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oprac. K. Orłowska

Stypendia na rok szkolny 2022/2023 z funduszu stypen-
dialnego im. Jacka Luntkowskiego  są już przyznane.

Stypendium otrzyma pierwszych 31	uczniów z listy rankingowej ze 
średnią ocen od 4,78 do 5,71. Uroczysta gala wręczenia stypendiów 
odbędzie się 21	października	br.	w	Zelgnie.

Na ten cel	samorząd	Gminy	Chełmża	przeznaczy 46.650	zł.	Fundusz 
Stypendialny tworzą środki własne Gminy Chełmża, darowizny osób 
�izycznych: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Radni Gminy Chełmża  
oraz środki pochodzące z loterii dożynkowej gazety gminnej KURENDA.

O stypendium może ubiegać się uczeń – mieszkaniec Gminy Chełmża, 
po ukończeniu pierwszego roku nauki. Stypendium jest przyznawane na 
rok szkolny od 1 września do 30 czerwca i wynosi 150 zł miesięcznie. 
Stypendysta, który wykazał się najwyższą średnią na liście rankingowej 
otrzymuje dodatkowe jednorazowe wyróżnienie w wysokości odpowia-
dającej kwocie miesięcznego stypendium.

STYPENDIA	PRZYZNANE
Każdy może pomóc pogorzelcom ze Skąpego. 
Wpłacać można na gminne konto „POMOC SKĄPE”. 
Cztery rodziny mieszkające w Skąpem zostały 

poszkodowane w pożarze, który wybuchł  8 września 
br. W pomoc dla pogorzelców zaangażowały się władze 
Gminy Chełmża. Uruchomione zostało specjalne konto, 
na które można wpłacać pieniądze dla o�iar zdarzenia.
                                                                                                                                                                    

Drodzy	Czytelnicy	!	Bądźcie	z	KURENDĄ	tak	jak	
do	 tej	 pory	 a	 my,	 dostarczać	 będziemy	Wam	
informacji	 z	 codziennego	 życia	 naszej	 lokalnej	
wspólnoty,	jaką	jest	Gmina	Chełmża.

Z	pozdrowieniami	
Katarzyna	Orłowska	Redaktor	Naczelna

25	LAT	MINĘŁO!
Kochani Czytelnicy ! To już 25 lat, odkąd Gazeta Gminy Chełmża 
KURENDA gości w Waszych domach. Na początku pragnę Wam 
serdecznie podziękować za to, że jesteście ! Za to, że tak wnikliwie nas 
czytacie. Bez Was Czytelników nie byłoby dziś naszego święta! 
KURENDA jest dla Was i dzięki Wam! 
Trudno sobie wyobrazić dzisiaj Gminę Chełmża bez KURENDY. 

Tytuł gazecie w 1997 r., nadał obecny Wójt Gminy Jacek Czarnecki. 
Od tego momentu KURENDA ma niezmienną markę rozpoznawaną 
w gminie i  regionie i mająca swoich stałych Czytelników.

Przez 25 lat wydawania KURENDY wydarzyło się wiele – dokonywały 
się w kraju wielkie przemiany społeczno – polityczne, rozwinęła się samo-
rządność. Traktujemy Naszych Czytelników poważnie. Staramy się rów-
noważyć prawidłową komunikację pomiędzy władzą a lokalną społecz-
nością. Nie jesteśmy stroną w sporach, nie jesteśmy prasą opiniotwórczą. 
Jesteśmy zwykłym gminnym informatorem samorządowym i pokazu-
jemy codzienną działalność naszej lokalnej wspólnoty i jej mieszkańców, 
zaangażowanych w jej rozwój. Nie sposób przypomnieć i wymienić 
wszystkich opisywanych przez nas spraw, wydarzeń, inicjatyw, odwiedzo-
nych miejsc, zaprezentowanych sylwetek. Jest to swoista kronika wyda-
rzeń, dokumentacja życia w Gminie Chełmża. 

Jedno jest pewne, cały czas się rozwijamy. Idziemy z duchem czasu 
i staramy się sprostać oczekiwaniom szerokiego grona naszych wiernych 
Czytelników. Dzisiaj gazeta oprócz wersji drukowanej dostępna jest także 
w wersji o-nline. W roku 2012 gazeta  została wyróżniona „Szlachetną 
Podkową” w kategorii „Promocja Gminy Chełmża”. 

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że przyświecający gazecie cel, 
to przekazywanie najbardziej obiektywnej i możliwie najszybszej 
informacji mieszkańcom naszej gminy.  

POMAGAMY	
POSZKODOWANYM
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WRZESIEŃ’ 2022 SPRAWY SAMORZĄDOWE

Partnerskie inwestycje

Wyremontowany odcinek drogi po-
wiatowej liczący ponad 3,7 km długości 
łączy dwa powiaty – toruński i cheł-
miński. Zmodernizowana droga zaczy-
na się -w Głuchowie, przed skrzyżowa
niem z drogą krajową, a ko  na grańczy -
nicy Parowy Falęckiej (Gmina Chełm-
ża) i Trzebcza Szlacheckiego (Gmina 
Kijewo Królewskie).

