
Stowarzyszenie Homo 
homini w Chełmży w ramach 
projektu „Szlak Kredensów 
Przeszłości” wydało mapę 
turystyczną promującą pow-
stały szlak. To nowa propo-
zycja dla turystów przebywa-
jących na terenie gminy. Mapa dla chcących odwiedzić kredensy 
z historycznymi zbiorami dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia 
Homo homini w Chełmży. Szlak promuje także inne atrakcje turys-
tyczne zlokalizowane w miejscowościach położonych na tym szlaku.
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W  plebiscycie Gazety Pomor-
skiej aktywne gospodynie z Kiełba-
sina wypadły najlepiej spośród kół 
powiatu toruńskiego i zdobyły tytuł 
Najpopularniejszego Koła Gospodyń 
Wiejskich na Kujawach i Pomorzu. 
Panie w plebiscycie zebrały 1040 gło-
sów poparcia. Podsumowanie ple-
biscytu odbyło się podczas woje-

wódzkich dożynek w Kowalewie Pomorskim.

Nasz mieszkaniec z Kuczwał – Łukasz Kowalski został zwycięzcą 
II Maratonu Pływackiego o Puchar Wójta Gminy Chełmża. Zawodnik 
Jezioro Chełmżyńskie na dystansie długim – 12 km – przepłynął 
w czasie 3 godz. 49 min. Średni czas pokonania dystansu długiego 
wynosi około cztery i pół godziny. Udział w maratonie wzięło 16 
zawodników, w tym jedna kobieta.

SUKCESY NASZYCH 
MIESZKAŃCÓW

Wrzesień upłynął mieszkańcom i naszemu samorządowi 
pod znakiem wielu sukcesów. Przyniosły one nie tylko 
rozgłos samym zwycięzcom, ale i zarazem całej Gminie 
Chełmża. Pozostaje nam być z tego tylko dumnym i życzyć 
kolejnych, tak udanych osiągnięć wszystkim laureatom.

Koło Gospodyń Wiejskich ze Strużala było współorganiza-
torem stoiska promocyjnego Powiatu Toruńskiego podczas te-
gorocznych dożynek wojewódzkich w Kowalewie Pomorskim. 
Stoisko powiatu zajęło I miejsce pośród obecnych powiatów. 
Gospodynie ze Strużala dożynkowych gości podejmowały swoją 
sztandarową potrawą – domowymi pierogami. W ten sposób 
uruchomiona „Pierogarnia Powiatu Toruńskiego” przyczyniła się 
podczas dożynek wojewódzkich do sukcesu Powiatu Toruńskiego. 

Opr. K.Orłowska;  Fot. K.Orłowska i nadesłane

Wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców Strużala 
w tym roku nagrodzony został dwukrotnie. Ta tradycyjna korona 
za najładniejszy wieniec została uznana w konkursie gminnym 
„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy i Ozdoba Dożynkowa – Kiełba-
sin 2015”. Następnie wieniec powtórzył swój sukces w konkursie 
wojewódzkim. 
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ű KGW KIEŁBASIN 
NAJPOPULARNIEJSZE 

ŁUKASZ NAJLEPSZYM PŁYWAKIEM 

STRUŻAL Z NAJPIĘKNIEJSZYM WIEŃCEM

PIEROGI ZE STRUŻALA NAJLEPSZE 

Gmina Chełmża została uhonorowana presti-
żowym certyfikatem w ogólnopolskim konkursie 
„Gmina przyjazna rowerzystom”. Certyfikat Wójt 
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki odbierze 25 wrześ-
nia podczas Międzynarodowych Targów Rowero-
wych Kielce Bike Expo.

ű NASZA ROWEROWA GMINA

NOWY PRODUKT  
TURYSTYCZNY

Drużyna reprezentująca 
Gminę Chełmża w składzie: 
Wójt Gminy Chełmża Jacek 
Czarnecki i Michał Krute-
lewicz zajęła I miejsce w V-
tych Samorządowych Rega-
tach Żeglarskich „KRAJNA 
CUP” Pływajmy Razem o Pu-
char Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko – Pomorskie-
go. Regaty odbyły się w Sępólnie Krajeńskim.

PUCHAR 
W „KRAJNA CUP”

ű

ű
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CZAS NA STRATEGIĘ

PROJEKT NA FINISZU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Gotyku (LGD) pracuje nad nową 
strategią rozwoju obszaru gmin wiejskich Chełmża, Łubianka, 
Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża na najbliż-
sze lata 2016-2023. W pierwszym zzaplanowanych spotkań 
konsultacyjnych udział wzięli mieszkańcy Gminy Chełmża. 

Prawie cztery miesiące pracy, siedem 
zabytkowych kredensów w siedmiu różnych  
świetlicach wiejskich na obszarze Gminy 
Chełmża wypełnionych niezliczonymi  pamiątkami 
i na chwilę obecną już ponad 300 osób odwiedzających –  
to efekt zrealizowanego przez Stowarzyszenie Homo 
homini projektu pn. „Szlak Kredensów Przeszłości”.

Głównym celem spotkania było omówienie przez Wiceprezes 
Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku Mariolę Epa – Pikuła głównych 
źródeł finansowania założeń, które 
wpisane zostaną w strategię oraz moc-
nych i słabych stron obszaru objętego 
strategią.

W ramach planowanej strategii na 
lata 2016-2023 LGD będzie dyspono-
wała środkami na rozwój społeczny 
i gospodarczy obszaru. Dostępne będą 
m.in. premie na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej, dofinansowanie 
do rozwoju mikro i małych firm oraz 
przetwórstwa, rewitalizację przestrze-
ni publicznej czy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych miesz-
kańców. Mieszkańcy w sposób bezpośredni lub pośredni skorzystają
z przyszłych środków UE. 

W Skąpem 16.09. odbyło się spotkanie podsumowujące wspom-
niany projekt. Udział w spotkaniu wzięli zarówno realizatorzy projektu 
z poszczególnych miejscowości, darczyńcy historycznych przedmio-
tów i pamiątek, lokalni samorządowcy, nauczyciele, przedstawiciele 
organizacji społecznych, uczestnicy grupy kijkowo – rowerowej. Pre-
zentacji  inicjatywy dokonała Prezes Stowarzyszenia Patrycja Pleskot,  
a Wiceprezes Kamila Kachniarz powiedziała o efektach, jakie przyniósł 
do tej pory projekt. Jednym z elementów towarzyszących realizacji 
projektu były wycieczki pieszo – rowerowe do „kredensowych” miej-
scowości. Udział w nich brali zarówno dorośli 
jak i dzieci, co nie jest bez znaczenia dla po-
wodzenia projektu. „Nastąpiła niesamowi-
ta integracja międzypokoleniowa. Uczestni-
cząc w wycieczkach, mogliśmy sami przeko-
nać się, jak miło jest spędzić czas w tak mie-
szanym towarzystwie” – stwierdziła Kamila 
Kachniarz, koordynator projektu.

Siedem przygotowanych ekspozycji his-
torycznych znajdujących się w miejscowoś-
ciach: Bielczyny, Kończewice, Kiełbasin, 
Sławkowo, Strużal, Skąpe, Witkowo opisa-
ne i wyrysowane zostało na mapie Gminy Chełmża, która w wersji 
wydrukowanej stanowi przewodnik turystyczny dla zaintereso-
wanych powstałym szlakiem. 

Stowarzyszenie Homo homini zrealizowało projekt w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra 2015”, którego ideą było zgro-
madzenie w starych kredensach na terenie siedmiu wsi Gminy 
Chełmża, przedmiotów użytku codziennego, „opowiadających” 
historię Małej Ojczyzny i ludzi żyjących tu, teraz lub kiedyś.

Projekt sfinansowany został przez Muzeum Historii Polski, 
Samorząd Gminy Chełmża, Stowarzyszenie Homo homini i pry-
watnych darczyńców. Do realizacji projektu przyczynili  się także 
prywatni sponsorzy i członkowie Stowarzyszenia.

Projekt „Szlak Kredensów Przeszłości” to debiutancki pro-
jekt Stowarzyszenia z nowym składem Zarządu, który pracę roz-
począł w marcu br. Projekt od razu zyskał szerokie grono osób za-
angażowanych, co pozwoliło na jego pomyślną realizację. Pozo-
staje tylko życzyć obecnemu Zarządowi Homo homini kolejnych 
tak udanych i zarazem potrzebnych inicjatyw.

