE CHEŁMŻA

10 i 24 maja br. zostały przeprowadzone
wybory prezydenckie. W tabelce
podajemy wyniki jakie kandydaci
uzyskali w I i II turze w naszej gminie.

MIEJSCOWOŚĆ

Głosy ważne oddane na poszczególnych kandytatów

L. UPRAW- L. KART
FREKWENCJA L. GŁOSÓW L. GŁOSÓW
NIONYCH WYDANYCH
NIEWAŻNYCH WAŻNYCH
%

J.R.
B.M.
P.P.
M.J.
M.A.
J.M.
P.J.
G.M. A.S. A.S.
J.
KORWIN
KOWALSKI KUKIZ OGÓREK PALIKOT TANAJNO WILK
BRAUN DUDA JARUBAS KOMOROWSKI
-MIKKE

Głuchowo

811

303

37,36

2

301

0

82

6

116

10

4

69

10

3

1

0

Kończewice

1061

369

34,78

9

360

0

118

9

132

6

2

81

7

1

0

4

Grzywna

1627

657

40,38

5

652

3

251

20

188

18

4

144

17

5

0

2

Sławkowo

1069

334

31,24

14

329

7

117

11

114

12

2

55

7

1

0
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Pluskowęsy

498

169

33,94

0

169

0

48

3

81

0

0

25

7

4

0

1

1347

473

35,12

7

466

5

164

24

147

14

2

76

19

13

1

1

Grzegorz

594

263

44,28

3

260

2

114

0

76

4

1

45

7

10

1

0

Skąpe

481

202

42,00

2

200

0

62

2

76

13

1

41

2

3

0

0

DPS

116

61

52,59

0

61

1

23

2

27

0

0

0

3

1

2

2

ZOL

73

13

17,81

0

13

0

4

0

7

2

0

0

0

0

0

0

7677

2844

37,05

32

2811

18

983

77

964

79

16

536

79

41

5
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W I turze w skali kraju wybory wygrał Andrzej Duda
zdobywając 34,76% głosów. Na drugiej pozycji uplasował się Bronisław Komorowski z poparciem 33,77%.
Trzecie miejsce zajął Paweł Kukiz z wynikiem 20,8 %.
Frekwencja w I turze wyniosła 48,96 %.
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L. UPRAW- L. KART
FREKWENCJA L. GŁOSÓW L. GŁOSÓW
NIONYCH WYDANYCH
NIEWAŻNYCH WAŻNYCH
%

Głosy ważne
oddane
na kandytatów
B.M.
KOMOROWSKI

A.S.
DUDA

Głuchowo

812

351

43,23

4

347

172

175

Kończewice

1058

436

41,21

14

422

189

233

Grzywna

1623

754

46,46

7

747

412

335

Sławkowo

1067

434

40,67

24

410

239

171

Pluskowęsy

496

225

45,36

4

221

91

130

1346

575

42,72

5

570

300

270

Grzegorz

598

294

49,16

1

293

152

141

Skąpe

485

226

46,60

5

221

94

127

DPS

115

66

57,39

0

66

39

27

ZOL

73

19

26,03

3

16

5

11

7673

2844

37,05

32

2811

Zelgno
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1693

1620

W II turze wybory wygrał Andrzej Duda zdobywając 51,55% głosów.
Bronisław Komorowski uzyskał poparcie 48,45%. Frekwencja wyniosła w skali
kraju 55,34 %.
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Organizacje Społeczne

URODZINY KGW
PLUSKOWĘSY

Gratulujemy z okazji 10. urodzin i życzymy wspaniałych
sukcesów i satysfakcji z działalności w KGW