Inwestycja drogowa pochłonęła 
prawie 7	mln	zł – 95%	tej	kwoty	to	
do�inansowanie	 z	 Programu	 Inwe-
stycji	 Strategicznych	 „Polski	 Ład”.	
Inwestycję była realizowana w partner-
stwie Powiat Toruński – Gmina Chełm-
ża. 

Udział w uroczystości wzięli Wice-
wojewoda	 Kujawsko	 –	 Pomorski	
J -ózef	Ramlau i samorządowi partne
rzy, w tym Starosta	Toruński	Marek	
Olszewski i Wójt	Gminy	Jacek	Czar-
necki, lokalni	 samorządowcy oraz 
mieszkańcy. 

Po przecięciu wstęgi i uroczystym 
poświęceniu wyremontowanej drogi, 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Głu-
chowa zaprosiły na poczęstunek. Ser-
wowano pyszne miejscowe specjały – 
m.in. parowane ziemniaki z gzikiem, 
sernik głuchowski oraz wędzone ryby.

Nowa trasa	rowerowa	Browina	–	Sławkowo, umożliwia okrą-
żenie Jeziora Chełmżyńskiego malowniczą i bezpieczną dla rowe-
rzystów trasą, wiodącą z Grzywny przez Kuczwały, Sławkowo, 
Mirakowo, Zalesie, Pluskowęsy, Chełmżę i z powrotem do Grzywny.

Otwarcie ścieżki tematycznie połączyło się z organizowaną w tym 
dniu III Krajoznawczą Wycieczką Rowerową o Puchar Wójta Gminy 
Chełmża Jacka Czarneckiego. Uczestnicy wycieczki wystartowali spod 
świetlicy wiejskiej w Kuczwałach tuż po przecięciu wstęgi i podążyli 
prawie 30 km trasą po Gminie Chełmża.	(także	patrz	str.	11)	

16 września br. w Parowie Falęckiej oficjalnie została otwarta zmodernizowana droga powiatowa.  

DROGA	POWIATOWA	OTWARTA

DRÓG	ROWEROWYCH	PRZYBYWA

Inwestycja współ�inansowana była ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 i środków partnerskich 
samorządów – Powiatu Toruńskiego i Gminy Chełmża.

Całkowity	koszt	budowy	wyniósł	ponad	3,5	mln	zł 
a do�inansowanie ponad 2,6	mln	zł,

Powiatowa sieć dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża 
powiększyła się o kolejny odcinek. 11 września br. w Kuczwałach 
o i to ę ą ą -ficjaln e otwar  drog  rowerow  łącząc  Browinę ze Sławko
wem. Zakres inwestycji objął ponad czterokilometrowy odcinek.

K. Orłowska
fot. K. Orłowska

Parowa Falęcka

Głuchowo
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Inwestycje w gminie

Trwa realizacja zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin po-
przez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się 
w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko – To-
ruńskiego Obszaru Funkcjonalnego część I Nawra – Koń-
czewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mle-
wiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich 
nr: 551, 649 i 554”. 
Inwestycja obejmuje budowę drogi rowerowej w miejsco-

wości Kończewice oraz od miejscowości Mirakowo do miej-
scowości Sierakowo na odcinku o długości ok. 13 km i szero-
kości 2 m. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 
kwotę 12.939.802,15 zł.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Drogowo Budowlany 
Rogowo Sp. z o. o. sp. k. z Rogowa. 

Planowany termin zakończenia prac to październik 2022 r. 

Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża”.
Roboty polegały na poszerzeniu nawierzchni i wykonaniu 

nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 973 mb. 
Prace wykonał Zakład Drogowo – Budowlany Rogowo Sp. z o. o. 

sp. k. z siedzibą w Rogowie za kwotę 510.558,21 zł.

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy 
drodze gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża”.
Roboty objęły budowę chodnika o nawierzchni bitumicznej 

na odcinku o długości 950 mb. 
Zostały wykonane przez PBD Sp. z o. o. z siedzibą w Toruń 

za kwotę 502.296,95 zł. 

DOBRYCH	DRÓG	PRZYBYWA		

Zadanie	 jest	 realizowane	w	partnerstwie	Województwa	Kujawsko	–	
Pomorskiego,	Powiatu	Toruńskiego,	Gminy	Chełmża,	Gminy	Kowalewo	
Pomorskie	 i	współ�inansowane	ze	 środków	Europejskiego	Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład 
w kwocie 476.227,74 zł.

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład 
w kwocie 484.0607,24 zł.

Zakończono realizację zadania „Modernizacja drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej reali-
zowanej dwuwarstwowo, składającej z warstwy wiążącej 
oraz ścieralnej o łącznej grubości 6 warstw, wykonywanej 
na istniejącej podbudowie tłuczniowej o długości 0,847 km, 
w obrębie geodezyjnym Skąpe część działki nr 310” .
Wykonawca inwestycji: DROBUD Spółka Jawna Ryszard 

Szreiber Krzysztof Szreiber z siedzibą w Chełmży.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 483.398,51	zł. 
Inwestycję współ�inansowano ze środków budżetu Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 81.312.00	 zł. 
Wkład Gminy Chełmża wyniósł 402.086,51	zł. 