„Jeżeli zrobimy dobrą strategię, to na obszar LGD  będziemy 
mogli otrzymać pieniądze w granicach 12-13 mln zł” – powiedział 
podczas spotkania Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Wśród 
takich beneficjentów jak samorząd czy przedsiębiorca znajdą się 
także małe organizacje społeczne. Strategia ma odpowiadać na 
ludzkie potrzeby i ludzkie problemy. Zatem zainteresowani miesz-
kańcy mogą włączać się w przygotowanie strategii. Strategia jest 
opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ra-
mach tzw. RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 
dlatego liczyć się będzie opinia jak najszerszego grona miesz-

kańców obszaru LGD. 
Spotkania z mieszkańcami jak to 

w Kończewicach, to jedna z form 
konsultujących ten dokument. Swoją 
opinię można także przekazać po-
przez wypełnienie ankiet dostępnych 
na stronie: 

Można również skorzystać z indy-
widualnych konsultacji w biurze LGD 
(pałac w Brąchnówku gm. Chełmża) 
w poniedziałki i środy w godzinach 

10.00-14.00. Kontakt do biura: 
                       tel. (56) 610 80 17, tel. kom. 607 745 091 
                       e-mail:  biuro@ziemiagotyku.com

LGD Ziemia Gotyku 2016-2023

Szlak Kredensów Przeszłości

www.lgd.ziemiagotyku.com

KO

K.Orłowska

„Szlak Kredensów Przeszłości” w formie mapy dostępny jest 
w siedzibie Stowarzyszenia Homo homini w Chełmży, 
ul. Wodna 2 lub w biurze promocji UG, pok. nr 6.

Fot. 1 – Uczestnicy spotkania przybyli z wielu miejscowości z gminy, 
nie tylko z tych wsi gdzie znajdują się zabytkowe kredensy

Fot. 2  – od lewej: koordynatorka projektu i Wiceprezes Stowarzyszenia 
Kamila Kachniarz, Prezes Stowarzyszenia Patrycja Pleskot i autorka projektu Ewa Czarnecka

mailto:biuro@ziemiagotyku.com
http://www.lgd.ziemiagotyku.com
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ZASTANAWIASZ SIĘ 
NAD ROZPOCZĘCIEM 

DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ?

Nie zwlekaj! Gmina Chełmża przygotowała pakiet rozwią-
zań dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Przedsiębiorczość

Już niemal pięćset zapisów dokonano w Gminnym
Systemie Powiadamiania SMS'ami. Największym 
zainteresowaniem cieszą się grupy: „Ostrzeżenia i za-
grożenia”, „Utrudnienia i awarie” oraz „Imprezy 
kulturalne i sportowe”.

  Od początku czerwca gdy uruchomiono system wysłano do 
odbiorców w różnych grupach tematycznych blisko 920 SMS'ów. 
Informowaliśmy m.in. o zagrożeniach, uroczystościach, upływa-
jących terminach składania wniosków.

Wysyłane informacje i powiadomienia SMS do mieszkańców 
nie powodują żadnych kosztów dla mieszkańca. Osoba reje-
strująca ponosi koszt związany z rejestracją, który wynosi tyle ile 
wysłanie standardowego SMS'a u swojego operatora. 

Zapis do bazy powiadomień jest otwarty – sposób zapisu 
oraz dostępne grupy zostały opisane na stronie internetowej 

www.gminachelmza.pl zakładka „System powiadamiania SMS”.

Dzięki temu już na starcie swojej firmy możesz liczyć na benefity, 
które sprawią, że łatwiej utrzymasz się na rynku. 

Serdecznie zapraszamy osoby, które planują rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej do udziału w spotkaniu szkoleniowym, na któ-
rym eksperci powiedzą Ci:
► co zrobić, żeby rozpocząć działalność gospodarczą – jakie 
formalności musisz załatwić;
►  jak załatwić sprawy księgowe, z ZUS i Urzędem Skarbowym;
►  jak wypełnić druki zgłoszeniowe;

Dzięki nam przekonasz się, że nie taki diabeł straszny jak go 
malują!

Nie zwlekaj! Pierwsze osoby, które skorzystają z naszej oferty 
mogą liczyć na bezpłatne wsparcie księgowej!

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu szkoleniowym 
proszę o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, adres 

i nr telefonu na adres: e-mail: firma@gminachelmza.pl 

Szczegółowe informacje dot. szkolenia zostaną przedstawione 
po tym terminie. Liczba miejsc ograniczona! E. Lewandowska

zgłoszenie telefoniczne: 56 675 60 77 wew. 44
lub osobiste u p. Ewy Landowskiej, p. nr 15, Urząd Gminy Chełmża
      Na zgłoszenia czekamy do piątku, 9 października br.

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

SMS-owy system powiadamiania

 SMS

Gospodarka nieruchomościami

1) Kończewice – nieruchomość stanowią działki: 
nr 92 o pow. 1,9280 ha i nr 221 o pow. 0,0795 ha 
o łącznej pow. 2,0075 ha, cena wywoławcza 160 000,00 zł 
(tereny rolne);
2) Kiełbasin – działka nr 91/8 o pow. 5,6700 ha, 
cena wywoławcza 321 000,00 zł + 23% VAT
(w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działka przeznaczona jest pod składowisko odpadów);
3) Dziemiony – działka nr 68/1 o pow. 4,0000 ha, 
cena wywoławcza 300 000,00 zł (tereny rolne);
4) Dziemiony – działka nr 68/2 o pow. 4,0000 ha, 
cena wywoławcza 300 000,00 zł (tereny rolne).

NIERUCHOMOŚCI DO NABYCIA
Do sprzedaży w drodze przetargów zostały 
przeznaczone nieruchomości stanowiące włas-
ność Gminy Chełmża, położone we wsiach:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Chełmża, ul. Wodna 2, tel. 56  675 60 76  lub 77 wew. 37 albo na 
stronie internetowej Gminy   zakładka www.bip.gminachelmza.pl
„oferty inwestycyjne/nieruchomości”.

To właśnie dzięki zaangażowanym internautom, którzy głosowa-
li na inicjatywę mieszkańców Skąpego powstanie tutaj jedna z 26 
takich Pracowni. Teraz przed miejscowymi realizatorami projektu 
mnóstwo pracy. Pierwszy krok w realizacji przedsięwzięcia, to przy-
gotowanie pomieszczenia do aranżacji w nim mul�medialnej 
świetlicy. 

Na wyposażenie Pracowni składają się takie sprzęty jak m.in.: 
3 komputery stacjonarne typu all in one, wyposażone w system 
operacyjny Windows wraz z niezbędnymi licencjami, telewizor LCD 
40 cali, konsola PLAY STATION 3 z dwoma sterownikami i 2 grami, oraz 
meble 3 biurka, 10 krzeseł, stolik RTV, 1 stół, zestaw półek, sza�a 
do konsoli gier. 

Poza tym w pracowni mieszkańcy będą mieli dostęp do bez-
płatnego  Internetu aż przez  24 miesiące. Miejsce pracowni w gmin-
nym budynku oznakowane zostanie na zewnątrz specjalnym pod-
świetlanym kasetonem, a ściany wewnątrz pracowni pokryje farba 
magnetyczna. 

POWSTAJE 
MULTIMEDIALNA PRACOWNIA

Orange w Skąpem

KO

Biblioteka w Skąpem jest laureatem tegorocznego 
Plebiscytu na Pracownię Orange, który jeszcze nie tak 
dawno mieliśmy okazję śledzić i w nim jednocześnie 
uczestniczyć.

Paweł Rutkowski

Hanna Salamończyk

Jak zapewne Czytelnicy zdążyli 
zauważyć w sierpniowym numerze KURENDY (nr 8(216)) 
omyłkowo zatytułowano w kolumnie „Sport w Gminie” 
dwa artykuły:Turniej ogrodników i Siatkówka plażowa. 
Za pomyłkę autora tekstów przepraszam.
                        Katarzyna Orłowska, red. naczelna KURENDY

SPROSTOWANIE 

Projekt aranżacji powstającej Pracowni Orange

http://www.bip.gminachelmza.pl
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Samorząd Gminy Chełmża wspiera swoich młodych, 
zdolnych i pracowitych mieszkańców, którzy w nauce są 
wzorowi i osiągają sukcesy poza jej granicami. Ci młodzi 
ludzie są ambasadorami naszej gminy w miejscach, 
w których przebywają i realizują swoje życiowe cele 
i pasje. 