Jeszcze nie złotą, nie drewnianą,
a cynową rocznicę utworzenia Koła
świętowały gospodynie
ze wsi Pluskowęsy – Zalesie.
Organizacja ta jest jedną spośród 19 KGW
działających w Gminie Chełmża. Panie właśnie
obchodziły dziesiątą rocznicę swojej działalności.
Do reaktywowania Koła namówił jubilatki urzędujący wówczas Sołtys, pan Władysław Owczarczyk. Za co zresztą KGW podczas jubileuszowego spotkania serdecznie panu Owczarczykowi podziękowało.
Z okazji 10-lecia, odbyło się spotkanie członkiń Koła z zaproszonymi gośćmi, w tym z władzami gminy i wsi. Na spotkanie przybyli Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Radny Gminy Chełmża Henryk
Fałkowski i Sołtys Sołectwa Pluskowęsy – Zalesie Piotr Zając.
Koła Gospodyń Wiejskich to organizacja społeczna, które wpisały się w krajobraz wsi już 150 lat temu. Pierwsze na ziemiach
polskich koło gospodyń wiejskich założone zostało w 1877 roku we
wsi Janisławice, aczkolwiek podobna organizacja pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” działała już od 1866 roku we wsi Piaseczno
na Pomorzu Gdańskim. Mimo, że obecna ich działalność wygląda
trochę inaczej niż kiedyś, to jednak cel działań pozostaje taki sam.
KGW to skarbnica wiedzy na temat dawnych obyczajów, folkloru
i kuchni. Panie w swoich organizacjach pielęgnują i zachowują
dziedzictwo kulturowe wsi. Dlatego KGW to bardzo ważne organizacje społeczne na wsi, co również potwierdził podczas jubileuszowego spotkania Wójt Gminy Jacek Czarnecki: „Co to za wieś
bez Koła Gospodyń Wiejskich? I co z tego, że wieś będzie miała
chodniki i oświetlenie, jak nie będzie miała „duszy”. Tak jak „duszą”
w każdym domu jest kobieta, tak wieś bez Koła Gospodyń
Wiejskich będzie tylko skromnym wizerunkiem”.
Imprezie z okazji dziesiątych urodzin Koła Gospodyń Wiejskich
Pluskowęsy towarzyszył humor i dobra zabawa do ostatniego gościa. Nie zabrakło okazjonalnego tortu, a stoły, jak to u dobrych gospodyń się przyjęło były suto zastawione wyśmienitami potrawami.
A jakie są najbliższe plany? Koło na pewno skupi się na organizacji wydarzenia, jakim będzie niewątpliwie III Jarmark Pluskowęski. Impreza odbędzie się już 13 czerwca br., a ponieważ cieszy
się szerokim zainteresowaniem zarówno mieszkańców gminy jak
i regionu, dlatego ważne jest aby wszystkich gościnnie przyjąć. KO

ODPUST
Z PRZYSMAKAMI
Podczas tradycyjnego odpustu w Sanktuarium Bł. Juty
w Bielczynach miejscowe KGW przy świetlicy przygotowało poczęstunek dla pielgrzymów.
Panie z KGW Bielczyny częstowały pysznym chlebem z serkiem twarogowym i szczypiorkiem oraz chlebem ze swojskimi
powidłami i dżemem. Nie zabrakło również domowych ciast.
Bardzo serdecznie dziękuję paniom: Justynie Bober,
Wiesi Latuszek, Małgosi Kucharskiej za upieczenie ciast oraz
paniom: Hani Loba i Bogusi Kowalskiej za pomoc przy stoisku
wystawienniczym naszego Koła.
Danuta Powaszyńska
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Przewodnicząca KGW

SPRAWY SAMORZĄDOWE
Sport w gminie

10. URODZINY GORZELNI
Turniej z zaprzyjaźnionymi drużynami, olbrzymi
tort, a właściwie dwa, goście i wspólna zabawa –
tak swoje dziesiąte urodziny świętowała
GORZELNIA z Głuchowa. Pod tą nazwą kryje się
drużyna siatkarska, która promuje swoją miejscowość
i jej mieszkańców nawet na szczeblu regionalnym.

Nazwa drużyny nie jest przypadkowa, nawiązuje bowiem do
historii miejscowości. We wsi Głuchowo, we wczesnych latach XX
wieku częścią majątku ziemskiego zarządzanego przez niemieckiego
właściciela była gorzelnia. Dzisiaj pozostały po niej tylko ruiny –
widoczny jest jedynie komin.
W urodzinowym turnieju siatkówki, zorganizowanym w sali sportowej miejscowego gimnazjum, udział wzięły drużyny: Junior Chełmża, Kończewice oraz dwie drużyny z Głuchowa: drużyna w obecnym
składzie i drużyna założycieli GORZELNI. Wygrana w turnieju tym
razem przypadła w udziale Juniorowi z Chełmży. Do pełni szczęścia
w tym dniu jubilatom zabrakło więc tylko zwycięstwa.
Założycielem GORZELNI przed 10 laty był Zenon Sadowski,
mieszkaniec Głuchowa, z zawodu wueﬁsta i zapalony sportowiec.
Podczas spotkania pan Sadowski sięgnął do wspomnień o drużynie
i jej działalności, sukcesach, porażkach i zawodnikach. Wspominał
udane mecze, wyjazdy, derby z zaprzyjaźnionymi drużynami.
Przez drużynę przewinęło się wiele osób, a tworzyli ją i tworzą nie
tylko sami mieszkańcy Głuchowa. Obecny skład to: Mirosław
Abramuk, Marek Kamiński, Bartłomiej Kamiński, Michał Brzezicki,
Jarosław Mazur, Mariusz Daszkowski, Piotr Orłowski, Szymon
Stasiorowski, Kamil Abramuk, Patryk Andrzejewski, Dawid Frąk,
Łukasz Nowicki, Kamil Kaźmierczak i Waldemar Nowicki –
Kierownik Drużyny. Podsumowując działalność drużyny GORZELNIA
nie wolno zapominać o zawodnikach, którzy w ciągu minionych 10
lat również wpisali się w jej historię, a są to panowie: Mariusz
Grubecki, Zenon Sadowski, Andrzej Karwowski, Jacek Lipowski,
Wojciech Rosiński, Tomasz Kałdonek, Wiesław Lewandowski,
KO
Wiesław Chudzik, Marek Grubecki i Bartosz Dudek.
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Bielczyny zaskakują