Opr. i fot. Referat ZDT 
Łukasz Kowalski, Bartłomiej Siwek;
K. Orłowska

INWESTYCJE WRZESIEŃ’ 2022

Na terenie miejscowości Głuchowo (Wilamowo) przebudo-
wana została droga wewnętrzna na odcinku 531 mb. 
Koszt inwestycji wyniósł 312.830,50	zł. 

Inwestycja sfinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.
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INWESTYCJE

Planowanie * Inwestycje * Rozwój 

INFRASTRUKTURA	W	BUDOWIE K. Orłowska

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części 
budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Cen-
trum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. 
Inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe BUD-POL z Torunia. Koszt inwestycji to 
1.590.000 zł. 

Montaż su�itów podwieszanych na ukończeniu. Do wy-
konania pozostało: malowanie ścian, ułożenie glazury na 
wykończeniu, biały montaż, utwardzenie i uporządko-
wanie terenu.
Inwestycja	realizowana	jest	z	udziałem	środków	Unii	Europej-
skiej	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	
w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Kujawsko-Pomorskiego	na	lata	2014	–	2020,	Oś	priorytetowa	4	
Region	przyjazny	środowisku,	Działania	4.6	Ochrona	środowiska	
naturalnego	i	zasobów	kulturowych	na	obszarze	ZIT,	Poddzia-
łania	 4.6.2	Wsparcie	 ochrony	 zasobów	kultury	w	 ramach	ZIT,	
Schemat:	Ochrona	zasobów	kultury	jednostek	samorządu	tery-
torialnego	w	ramach	Zintegrowanych	Inwestycji	Terytorialnych	
(ZIT)	w	 ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Woje-
wództwa	Kujawsko-Pomorskiego	na	lata	2014-2020.		

Zamówienia publiczne 

SZUKAMY	WYKONAWCÓW

KANALIZACJA	–	NAWRA	I	KOŃCZEWICE

ŚWIETLICA	–	KOŃCZEWICE
Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Kończewice.  
Złożono 8 ofert. Najkorzystniejszą złożyła �irma Zaułek 

Dizajnu z Katowic na kwotę 25.584	zł. Umowę zawarto 16 
września br. Termin realizacji – 3 miesiące. S�wietlica wypo-
sażona zostanie w 10 stołów konferencyjnych i 40 krzeseł. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra 
oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miej-
scowości Kończewice.

Postępowanie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
Pierwsza część dotyczy kanalizacji w m. Nawra; druga część 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kończe-
wice.  Termin składania ofert upływa 07.10.br. 

CYFROWA	GMINA
Zakup urządzeń sieciowych i serwerów w ramach 
projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

Postępowanie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
Część pierwsza – Zakup urządzeń typu �irewall (UTM) oraz 
przełączników sieciowych
Część druga – Zakup serwerów oraz zasilacza awaryjnego. 
Termin składania ofert upłynął 30.09.br. Z uwagi na brak 
ofert  postępowanie zostało unieważnione . 

Anna Feeser-Bering

Zadanie	 objęte	 jest	 do�inansowaniem	 ze	 środków	Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	Kujawsko	–	Pomorskiego	
na	lata	2014-2020	Oś	priorytetowa	7,	Działanie	7.1	Rozwój	lokalny	
kierowany	 przez	 społeczność.	 Tytuł	 projektu:	 „Przebudowa	
świetlicy	wiejskiej	w	Kończewicach”.

Zadanie	 planowane	 jest	 do	 s�inansowania	 z	 wykorzystaniem	
środków	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	
2014	 –	 2020,	 „Gospodarka	 wodno-ściekowa”	 w	 ramach	 pod-
działania	 „Wsparcie	 inwestycji	 związanych	 z	 tworzeniem,	 ulep-
szaniem	lub	rozbudową	wszystkich	rodzajów	małej	infrastruktury,	
w	tym	inwestycji	w	energię	odnawialną	i	w	oszczędzanie	energii”.

Zadanie	 „Cyfrowa	 Gmina”	 realizowany	 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.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Strużal. 
S�wietlica wiejska swoje wyposażenie uzupełni m.in. o następujące 

elementy: żaluzje wewnętrzne, panele ścienne, wieszaki szatniowe 
5 szt., stoły konferencyjne 8 szt. i krzesła 64 szt.

Zawarto umowę z wykonawcą TORO Joanna Jasnosz Lisia Góra na 
kwotę 84.304,20	zł. Kwota	do�inansowania	z	PROW – 42.499	zł. 

Termin wykonania zadania do 21 listopada 2022 r.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko etap I – 
stan surowy zamknięty. 
Pierwszy etap inwestycji zakończony. Trwają czynności odbioro-

we. Inwestycję realizowała �irma Usługi Budowlane i Transportowe 
CEZAR Preuss Piotr z Chełmży za kwotę 858.540	zł.