Stypendium może otrzymać student, który mieszka na stałe 
na terenie Gminy Chełmża i spełnia warunki określone 
w Gminnym Programie Stypendialnym. Wspomniany program 
skierowany jest do studentów odbywających studia pierwszego 
lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie 
w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, w trybie studiów 
dziennych. Program obowiązuje od 01 października 2015 r. do 
31 lipca 2016 r. O przyznanie stypendium może ubiegać się 
student, który poza tym, że na stałe mieszka w Gminie Chełmża 
nie ma ukończonych  jeszcze 25 lat i zaliczył kolejny rok studiów 
lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, 
rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym 
ukończył studia pierwszego stopnia. Stypendium zostanie 
przyznane pięciu studentom na podstawie listy rankingowej 
ustalonej na podstawie średniej ocen i dotychczasowych 
osiągnięć, w tym sportowych, w dziedzinie społecznej czy w 
wolontariacie. 

Wysokość przyznanego stypendium wyniesie 250 zł mie-
sięcznie przez okres 10 miesięcy.  

W celu ubiegania się o stypendium, student składa wniosek 
na obowiązującym formularzu razem z wymaganymi załącz-
nikami (zaświadczenie z uczelni potwierdzające osiągnięte 
wyniki w nauce oraz wszelkie dokumenty potwierdzające inne 
osiągnięcia studenta).  

Wnioski należy składać w terminie od 25 września 2015 r. 
do 10 października 2015 r. w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, 
ul. Paderewskiego 11                                                                       KO

POMAGAMY ZDOLNYM 
STUDENTOM

Bonus dla najlepszych
PODZIĘKOWANIA

Opieka społeczna 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 złoży wniosek 
wraz z niezbędnymi dokumentami do 31.08.br., ustalenie prawa oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 
31.10.2015 r. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami 
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2015 r. będzie 
skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego za paź-
dziernik br. do dnia 30 listopada br.

Jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny i specjalny za-
siłek opiekuńczy złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz 
z kompletem dokumentów do dnia 30 września br. ustalenie 
prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2015 r. 

Zawiadamiamy, iż wnioski i informacje o potrzebnych doku-
mentach do otrzymania zasiłku rodzinnego i świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego są dostępne w siedzibie GOPS w Chełmży, 
pokój  nr 8, tel 56 675 29 28.

NOWY OKRES 
ŚWIADCZENIOWY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży 
przy ul. Paderewskiego 11 informuje, iż od 1.08.2015 r. 
przyjmuje wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na okres zasiłkowy trwający 
od 1.10.2015 do 30.09.2016 r. 
Z kolei  od 1.09.2015 r. w Ośrodku można składać wnioski 
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres 
zasiłkowy od 1.11.2015 do 30.10.2016 r. 

Serdecznie z całego serca  dziękujemy Wszystkim tym, 
którzy pomogli nam podczas akcji ratowania naszego 
dobytku, nie bacząc na zagrożenie własnego życia. 
W szczególności dziękujemy: p. Sołtys Marzenie 
Młodzianowskiej, mieszkańcom Bogusławek i Nawry – 
Izabelina, Radnej Gminnej Dorocie Kurdynowskiej, Zastępcy 
Wójta Gminy Kazimierzowi Boberowi, pracownikom UG 
Chełmża oraz zaangażowanym w pomoc jednostkom straży 
pożarnej. Dla naszej rodziny jest to nieoceniona pomoc. 

                             Alina i Agata Ziółkowskie, Bogusławki

Pragnę podziękować Wszystkim tym, którzy pomogli 
poszkodowanej rodzinie z Bogusławek podczas akcji 
ratowania jej dobytku podczas zaistniałej katastrofy 
budowlanej.  W szczególności  podziękowanie kieruję  
do mieszkańców  Bogusławek, Nawry – Izabelina, Radnej 
Gminnej Doroty Kurdynowskiej, Zastępcy Wójta Gminy 
Kazimierza Bobera, pracowników UG Chełmża oraz do 
uczestniczących w akcji pomocy jednostek  straży pożarnej.  

                                                   Marzena Młodzianowska   
                                                 Sołtys Sołectwa Bogusławki

Przewodnicząca KGW Głuchowo Maria Kucharzewska 
dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
dekoracji przy świetlicy wiejskiej. W przygotowaniu 
wspomnianej dekoracji, która witała uczestników 
tegorocznego Święta Ziemniaka uczestniczyli:  Maria 
Szymańska, Marzena Ewert, Janusz Ewert, Dariusz 
Ździebłowski, Ireneusz Adamek i Bogdan Grzybowski.

„…Byłem z Wami przez całe moje życie, teraz odszedłem 
daleko, gdzieś w swoja ciszę, ale mecze chłopaków zawsze 
czuję i słyszę…”

 Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które 
sponsorowały i pomagały w organizacji II Memoriału w 
piłce nożnej 2015' poświęconego śp. Benedyktowi Glaszce, 
a w szczególności: p. Wójtowi Gminy Chełmża Jackowi 
Czarneckiemu, Starostwu Powiatowemu, p. Wiesławowi 
Kazanieckiemu, p. Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Nawry, 
p. Dorocie i Arturowi Lisom, p. Andrzejowi Kosickiemu, 
Kołu Gospodyń Wiejskich w Nawrze, panu Romanowi 
Walerczakowi oraz Kibicom.                     
                                        Dziękujemy Alicja Glaszka z Dziećmi

Mieszkańcy Sołectwa Kiełbasin pragną podziękować 
pracownikom  Brygady Budowlanej przy UG Chełmża 
za   przeprowadzone prace przy modernizacji świetlicy 
wiejskiej i jej otoczenia, które uczyniły z dotychczasowego 
obiektu wizytówkę wsi i przyjazne miejsce  do spotkań. 
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SPRAWY SAMORZĄDOWE WRZESIEŃ’ 2015

Gmina Chełmża złożyła końcowy wniosek o płatność projektu 
pn. „Modernizujemy oddziały przedszkolne w gminie Chełmża”, 
który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w sy-
stemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności 
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w okresie od 
1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 

Celem projektu była poprawa warunków funkcjonowania 
istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, dostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych 
w tych oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych.

Wsparciem objętych zostało łącznie 6 oddziałów przedszkol-
nych w 4 szkołach podstawowych tj. w Szkole Podstawowej 
w Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie. 

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 
377.111 zł. Projekt w całości został dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej. 

W ramach projektu przy 4 szkołach podstawowych zorgani-
zowano place zabaw na kwotę 126.358,10 zł.

Do 5 oddziałów przedszkolnych dostarczono asortyment ma-
jący na celu dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz moder-
nizację toalet dla personelu (umywalki, miski ustępowe, nakład-
ki na sedes, podesty do toalet i umywalek, podajniki do mydła, 
lustra, płytki) na kwotę 11.826,45 zł.

Sześć oddziałów przedszkolnych zostało wyposażonych w na-
stępujący asortyment: sprzęt do utrzymania czystości (odkurza-
cze, pralki, wózki do sprzątania, froterki), doposażono kuchnie 
(zmywarko-wyparzarki, kubki, termosy, czajniki), sprzęt ICT oraz 
mul�medialny (laptopy, drukarki, projektory, odtwarzacze DVD, 
tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne), meble i wypo-
sażenie (szafy, półki parawany, stoliki, krzesła, wykładziny, biurka), 
rolety okienne, wyposażenie wypoczynkowe (pufy, kanapy pian-
kowe, gruszki rehabilitacyjne, materace), meble do szatni (szatnie, 
ławeczki, półki), zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastycz-
ne, komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki 
opieki nad dziećmi (apteczki, gaśnice) na kwotę 238.926,45 zł.