ZAMIAST ZAJĄCZKA –
BIEDRONKA
Mieszkańcy coraz
częściej zaskakują
niezwykłymi
dekoracjami swoich wsi.
Oprócz dekoracji
dożynkowych podziwiać
możemy inne
prawdziwe dzieła sztuki.
Wyobraźnia i kreatywność
autorów nie zna granic. W realizację swoich pomysłów mieszkańcy wkładają dużo serca i pracy. Przykładem może być dekoracja – biedronka, która ostatnio stanęła w centrum Bielczyn i jest niemałą, barwną atrakcją.
Biedronkę wykonało Koło Aktywnych Kobiet OD NOWA z Bielczyn. Czyż ona nie jest imponująca!
Gratulujemy pomysłu. KO

Dziedzictwo kulturowe

NA „SZLAKU KREDENSÓW
PRZESZŁOŚCI”
Z inicjatywy Stowarzyszenia Homo homini
ruszyła w gminie zbiórka zabytkowych przedmiotów
codziennego użytku i pamiątek rodzinnych.
Do powstałych w ten sposób zbiorów
doprowadzi nas „Szlak kredensów przeszłości”. Jest to kolejny ciekawy pomysł
Stowarzyszenia Homo homini na zachowanie i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chełmża.
Projekt, do którego zapraszamy mieszkańców naszej gminy polega na zgromadzeniu, wyeksponowaniu, opisaniu i udostępnieniu zwiedzającym historii regionu poprzez przedmioty codziennego użytku i rodzinne pamiątki pochodzące z konkretnych
miejscowości. Zebrane od mieszkańców pamiątki zostaną wyeksponowane w przygotowanych kredensach i stanowić będą integralną część wiejskich świetlic.
Na bazie świetlicowych kredensów zostanie opracowany
w wersji papierowej szlak pieszych wycieczek, by mogli z nich korzystać amatorzy lokalnych wędrówek pieszych, rowerowych i samochodowych. Projekt realizowany będzie w siedmiu wsiach,
czyli w przygotowywany „Szlak kredensów przeszłości” włączonych zostanie siedem świetlic wiejskich. Rezultatem „Szlaku...”
będzie zachowanie i udostępnienie przedmiotów – materialnych
dowodów przeszłość oraz pokazanie poprzez zgromadzone zbiory, że w wybranych miejscach było i jest ciekawie. Wszelkie koszty
związane z realizacją pomysłu zostaną sﬁnansowane przez
Muzeum Historii Polski. Inicjatywa będzie także współﬁnansowana przez sołectwa uczestniczące w projekcie.
Osoby, które chciałyby przekazać jakiekolwiek pamiątki
czy zbiory do tworzonych „kredensów przeszłości” proszone są
KO
o kontakt pod numer tel. 606183696.
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Sprawy samorządowe

Promocja książki

HISTORIA BŁOGOSŁAWIONEJ
SPISANA

SPRAWY URZĘDOWE PRZEZ
INTERNET
Każda sprawa, którą obywatel załatwia w różnych
urzędach może zostać załatwiona szybko i sprawnie.
A pomóc ma w tym tzw. profil zaufany.
Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy
administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
Profil zaufany – Co to takiego? To bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji m.in. ePUAP,
CEIDG – gdzie załatwimy wszelkie sprawy związane z działalnością
gospodarczą czy ZUS, gdzie na bieżąco monitorować stan swojego
ubezpieczenia czy wysokość przyszłej emerytury.
Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty
elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych.
„Urząd Gminy Chełmża wkrótce udostępni 30 formularzy do załatwienia spraw elektronicznie. Od dawna udostępniona jest także możliwość złożenia do Urzędu wniosku ogólnego, co umoż-iwia
załatwienie niemal każdej sprawy elektronicznie” – informuje Ewa
Lewandowska z Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
UG Chełmża.
Aby założyć profil zaufany wystarczy najpierw założyć konto
użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl) , z którego
wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnie,
w terminie 14 dni od wysłania wniosku należy udać się do Urzędu
Gminy Chełmża, pok. nr 15 – tutaj urzędnik na podstawie dowodu
osobistego zweryfikuje poprawność danych, a następnie wyda
potwierdzenie założenia profilu zaufanego.
„Pierwszych 150 osób, które założą profil zaufany i dokonają
jego potwierdzenia w Urzędzie Gminy Chełmża otrzyma upominek” – do założenia profilu zaufanego zachęca mieszkańców
Gminy Chełmża Ewa Lewandowska z UG Chełmża.
Podsumowując – profil zaufany jest dla każdego, jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl,
wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek,
podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek
do urzędu. Co najważniejsze – rozwiązanie to jest darmowe.
KO

Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie realizuje
projekt „Błogosławiona Juta – kobieta średniowiecza. Selige
Ju a – Frau des Mi elalters”, który otrzymał grant ﬁnansowy przyznany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.
Partnerami tego ciekawego projektu są: Stowarzyszenie Budowy
Kopca „ZIEMIA POLAKÓW” oraz Polsko – Niemiecka Współpraca
Młodzieży Geschwister – Scholl – Gymnasium Sangerhausen.
Dzięki pozyskanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu
i doﬁnansowaniu przez Samorząd Gminy Chełmża powstała publikacja o Bł. Jucie w języku polskim i niemieckim.
Premiera książki odbyła się 12 maja 2015r. w Międzynarodowym
Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu.
KO

Czysta Gmina

WIOSENNE PORZĄDKI
W kwietniu br. przeprowadzono na terenie
gminy akcję „Wiosenne porządki”. W ramach
podjętych działań zebrano ok. 5 ton odpadów. W akcji
uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw.
Transportem odpadów zebranych w ramach akcji „Wiosenne
porządki” zajęła się ﬁrma „WODKAN” Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco można przekazać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, takie jak: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier,
tektura, bioodpady, w tym odpady zielone, popioły, przeterminowane lekarstwa, chemikalia, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie, akumulatory i opony.
W/w odpady zalegające w gospodarstwach można dostarczać do
ZGK w godzinach otwarcia Punktu:
Poniedziałek - piątek w godz. 10.00 – 18.00,
sobota w godz. 10.00 - 14.00.
Korzystanie z PSZOK-u jest dla mieszkańców Gminy Chełmża
nieodpłatne.
Wszystkim osobom zaangażowanym
w utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
serdecznie dziękujemy.
Anna Krupska

Kondolencje
Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki
Radnemu Gminy Chełmża Januszowi Iwańskiemu
składają

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Browina
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Inwestycje w gminie

NIEODPARTA POKUSA
Jest coś czego nie
lubię bardziej od
szpinaku,
to bieganie.
Naprawdę wolę rąbać
drewno, nosić w wiadrach
wodę ze studni ale bieganie to nie dla mnie.
Przynajmniej tak uważałem do niedawna, nie
żebym zaczął biegać, ale ścieżki na terenie naszej gminy zaludniły się
biegaczami wśród których często, oj bardzo często można spotkać
przedstawicielki tej ładniejszej płci. Jeśli one mogą to może, i ja i Ty.
Zawsze można połączyć ruch z kontemplacją piękna – w ruchu.

PRZESTAJĘ OGLĄDAĆ TV
Od pewnego czasu
w programach
telewizyjnych dużo
miejsca zajmuje
problem sylwetki
i zdrowego trybu życia.

NASZA PRZESZŁOŚĆ
Nasza historia była trudna lecz
piękna. Nie wolno nam zapominać
o tym co nas spotkało w przeszłości
choćby dlatego by wyciągać z tego
wnioski. Dlatego dbamy też o pomniki minionych epok, aby ciągle nam
przypominały o tym, co dla naszej
historii ważne.
Odnawiamy więc obiekty mówiące o walce i martyrologii naszych
mieszkańców (foto: Nowa Chełmża).

Wiele inwestycji
w naszej gminie
dobrze świadczy
o ściąganiu
funduszy na nasz
teren.
Wszystkim tym budowom brakuje jednak
wisienki na torcie.
Takim ozdobnikiem
są coroczne nasadzenia, które upiększają i otaczają powstałe
pomniki architektury użytkowej. Również niedawno powstała
wioska rybacka na Strużalu doczekała się nasadzeń. Gołej ziemi już
nie będzie. Za to w przyszłości cieszyć nas będzie zieleń drzew,
zapach kwiatów i śpiew ptaków... wzruszyłem się więc kończę.

DESZCZOCHRON
Nie ma nic
gorszego
niż zimny prysznic
po wspaniałej
zabawie.

Wiem o czym piszę, bo
sam straciłem 0,5 kg w ciągu
5 sekund (ściągnąłem buty),
ale nie o tym chciałbym pisać. Mamy coraz więcej możliwości, aby
pokazać tym tam w telewizji, że my też potraﬁmy, bo jest coraz
więcej miejsc gdzie możemy dbać o swoją formę ﬁzyczną.
Ostatnio Dźwierzno wzbogaciło się o elementy siłowni
zewnętrznej, a więc powodzenia i wytrwałości.

Śmiało można powiedzieć że,
taki jest naród jak go
ukształtowała historia.

GOŁO, ALE NIEWESOŁO

Wyobraźcie sobie
jak rozpaleni zabawą
w świetlicy wiejskiej
wychodzicie odetchnąć
świeżym powietrzem a tutaj deszcz, można nabawić się szoku
termicznego i skutki mogą być opłakane nie tylko przez deszcz.
Brygada budowlana wyszła naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców Liznowa i teraz przed wejściem do świetlicy pojawiło się gustowne zadaszenie. Ładne i praktyczne staje się coraz
częściej dewizą naszych budowlańców.

