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K. Orłowska

1 września zabrzmi pierwszy po waka-
cjach dzwonek szkolny w trzech szkołach 
Gminy Chełmża. W nadchodzącym roku 
szkolnym w gminnych szkołach łącznie 
uczyć się będzie 850 dzieci i uczniów.  
Dzieciom	 i	 młodzieży	 życzmy	 dużo	 zdro-

wia,	energii	i	zapału	w	podejmowaniu	obowią-
zków	szkolnych,	a	także	wytrwałości	w	nauce.	

Wszystkim	 Nauczycielom	 i	 Rodzicom,	
życzymy	cierpliwości	i	konsekwencji	w	wycho-
wywaniu	 dzieci	 i	 młodzieży	 oraz	 licznych	
miłych	 przeżyć	 związanych	 z	 osiągnięciami	
Waszych	podopiecznych.

NOWY	
ROK	SZKOLNY

W tym roku 10 września odbędzie 
się tradycyjny głuchowski festyn 
„Święto Pieczonego Ziemniaka – 
KARTOFLISKO”.
Towarzyszyć mu będzie wystawa 

„Historia	głuchowskiego	ziemniaka”, 
prezentująca stare sprzęty związane 
z uprawą i obróbką ziemniaków, zaba-
wy i konkursy, lokalna kuchnia z ziem-
niakiem w roli głównej oraz wiele 
innych atrakcji takich jak przejażdżki 
konne, animacje dla dzieci, występ 
kapeli Lisewianie czy wieczorna zaba-
wa z DJ BILL.

KARTOFLISKO	
W	GŁUCHOWIE
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DOŻYNKI	
Z	TRADYCJĄ

Kontynuujemy wycieczki rowe-
rowe po Gminie Chełmża.
Przed uczestnikami III Krajoznaw-

cza Wycieczka Rowerowa po północ-
nej części Równiny Chełmżyńskiej o 
Puchar Wójta Gminy Chełmża Jacka 
Czarneckiego. 

Termin wycieczki – 11.09.br.	
Trasa wycieczki przebiega drogami, 

gminnymi, powiatowymi i wojewódz-
kimi. Wycieczka ma charakter zorga-
nizowany, w związku z tym obowiązują 
zapisy na specjalnych kartach zgłosze-
niowych. 

WYCIECZKA	
ROWEROWA

Patrz str. 3

Dożynki to doroczne święto Gminy 
Chełmża a także najpiękniejszy obrzęd 
związany z pracą rolnika, nawiązujący 
i kultywujący tradycje rolniczej Gminy 
Chełmża. 
W tym roku Dożynki Gminne odbędą się 

w Sołectwie Windak. 
Współgospodarzami święta rolników są 

wspólnie Wójt	Gminy	Chełmża	Jacek	Czar-
necki i mieszkańcy	Sołectwa	Windak. 

Wśród wielu atrakcji przewidzianych 
na ten dzień, każdy na pewno znajdzie coś 
dla siebie. Gwiazdą dożynek będzie zespół	
BAYER	FULL, który wystąpi o godz. 17.00. 

Dożynki w Gminie Chełmża przepełnio-
ne są staropolską symboliką ludową, czego 
dowodzą piękne i okazałe wieńce, dekoracje 
oraz chleby dożynkowe. 	           Patrz str.2



ZAPRASZAMY	DO	WSPÓLNEGO	
ŚWIĘTOWANIA	!
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Dożynki 2022"

Jednak,	 aby	dożynki	mogły	 się	 odbyć,	wymagają	
wielu	przygotowań	i	pracy, w którą angażują się wspól-
nie mieszkańcy, pracownicy gminnych instytucji i Urzędu 
Gminy. S�miało można mówić, że w organizację gminnego 
święta co roku angażują się mieszkańcy wszystkich 
sołectw tj. sołectwa – głównego gospodarza i poszczegól-
nych sołectw, w postaci przygotowanych wieńców i ozdób 
dożynkowych, witaczy dożynkowych, wypieczonych 
chlebów, czy też stoisk Kół Gospodyń Wiejskich.

W	tym	roku	Dożynki	Gminne	odbędą	się	w	sobotę	
27	sierpnia	w	Sołectwie	Windak.

Windak to najmłodsze sołectwo w Gminie Chełmża, 
liczące 30 lat. Administracyjnie wydzielone z obszaru wsi 
Głuchowo. Od kilku tygodni trwają w sołetwie przygoto-
wania mieszkańców będących współgospodarzami tego 
gminnego wydarzenia. 

Współgospodarzami	wydarzenia	będą Wójt	Gminy	
Chełmża	Jacek	Czarnecki i mieszkańcy	Sołectwa	Win-
dak. Sołtysem	Sołectwa	jest	p.	Grażyna	Brzana.  

Honory	Starostów	pełnić	będą	pp.	Grażyna	i	Hen-
ryk	Brzana,	a	wicestarostów	–	Agnieszka	Szyszka	i	To-
masz	Pliszka.

W	sobotę,	27	sierpnia	sołectwo	Windak	stanie	się	
miejscem	na	mapie	Gminy	 Chełmża, do którego zjadą 
mieszkańcy z całej gminy i zaproszeni goście, sąsiedzi z oko-
licznych gmin, by wspólnie świętować tegoroczne zbiory. 

Organizacyjny	 trud	 organizacji	 Święta	 Plonów, 
w tym program wydarzenia co roku spoczywa na gminnej 
instytucji Centrum	 Inicjatyw	 Kulturalnych	 Gminy	
Chełmża. Wzorem lat ubiegłych utworzony został rów-
nież Społeczny	Komitet	Dożynkowy, aby sprawnie móc 
wspierać i realizować przygotowania do dożynek. Wszyscy 
mieszkańcy są chętni do współpracy i na pewno zaowo-
cuje ona wspólnie przygotowaną wspaniałą uroczystością 
i festynem dożynkowym. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE

CZAS	PRZYGOTOWAŃ	DO	ŚWIĘTOWANIA
Dożynki – Święto Plonów, podczas którego dziękuje się za udane żniwa i wszystkie plony, 
które udało się zebrać z pola. W naszej gminie są przepełnione staropolską symboliką ludową, 
czego dowodzą piękne i okazałe wieńce, okolicznościowe dekoracje oraz chleby dożynkowe.