Zadanie	jest	realizowane	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	
na	lata	2014-2020	w	ramach	działania	19	„Wsparcie	dla	rozwoju	lokalnego	
w	ramach	inicjatywy	LEADER”,	poddziałanie	19.2	„Wsparcie	na	wdrażanie	
operacji	w	ramach	strategii	rozwoju	lokalnego	kierowanego	przez	społecz-
ność”.	Tytuł	projektu:	„Zakup	wyposażenia	świetlicy	wiejskiej	w	miejscowości	
Strużal	służącego	szerzeniu	lokalnej	kultury	i	dziedzictwa	kulturowego”

Inwestycja	została	s�inansowana	ze	środków	własnych	
Gminy	Chełmża.



Facebook
kontakt:

m.folborski-biuro@wp.pl
Facebook
kontakt:

m.folborski-biuro@wp.pl

SPRAWY SAMORZĄDOWE WRZESIEŃ’ 2022

GAZETA GMINY CHEŁMŻA   5

Prawo w praktyce

UPADŁOŚĆ	KONSUMENCKA	
–	RATUNEK	ZADŁUŻONYCH

NARODOWE	CZYTANIE

Wyjściem z wydawałoby się beznadziejnej sytuacji może 
być upadłość konsumencka. Jej ogłoszenie jest możliwe na-
wet, gdy do utraty zdolności do spłaty długów trwającej dłużej 
niż trzy miesiące doszło z naszej winy. 

Z	 upadłości	 konsumenckiej	 mogą	 skorzystać	 osoby	
nieprowadzące	działalności	gospodarczej.	Jednak dokonać 
tego mogą także zadłużeni przedsiębiorcy, pod warunkiem 
zamknięcia działalności. Stają się wówczas konsumentami. 

W postępowaniu upadłościowym uwzględnia się możli-
wości zarobkowe i koszty utrzymania dłużnika. Długi są roz-
kładane na raty, redukowane lub całkowicie umarzane. Postęp-
owanie rozpoczyna wniosek o upadłość składany na urzędo-
wym formularzu, prawidłowo wypełniony i opłacony kwotą 
30 zł. Składa się go w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania 
w dwóch egzemplarzach. Do wniosku dołączamy dowody pot-
wierdzające informacje opisane we wniosku, takie jak umowy, 
wyroki, pisma od komornika. Uwzględniając wniosek sąd wy-
daje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Dłużnik staje się 
upadłym, a jego majątek masą upadłości, którą zarządza syn-
dyk pod nadzorem sądu. W trakcie postępowania majątek 
upadłego zostaje sprzedany, z wyjątkiem ruchomości, potrzeb-
nych do życia. Upadłemu pozostaje część wynagrodzenia, 
emerytury lub renty i świadczenia socjalne. 

Po	ogłoszeniu	upadłości	wierzyciele	nie	mogą	wszczy-
nać	 nowych	 postępowań	 sądowych	 i	 egzekucyjnych,	
a	swoje	roszczenia	zgłaszają	syndykowi.	Zadłużenie i odsetki 
od niego więc już nie rosną. Następnie sporządzany jest plan 
spłaty rozkładający zaspokojenie należności na okres kilku lat. 

Obecnie coraz więcej z nas jest poważnie zadłużonych. 
Niezależnie od przyczyny takiego stanu rzeczy, prawo 
przychodzi nam z pomocą. 

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbyła się w Roku 
Romantyzmu Polskiego, ustanowionym przez Sejm RP z 
okazji obchodzonego dwóchsetlecia pierwszego wydania 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Maciej Folborski – radca prawny, Kancelaria Chełmża	 

Biblioteki Gminy Chełmża tradycyjnie już przyłączyły się 
do tej akcji. 3. września w samo południe rozpoczęliśmy czytanie 
ballad. W tle słychać było muzykę Chopina. Poezja i muzyka 
pozwoliły nam przenieść się w tamte czasy, poczuć atmosferę 
romantyzmu. 

9 września br. w Galerii „Stara Szopa” w Grzywnie podsumo-
wana została wystawa przyrodnicza „Przyroda wokół nas”.

W spotkaniu wzięli udział autorzy zdjęć: Gabriela	Czerwonka,	
Marcin	Seroczyński	 i	Sławomir	Hawryło oraz goście. Fotogra-
fowie otrzymali skromne upominki za wkład włożony w stwo-
rzenie wystawy, która prezentowała wiele ciekawych i pięknych 
walorów świata przyrody.

 Spotkanie umilił występ har�istki Juli Ziembińskiej z Poznania. 
Dźwięk harfy zrobił wielkie wrażenie na gościach, tym bardziej, że 
pani Julia stwierdziła, że pomieszczenie naszej gminnej galerii ma 
nie-samowitą akustykę i gra w tym miejscu była dla niej czystą 
przyjemnością. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku.