CORAZ OSZCZĘDNIEJ
Środowisko naturalne jakie
jest każdy widzi.
Musimy dbać o to by nie doprowadzać do jego degradacji, by
służyło nie tylko nam ale i naszym
dzieciom. W trosce o nie i o naszych mieszkańców trwa obecnie
wymiana lamp ulicznych na energooszczędne, tak jak na zdjęciu
w Dziemionach.

SPECJALIŚCI OD BOTOKSU
Zastanawialiście się co dzieje się z budynkami, z których wszyscy korzystamy, gdy ich „wdzięk” już przeminie?
Niezależnie od tego, czy jest to dom mieszkalny, remiza czy świetlica, wszystko
kiedyś potrzebuje li ingu. I właśnie w tym momencie na arenę wkraczają lekarze
z brygady budowlanej.
Teraz taką operację odmłodzenia przechodzą świetlica i remiza w Grzegorzu.
Jasna elewacja kusi i woła niczym młode dziewczę w tataraku nad brzegiem jeziora,
więc może warto skorzystać ?
Opr. K. Makowiecki
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Strażacy w Częstochowie

Rekreacja w gminie

LICZNIK DLA ZDROWIA BIJE
Grupa mieszkańców konsekwentnie uczestniczy
w gminnym projekcie „SPORT I REKREACJA
DLA WSZYSTKICH – ZDROWIE DLA KAŻDEGO”.

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
26 kwietnia 2015 br. odbyła się
VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę.
Takie pielgrzymki odbywają się co 5 lat. Wczesnym rankiem
mieszkańcy z Szerokopasu, Dźwierzna, Grzegorza, Kuczwał, Skąpego
i Chełmży wyruszyli do Częstochowy. Było nas łącznie 50 druhen
i druhów. Podczas podróży przewodniczył nam niezastąpiony ks.
kapelan Zbigniew Koślicki.
To co zobaczyłem po przybyciu do Częstochowy przerosło nas
wszystkich. Tysiące pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski, 174 orkiestry grające pod batutą
jednego kapelmistrza. Uroczystości celebrował ks. abp. Sławoj Leszek
Głódź. Obecni podczas uroczystości byli także Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier Ewa Kopacz, Minister Spraw Wewnętrznych Ewa Piotrowska, Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej i Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Waldemar Pawlak. Cała uroczystość była wielką lekcją
historii oraz patriotyzmu i pozostanie niezapomnianą przez uczestników wyjazdu do końca życia.
W. Żółtowski

Wyniki konkursu

KONKURS „25 LAT GMINY
CHEŁMŻA”
ROZSTRZYGNIĘTY
Na konkurs wpłynęło siedem rozwiązań, z czego cztery były
prawidłowe.
Trafnych odpowiedzi udzielili i nagrody otrzymali:
Pp. Joanna Busza – Zygmunt z Kuczwał,
Pp. Ilona Tomaszewska z Dźwierzna,
Pp. Natalia Baczewska z Dźwierzna,
Pzespół pracowników UG Chełmża – Referat PIR.
Wszystkim gratuluję i zachęcam czytelników KURENDY
do udziału w kolejnych konkursach.

Wszystkie wycieczki w ramach projektu koordynuje Maria
Bulińska. A poniżej opis tego, co odnotował już licznik dla zdrowia uczestników wspomnianego projektu:
Rozpoczęcie sezonu kijkowego odbyło się 22 marca w Kiełbasinie. Serdecznie dziękujemy Pani Sołtys Ewie Kasprzak oraz
Radzie Sołeckej za przygotowanie trasy oraz poczęstunek. Trasa
liczyła 10 km, w którą wyruszyło 28 uczestników.

W niedzielę 12 kwietnia 18 uczestników wyruszyło w trasę
liczącą 14 km, z Chełmży do Browiny i z powrotem. W Browinie,
w świetlicy Sołtys Wiśniewski wraz z KGW przygotował poczęstunek. Miło nam tam było, ale musieliśmy wrócić do Chełmży.
26 kwietnia br. wyruszyliśmy w trasę nordic - walking, która
liczyła 14 km i wiodła od Chełmży przez Kończewice, Głuchowo
i Bielczyny. W rajdzie uczestniczyło 37 osób. Mieliśmy możliwość
zwiedzenia kaplicy bł. Juty w Bielczynach. Koło Kobiet Aktywnych
OD NOWA z Bielczyn przygotowało dla nas niespodziankę – pyszny poczęstunek w postaci swojskich wyrobów. Humory nam dopisywały. Wyczuć można było serdeczną i życzliwą atmosferę,
a pogoda także była dobra.
W niedzielę 17 maja br. wyruszyliśmy tym razem na wycieczkę rowerową do Łubianki, gdzie odbywał się Fes wal Kaszy.
Trasę 23 km udało nam się przejechać bez deszczu, chociaż doM. Bulińska
kuczał silny wiatr. Grupa liczyła 20 osób.