ZAPRASZAMY	DO	WSPÓLNEGO	
ŚWIĘTOWANIA	!

Organizatorzy są przekonani, że wśród wielu atrakcji przewidzia-
nych na ten dzień, każdy znajdzie coś dla siebie. 

Gwiazda	dożynek	zespół	BAYER	FULL	wystąpi	o	godz.	17.00. 
Kto nie zna i nie zechce wspólnie zanucić takich piosenek zespołu, po-
pularnych od lat jak Serce	moje,	Majteczki	w	kropeczki,	czy Bo	wszyscy	
Polacy	to	jedna	rodzina…

W ślad za Parową Falęcką poszły kolejne 
sołectwa. Bielczyny – sąsiad Windaka, też się 
przystroiły.

Przy okazji przygotowań do dożynek, u ich gospodarzy powstają takie cuda 
jak na Windaku: piec chlebowy, wędzarnia, grill – wszystko w jednym miejscu.

W Sołectwie Windak wielkie porządkowanie 
terenu pod miejsce uroczystości dożynkowej.

Wieńce dożynkowe wite były w różnych miejscach: w świetlicach wiejskich, 
w stodołach. Okazuje się, że i biblioteka, to też dobre miejsce na tego rodzaju 
prace. Tak jak tutaj w Zelgnie.

Witacze dożynkowe to już stały element dla więk-
szości miejscowości na czas dożynkowego święto-
wania. Jako pierwsze z sołectw w gminie udeko-
rowała się Parowa Falęcka.

K. Orłowska



Sprzęt w stu procentach s�inansowany został ze środków Unii 
Europejskiej, a jego łączna kwota to blisko 390 tys. zł. 

Laptopy gmina otrzymała dzięki podpisanej w roku bieżącym 
umowie z Centrum Projekt -ów Polska Cyfrowa na realizację pro
jektu „Wsparcie	dzieci	z	rodzin	pegeerowskich	w	rozwoju	cyf-
rowym	 –	 Granty	 PPGR”.	 W    ramach projektu z funduszy UE
kupion  laptopy dla 190 uczniów z terenu Gminy Chełmża. o
Uprawnionymi uczniami były osoby, których przodkowie praco-
wali w PGR'ach (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) oraz 
uczniowie mieszkujący w miejscowości lub gminie, w której 
funkcjonował zlikwidowany PGR. Nabór wniosków uczniów 
uprawnionych zakończon  w grudniu ubiegłego roku. Dostawca o
laptopów został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.
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MOF działa

Zadanie	„Łączy	nas	historia	i	muzyka”	jest	realizowane	w	ramach	
projektu	 grantowego	 „Wzmocnienie	 kapitału	 społecznego	mieszkań-
ców	obszaru	LSR	Ziemia	Gotyku”	współ�inansowanego	ze	środków	Unii	
Europejskiej	 w	 ramach	 poddziałania	 19.2.	 „Wsparcie	 na	 wdrażanie	
operacji	w	ramach	strategii	rozwoju	lokalnego	kierwanego	przez	spo-
łeczność”	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.

Agnieszka Denderz

Projekt obejmuje organizację pięciu wydarzeń słowno – 
muzycznych o charakterze patriotycznym. W gminach: 
Łubianka,	Łysomice,	Chełmża	i	Papowo	Biskupie i w mieś-
cie	 Chełmża	 odbędzie się po jednym koncercie zespołu 
POLSKIE KWIATY. Repertuar muzyczny składający się z pieśni 
ludowych i patriotycznych ma na celu pielęgnowania i pro-
mowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

Wspólnie z członkami Stowarzyszenia Budowy Kopca 
„Ziemia Polaków”, podczas koncertów zostanie przybliżona 
historia dotycząca Kopca „Ziemia Polaków” w Kończewicach. 
W ten sposób to wyjątkowe miejsce zostanie godnie zaprezen-
towane i wypromowane wśród mieszkańców obszaru Lokalnej 
Grupy Działania Ziemia Gotyku i nie tylko. Jest to pierwsze tego 
typu przedsięwzięcie, realizowane przez Stowarzyszenie Budo-
wy Kopca „Ziemia Polaków”. Na pamiątkę realizowanego pro-
jektu, zostaną wydane kartki okolicznościowe. Tra�ią one do od-
biorców koncertów, rozpowszechniając wiedzę o idei Kopca. 
Partnerem projektu jest Biblioteka Samorządowa w Zelgnie. 

HISTORIA	I	MUZYKA
Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Pola-
ków” razem z zespołem Polskie Kwiaty w ra-

mach projektu pt. „Łączy nas historia i muzyka” przygo-
towują się do trasy koncertowej po obszarze LGD Ziemia 
Gotyku.  

Projekty w realizacji 

Samorządy tworzące tzw. MOF, razem będą ubiegać się o 
88	mln	euro wsparcia	w	ramach	ZIT	w	nowej	unijnej	pers- 
pektywie	�inansowej. 

W spotkaniu założycielskim, Gmina	Chełmża	reprezento-
wana	była	przez	Wójta	Jacka	Czarneckiego.

Oficjalnie działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego Toruń, w skład którego 
wchodzi 36 samorządów: miasto Toruń i powiaty: alek-
sandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński toruński oraz , 
gminy leżące w obszarach tych powiatów. 

K. Orłowska

K. Orłowska

P. Rutkowski LAPTOPY	DLA	UCZNIÓW
Informatyzacja wsi

Do mieszkańców Gminy Chełmża trafiło łącznie 190 laptopów 
z najnowszym systemem operacyjnym.