Jeszcze	raz	pragnę	podziękować	autorom	fotogra�ii,	róbcie	dalej	
to	co	kochacie,	wychodzi	wam	to	pięknie.

WYSTAWA	PODSUMOWANA
Grzywna

 Zelgno

J. Pawełczyk

Milena Kozłowska

PODZIĘKOWANIE
Z całego serca składam 

serdeczne podziękowania Koleżankom 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawrze, 

które przygotowały dla mnie piękną uroczystość 
za 17 lat prowadzenia Koła.

Paniom i przybyłym Gościom jeszcze raz dziękuję 
za piękne kwiaty i prezenty.

Dobrze razem żyć w przyjaźni, 
wtedy radośniej jest i weselej. 
Tak jakoś nam ze sobą raźniej, 

gdy wkoło są przyjaciele.
Pozdrawiam Alicja Glaszka – Ala

Z całego serca składam 
serdeczne podziękowania Koleżankom 

z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawrze, 
które przygotowały dla mnie piękną uroczystość 

za 17 lat prowadzenia Koła.
Paniom i przybyłym Gościom jeszcze raz dziękuję 

za piękne kwiaty i prezenty.
Dobrze razem żyć w przyjaźni, 
wtedy radośniej jest i weselej. 
Tak jakoś nam ze sobą raźniej, 

gdy wkoło są przyjaciele.
Pozdrawiam Alicja Glaszka – Ala

Uczestnicy wydarzenia otrzymali na pamiątkę książki z oko-
licznościowymi pieczątkami. O słodki poczęstunek zadbały Przy-
jaciółki Biblioteki w Zelgnie p. Maria Burchardt, Halina Kuligowska 
i Czesława Zych, którym serdecznie dziękuję.
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Święto plonów

DOŻYNKI	GMINNE	–	WINDAK’2022

W naszej Gminie, to już tradycja, że Organizatorzy spotyka-
ją się i rozliczają dożynki, aby mieć pełną wiedzę na temat kosz-
tów związanych z ich organizacją. Koszt	 organizacji S�więta 
wyniósł blisko 103	tys.	zł. Z budżetu Gminy Chełmża na ten cel 
wydatkowane zostało przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża prawie 70 tys. zł. Społeczny Komitet Dożyn-o-
wy z uzbieranych od sponsorów środków �inansowych wydał  
prawie 30 tys. zł. 

Z dożynkowej loterii gazety Gminy Chełmża na konto 
gminnego funduszu stypendialnego im. Jacka Luntkowskiego 
przekazane zostało 1.557,05 zł. Organizacja S�więta Plonów 
w Gminie Chełmża oprócz nakładów �inansowych wymaga 
także pracy i zaangażowania wielu osób i instytucji.

Słowa uznania i podziękowania Organizatorzy kierują do 
wszystkich, którzy dołożyli wszelkich starań, aby możliwym 
stało się zaoferowanie mieszkańcom Gminy Chełmża i gościom  
pełnego wrażeń i atrakcji niezapomnianego S�więta Plonów. 

Wielkie	brawa	należą	się	mieszkańcom	niewiel-
kiego	 Sołectwa	 Windak (zamieszkiwane przez 69 
osób), którzy udowodnili, że niewielka społeczność też 
może sprostać tak ogromnemu wyzwaniu jak organi-
zacja Dożynek Gminnych. Mieszkańcy Windaka pokazali 
swoją siłę i jakość zaangażowania organizacyjnego.

Honory	Starostów	pełnili	pp.	Grażyna	i	Henryk	Brzana,	
a	wicestarostów	–	Agnieszka	Szyszka	i	Tomasz	Pliszka.

Organizacyjny	trud	przygotowania	Święta	Plonów, w tym 
programu wydarzeń jak co roku spoczywał na Centrum	Inicjatyw	
Kulturalnych	Gminy	Chełmża. Wzorem lat ubiegłych utworzony 
został Społeczny	Komitet	Dożynkowy	Mieszkańców	Sołectwa	
Windak, aby sprawnie móc wspierać i realizować przygotowania 
do dożynek. Wszyscy mieszkańcy tego niewielkiego sołectwa bar-
dzo chętnie przystąpili do współpracy, a to zaowocowało wspa-
niałą uroczystością i festynem dożynkowym. 

Jednym z najważniejszych momentów święta plonów jest po-
dział chleba dożynkowego, którego wspólnie ze starostami i wice-
starostami dokonał Wójt Gminy Jacek Czarnecki. 

Tradycyjnie podczas dożynek rozstrzygnięty został konkurs  
dożynkowy na najładniejszy wieniec i ozdobę dożynkową. O tytuł 
laureata  w tym roku ubiegało się aż 13 wieńców ! 

Wieniec	uwity	przez	członkinie	Koła	Gospodyń	Wiejskich	
w	 Kończewicach	 okazał się najpiękniejszym tegorocznym 
wieńcem dożynkowym i	zajął	I	miejsce. 

II	m.	zdobył	wieniec	Sołectwa	Grzegorz; III	m.	–	Sołectwa	
Witkowo; wyróżnienie	tra�iło	do	Sołectwa	Kuczwały. 