K. Orłowska

Redaktor Naczelna KURENDY
Poprawne odpowiedzi:
fot. 1 – Droga w Mirakowie
fot. 2 – Pastorówka w Zelgnie
fot. 3 – Zalesie, rozbudowa ośrodka
fot. 4 – Brąchnówko, świetlica wiejska
fot. 5 – Kończewice, obecnie bydynek
mieszkalny, dawny hotel IHAR
fot. 6 – Zalesie, plaża główna
fot. 7 – Pluskowęsy, świetlica
fot. 8 – Skąpe, centrum wsi
fot. 9 – Dźwierzno, świetlica wiejska
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Wieści z bibliotek

ŚWIATOWY DZIEŃ Z KSIĄŻKĄ

BIBLIOTEK SZAŁ W ZELGNIE

23 kwietnia obchodziliśmy organizowany przez Unesco
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji
biblioteki gminne przygotowały dla swych czytelników
moc atrakcji.

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie z podległymi bibliotekami w Głuchowie, Grzywnie i w Skąpem obchodziła swoje doroczne święto w dniu 8.05.br.
· Biblioteka w Skąpem zorganizowała dla dzieci zajęcia
edukacyjno – plastyczne, dzieci wykonały regulamin poszanowania książki, odgadywały tytuły bajek na podstawie ilustracji oraz
fragmentów tekstu. Najmłodsi z Klubu Malucha Cikusie wysłuchali przepięknej bajki o Tupciu Chrupciu. Wszystkie dzieci wykonały własnoręcznie zakładki do książek.
Dla każdej osoby dorosłej odwiedzającej w tym dniu bibliotekę Pani Bibliotekarka dołączała przepiękną różę.

· Biblioteka w Głuchowie w tym dniu gościła dzieci z Oddziału „O” z Głuchowa. Maluchy uczestniczyły w zajęciach
edukacyjno – plastycznych. Dzieci wysłuchały bajeczki o Tupciu
Chrupciu i Tygrysku i własnoręcznie wykonały zakładki do książek.
Na zakończenie otrzymały słodki poczęstunek.
Natomiast każda osoba dorosła wypożyczająca w tym dniu
ksiażkę otrzymała zakładkę do książki upamiętniającą ten dzień.

· Biblioteka w Grzywnie – w tym dniu dzieci z Punktu Przedszkolnego w Grzywnie odwiedziły placówkę. Najmłodsi czytelnicy uważnie przeglądali nowości książkowe dla dzieci i zgodnie
stwierdziły, że książka zabiera w świat przygody i fantazji.
Na koniec spotkania mali czytelnicy otrzymali zakładki do
Iwona Majewska
książek i słodycze.

Wszystkie zaplanowane na ten dzień atrakcje odbyły się na terenie amfiteatru w Zelgnie w otoczeniu zabytkowej pastorówki –
siedziby Biblioteki Samorządowej. W programie święta było wiele
atrakcji: parada kukiełkowa z Wróżką Szczudlarką, występy i prezentacje artystyczne najmłodszych czytelników, występ teatralny pt.
„LOT” i ... niespodzianki dla dorosłych czytelników.

Tak zorganizowana impreza w Zelgnie, w której uczestniczyły
wszystkie gminne biblioteki, zainaugurowała tegoroczny Tydzień Bibliotek w Gminie Chełmża.
W Święcie Bibliotek w Zelgnie wzięły udział dzieci ze szkół gminnych, dzieci z Klubu Malucha CIKUSIE z rodzicami, nauczyciele i czytelnicy. Były wspólne zabawy i oczywiście obowiązkowe zwiedzanie
Centrum Kultury i Tradycji w Zelgnie: biblioteki i Pracowni Malwa.
Podczas Tygodnia Bibliotek m.in. zorganizowano w Bibliotece w Zelgnie spotkanie z autorką książek dla dzieci – Elizą Piotrowską. Także
Filie zapraszały czytelników do wypożyczania i czytania książek, a w
zamian aktywni czytelnicy otrzymali pamiątkowy kubek biblioteczny.
Gminne biblioteki znajdują się w Zelgnie, Grzywnie, Głuchowie
oraz Skąpem. Pracownicy tych instytucji chętnie i aktywnie wspierają lokalne organizacje, służą pomocą włączając się w organizacje
imprez gminnych i lokalnych i w realizację wielu projektów, współpracują ze szkołami i przedszkolami, są miejscem spotkań mieszkańców. „Rola bibliotekarza jest nieoceniona, bo z biegiem czasu bibliotekarz to już dzisiaj nie tylko osoba wypożyczająca książki, ale aktywny działacz kulturalny, inicjator działań w małych społecznościach
i animator życia na wsi, aktywnie współpracujący z Radą Sołecką,
Radnym, Samorządem i mieszkańcami” – podkreśla rolę lokalną pracowników bibliotek Justyna Błaszczyk, Dyrektor Bibliotek.
Biblioteki Gminne zmieniają swoje oblicze i powoli stają się bibliotekami nowoczesnymi, na miarę XXI wieku. Zapewne wiele w tym pomogły środki Unii Europejskiej. „Zupełnie nowe wnętrze posiada biblioteka w Grzywnie, a jak chcemy poczuć się wyjątkowo, to zapraszam do Biblioteki w Zelgnie. Wnętrze tej biblioteki ma swoją duszę.
Czytelników może przenieść w odległe czasy. Dawne Zelgno i jego
mieszkańców możemy poznać z dużych, starych fotograﬁi” – dodaje
Dyrektorka.
KO
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Dzień Dziecka w Gminie