Projekt	„Wsparcie	dzieci	z	rodzin	pegeerowskich	w	rozwoju	cyfrowym	–	
Granty	PPGR””	realizowany	jest	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Polska	
Cyfrowa	na	lata	2014-2020	Osi	Priorytetowej	V	Rozwój	cyfrowy	JST	oraz	
wzmocnienie	cyfrowej	odporności	na	zagrożenia	REACT-EU	działania	5.1	
Rozwój	cyfrowy	JST	oraz	wzmocnienie	cyfrowej	odporności	na	zagrożenia.

Na przyznanie pomocy finansowej czeka wniosek złożony do 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dla zadania „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra oraz kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kończewice” 
realizowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.   
Wartość zadania:	 1.472.651	 zł.	 Wysokość do�inansowania: 

1 055 634	zł. . . Termin zakończenia prac – grudzień 2023 r. 

	POTRZEBNE	WSPARCIE
Wnioski o dofinansowanie

Złożony został wniosek o dofinasowanie z BGK budowy 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Browinie (pięć  
lokali) w ramach  Funduszu dopłat dla lokali mieszkalnych.  
Sprawa obecnie oczekuje na umowę o do�inansowanie.

Budowa budynku mieszkalnego komunalnego (czteroro-
dzinnego) w Nawrze – złożono wniosek o dofinansowanie 
z BGK z Funduszu Dopłat dla lokali mieszkalnych.  
Wniosek w trakcie rozpatrywania. 
Dodatkowo zadanie uzyskało do�inansowanie z samorządu 

wojew -ództwa. W tym celu podpisano umowę z Urzędem Mar
szałkowskim o do�inansowanie zadania w wysokości 150 tys. 

NOWA	PERSPEKTYWA	FINANSOWA

fot. Starostwo Powiatowe



SIERPIEŃ’ 2022

GAZETA GMINY CHEŁMŻA   4

INWESTYCJE

Inwestycje w gminie

Oprac. i fot. K.Orłowska

Trwa „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części 
budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża”. 
Inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-

we BUD-POL z Torunia. Wartość umowy to prawie 1,6	mln	zł. 
W trakcie robót – montaż su�itów podwieszanych, układa-

nie płytek na podłogach i stawianie ogrodzenia terenu. Do wy-
konania pozostało: malowanie ścian, ułożenie glazury, biały 
montaż, montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej i uporządko-
wanie terenu.  

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie 
Gmina Chełmża”. Inwestycję sfinansowano ze środków 
Polski Ład. 
Dzięki inwestycji skanalizowano obszar ośrodka wypo-

czynkowego w Zalesiu. Obecnie trwają prace porządkowe, 
uruchomienie sieci oraz czynności odbiorowe. 

Koszt inwestycji to 1.175.442	zł. 
Termin zakończenia robót przewidziany jest do 22.10.br.  

Dawna sala gimnastyczna w SP Zelgno już po całkowitej prze-
budowie.  
Od nowego roku szkolnego 2022/2023 funkcjonować w jej 

miejscu będą dwie nowe sale klasowe. 
Wykonawcą robót była Firma KP Budownictwo Sp. z o. o., 

z Torunia. 
Wartość zadania wyniosła 402.700	zł.	

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Samodzielnego 
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie – Gmina Chełmża etap II – Termo-
modernizacja” 
Firma Usługowa BUDMAR z Biskupic kontynuje inwestycję 

przy gminnej placówce zdrowia w Zelgnie. Prace termomoder-
nizacyjne mają być zakończone do 10.12.2022 r.  

Inwestycja kosztować będzie 795.500	zł. 
Termin zakończenia robót przewidziany jest do 22.10.br.  

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko 
etap I – stan surowy zamknięty”
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Z robót przy obiekcie  pozo-

stało jeszcze ułożenie blachy na dachu, montaż stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz częściowe zagospodarowanie terenu.

Wykonawcą jest �irma Usługi Budowlane i Transportowe 
CEZAR Preuss Piotr z Chełmży.

Koszt prac to 858.540	zł.	
Termin zakończenia planowany do 15 września br.  

NA	BUDOWACH	TRWAJĄ	PRACE		

Inwestycja przy obiekcie administracyjnym UG Chełmża na ul. Pade-
rewskiego stworzy nowoczesne, funkcjonalne pomieszczenia dla dzia-
łalności gminnej instytucji kultury i dla codziennej pracy gminnej 
administracji jak obrady radnych, spotkania z mieszkańcami.

W sąsiedztwie starej świetlicy w Brąchnówku, wcale w niedługim czasie 
wyrósł ku uciesze mieszkańców nowy obiekt świetlicy. Pierwszy etap 
inwestycji powoli zmierza ku zakończeniu.

Pracownia Projektowa PRO-KOR Krzysztof Lisewski z Torunia wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową budynku 
archiwum zakładowego Urzędu Gminy Chełmża w Chełmży przy ul. Paderewskiego 11a.  
Obecnie wystąpiono o pozwolenie na budowę. 

NOWE	ARCHIWUM

Dawna sala sportowa w SP Zelgno to obecnie dwa pomieszczenia klasowe do lekcji 
przedmiotów ścisłych.
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Inwestycje w gminie

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Rozpoczęła się przebudowa dróg gminnych z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach przebudowy drogi	 gminnej nr	 100531	 C 

Witkowo	 –	 Nowa	 Chełmża na odcinku o długości 985 mb 
zostanie wykonana warstwa podbudowy z tłucznia kamien-
nego oraz nawierzchnia bitumiczna. Pobocza drogi będą wyko-
nane z gruzu betonowego i tłucznia kamiennego na szerokości 
0,5 mb obustronnie. 

W ramach zadania zaplanowano także budowę chodnika 
o szerokości 2,0 mb, zjazdów i urządzeń BRD: progi zwalniające, 
oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe. Ustawione 
zostaną 2 lampy hybrydowe oświetlające przejścia dla pieszych.