W konkursie oceniono także 4	ozdoby	dożynkowe – 
I	 miejsce	 przyznano	 Sołectwu	 Kiełbasin, a wyróżnienie 

ozdobie	z	Sołectwa	Szerokopas.
Gwiazdą	 dożynek	 był	 zespół	 BAYER	 FULL. Publiczność 

świetnie się bawiła i wspólnie nuciła popularne piosenki zes-
połu, takie jak Serce	moje,	Bo	wszyscy	Polacy	to	jedna	rodzina, czy 
też Majteczki	w	kropeczki…

Wspaniałej oprawy całemu wydarzeniu nadały liczne atrakcje 
rozmieszczone na terenie dożynkowym i stoiska gastronomiczne 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Chełmża.

W tym roku Dożynki Gminne odbyły się 27 sierpnia w Sołectwie Windak. Współgospodarzami 
wydarzenia byli  wspólnie Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i mieszkańcy Sołectwa Windak. 

W podsumowaniu udział wzięli organizatorzy: członkowie Społecznego 
Komitetu Dożynkowego, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Radna 
Gminy Chełmża Katarzyna Lewandowska, Dyrektor CIK Gminy Chełmża 
Justyna Błaszczyk i insp. ds. promocji UG Chełmża Katarzyna Orłowska.

Oprac. i fot. Katarzyna Orłowska

Słowa	wdzięczności	 kierujemy	 do	 sponsorów	 –	
osób	 prywatnych,	 �irm	 i	 instytucji,	 za	 wsparcie	
�inansowe	na	organizację	tego	gminnego	święta.

Dziękujemy	 wszystkim	 mieszkańcom	 naszej	
Gminy	 Chełmża,	 w	 tym	 rolnikom	 i	 przybyłym	
Gościom,	że	byli	Państwo	z	nami	w	tym	wyjątkowym	
dniu	 i	za	wspólne	kultywowanie	pięknych	tradycji	
rolniczej	Gminy.



Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
– I miejsce 
– Sołectwo Kończewice.
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Dożynki gminne – Windak’ 2022

Ozdoba dożynkowa 
Sołectwa Kiełbasin 
zajęła I miejsce.

W korowodzie dożynkowym udział wzięły delegacje z wszystkich 
28 sołectw Gminy Chełmża.

Tegoroczni gospodarze dożynek gminnych: 
Wójt Jacek Czarnecki 

ze starostami i wicestarostami dożynkowymi.

Dożynkowym chlebem zostali obdarowani zasłużeni 
samorządowcy z Sołectwa Windak: Henryk Paczkowski 
i Wiesław Mańkowski.

W uroczystości dożynkowej uczestniczyli m.in. samorządowcy 
szczebla powiatowego.

Plac uroczystości dożynkowej skupiał się wokół niewielkiej świetlicy 
wiejskiej, gromadząc liczne atrakcje dla uczestników wydarzenia.

Oprac. i fot. Katarzyna Orłowska

WRZESIEŃ’ 2022SPRAWY SAMORZĄDOWE

 Tegoroczną gwiazdą dożynek był zespół disco polo BAYER FULL.
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Dożynki gminne – Windak’ 2022

ŻYCZENIA	DOŻYNKOWE	

Z okazji tego pięknego święta, życzenia dla Rolników z Gminy 
Chełmża i Organizatorów dożynek nadesłali:

Senator	RP	Ryszard	Bober
Poseł	Na	Sejm	RP	Jan	Krzysztof	Ardanowski
Wojewoda	Kujawsko	–	Pomorski	Mikołaj	Bogdanowicz
Marszałek	Województwa	Kujawsko	–	Pomorskiego	Piotr	Całbecki
Prezydent	Miasta	Torunia	Michał	Zaleski
Krajowy	Ośrodek	Wsparcia	Rolnictwa
Prezes	Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa	Halina	

Szymańska	
Dyrektor	Oddz.	Regionalnego	ARiMR	w	Toruniu	Jolanta	Sobecka	
Prezes	Zarządu	Wojewódzkiego	Związku	Rolników	Kółek	i	Orga-

nizacji	Rolniczych	w	Bydgoszczy	Henryk	Sobczak	i	Przewodnicząca	
Zo�ia	Kozłowska

Dożynki to piękna, głęboko zakorzeniona w polskiej historii tra-
dycja, podczas której dziękujemy Bogu za szczęśliwie ukończone 
żniwa i zbiory.