MIKI I MINI W NAWRZE

KOLOROWO W STAREJ SZOPIE

Spotkania mieszkańców

SENIORZY POCZULI MAJ
Majowe spotkanie seniorów to coroczna impreza, która od
lat organizowana jest w Gminie Chełmża. Jest to jedna
z niewielu okazji, kiedy najstarsi mieszkańcy Gminy mogą
się spotkać, porozmawiać, powspominać i spędzić miło czas
przy muzyce.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej i miejscową Szkołę Podstawową, a sﬁnansowane przez Samorząd Gminy Chełmża. Jak zwykle organizatorzy postarali się, aby
program spotkania był ciekawy dla przybyłych gości. Była muzyka i tańce, a goście doradzali seniorom. Tym razem była mowa o bezpieczeństwie w gospodarstwie domowym oraz gdzie należy ubiegać się o dopłatę do leków. Z kolei panie pielęgniarki z Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie zachęcały do skorzystania z pomiaru ciśnienia oraz poziom cukru we krwi.
10
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Tak jak w latach
ubiegłych, tak i w tym
roku nie zawiedli zaproszeni goście.
Udział w spotkaniu wzięli: ppłk Edward Kaniecki – dowódca dywizjonu zabezpieczenia CSAIU w Toruniu, podinsp. Jan
Czyżniewski – Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży,
st. kpt Wojciech Wojciechowski – Dowódca JRG PSP w Chełmży,
radni Gminy Chełmża: Stanisława Stasieczek, Mirosław Trzpil,
Danuta Powaszyńska, Henryk Fałkowski, Małgorzata Frąk,
Sołtys Grzywny Marcin Grzeszczak i Hanna Dorenda – Dyrektor
SP Grzywna. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Jacek
Czarnecki, który życzył seniorom udanego spotkania i dobrej zabawy. Pan Wójt wyraził również radość z tak dużego zainteresowania imprezą, o czym świadczyła frekwencja na sali.
Spotkanie seniorom umiliły występy artystyczne. Popis swoich
umiejętności wokalnych i tanecznych dali uczniowie SP w Grzywnie. Młodzi artyści zachwycili wszystkich zebranych. W dalszej
części spotkania publiczność bawił popularny artysta toruńskiej
sceny muzycznej Andrzej Kuba Kubacki. W trakcie spotkania seniorzy delektowali się słodkimi pysznościami przy gorącej kawie
i herbacie. Wiele emocji wywołała także loteria fantowa, podczas
której rozlosowano cenne i praktyczne upominki, sﬁnansowane
przez niektóre sołectwa. Słodki poczęstunek, doskonała muzyka i
przyjemne towarzystwo sprawiły, że ten dzień na długo pozoKO
stanie w pamięci niejednego seniora.

DZIEJE SIĘ W GMINIE
Grzywna stolicą muzyki weselnej

BRAWA DLA BRAVI!
BRAVI, zespół z Piotrkowa Kujawskiego,
wygrał sobie aż dwie nagrody w II Przeglądzie Zespołów i Kapel Weselnych Grzywna’ 2015.

O jednej z nagród zdecydowało jury konkursowe, a o drugiej
– publiczność. A było o co zagrać podczas tegorocznego przeglądu, bo organizatorzy przewidzieli: NAGRODĘ GŁÓWNĄ obejmującą dyplom Wójta Gminy Chełmża, nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł i nagrodę rzeczową oraz NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI
– dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Tym razem na
scenie wystąpiły trzy zespoły: AXEL z Torunia, METRUM z Ostrowa i BRAVI z Piotrkowa Kujawskiego. Zespoły zaprezentowały
utwory, które zwyczajowo grane są na weselach.
Usłyszeliśmy bardzo różnorodny repertuar, ciekawe aranżacje,
bardzo dobre wykonanie. Mimo chłodnej pogody, publiczność
bawiła się wspaniale w rytm granej muzyki. Przegląd Kapel i Zespołów Weselnych w Grzywnie – to wydarzenie już po raz drugi
przyciągnęło zespoły, które chciały pokazać, że jeśli chodzi o oprawę muzyczną wesela, to są najlepsze. Podczas imprezy przewidziano ciekawe nawiązujące do tradycji weselnych konkursy dla
publiczności oraz atrakcje dla dzieci. Z dużym zainteresowaniem ze
strony najmłodszych spotkał się strażacki tor sprawnościowy, który
udostępniła na czas Przeglądu... PSP z Torunia. Organizatorami
imprezy byli Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i miejscowi
Radni Gminni – Mirosław Trzpil i Grzegorz Garwoliński.
Zabawa w plenerze trwała do późnych godzin nocnych
przy muzyce tegorocznego Laureata
Przeglądu – Zespołu
KO
BRAVI.
Zespołom i publiczności dziękujemy. Do zobaczenia już za rok!