DROGA POWIATOWA W PRZEBUDOWIE
Dobiega końca inwestycja na drodze powiatowej nr 1629C 
Trzebcz Szlachecki – Głuchowo. 
Wykonane zostały poszerzenia jezdni i roboty brukarskie. 

Wybudowano zjazdy do posesji, chodniki, parkingi oraz zatoki 
i perony autobusowe w  Głuchowie i Parowie Falęckiej.

Wykonawca Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. Sp.k. Ro-
gowo wyłożył ostatnią warstwę asfaltową na drodze i obecnie już 
trwają prace wykończeniowe.

Inwestycja realizowana jest przy do�inansowywaniu ze 
środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład” i współ�inansowana przez Gminę Chełmża.

 Całkowity koszt inwestycji to 6.880.713 zł. 

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
Rozpoczęła się realizacja zadania „Poprawa bezpieczeń-
stwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża 
poprzez przebudowę infrastruktury drogowej – budowa 
oświetlenia przy ścieżkach rowerowych”. 
Wykonane Zadanie obejmuje trzy części:

Budowa	 oświetlenia	 przy	 ścieżce	 rowerowej	 Zelgno	 –	
Pluskowęsy, 33 słupy oświetleniowe na odcinku ok. 1km;
Budowa	 oświetlenia	 przy	 ścieżce	 rowerowej	 Chełmża	 –	

Pluskowęsy, 28 słupów oświetleniowych na odcinku ok. 900 m;
Budowa	 oświetlenia	 przy	 ścieżce	 rowerowej	 Nawra	 –	

Bogusławki, 20 słupów oświetleniowych na odcinku ok. 600 m.

DROGI	W	GMINIE

Dobrych, zmodernizowanych dróg powiatowych w Gminie Chełmża 
sukcesywnie przybywa. Nowa nawierzchnia, odpowiednie oznakowanie 
i oświetlenie na przebudowanej drodze powiatowej nr 1629C Trzebcz 
Szlachecki – Głuchowo sprawiają, że zmotoryzowani i piesi odczują 
komfort i bezpieczeństwo uczestniczenia w ruchu drogowym. 
Inwestycja sfinansowana przez samorząd Powiatu Toruńskiego 
z udziałem finansowym Gminy Chełmża. 

Oprac. K. Orłowska, B. Siwek
Fot. K. Orłowska, B. Siwek

W ramach przebudowy drogi	 gminnej	 nr	 100529	 C	
w	Kuczwałach na odcinku o długości 364 mb na poszerze-
niach jezdni zostanie wykonana warstwa odsączająca na szero-
kości 1,0 mb obustronnie. Na istniejącej jezdni zostanie ułożona 
nawierzchnia bitumiczna na szerokości 3,5 mb. Pobocza drogi 
będą wykonane z kruszywa na szerokości 0,75 mb obustronnie.

W ramach zadania zaplanowano także: budowę chodnika, 
zatoki autobusowej, montaż wiaty przystankowej, wykonanie 
rowów odwadniających, zjazdów i urządzeń BRD: bariery 
ochronnej, progu zwalniającego, oznakowanie poziome i pio-
nowe. Staną 2 lampy hybrydowe dla oświetlenia przejścia dla 
pieszych.

Głównym wykonawcą inwestycji jest TRANSBRUK 
Barczyńscy Sp. z o.o. Pigża.	 Całkowita	wartość	 zadania	 to	
1.026.717	 zł.	 Do�inansowanie	 z	 Rządowego	 Funduszu	
Rozwoju	Dróg	to	476.384,00	zł	(46%).	 W ramach wykonywanego zadania uwzględniono zastoso-

wanie	 inteligentnych	 systemów	 sterowania	 oświetleniem	
z	 wykorzystaniem	 programowalnych	 zdalnie	 wyłączników	
czasowych – „zegar astronomiczny”, sterowników umożliwiają-
cych wyłączenie czasowe poszczególnych sekcji lub całego oświe-
tlenia, czujników zmierzchu, czasowej zmiany natężenia światła 
w porze nocnej, a przy oświetleniach Chełmża – Pluskowęsy oraz 
Nawra – Bogusławki także czujników ruchu.

Budowa oświetlenia ścieżek zwiększy bezpieczeństwo użyt-
kowników, poruszających się o zmierzchu. 

Wykonawca inwestycji to Elperia Sp. z o.o. ze S�wiecia.
Całkowita	 wartość	 inwestycji	 –	 548.000	 zł. Inwestycja	

w	 całości	 realizowana	 jest	 z	 środków	 własnych	 Gminy	
Chełmża.	

Witkowo

Witkowo

Budowa oświetlenia

Odcinek drogi w Głuchowie
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SERWIS INFORMACYJNY

PRZEGLĄD	WYDARZEŃ
KOLEŻEŃSKIE	SPOTKANIE
KGW Kobiety Aktywne z Bielczyn w progach swojej miejscowej 

świetlicy wiejskiej gościły Koło Gospodyń Wiejskich z Olszewa - 
Borki. Borkowianki (województwo mazowieckie, powiat ostro-
łęcki, w gminie Olszewo-Borki) przybyły do Bielczyn na zaprosze-
nie tutejszego KGW. Celem głównym wizyty była wymiana wiedzy 
i doświadczeń. Takie spotkania zawsze niosą korzyści. Niezależnie 
czy są to zorganizowane szkolenia, czy zwyczajne spotkania, takie 
jak to w Bielczynach przy kawie, zawsze mają wiele zalet. Podczas 
spotkania była okazja do rozmów na tematy dotyczące miejsco-
wości, w których obydwa Koła działają, ich tradycji i kultury, realizo-
wanych inicjatyw, projektów, rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. 
To spotkanie rokuje dobry początek na udaną przyszłą współpracę. 
Spotkanie swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli przedstawiciele 
lokalnego samorządu i instytucji. Goście podczas wizyty zwiedzili 
miejsca, które w Bielczynach są lokalną wizytówką – Sanktuarium 
Błogosławionej Juty i miejsce rekreacji nad jeziorem Głuchowskim.

oprac. K. Orłowska
fot. nadesłane

RODZINNE	POPOŁUDNIE
W niedzielę 24.07.br. w ogrodzie para�ialnym w Nawrze odbyło 

się I RODZINNE POPOŁUDNIE. Para�ianie niedzielę spędzili w gro-
nie rodziny, znajomych i przyjaciół. Cała społeczność Sołecka dzię-
kuje organizatorowi spotkania – Proboszczowi ks. kan. Tadeuszowi 
Kozłowskiemu za ten wspaniały wakacyjny dzień. 