 

Podsumowanie projektu

Maluchy uczęszczające 
do gminnych oddziałów 
przedszkolnych uczą się 
w  pomieszczeniach 
wyposażonych w nowe 
sprzęty i bawią się 
na pięknych placach 
zabaw. 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
 W GMINIE CHEŁMŻA 
ZMODERNIZOWANE

K. Podlaszewska

Człowiek - najlepsza inwestycja

WYKRYWANIE ZAKAŻEŃ WZW B i C W czerwcu Gmina Chełmża podpisała umowę 
z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go o współpracy w zakresie realizacji 
„Programu Wykrywania Zakażeń WZW typu B i C 
w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. 

Program w swych założeniach przewiduje prowa-
dzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie badań 
diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i na obecność 
przeciwciał anty-HCV.

W naszej Gminie wykonanie badań zaplanowa-
no na 01.10. br w SPOZ w Zelgnie od godz. 15.00 
na podstawie dokonanych wcześniej zapisów (infor-
macje były podawane we wcześniejszych numerach 
gazety). Natomiast spotkanie edukacyjne przeprowa-
dzono 09.09. w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie. 
Poprowadziła je Pani doktor Agnieszka Zaleśna.

Dowiedzieliśmy się jak należy postępować, aby do zakażenia nie 
doszło i jak zareaguje nasz organizm na ewentualną obecność w nim 
tego wirusa. Czasami zdarza się tak, co jest szczególnie niebez-

pieczne, że występowanie wirusa jest 
bezobjawowe. Wiemy już, że wirusowe 
zapalenie wątroby typu B i C jest cho-
robą zakaźną, która powoduje stan 
martwiczo-zapalny wątroby i uszkadza 
jej miąższ, a która nieleczona może 
prowadzić do zgonu. Dlatego Pani 
doktor szczególnie zachęcała do wyko-
nania w ramach programu bezpłatnych 
dla Mieszkańców Gminy badań, które 
pozwolą stwierdzić czy jesteśmy zaraże-
ni wirusem czy też nie. W przypadku 

ujemnego wyniku oznaczającego, że jest się zdrowym zalecała 
dokonywanie szczepień, dzięki którym uwolnimy się od możliwości 
zakażenia. Natomiast jeżeli zdarzyłoby się, że wynik okazałby się 
dodatni, wówczas jak najszybciej należy udać się do lekarza w celu 
dalszego badania.  

Dotyczyło ono szeroko rozumianej profilaktyki, diagnosty-
ki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Przy-
byli na spotkanie mieszkańcy naszej Gminy zapoznali się z za-
łożeniami i celami realizowanego programu, oraz zgłębili taj-
niki zapobiegania zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu 
B ( HBV ) i typu C ( HCV ). 

Program w realizacji

Anna Feeser-Bering   Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

fot. K. Orłowska
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DZIEJE SIĘ W GMINIEWRZESIEŃ’ 2015

W programie dożynek
Główne obchody dożynkowe zainaugurowała uroczysta msza 

święta. Jednak wcześniej, przez wieś przeszedł tradycyjny barwny 
korowód, w którym delegacje z poszczególnych sołectw zaprezen-
towały przybyłej publiczności efekty swojej kilkutygodniowej 
pracy – potężne wieńce i ozdoby dożynkowe oraz pięknie wypie-
czone chleby z tegorocznej mąki. 

Po mszy dziękczynnej Starostowie: Ewa Kasprzak i Wojciech Kaźmierczak 
oraz Wicestarostowie: Katarzyna Oliwa i Marek Sawicki uroczyście przekazali 
Wójtowi Gminy Jackowi Czarneckiemu chleb z tegorocznych plonów, który 
został rozczęstowany wśród uczestników uroczystości.

KURENDA dla stypendystów
W ramach dożynkowych obchodów już po raz czternasty przeprowadzona 

została przez Gazetę Gminy Chełmża KURENDA loteria fantowa, w której jak 
zawsze do wygrania były atrakcyjne nagrody z rowerami włącznie. Dochód 
z loterii w kwocie 652,12 zł trafił na konto Gminnego Funduszu Stypendialnego 
im. Jacka Luntkowskiego. 

Atrakcje dożynkowe 
W specjalnym konkursie siłowym wyłonieni zostali: najsilniejszy rolnik 

i najsilniejsza rolniczka, którzy w nagrodę otrzymali rowery ufundowane 
przez sponsorów imprezy. Na dożynkowej scenie też nie brakowało atrakcji – 
wystąpiły na niej zespoły gminne „Polskie Kwiaty” oraz „Niezapominajki”. 
O odpowiedni klimat muzyczny uroczystości zadbała Powiatowa i Miejska 
Orkiestra Dęta z Chełmży. Publiczność nieźle ubawiła się podczas kabare-
towego spotkania z Zochą Gwizdek. Jednak największe emocje muzyczne 
wśród publiczności wzbudził koncert gwiazdy wieczoru – Andre, który pod 
sceną zgromadził tłumy sympatyków muzyki disco polo. 

Przez cały czas trwania imprezy można było korzystać ze stoisk z konsum-
pcją przygotowanych przez gospodarzy tegorocznych dożynek, a wieczorem 
przyszła pora na zabawę taneczną przy akompaniamencie zespołu „KLIP". Roz-
bawieni uczestnicy „Święta Plonów” znakomicie bawili się do bladego świtu. 

Życzenia dla rolników
Podziękowania dla rolników za ciężką pracę, społeczną 

aktywność za zebrane plony i życzenia dalszej pomy-
ślności i satysfakcji z pracy w swoim gospodarstwie nade-
słali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, Poseł na Sejm RP 
Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda Kujawsko-Po-
morski Ewa Mes, Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pom. Ryszard Bober i Marszałek Wojewódz-
twa Kujawsko-Pom. Piotr Całbecki.

Kiełbasin – ta niewielka wieś 
w gminie Chełmża, która podjęła 
się organizacji Dożynek, zdecydo-
wanie stanęła na wysokości zada-
nia i zafundowała mieszkańcom 
Gminy Chełmża niezwykle udane 
obchody „Święta Plonów”. Wieś, 
którą zarządza sołtys Ewa Kas-
przak, przywitała dożynkowych 
gości żniwnymi dekoracjami oraz 
bogatym w atrakcje programem 
obchodów. Dopisała także pogo-
da. Ostatnia sobota sierpnia była 
słoneczna i ciepła. Dlatego zabawa 
dożynkowa trwała niemal do bia-
łego rana. 

Tegoroczne dożynki gminne w Kiełbasinie upłynęły pod 
znakiem rolniczych tradycji, pięknych wieńców, dobrej 
zabawy i pysznego jadła. Sołectwo zorganizowało bardzo 
udane „Święto Plonów” Gminy Chełmża – Dożynki’ 2015. 
Udział w uroczystościach wzięło 27 delegacji sołeckich. 
Zabrakło tylko delegacji z Sołectwa Grzywna.

 Dożynki Gminne – Kiełbasin’ 2015

PODSUMOWALI 
TEGOROCZNE ZBIORY

oprac. i foto K. Orłowska
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WRZESIEŃ’ 2015

 Dożynki Gminne – Kiełbasin’ 2015

DZIEJE SIĘ W GMINIE

NA ŚWIĘTO 
PLONÓW

DAJ NAM CHLEBA 
POWSZEDNIEGO 
I NADZIEI NA NADZIEJĘ
NIEBA OKRUCH WYSOKIEGO
– TO WYSTARCZY

NIE CHCEMY WIERZYĆ BEZ WIARY
ANI POPŁYNĄĆ BEZ WODY
ANI TEŻ WINY BEZ KARY
– TO WYSTARCZY

ZIEMIA OBFITE DA PLONY
BO NIE MA BIEDY GDY ŻNIWO
I SPRAWI, ŻE GŁÓD NASYCONY
– TO WYSTARCZY

UCZYŃ TAK, BY WSZYSCY MIELI
BOCHEN CHLEBA NA SWYCH STOŁACH
ABY MOGLI GO PODZIELIĆ
– TO WYSTARCZY

CHCEMY BYĆ DLA SIEBIE BRAĆMI
NASZA ZIEMIA WSPÓLNYM DOBREM
DLA BIEDNIEJSZYCH I BOGATSZYCH
– TO WYSTARCZY

UCHROŃ NAS OD OGNIA, WOJNY
BO MY PANIE LUDZIE PROŚCI
NASZE WIOSKI – BOGOBOJNE
– TO WYSTARCZY

DZIEKI CI ZA ŻNIWA, PLON
TAK CZĘSTUJESZ NAS CO ROKU
BO TO JEST NASZ WSPÓLNY DOM 
– TO WYSTARCZY

– JAKIE JESZCZE NADZIEJE 
ŻYCIE NAM ROZSIEJE
NA TĘ ŻYZNĄ GLEBĘ ?
– TEGO NIE WIEMY
I DALEJ ŻYJEMY
TAM, GDZIE NASZE MIEJSCE