MAJ’ 2015

Konkurs Piosenki

ŚPIEWAJĄCO PO ANGIELSKU
Wiele znanych piosenek wykonali uczestnicy I Festiwalu
Piosenki Anglojęzycznej o Nagrodę Wójta Gminy Chełmża,
który odbył się wczoraj w Szkole Podstawowej
w Kończewicach. Na scenie zaprezentowało się 16 solistów
ze szkół w gminie.

Młodzi śpiewacy musieli popisać się nie tylko dobrym głosem,
ale również znajomością języka angielskiego, bo prezentowaną piosenkę trzeba było wykonać w języku angielskim. Na wszystkich
czekały dyplomy i upominki, a najlepsi otrzymali nagrody. Występy
oceniało jury w składzie: Nikodem Sołtys – prezes Chóru Święta
Cecylia w Chełmży, Ewa Pudo – Sekretarz Gminy Chełmża i nauczycielki języka angielskiego: Małgorzata Syrocka i Barbara Kowalewska.
Po stronie publiczności zasiadła młodzież miejscowej SP w Kończewicach, przybyli rodzice i nauczyciele solistów uczestniczących we
wspomnianym konkursie. Konkurs odbył się w trzech kategoriach –
szkoła podstawowa: kl. I-III i kl. IV-VI oraz gimnazjum.
Pierwsze miejsce i nagrodę Wójta Gminy Chełmża wyśpiewały:
Celina Matecka z Małej Szkoły w Brąchnówku (kat. kl. I-III), Aneta
Błażejczyk ze SP w Sławkowie (kat. kl. IV-VI) i Oliwia Wiśniewska
z Gimnazjum w Głuchowie. Według Jury wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom wykonania przygotowanych na konkurs
piosenek. Laureatki otrzymały atrakcyjne nagrody: zegarki z odtwarzaczami mp4. Pozostali uczestnicy za udział oraz wysiłek włożony
w przygotowanie do konkursu uhonorowani zostali wyróżnieniami
oraz upominkami w postaci okolicznościowych kubków.
Organizator – Szkoła Podstawowa w Kończewicach zaproponował, aby konkurs ten odbywał się co dwa lata i na stałe zapisał się
w kalendarzu imprez gminnych. Pomysłodawczynią konkursu jest
Katarzyna Ziółkowska – nauczycielka religii, plastyki i muzyki w SP
KO
Kończewice.

na zdjęciu Celina Matecka z Małej Szkoły w Brąchnówku
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Dzień
Dawcy Szpiku
31 maja 2015 r.
Nawra
Kto może zostać dawcą? Każdy zdrowy człowiek pomiędzy
18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej
nadwagi).
Udzielamy wstępnego wywiadu medycznego, wypełniamy formularz z danymi 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 ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.
Rejestracja w bazie dawców jest bezpłatna. Jednak jej koszt
wynosi 250 zł. Fundacja DKMS Polska potrzebuje wsparcia
finansowego, by pokryć koszty rejestracji, dlatego jeśli możesz
sfinansuj częściowo jej koszt.
Darowiznę można przekazać na nr konta:
86 1240 6292 1111 0010 4159 8437

USŁUGI – KOWAL
Warsztat kowalski Wojciecha Piaseckiego
w Kończewicach (lokalizacja: Kółko Rolnicze)
oferuje usługi dla rolników – wykonuje kucie lemieszy.

DOM na SPRZEDAŻ
Pluskowęsy k/ Chełmży.

Tel. 782119193
Do sprzedaży dom mieszkalny, działka 35 arów.

UWAGA – Deratyzacja
Przypominamy – zgodnie z regulaminem utrzymania porządku
i czystości w naszej gminie, każdy mieszkaniec zobowiązany

jest do wyłożenia trutki przeciwko gryzoniom.
Jednocześnie proponujemy, by akcję wydłużyć na miesiąc.

GAZETA GMINY CHEŁMŻA, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, tel. 56 675-60-76, fax 56 675-60-79
e-mail: kurenda@gminachelmza.pl
Wydawca: Urząd Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl
Zespół redakcyjny: Katarzyna Orłowska (redaktor naczelny)
Druk: Zakład Produkcyjno-Usługowy "Drukarnia", 86-200 Chełmno, ul. Rycerska 19
Nakład: 1500 egz.
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