GMINNA	SENIORÓWKA
Najstarsi mieszkańcy gminy spotkali się podczas wspólnej 

gminnej Seniorówki w Pluskowęsach. To pierwsze tego typu 
i w takim gronie spotkanie od trzech lat. Można mówić, że to 
kontynuacja poprzedniej Gminnej Majówki. Spotkanie odbyło 
się przy muzycznej oprawie zespołu Toruniacy BAND. Był 
oczywiście poczęstunek, a część konkursową poprowadziła 
Camilla Entertaiment – Animacje. Seniorom na spotkaniu towa-
rzyszyli Wójt Gminy Jacek Czarnecki z Gminnymi Radnymi 
Mirosławem Trzpilem, Henrykiem Fałkowskim i Franciszkiem 
Piróg. Frekwencja na spotkaniu dopisała, o czym świadczy 
wypełniona po brzegi sala spotkania. W trakcie spotkania 
seniorzy mieli także dostęp do porad pielęgniarek z SPOZ 
w Zelgnie. Obsługę pielęgniarską zapewniły panie Zo�ia Kleśny 
i Halina Czerniecka. Organizatorem spotkania był Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

POWIATOWY	ZJAZD	KGW
Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy wzięły udział 

w tegorocznym Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu 
Toruńskiego. Zjazd odbył się w ramach Powiatowego Festiwalu 
Smaku i ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa regio-
nów” zorganizowano w Gminnym Parku Kultury w Łubiance 
w sobotę 23 lipca. KGW prezentowały swoje wyroby, najmłodsi 
mogli spróbować swoich sił w zabawach interaktywnych na 
stoisku Powiatu Toruńskiego, a na scenie wystąpił zespół 
Polskie Kwiaty. Swój kulinarny talent pokazała �inalistka 
MasterChefa Marlena Cichocka.

Drodzy	Seniorzy	!	Niech	każdy	Wasz	dzień	wypełnia	
ludzka	 życzliwość,	 wdzięczność	 i	 pomoc,	 a	 optymizm	
życia	niech	nigdy	Was	nie	opuszcza.
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WAKACJE	W	CYKLONIE
Miesiąc lipiec był bardzo atrakcyjny dla zawodników 

młodzieżowych Cyklonu i nie tylko.	Od 4 do 9 lipca odbyły się 
„Wakacje z Cyklonem” dla najmłodszych. Codziennie przez pięć dni 
aż 20 uczestniczek i uczestników spotykało się na obiektach Orlika 
i SP Zelgno (budynek Pluskowęsy), by nie tylko trenować, ale i 
aktywnie spędzać czas nad jeziorem w Zalesiu i pieszo poznawać 
okolicę. Ostatniego dnia wakacyjna grupa wyjechała do JuraParku 
w Solcu Kujawskim. Projekt zwieńczyło ognisko integracyjne: były 
kiełbaski, wręczone zostały pamiątki, medale i dyplomy oraz wiele 
innych atrakcji. 

Z kolei starsi zawodnicy klubu wzięli udział w obozie piłkar-
skim zorganizowanym w dniach 14–21 lipca. Na miejsce wypo-
czynku tym razem wybrano Darłowo, gdzie grupa 20 zawodników 
trenowała i aktywnie wypoczywała – a to wszystko w wyjątkowo 
komfortowych warunkach. Atrakcje obejmowały m.in. kąpiele
w morzu pod okiem ratownika, zabawy ruchowe, paintball lase-
rowy, wycieczkę na wydmy Słowińskiego Parku Narodowego czy 
rejs statkiem po morzu. Organizatorem wyjazdu był Prezes Klubu  
Marek Zając wraz z kadrą. 

WIEJSKIE	GRANIE
7 sierpnia br. na obiekcie ORLIKA w Grzywnie rozegrana 

została druga edycja turnieju piłkarskiego. W niedzielny słone-
czny dzień przybyło do Grzywny aż 14	drużyn. A oto zwycięzcy 
tegorocznego „Wiejskiego Grania”:

I	MIEJSCE	:	Pseudokopacze	(Warszewice)
II	MIEJSCE:	Młodzi	Tytani	(Lisewo)
III	MIEJSCE:	Skiety	Klapki	
Najlepszy	Strzelec:	Krystian	Kraśniewski	
Najlepszy	Bramkarz	:	Kacper	Gruszczyński
MVP	Turnieju	:	Hubert	Cieślik

Turniej współ�inansowali: Gmina Chełmża, Powiat Toruński, 
Sołectwo Grzywna i prywatni sponsorzy: F.H.U. Zbigniew Legut-
ko, Transport TALAR, Gaspol S.A.

Pomocy w przygotowaniu zawodów udzielili: animator Orli-
ka – Kamil Warduliński, obsługa organizacyjna – Adam Wardu-
liński, pomoc medyczna – Zbigniew Gredecki, sędziowie – 
Mariusz Korpalski i Marcin Wołowski, fotograf – Majka Boże-
jewicz, grill – Aneta Wardulińska i Anna Gredecka, sprzęt: (ławki 
stoły i grill) – Andrzej Rumiński. Dziękujemy!