LECZ TY PANIE UCHROŃ
TO, CO JESZCZE MOŻESZ
I BY NIGDY NIE WZESZŁO 
„ZIARNO NIEWIARY”
I DROGĄ PRAWDY
POPROWADŹ NAS BOŻE
– I TO NAM WYSTARCZY

autor: 
Ewa Skowron, Chełmża
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Od zawsze podstawowym akcentem 
dożynek było składanie wieńca symbo-
lizującego trud żniwiarzy. Nawiązując do tych wielopokoleniowych 
tradycji oraz popularyzacji najbardziej wartościowych i ciągle żywych 
tradycji w naszej gminie, corocznie podczas Dożynek przeprowadzany 
jest konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Organizatorem 
konkursu jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

Wszystkie wieńce i ozdoby dożynkowe, które wzięły udział w gmin-
nym konkursie były piękne, dorodne i bardzo wymowne. W wykonanie 
każdego z nich autorzy włożyli wiele pracy i serca. Niełatwe więc zadanie 
wzięli na siebie członkowie komisji konkursowej, w skład której weszli 
tym razem przedstawiciele sołectw uczestniczących w konkursie.

Organizowany konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach: 
tradycyjny wieniec dożynkowy i ozdoba dożynkowa. Udział w konkur-
sie wzięło 19 z 28 sołectw.

I miejsce zdobył wieniec w kształcie korony, którego autorem była 
grupa mieszkańców Strużala. II miejsce zajął wieniec z Kończewic, a III 
miejsce przypadł wieńcowi z Bogusławek. Podobnie w trzech katego-
riach nagrodzone zostały ozdoby dożynkowe. Za najładniejszą ozdobę, 
uznana została praca Gospodarzy dożynek – Kiełbasina, drugim miej-
scem nagrodzono ozdobę dożynkową z Mirakowa, a trzecie miejsce 
przypadło tym razem Sołectwu Sławkowo.

Nagrody finansowe w konkursie ufundowało Centrum Inicjatyw Kul-
turalnych Gminy Chełmża. Poza tym wszystkie sołectwa uczestniczące 
w konkursie wieńcowym otrzymały drobne nagrody pocieszenia, w tym 
i także finansowe. Wyjątkowo podczas tegorocznych dożynek przyznana 
została nagroda specjalna, którą otrzymało Sołectwo Kiełbasin. Takie ele-
menty dekoracyjne w ozdobie dożynkowej jak piękny orzeł w koronie 
i mapa Polski nadały tej pracy wyjątkowego charakteru patriotycznego 
wyrażającego wartości przywiązania do lokalnego regionalizmu, tradycji 
i obyczajów i przesądziły o przyznaniu wspomnianej nagrody.

Korona ze Strużala wzięła udział w konkursie podczas woje-
wódzkich dożynek w Kowalewie Pomorskim i tutaj również zdobyła 
I miejsce! Gratulujemy Sołectwu Strużal!

WIEŃCE 
NAGRODZONE

Przy wykonaniu wieńca 
dożynkowego nie ma żadnej 
przypadkowości. Wszystkie kłosy, 
kwiaty i zioła mają 
w nim swoje miejsce i symbolikę. 
Wieniec Sołectwa Strużal uznano 
za najpiękniejszy 
na tegorocznych Dożynkach 
Gminnych w Kiełbasinie.

1. Majątek Rolny ZALESIE –  B.J. Siwek, J. Rutkowska 
2. Firma PH FRANK Franciszek Krutelewicz – Chełmża
3. Gospodarstwo Rolne Anna i Romuald Wiśniewscy – Sławkowo
4. Firma Handlowo – Usługowa Justyna i Rafał Bober – Zelgno
5. Firma Produkcyjno – Handlowa SEPPA s.c. Jerzy Gil, Paweł Węgrzyn –
Warszewice
6. Kopalnia żwiru Jezierski Arkadiusz – Mlewo
7. Zakład Hodowla Roślin STRZELCE Oddz. Kończewice
8. Stacja Paliw Zbigniew Legutko – Chełmża
9. ks. kan. Piotr Igielski – Proboszcz Parafii w Kiełbasinie
10. Gospodarstwo Rolne Alina i Krzysztof Kozyra – Zelgno - Bezdół
11. Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddz. Chełmża
12. Gospodarstwo Rolne Justyna i Wiesław Pilch – Pluskowęsy
13. Gospodarstwo Rolne p. Chlewiccy – Pluskowęsy
14. Gospodarstwo Rolne Elżbieta i Krzysztof Siebers – Mlewo
15. Radny Powiatowy Andrzej Jałocha – Grzywna
16. Radny Powiatowy Łukasz Kowalski – Kuczwały
17. Małgorzata i Paweł Radzimscy – Pluskowęsy
18. Salon Piękności LAURA Justyna Gołaszewska – Chełmża
19. Radna Gminy Chełmża Magdalena Kopik – Mirakowo
20. Warsztat Samochodowy Marcin Rzymski – Zelgno
21. HYDRO – Świat Krzysztof Światkowski – Mirakowo
22. Warsztat Samochodowy JAR-TOM – Toruń
23. Katarzyna Chojnacka – Chełmża 
24. Gospodarstwo Rolne p. Kwaśniewscy – Nowy Dwór
25. Gospodarstwo Rolne p. Chojnaccy – Mlewo
26. Masarnia Zdzisław Kalinowski – Kończewice
27. DIAGNOTEST Kazimierz Lewandowski – Zelgno
28. POLWO Wiesław Kalinowski – Bielczyny
29. Spółdzielcze Zrzeszenie Marke�ngowe RI HODROL – Skąpe
30. AGRICOLA Piotr Zając – Chełmża
31. Firma „JAR Kop” Jarosław Rypiński – Mirakowo
32. Gospodarstwo Rolne Adam Lipiński – Orłowo
33. Radny Gminy Chełmża Tomasz Szczepański – Bocień
34. Radny Powiatowy Wiesław Kazaniecki – Chełmża 
35. Gospodarstwo Rolne p. Kuberscy – Mlewo
36. Gospodarstwo Rolne p. M.E. Kwaśniewscy – Nowy Dwór
37. Gospodarstwo Rolne Ewa Andrzej Kwiatkowscy – Nowa Chełmża
38. Lecznica Weterynaryjna Wojciech Tomczyk – Grzywna
39. Sołtys Sołectwa Grzywna Marcin Grzeszczak – Grzywna
40. Gospodarstwo Rolne Jolanta i Adam Talarek – Pluskowęsy
41. Radny Gminy Chełmża Franciszek Piróg – Grzegorz
42. Radna Gminy Chełmża Danuta Powaszyńska – Bielczyny
43. Gospodarstwo Rolne p. Kamińscy – Mlewo
44. Firma ADVENTUS – Grzegorz
45. Firma Handlowa ROL – Chełmża
46. Radny Gminy Chełmża Stanisław Żak – Kuczwały
47. Radna Gminy Chełmża Dorota Kurdynowska – Nawra
48. Polski Związek Łowiecki GRODNO Łukasz Piecyk – Mirakowo
49. Rodzina Kasprzak – Kiełbasin
50. Rodzina Kaźmierczak – Kiełbasin
51. Rodzina Oliwa – Kiełbasin
52. Rodzina Sawickich – Mirakowo
53. Rodzina Wadych – Kiełbasin
54. Koło Gospodyń Wiejskich – Kiełbasin
55. Aneta Chabiera – Kiełbasin
56. p. K.D. Banasiak – Pluskowęsy
57. p. D.M. Lipińscy – Mlewo
58. Magiczna Tęcza Place Zabaw Rafał Kaźmierczak – Papowo Toruńskie
59. ThyssenKrupp  ENERGOSTAL – Toruń
60. Hanna Skrzypczak – Chełmża 
61. Radna Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Maria Wiśniewska-Staszak 
62. Sklep Ogrodniczy Stanisław Nowak – Pluskowęsy
63. SANBUD Danuta Głowacka – Chełmża
64. AUTO – SERWIS  Janusz Czapski – Toruń
65. WIND – PARK Łysomice Sp. z o.o.
66. Katarzyna Chojnacka – Chełmża 
67. p. Rypińscy – Mirakowo
68. VOTUM S.A. Marcin Wiśniewski – Chełmża
69. Firma ZIELONA BUDKA
70. Dom Weselny „U Boryny” Andrzej Rumiński – Grzywna
71. Hurtownia Ryb – Toruń
72. Sołtys Sołectwa Kuczwały Karina Stokłosa – Kuczwały
73. Gospodarstwo Rolne pp. Domańscy – Mirakowo
74. Materiały Budowlane ul. Dworcowa – Chełmża
75. Sklep Spożywczy pp. Kazanieccy – Kiełbasin
76. OSP Kuczwały – zabezpieczenie parkingów
77. Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Bielczyny KKA OD-NOVA, 
Głuchowo, Grzegorz, Liznowo, Mirakowo, Strużal i Zajączkowo.