1. BIOS s.c. Andrzej Osiński, Marcin Osiński, Chełmża
2. NORDZUCKER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Opalenica
3. Firma Handlowo – Usługowa Rafał Bober, Zelgno
4. Majątek Rolny Zalesie Sp. z o.o.
5. SEPPA Sp. z o.o. Warszewice
6. WESTWIND ENERGY POLSKA Sp. z o.o., Toruń
7. Chełmżyńskie Centrum Zdrowia Zwierząt s.c., Chełmża
8. MT-BUD Tomasz Młyński, Świecie
9. Pepliński Ryszard, Gospodarstwo rolne, Bielczyny
10. SOBEX Jakub Sobecki, Januszewo 
11. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Strzelce
12. Radny Powiatu Toruńskiego Łukasz Kowalski, Kuczwały
13. Radna Gminy Chełmża Katarzyna Lewandowska, Bielczyny
14. Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko, Chełmża
15. ABT MOTOR Sebas�an Krystochowicz, Chełmża
16. Gospodarstwo Rolne Tomasz Cywiński, Bielczyny 
17. Krzysztof Krawiec Hurtownia Motoryzacyjna, Chełmża
18. MCB TAX Biuro Rachunkowe Magdalena Cywińska, Chełmża
19. Radny Gminy Chełmża Franciszek Piróg, Grzegorz
20. DIAGNOTEST Kazimierz Lewandowski, Zelgno
21. STB-AUTO Stanisław Bytniewski, Browina
22. Radna Gminy Chełmża Dorota Kurdynowska, Nawra
23. Sympatyk Sołectwa Windak, Bielczyny
24. Fotolustro Marzena Kucharczyk, Nowa Chełmża
25. Sklep LEWIATAN, Zelgno
26. Firma TALAR Talarek Michał, Grzywna 
27. P.U.H. TRANS RACH Mirosław Łagód, Skąpe 
28. Tomasz Chojnacki, Chełmża
29. Gospodarstwo Rolne Grażyna i Stanisław Żak, Kuczwały 
30. Gospodarstwo Rolne Dawid Zieliński, Bielczyny
31. EUROECOTECH Dominik Beszczyński, Chełmża
32. Magia Piękna MALWIN, Malwina Peplińska, Bielczyny  
33. Gospodarstwo Rolne Marlena i Bogdan Lis, Kuczwały
34. MUR BUD Paweł Murawski, Głuchowo 
35. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Marian Irla, Chełmża
36. Zakład Usług Drogowo – Transportowych Stanisław Adamczyk, Skąpe 
37. Zakład Usług Pogrzebowych Ewa Rzymkowska, Chełmża
38. BLACK HORSE, Chełmża
39. Salon Kosmetyczny „BELLISS” B. Wierzbowska, Chełmża
40. Fabryka wieszaków POLWO Wiesław Kalinowski, Głuchowo
41. Krutelewicz Franciszek, PHP FRANK Chełmża
42. SCHOENBERGER POLSKA Enterprises Sp. z o.o.
43. Radny Gminy Chełmża Henryk Fałkowski, Gospodarstwo Rolne, Pluskowęsy 
44. Spółdzielcze Zrzeszenie Marke�ngowe Rolników Indywidualnych HODROL, Bielczyny
45. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AGRO Marcin Kannenberg, Kończewice

SPONSORZY		Gminnych	Dożynek	WINDAK	2022'
46. Julia Kolasa, Grzywna
47. NO LIMIT FITNESS, Chełmża
48. JBB Anna Dawiec 
49. Lucyna i Tomasz Gołaszewscy
50. Anna i Jarosław Murawscy, Głuchowo
51. Małgorzata i Paweł Radzimscy, Pluskowęsy
52. Agroturystyka „Stajnia Witkowia”, Witkowo
53. BIO – BIKE Zakład Produkcyjno – Usługowy Bogdan Kondej, Grzywna
54. Barbara i Edward Wicherscy, Chełmża 
55. AUTO SERWIS Andrzej Jaskólski, Bielczyny
56. Iwona i Mirosław Abramuk, Głuchowo
57. Tomasz Młyński M-BUD, Świecie
58. Gospodarstwo Rolne Ewa i Bogdan Skrzeszewscy, Skąpe
59. Monika i Rafał Cybula, Szerokopas
60. Gospodarstwo Rolne Karol Szyszka, Bielczyny
61. Piekarnia JUSTYNEX Bogdan Malczewski, Chełmża
62. FUN COLOR Aneta Krystochowicz, Chełmża
63. Piekarnia „Tradycja” M.L. Polikowscy, Chełmża
64. Gospodarstwo Rolne Halina i Bogusław Cybula, Szerokopas
65. Firma ROL Chełmża Lidia i Dariusz Słowińscy
66. Joanna Wiesława Duchna, Chełmża
67. Mieszkańcy Sołectwa WINDAK:

Społeczny Komitet Dożynkowy Mieszkańców 
Sołectwa WINDAK kieruje wyrazy podziękowania 
dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie 
gminnych dożynek w Sołectwie Windak.

Dziękujemy 
Sołtys Brąchnówka Karolinie Gajewskiej, 
Sołtysowi Grzywny Krzysztofowi Talarek, 
Sołtys Głuchowa Żanecie Talarek, 
Dyrektor SP Kończewice Marii Kaszyńskiej 

za użyczenie ław, stolików, krzeseł i lodówek na po-
trzeby organizacji dożynek;

KGW KA ODNOVA z Bielczyn i mieszkańcom, 
za pomoc i udział w przygotowaniach do dożynek 
gminnych;

Radnej Gminy Chełmża Katarzyny Lewandow-
skiej za mobilizację przygotowań dożynkowych.