PIKNIK	POD	LIPAMI
No i mamy w gminie kolejną imprezę tematyczną –  

mieszkańcy Sołectwa Dziemiony bawili się podczas 
I Pikniku „Pod Lipami”. Różnorodność zaplanowanych 
atrakcji sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie. Impreza 
ogólnie udana, pogoda i uczestnicy dopisali. W związku 
z tym, mieszkańcy uznali, że impreza na stałe wpisuje się 
w harmonogram sołeckich tutaj wydarzeń. 

KOLONIE	DLA	DZIECI
19-cioro dzieci z terenu na-

szej gminy od 1 do 11 sierpnia br. 
korzystało z letniego wypoczyn-

ku w Kościelisku koło Zakopanego. Wypoczynek zor-
ganizował Warmińsko – Mazurski Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych.
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Pasje mieszkańców

Przed uczestnikami III Krajoznawcza wycieczka rowerowa po 
północnej części Równiny Chełmżyńskiej o Puchar Wójta Gminy 
Chełmża Jacka Czarneckiego.

ROWEROWA	REKREACJA
Po przerwie wakacyjnej konty-
nuujemy wycieczki rowerowe po 
Gminie Chełmża.

K. Orłowska

Termin wycieczki – 11.09.2022	r.
Początek wycieczki – Świetlica	wiejska	w	Kuczwałach.

00Godzina rozpoczęcia wycieczki – 13 .
30Przewidywana godzina zakończenia wycieczki – 15	 .

Każdy uczestnik musi mieć ubraną	kamizelkę	ostrze-
gawczą.	Brak	jej	dyskwali�ikuje	jego	uczestnictwo.
Trasa wycieczki prowadzi drogami Gminy Chełmża.
Długość trasy to około 30	km.
Podczas jazdy drużyny (2-4 osobowa) obserwują trasę 
wycieczki i na bieżąco rozwiązują zadania. 

rekreacja2022@gmail.com

Zwycięża	 drużyna,	 która	 uzyska	 największą	 ilość	 punktów.	
Wycieczka ma charakter zorganizowany. W wycieczce udział weźmą 
tylko osoby po przesłaniu karty zgłoszenia	 w	 terminie	 do	
6	września	br.	na	adres	e-mail:	
Karta	zgłoszenia	do	pobrania	na:	

www.gminachelmza.pl/aktualnosci

Klub zrzesza utalentowane osoby, które ręcznie tworzą 
piękne wyroby artystyczne. Są to spotkania przy kawie i 
roz-mowie osób lubiących różnego rodzaju robótki ręczne 
(haft, robienie na drutach, szydełkowanie itp.). Panie, 
należące do Klubu, wymieniają się bezinteresownie 
pomysłami, doświad-czeniem i swoją wiedzą. Zapewniamy 
wszelkie materiały. 

Członkiem Klubu może zostać każdy, kto lubi spędzać 
czas w miłym gronie, poznając i doskonaląc swoje 
umiejętności w robótkach ręcznych. 

                                                                                                                          

KLUB	ROBÓTEK	RĘCZNYCH
Przy bibliotece w Skąpem od kwietnia br. działa Klub 
Robótek Zręcznych. Zajęcia odbywają się cyklicznie raz 

00 00w tygodniu, w piątek w godz. 16 – 18 .

Ilona WitkowskaDziałalność rozpoczęliśmy od wyszywania. Wakacje z festynem

Pomoc przed zimą
KOŃCZEWICE	SIĘ	BAWIŁY

„Qń Presja”– impreza tematyczna, to wspólny pomysł 
mieszkańców na ożywienie wiejskiej integracji – 

wspólne spotkanie z atrakcjami 
oraz zabawą. 

Gospodarstwa domowe, używające do ogrzewania węgla 
lub paliw węglopochodnych zawierających co najmniej 
85% węgla kamiennego mogą składać wnioski o wypłatę 
dodatku węglowego w wysokości 3.000 zł.

Tematem przewodnim festy-
nu, który drugi rok z rzędu za-
gościł w Kończewicach, jest KON�  
i związane z nim wszystkie atry-
buty. Oferta budowana jest na 
bazie zasobów kulturowych i his-
torycznych miejscowości – poz-
woliła i tym razem  przyciągnąć 
pod świetlice wiejską oraz zinte-
grować mieszkańców wsi. 

W ideę organizacji imprezy 
włączyli się miejscowi Radny 
Gminny Rafał Grupa, Sołtys Mar-

cin Kannenberg z Radą Sołe-
cką i jak zawsze niezawodne 
lokalne organizacje społecz-
ne Koło Gospodyń Wiejskich 
i Ochotnicza Straż Pożarna 
oraz osoby indywidualne. 

Efektem wszystkich sta-
rań była udana wspólna za-
bawa mieszkańców do póź-
nych godzin nocnych.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie 
domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewa-
nia gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa, piec ka�lowy na paliwo stałe, 
zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków.  

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać 
w Gminnym	Ośrodku	Pomocy	Społecznej, ul. Paderew-
skiego 11, Chełmża do dnia 30	listopada	2022	r. 

Druk wniosku jest dostępny:

K.Orłowska, fot. nadesłane

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się 
do uatrakcyjnienia imprezy Qń Presja: 

OSP KSRG Kończewice, ŁOZA – Chełmżyńska Grupa 
Motocyklowa, Paweł Pawik, Agroturystyka „Stajnia Witkowia”.

Podziękowania dla mieszkańców Kończewic oraz gości 
za przybycie i świetną zabawę 
składają ORGANIZATORZY. 

DODATEK	WĘGLOWY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 11, 
Chełmża (pn.-pt. od 7.00 do 15.00)
w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2, Chełmża – 
biuro obsługi interesanta (pn.-pt. od 7.00 do 15.00)
w bibliotekach: Zelgno, Grzywna, Skąpe, Głuchowo 
(w godzinach pracy bibliotek.  
Uwaga – Biblioteka w Głuchowie czynna od 29.08.2022

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 11, 
Chełmża (pn.-pt. od 7.00 do 15.00)
w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2, Chełmża – 
biuro obsługi interesanta (pn.-pt. od 7.00 do 15.00)
w bibliotekach: Zelgno, Grzywna, Skąpe, Głuchowo 
(w godzinach pracy bibliotek.  
Uwaga – Biblioteka w Głuchowie czynna od 29.08.2022

Ewa Pudo
Sekretarz Gminy Chełmża

Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie za 
pośrednictwem platformy ePUAP.