SPONSORZY DOŻYNEK 
GMINNYCH 
– KIEŁBASIN’ 2015

DZIEJE SIĘ W GMINIEWRZESIEŃ’ 2015

KO
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Dożynki wojewódzkie 

POLSKIE KWIATY NA SCENIE

Uroczystego wręczenia pamiątkowej statuetki z herbem gmi-
ny i pamiątkowego dyplomu upamiętniającego nadanie honoro-
wego tytułu w obecności mieszkańców gminy i przybyłych gości 
dokonali Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański i Wójt 
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Jego Ekscelencja Biskup swój 
własnoręczny wpis złożył w pamiątkowej księdze Zasłużonych.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Chełmża” nadaje Rada Gminy 
Chełmża w drodze uchwały. Tytuł nadawany jest osobom, które 
swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kultural-
nego lub społecznego rozwoju oraz promocji Gminy Chełmża, albo 
poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługują na szczególne 
uznanie. Zasługą księdza Biskupa jest dbałość o kościoły na terenie 
gminy, pomoc w rozbudowie nowych jak Kościół Filialny w Koń-
czewicach, czy wspieranie patriotycznej inicjatywy jaką jest w gmi-
nie Kopiec „Ziemia Polaków”. Mając również na względzie rozwój 
sportowy młodzieży, kuria przekazała grunty pod budowę Orlika 
w Grzywnie. Dzisiaj jest tutaj całkiem dobrze prosperująca gminna 
baza boisk sportowych.

Grono uhonorowanych tym tytułem liczy obecnie dziewięć  
osób. Uroczystość gminna jaką jest doroczne Święto Plonów to  
najbardziej odpowiedni moment, aby dokonać wręczenia 
wspomnianego wyróżnienia. KO

 JEGO EKSCELENCJA BISKUP 
ZASŁUŻONY

Samorząd Gminy dziękuje

Tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Chełmża” 
odebrał w Kiełbasinie 
podczas  Dożynek 
Gminnych Ks. Biskup 
Andrzej Suski. 

 Mimo chłodu i deszczu, repertuar POLSKICH KWIATÓW roz-
grzał i zachęcił do zabawy uczestników rolniczego święta. Barwne 
stroje, znane i lubiane polskie utwory w wykonaniu zespołu wpi-
sały się w klimat święta i nadały mu wyjątkowej oprawy. 

W repertuarze znalazły się pieśni tradycyjne, ludowe i znane 
przyśpiewki. Między innymi można było usłyszeć Lipkę, Jestem 
sobie chłopak młody czy To i hola.

POLSKIM KWIATOM  towarzyszyła ekipa sympatyków i to nie 
tylko z naszej gminy, co jest ogromny dowodem sympa�i dla 
zespołu. Koncert można uznać za bardzo udany, a nam mieszkań-
com gminy pozostaje być tylko dumnym z takiego inicjatywy.  

Gminny zespół wokalny POLSKIE KWIATY 
wystąpił z koncertem podczas tegorocznych 
Dożynek Wojewódzkich w Kowalewie Pomorskim.

KO

12.09 Chełmża stała się centrum miłośników ogrodnictwa 
działkowego. Szerokie grono działkowców z okręgu 
Toruńsko – Włocławskiego wzięło udział w obchodach 
Okręgowego Dnia Działkowca „Chełmża 2015”.

Okręg Toruńsko – Włocławski PZD to 200 Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych podzielonych na 25.328 działek, których łączna powierz-
chnia liczy 1.194 ha. Na terenie miasta Chełmża funkcjonują 4 ogrody 
pod nazwami: MALINKA, OD NOWA, POSTĘP oraz WODNIK.

Uroczystości rozpoczęły się na Rynku w Chełmży, skąd dział-
kowcy udali się na mszę św. do Bazyliki Konkatedralnej Świętej 
Trójcy. Po mszy dalsze obchody Dnia Działkowca kontynuowane były 
w sali chełmżyńskiego Ośrodka Sportu i Turystyki. Podsumowaniem 
Dnia była wspólna grochówka dożynkowa oraz degustacja lokalnych 
potraw i ciast. Udział w uroczystościach wziął Wójt Gminy Jacek 
Czarnecki, który podziękował właścicielom ogrodów działkowych za 
dbałość o ogrody, które przyczyniają się do poprawy naturalnego 
środowiska i kształtują estetykę naszego otoczenia. Pan Wójt w prze-
kazanym liście gratulacyjnym życzył działkowcom satysfakcji z owo-
ców pracy na działce i udanego, pełnego wypoczynku. 

W Dniu Działkowca wzięły także udział panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kiełbasinie. Stoisko degustacyjne przez nie przygoto-
wane spotkało się z ogromnym zainteresowaniem smakoszy domo-
wych potraw. Potrawy sztandarowe Kiełbasina, jakie zaserwowały 
panie to bigos myśliwski i żurek grzybowy. Stoisko gospodyń z KGW 
Kiełbasin było doskonałą promocją dziedzictwa kulinarnego Gminy 
Chełmża.  Stoisko sfinansowane zostało przez Gminę Chełmża. 

Na zdj.: Zarząd PZD Okręg Włocławsko – Toruński podziękował Wójtowi 
Jackowi Czarneckiemu za dotychczasową współpracę 
z chełmżyńskimi działkowiczami

ŚWIĘTO
„ZIELONEJ RZECZPOSPOLITEJ”

Ogrody w regionie

Organizację chełmżyńskich działkowców, ważną w codziennym fun-
kcjonowaniu miasta, wspierają instytucje i ludzie z różnych środowisk 
publicznych i społecznych. Przy każdej okazji działkowcy podkreślają 
fakt dwustronnej współpracy i dziękują za codzienne wspieranie ich 
działalności. Prośby o pomoc PZD, które wnoszone są w interesie całe-
go działkowego środowiska wspiera także Samorząd Gminy Chełmża. 

KO

Na zdj.: Stoisko 
promocyjne 
z lokalnymi potrawami 
z Gminy Chełmża 
przygotowane 
przez panie z KGW 
Kiełbasin spotkało się 
z wielkim
zainteresowaniem 
smakoszy 
domowych potraw 
i ciast

Za smaczną reklamę pięknie dziękujemy paniom z Kiełbasina.
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W plebiscycie Gazety Pomorskiej aktywne gospodynie 
z Kiełbasina wypadły najlepiej spośród kół powiatu 
toruńskiego. Dzisiaj panie mogą chwalić się tytułem 
Najpopularniejszego Koła Gospodyń Wiejskich 
na Kujawach i Pomorzu. Gratulujemy!

KGW KIEŁBASIN 
NAJPOPULARNIEJSZE! 

 Panie w plebiscycie zebrały 1040 głosów poparcia. Podsu-
mowanie plebiscytu odbyło się podczas wojewódzkich dożynek 
w Kowalewie Pomorskim. To tutaj panie stanęły na scenie pośród 
najlepszych gospodyń z całego województwa i od organizatorów 
odebrały pamiątkowy dyplom.

KGW Kiełbasin uplasowało się na szóstym miejscu w woje-
wódzkim rankingu. Ta niewielka miejscowość liczy tylko 120 miesz-
kańców. Dlatego w głosowaniu paniom pomagali znajomi z okolic 
Chełmży, z Torunia, a nawet z Anglii. To był ogromny dowód sym-
pa�i dla tej organizacji.

Koło z Kiełbasina najbardziej znane jest w gminie z krokietów 
z grzybami i rogalików Huberta, chociaż w ostatnich dniach panie 
lansowały nowe potrawy – bigos myśliwski i żurek grzybowy, które 
nawiązują do historii miejscowości, jej tradycji ipołożenia. 

Organizacja ma na swoim koncie wiele różnych inicjatyw oraz 
udział w wielu wydarzeniach lokalnych i ponadlokalnych. 

KO

Panie z Koła są co roku współorganizatorkami dwóch lokalnych 
imprez: Gminnego Święta Niezapominajki i Festynu Parafialnego, 
które wymagają wielu nakładów organizacyjnych. Panie nigdy nie od-
mawiają uczestniczenia w Święcie Kół Gospodyń Wiejskich w gminie, 
podczas którego prezentują swoje stoisko promocyjne oraz mogą 
realizować się artystycznie na scenie podczas kabaretów czy śpiewu. 
W roku bieżącym sprostały chyba jednemu z największych wyzwań, 
jakim jest dla wsi organizacja dożynek gminnych. Panie na specjalnym 
stoisku „Kuchnia naszej babuni” przygotowały degustacje takich do-
mowych ciast jak serniki, makowce, jabłeczniki czy babki.

Dorobek tej niewielkiej organizacji podsumuje jubileusz 10-let-
niej działalności, który już niebawem, bo w 2016 roku. KO

KO

Z okazji 50-lecia istnienia Koła lokalni samorządowcy i przedstawi-
ciele instytucji gminnych złożyli na ręce Pani Przewodniczącej Henryki 
Mateckiej gratulacje z okazji tak dostojnego jubileuszu i podzięko-
wania dla wszystkich członkiń za wkład w kultywowanie polskich 
zwyczajów i kontynuowaną od 1965 roku działalność społeczną.

W spotkaniu urodzinowym KGW wzięły udział także członkinie – 
Seniorki. Z tanecznym występem dla Jubilatek wystąpili uczniowie
z Małej Szkoły w Brąchnówku.

Dlatego nie mogło zabraknąć gości, tortu, życzeń, upomin-
ków i co najważniejsze przy takiej okazji – wspomnień. 

Dawniej panie rozprowadzały pisklęta kurze i gęsie, prowa-
dziły pogadanki i odczyty polityczne. Dzisiaj po tych „praktykach” 
nie ma już śladu. Za to gospodynie nadal kultywują tradycje i oby-
czaje. Ubierają charakterystyczne stroje, śpiewają ludowe przyś-
piewki, przygotowują tradycyjne potrawy i ciasta. Uczestniczą 
w wielu wydarzeniach i imprezach gminnych. Przywiązanie do 
lokalnych tradycji przekazują młodszym pokoleniom i chętnie 
biorą udział w warsztatach kulinarnych z udziałem dzieci i młodzie-
ży. Imprezy we wsi bez nich nie mogą się obejść. 

Obecnie organizacja liczy 16 członkiń. 

Impreza ta na stałe wpisała się w krajobraz 
kulturowy Brąchnówka i Browiny. Pomysło-
dawcą i organizatorem fes�walu jest Wiejskie 
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” 
z Brąchnówku, a nad jej przebiegiem co roku czuwa Prezes Stowa-
rzyszenia Janusz Iwański. Podczas Fes�walu Smaku PYZA zaprezen-
towane zostały regionalne potrawy swojskie, ciasta, chleb, wyroby 
wędliniarskie, nalewki, produkty sporządzone z ziemniaków i mleka. 
Uczestniczki Fes�walu Smaku otrzymały tradycyjnie nagrody rzeczo-
we i pamiątkowe dyplomy. 

Fes�wal został dofinansowany przez Samorząd Powiatu Toruńskie-
go i Samorząd Gminy Chełmża. Partnerem w realizacji projektu było 
również Stowarzyszenie Homo-Homini. 

KGW świętują 

ŚWIĘTOWAŁY 50-te URODZINY
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Brąchnówku 
świętowały jubileusz 50-lecia swojej działalności.

Na zdj.: Urodzinową różę Wójt Jacek Czarnecki wręczył Członkiniom Seniorkom 
z KGW Brąchnówko, które przed laty społecznie wspierały tę organizację

Z PYZĄ IM PO DRODZE
Jubileuszowi 50-lecia działalności KGW 
w Brąchnówku  towarzyszył V Fes�wal 
Smaku PYZA.
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Biblioteka w Zelgnie wakacje spędzała 

aktywnie na świeżym powietrzu, ponieważ po-
goda w tym roku dopisała. Bawiono się w pod-
chody, fotografowano, były zabawy i rozgrywki 
na placu zabaw i boisku sportowym. Obowiąz-
kowo było głośne czytanie. Dzieci mogły brać 
udział w zajęciach plastycznych, pograć w tra-
dycyjne gry planszowe. Uczestniczyliśmy w sym-
patycznym spotkaniu ze Strażakami z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zelgnie, piekliśmy z Nimi 
kiełbaski na ognisku. Dzięki uprzejmości Pani 
Stanisławy Stasieczek dzieci mogły odwiedzić 
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. Pod koniec wa-
kacji zorganizowano warsztaty kulinarne, a 
także „nockę” w bibliotece. 

Biblioteka w Skąpem zorganizowała 

wakacje dla dzieci pod nazwą „Wakacyjne 
hece w bibliotece”. Zajęcia miały miejsce 
w lipcu. Piękna pogoda pozwoliła, aby zaję-
cia odbywały się również na świeżym po-
wietrzu. W ramach spotkań zrealizowano 
m.in.: zajęcia plastyczne, kulinarne, spor-
towe oraz gry i zabawy z książką. Na zakoń-
czenie wakacyjnych spotkań zorganizowa-
no dla dzieci i ich rodziców ognisko.
Podziękowania: Serdecznie dziękujemy 
Panom: Mariuszowi Lewan-dowskiemu, 
Adamowi Galusowi, Rafałowi Górskiemu za 
przygotowanie ogniska, Panu  Tomaszowi 
Berezie za pyszne lody dla dzieci oraz Panu 
Marcinowi Daraniowi za umilenie nam 
spotkania przy ognisku grą na gitarze. 

Biblioteka w Grzywnie podobnie przygo-

towała dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji: wy-
cieczka do lecznicy zwierząt i spotkanie z leka-
rzem weterynarii, dzień kulinarny: sałatki z owo-
ców, szaszłyki owocowe, wakacyjne podróże 
do bajek, dzień sportowo – plastyczny, konkursy 
i zabawy.

Biblioteka w Głuchowie czynna była 

dla dzieci i młodzieży przez cały sierpień.  
Były rozgrywki sportowe, zabawy na świe-
żym powietrzu, przeprowadzono konkurs 
plastyczny pod nazwą „Wakacje – zostańcie 
jak najdłużej”. Odbyło się spotkanie z ra-
townikiem medycznym Panem Arkiem Sze-
flerem, podczas którego dzieci dowiedziały 
się jak udzielać pierwszej pomocy. Nie mo-
gło również zabraknąć zabaw z książką, 
głośnego czytania. Dodatkową atrakcją była 
możliwość skorzystania z tabletów wypoży-
czonych z Biblioteki z Zelgna (Biblioteka po-
zyskała tablety z projektu „Tablety w mojej 
bibliotece”). Na zakończenie wakacji zorga-
nizowaliśmy dla dzieci i młodzież ognisko, 
na którym upiekliśmy pyszne kiełbaski.
Podziękowania: Dziękujemy Pani Sołtys Wsi 
Głuchowo Genowefie Stasiorowskiej i Panu 
Szymonowi Stasiorowskiemu za przygotowanie 
ogniska, Pani Marii Kucharzewskiej –  Przewod-
niczącej KGW Głuchowo i Pani Marii Szymań-

skiej za pomoc przy ognisku. 