Zapraszamy	do	Klubu	!Zapraszamy	do	Klubu	!
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Grzywna dzieciom

Podczas zajęć dzieci spróbowały swoich sił 
w gotowaniu pod okiem Magdaleny Cichockiej – 
�inalistki VII edycji programu MasterChef. Pojecha-
liśmy do Cinema City na �ilm pt. „Minionki wejście 
Gru”, potem udaliśmy się do M”Donalds. Nie mogło 
zabraknąć plażowania w Zalesiu i zabaw na plaży. 
Zorganizowano również warsztaty teatralne z tea-
trem „Magmowcy”. W trakcie spotkania dzieci wy-
konały własne kukiełki, które potem brały udział 
w scenkach przez nie wymyślonych. Zainteresowa-
niem cieszył się także warsztat String Art. Dzieci 
poradziły sobie świetnie i wykonały piękne prace 
przy pomocy desek, gwoździ i wełny. 

Zwieńczeniem tygodniowej akcji był piknik 
wakacyjny dla dzieci przy Orliku w Grzywnie. 
Podczas pikniku dzieci hasały na dwóch dmuchań-
cach, korzystały  z atrakcji animatora. Wata i pop-
corn były serwowane bez ograniczeń, a na koniec 
dla wszystkich – ognisko. Dla dzieci był to istny 
wakacyjny raj.

Akcja współ�inansowana była przez Radę So-
łecką Sołectwa Grzywna, Centrum Inicjatyw Kultu-
ralnych Gminy Chełmża oraz sponsora animacji p. 
Mariusza Omiotka. 
 

                                                                                                                                                       

KOLOROWE	ATRAKCJEW Grzywnie między 25 a 29 lipca trwały Kolorowe Wakacje.   

Na uczestników „Hurra wakacji” czekało 
mnóstwo atrakcji. W programie były m.in: 
wycieczki do Torunia, MEGA PARKU w Grudzią-
dzu oraz Zalesia, zabawy i animacje, warsztaty 
kulinarne oraz piknik zorganizowany przy 
współpracy z OSP Skąpe.

Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 w	 jaki-
kolwiek	sposób	wsparli	nasze	działania.	

Podziękowania	kierujemy	do:	
OSP	Skąpe	–	za	przygotowanie	ogniska,	za	słodkości,	a	przede	

wszystkim	 za	 wspaniałą	 zabawę	 podczas	 pikniku	 w	 Skąpem,	
Radnej	 Żanety	 Talarek	 –	 za	 do�inansowanie	 oraz	 pomoc	 przy	
organizacji	 warsztatów	 kulinarnych	 w	 Głuchowie,	 panu	 Toma-
szowi	Śliwce	–	za	do�inansowanie	warsztatów	kulinarnych	w	Zelg-
nie	 oraz	 KGW	 Brąchnówko	 za	 przeprowadzenie	 warsztatów	
kulinarnych	w	Brąchnówku.

Lato z kulturą

HURRA	WAKACJE!

Ilona Witkowska

Dzieci z Gminy Chełmża miały możliwość ucze-
stnictwa w akcji wakacyjne „HURRA WA-
KACJE” zorganizowanej przez Bibliotekę Samo-
rządową w Zelgnie wraz z Filiami w Głuchowie 
i Skąpem oraz CIK Gminy Chełmża. 

Wszystkim	zaangażowanym	w	Akcję	dziękujemy	z	całego	serducha.      Milena Kozłowska, Agnieszka Dender
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Relacje mieszkańców

3	lipca –pojechaliśmy zobaczyć Jeziora Plitwickie. Turku-
sowy kolor wody i liczne kaskady bardzo nas urzekły. Następnie 
udaliśmy się do Medziugorie, które było naszą bazą wypadową. 
4	 lipca – zobaczyliśmy słynny most w Mostarze a potem 
w Blagaju podziwialiśmy wypływające z jaskini naturalne 
źródło. Dobrze, że w pensjonacie mieliśmy basen i zawsze po 
powrocie z „gorącej” wycieczki mogliśmy się ochłodzić. 5	lipca 
– postanowiliśmy odpocząć na najbardziej popularnej plaży 
w Bośni – Neum. 6	lipca – pojechaliśmy do Sajarewa. Ta wielo-
kulturowa stolica zapadła nam w pamięć. Szczególnie starówka 
na której przeplatały się kultury Europy i Orientu.	7	 lipca – 
w dzień wolny część uczestników weszła na górę objawień 
w Medziugorie, a potem odwiedziliśmy wodospady Kravica. 
8	lipca	– spędziliśmy w Dubrowniku perełce miast chorwac-
kich. 9	 lipca – odwiedziliśmy małe malownicze miasteczko 
Primosten, tam znowu zażyliśmy kąpieli w Adriatyku. 10	lipca 
– z przewodnikiem zwiedziliśmy Zagrzeb, w którym są dwie 
starówki i mnóstwo ciekawych miejsc. 11	lipca – opuściliśmy 
wspaniałe Bałkany i wróciliśmy do domu.    

Dziękuję	uczestnikom	za	wspólnie	spędzony	czas. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE

WAKACYJNE	WYPRAWY	
2 lipca br. wyruszyliśmy na coroczną wycieczkę. Tym 
razem do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny.

Po drodze do Łodzi odwiedziliśmy siedzibę słynnego diabła 
Boruty czyli zamek	w	Łęczycy. Potem pojechaliśmy do naj-
mniejszego zamku w Polsce. Zamek	w	Oporowie jest jednym 
z najbardziej urokliwych budowli tego typu. Pomimo ponad 
600 lat historii zachował on swój gotycki charakter. 