LATO W BIBLIOTEKACH
GMINNYCH

 Wakacyjne wspomnienia

Wszystkie biblioteki dziękują 
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża za wsparcie w naszych działaniach 
bibliotecznych.  Opr. Iwona Majewska

NAWRA
Memoriał dla Opiekuna Drużyny – w tym roku, po raz drugi 

mieszkańcy Nawry wzięli udział w piłkarskim wydarzeniu poświę-
conym śp. Benedyktowi Glaszka, dawnemu Radnemu Gminnemu, 
który sporo swojego czasu poświęcał na udział nawrzańskiej drużyny 
w gminnej Klasyfikacji Sołectw. Nawra zawsze stała na dobrym miejscu 
w gminnej sportowej klasyfikacji sołeckiej. Do memoriału przystąpiły 
trzy drużyny: Nawra, Dębiny i Warszewice. Zwycięski puchar trafił do 
gospodarzy zawodów, czyli do drużyny NAWRA. Wspólnie z mieszkań-
cami drużynom kibicował Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. 

Po sportowych zmaganiach uczestnicy memoriału i widzowie wzięli udział w rodzinnym festynie. Organizatorem imprezy było 
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

KOŃCZEWICE 
Święto Plonów – mieszkańcy Kończewic 22 sierpnia spotkali się podczas wiejskich dożynek, które połączone 

zostały z dorocznym festynem. Uroczystości zainaugurowała msza św. w miejscowej kaplicy pw. Św. Jana Pawła II. 
Następnie święto plonów mieszkańcy celebrowali podczas festynu przy świetlicy wiejskiej. Dzieci i dorośli wzięli 
udział w wielu zabawach połączonych z konkursami. 

W organizację dożynek włączyli się Sołtys z Radą Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich,Koło Aktywnych Kobiet 
SZPILKI, OSP i  Społeczny Komitet Rozbudowy Kaplicy.

SOŁECTWA ŚWIĘTOWAŁY

Podziękowania: Dziękujemy Pani Stanisławie 
Stasieczek za sfinansowanie wyjazdu do Ogrodu 
Zoobotanicznego do Torunia, Paniom:  Agnieszce 
Krzemień, Agnieszce Wiercioch, Edycie Szymańskiej, 
Ani Lewandowskiej za pomoc w zorganizowaniu 
wyjazdu do Ogrodu Zoobotanicznego,  Paniom:  Ani 
Lewandowskiej i Emilii Wrońskiej  za pomoc w 
zorganizowaniu nocowania w bibliotece

Skąpe

Głuchowo

Zelgno

Grzywna

Podziękowanie dla sponsorów od p. A. Glaszka – str.4

KO



Z udziałem mieszkańców miejsco-
wości Bielczyny, Głuchowo i Skąpe reali-
zowany jest przez Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury i przez CIK Gminy 
Chełmża projekt pt. „Teatralne przenikanie”. 

Mieszkańcy Bielczyn odbywają warsztaty muzyczne, w Ską-
pem uczestniczą w spotkaniach teatralno – cyrkowych, a w Głu-
chowie tematem warsztatów jest scenografia i street dance. 
Podsumowaniem wymienionych spotkań warsztatowych będą 
spektakle finalne, których terminy są już znane: 15.10.br – 
Bielczyny, 17.10.br – Skąpe, 18.10.br – Głuchowo. 

Zapraszamy do udziału w tych kulturalnych i jakże twórczych 
wydarzeniach.

W tym roku gminne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Kończewicach odbędą 
się 14 listopada. Główną częścią obchodów będzie 
apel pamięci w gminnym Miejscu Pamięci Kopiec 

„Ziemia Polaków”.
Osoby, organizacje, instytucje, które zamierzają wziąć udział 

w obchodach święta i zamierzają ofiarować ziemię na budowę 
Kopca „Ziemia Polaków” proszone są w terminie do 10.11.br 
o potwierdzenie swojej obecności w Urzędzie Gminy u p. K. 
Orłowskiej pok. nr 6 lub pod nr telefonu 56 675 60 76 wew. 52 
lub kom. 739 000 114. O potwierdzenie swojego uczestnictwa 
w święcie proszono są również delegacje z kwiatami i poczty 
sztandarowe. Przekazane do UG zgłoszenia w znacznym stopniu 
ułatwią organizację i przeprowadzenie uroczystości, za co z góry 
organizatorzy bardzo dziękują. 
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WRZESIEŃ’ 2015

Opr. K.Orłowska

SERWIS INFORMACYJNY 

Rozpoczęły się prace związane z opracowaniem projektu 
budżetu na 2016 r. 

Osoby i instytucje zainteresowane mogą składać wnioski bu-
dżetowe w terminie do 30 września 2015 r. (pokój nr 19 – sekre-
tariat Urzędu Gminy ul. Wodna 2). Sposób załatwienia wniosku 
budżetowego nie wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej.

Po wakacyjnej przerwie ruszyła sekcja aerobikowa 
w Szkole Podstawowej w Sławkowie (m.in.: zajęcia na 
stepie, układy taneczne zumba i inne). 

Zajęcia będą się odbywały w każdy poniedziałek i środę 
miesiąca. Pierwsze zajęcia odbyły się 21.09.br. Odpłatność 
5 zł od zajęć. Na zajęcia należy z sobą zabrać sportowe 
obuwie oraz strój, karimatę/kocyk, ciężarki.

Grupa rowerzystów 3 października br. przetrze 
Czerwony Szlak Rowerowy na trasie Zalesie – 
Toruń FORT IV.

Uczestnicy wyruszą z Zalesia w kierunku 
Torunia – Fortu IV. Zbiórka uczestników: godz. 10.15 
– Chełmża przy TESCO, kierunek Zalesie – teren ośrodka rekreacyjno 
– wypoczynkowego – zbiórka II godz. 11.00 i wyjazd z Zalesia 
w kierunku Torunia. Organizatorami rajdu są: Gmina Chełmża, FORT 
IV i  PTTK Toruń. Do grupy gminnej zamierza dołączyć również Klub 
Turystyki Kolarskiej "PRZYGODA" z Torunia. Na miejscu w Forcie IV 
zaplanowane jest zwiedzanie Fortu i wspólne ognisko ( prowiant na 
ognisko we własnym zakresie).

W roku bieżącym mija 10 lat jak funkcjonuje Czerwony Szlak 
Rowerowy. Trasa szlaku jest następująca: Toruń Fort IV (skrzyżowa-
nie ul. Mlecznej i Chrobrego), Zakrzewko, Morczyny, Mirakowo, 
Tylice, Zalesie. Trasa liczy niecałe 20 km, a jej pokonanie zajmuje 
dwie godziny. Organizatorzy zapraszają do udziału w rajdzie.

Dokładnie 13 września grupa rowerowa z naszej gminy 
dotarła na Cypel w Zalesiu. Tam przy kawie i kiełbaskach 
z grilla zakończyła sezon 2015. 

Było to dobre miejsce i czas na wspomnienia 
i podsumowanie sezonu. Cykl wycieczek pieszo – 
rowerowych jaki został na ten rok zaplanowany 
w ramach gminnego projektu „SPORT I REKREACJA 
DLA WSZYSTKICH – ZDROWIE DLA KAŻDEGO” został 
zakończony. Była to już IV edycja tego projektu. 
Uczestnicy wycieczek już dzisiaj zapewniają, że 
ładują swoje akumulatory na przyszły rok.

CZAS NA WNIOSEK DO BUDŻETU 

AEROBIK  CZAS ZACZĄĆ

ROWEROWA GMINA – UCZCIMY SUKCES 

PODSUMOWALI REKREACYJNY SEZON 

Dołącz do nas na

GMINA CHEŁMŻA GMINA CHEŁMŻA 

Dołączcie do grona znajomych i fanów GMINY CHEŁMŻA 
na portalu społecznościowym Facebook! 
Jest nas już ponad 2000 osób, ale chcemy, 
by było jeszcze więcej, dlatego nie zwlekajcie. 

                                           Czekamy na Was!

2000

OFIARUJ ZIEMIĘ NA KOPIEC 

TEATRALNE PRZENIKANIE
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