Po przybyciu do Łodzi, zwiedziliśmy Manufakturę Łódzką 
oraz Muzeum Fabryki. Kolejnym punktem wycieczki był spacer 
najbardziej znaną ulicą Łodzi – Piotrkowską. Mamy niestety 
niedosyt zwiedzania miasta, dlatego wybierzemy się tam 
ponownie. 

Szukając kolejnego pomysłu na wspólną wyprawę, tym 
razem postanowiliśmy odwiedzić miasto Łódź. Łódź

Relacja : Barbara Jęziorska-Pawella

Zagrzeb

Wycieczki organizowane w ramach „Podróży z biblioteką”, 
cieszą się dużym zainteresowaniem. Ostatnio na naszej pod-
różniczej mapie znalazły się: Gdynia, Kruszwica, Wenecja, 
Biskupin i Wdzydze Kaszubskie.

Gdynię odwiedziliśmy w czerwcu. Zwiedzanie rozpoczęliś-
my od spaceru po mieście z przewodnikiem, przesympatyczną 
panią Agnieszką. Kolejnym punktem programu była wizyta 
w Akwarium Gdyńskim – tam mogliśmy podziwiać różnorod-
ne organizmy żyjące w morzach i oceanach całego świata. 

W lipcu odwiedziliśmy Kruszwicę, Wenecję oraz Biskupin. 
W Kruszwicy popłynęliśmy w rejs statkiem Rusałka po jezio-
rze Gopło. Następnie weszliśmy na Mysią Wieżę oraz do niedu-
żych podziemi przy wieży. Na zakończenie pobytu w Kruszwicy 
zwiedziliśmy Kolegiatę pw. św. Ap. Piotra i Pawła. W Wenecji 
główną atrakcją było Muzeum Kolei Wąskotorowej i ruiny tzw. 
Zamku Diabła Weneckiego. Na zakończenie udaliśmy się w po-
dróż kolejką wąskotorową do Muzeum Archeologicznego w 
Biskupinie, gdzie zwiedziliśmy zrekonstruowaną osadę, która 
przeniosła Nas w odległe czasy.

MIESZKAŃCY	W	PODRÓŻY
Biblioteki gminne w Skąpem i Głuchowie wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej 
gminy i czytelników, serdecznie zapraszają do korzystania 
z oferty wyjazdowej „Podróże z biblioteką”. 

Na	uczestników	„Podróży	z	biblioteką”	w	tym	roku	czekają	
jeszcze	m.in.	wyjazdy	do:	Warszawy	i	Wrocławia.	

Zapraszamy	 do	 korzystania	 z	 naszej	 oferty	wyjazdowej.	
Szczegóły	 poszczególnych	 wycieczek	 można	 znaleźć	 na	
Facebooku	biblioteki	w	Skąpem	i	Głuchowie.Ilona Witkowska

Gdynia

Kruszwica

Wycieczki z biblioteką
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Letnie atrakcje w Brąchnówku

Bardzo często szukamy dobrych pomysłów na to, jak urozmaicić 
swój urlop. Nie ma lepszego sposobu niż wzbogacenie go jakimś 
ciekawym wydarzeniem kulturalnym. Dlatego zespół pałacowo – 
parkowy w Brąchnówko dzięki pomysłom i aktywności Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zatętnił wieloma ciekawymi 
wydarzeniami wakacyjnymi. Jak się okazuje, sporo osób skorzystało 
z proponowanej oferty kulturalnej. 

Oto krótkie podsumowanie ostatnich wydarzeń.

KULTURA	DOBRA	NA	URLOP
Wakacje i czas letni to wyjątkowy okres, w którym zapo-
minamy o codziennych problemach, pozwalając sobie na 
chwilę wytchnienia i relaksu. 

Tańce	i	zabawy	z	folkiem – to tytuł imprezy muzyczno – 
tanecznej, zorganizowanej w parku w Brąchnówku. Na scenie nie 
zabrakło akcentów folklorystycznych. W pokazach tańców regio-
nalnych wystąpili tancerze z Zespołu Tańca Ludowego „Kundzia” 
z Chełmna, a piosenki ludowe i folklorystyczne wyśpiewał nasz 
rodzimy zespół Polskie Kwiaty. 

Podczas imprezy można było spróbować lokalnych przysmaków 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Brąchnówka.

Plener	 malarski – to wydarzenie artystyczne 
zorganizowano 23 lipca. W plenerze udział wzięło 13 osób 
w wieku od 6 do 75 lat. Tematem przewodnim pleneru były 
park i pałac. Plener odbył się pod czujną opieką artystyczną 
dr Justyny Grzebieniowskiej  adiunkta w Zakładzie Malar, -
stwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Po krótkim wstępie teoretycznym 

-na temat podstaw chwytania obrazu i perspektywy, kolo
rów i technik, uczestnicy wybrali sobie miejsca w parku 
i przystąpili do malowania pastelami i farbami akrylowymi. 
Tak powstało 13 ciekawych obrazów przedstawiających  
pałac i otaczający go park w różnych perspektywach. 

Z powstałych prac powstanie mała galeria, która będzie 
dostępna w miejscowym korytarzu pałacowym.

Letnie	kino – nocą z  5 na 6 sierpnia w zespole pałacowo – par-
kowym w Brąchnówku na seans zaprosiło letnie kino plenerowe. 
Na 15-metrowym ekranie wyświetlony został �ilm pt. „Narodziny 
gwiazdy”. Melodramat muzyczny można było oglądać na leżakach, 
krzesłach i kocach. Jak zawsze i tym razem, nie zabrakło oferty 
gastronomicznej, m. in. popcornu. Film obejrzało około 150 osób.

K. Orłowska,  fot. A. Denderz

Zespół Tańca Ludowego „Kundzia” 

Zespół  „POLSKIE KWIATY”
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