Grażyna i Henryk Brzana
Małgorzata i Leszek Mańkowscy
Radosław Brzana
Henryka i Roman Podosek
Zofia Gajtkowska
Marcin Gajtkowski
Katarzyna i Tomasz Pliszka
Mieczysława i Henryk Burda
Urszula i Wiesław Mańkowscy
Sylwia i Jarosław Kwasigroch
Mirosława Marian Szyszka
Agnieszka i Przemysław Szyszka
Agnieszka i Tomasz Sadeccy
Maria i Bogdan Kręciszewscy
Halina i Michał Banach
Beata i Bronisław Muryń
Teresa i Henryk Paczkowscy
Leszek Adamus
Daria i Mateusz Bojarscy

WRZESIEŃ’ 2022 SPRAWY SAMORZĄDOWE

Oprac. i fot. Katarzyna Orłowska

PODZIĘKOWANIE
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WRZESIEŃ’ 2022

Święto plonów’ 2022

Zelgno

Naszą gminę podczas dożynek powiatowych reprezentowali:	
Zastępca	Wójta	Gminy	Chełmża	Kazimierz	Bober,	delegacja	
Sołectwa	Kończewice	z	wieńcem	dożynkowym	i	Koło	Gospo-
dyń	Wiejskich	z	Kończewic	ze	stoiskiem	promocyjnym. A na 
scenie dożynkowej wystąpił zespół	Polskie	Kwiaty.  

Podczas dożynek z uwagi na piękny i okazały wieniec 
dożynkowy i promocyjne stoisko można było naszą gminę 
dostrzec i również usłyszeć, kiedy na scenie zaprezentował się w 
dożynkowym koncercie zespół POLSKIE KWIATY.

POWIATOWO	–	GMINNE	
ŚWIĘTO	PLONÓW

Z	DOŻYNKOWĄ	WIZYTĄ

Powiatowo – Gminne Najlepsze Dożynki pod Słońcem 
w Łubiance – piękna pogoda, zabawa przy muzyce disco – polo 
z udziałem Zenka Martyniuka, wiele atrakcji dla dzieci i do-
rosłych oraz dożynkowe konkursy – tak wyglądały tegoroczne 
dożynki powiatowe zorganizowane 20 sierpnia br.

Chlebem	dożynkowym	z	Gminy	Chełmża	podzielili	się	
mieszkańcy	 Gminy	 Szemud. Zaproszenie	 gospodarza	 –		
Wójta	Ryszarda	Kalkowskiego	do	udziału	w	głównych	uro-
czystościach	 dożynkowych	 przyjął	Wójt	 Gminy	 Chełmża	
Jacek	Czarnecki.	

S�więto plonów w gminie Szemud zainaugurowała uroczy-
sta msza św. w kościele pw. św. Mikołaja. Następnie w towa-
rzystwie gminnej orkiestry dętej kolorowy dożynkowy „zme-
chanizowany” korowód, nie przeszedł, a przejechał ulicami wsi. 

Oprac. i fot. Katarzyna Orłowska

Delegacji	mieszkańców	Sołectwa	Kończewice	na	czele	z	pana-
mi	 Sołtysem	 Marcinem	 Kannenbergiem	 i	 Radnym	 Gminnym	
Rafałem	Grupa,	paniom	z	KGW	Kończewice	oraz	kierownictwu	
i	 członkom	zespołu	POLSKIE	KWIATY	dziękujemy	 za	promocję	
Gminy	Chełmża	podczas	dożynek	powiatowych	w	Łubiance.	

Państwa	 obecność	 i	 przygotowane	 elementy	 dożynkowe	
podkreśliły	 i	 zaakcentowały	 rolniczy	 charakter	 Gminy	 Chełmża	
w	powiecie	i	w		regionie.

Tradycja dożynek wszędzie jest taka sama. Jednak oprawa 
święta plonów, pomysły na jej realizację odróżniają gminy 
od siebie. Udział w uroczystości dożynkowej w jednej z ka-
szubskich gmin wziął Wójt naszej gminy.

A wszystko to dzięki inwestycji	Gminy	Chełmża i wsparciu 
przyjaciół szkoły m. in.: p.	 Krzysztofowi	 Twardowskiemu,	
p.	Sylwii	Bagińskiej,	pp.	Annie	i	Pawłowi	Węgrzyn,	p.	Toma-
szowi	Rutkowskiemu,	Radzie	Rodziców	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Zelgnie,	jak	pracownikom	oraz	nauczycielom.

Szkoła dzisiaj dysponuje dwiema nowoczesnymi klasopra-
cowniami, wyremontowano hol i korytarze szkolne na piętrze, 
wygospodarowano dyżurkę i magazynek dla sprzętu sporto-
wego, wyremontowano klasy dydaktyczne na piętrze i łączniku 
(razem 10 sal). Przeprowadzono prace remontowe w pokojach 
nauczycielskich, gabinecie pedagoga, sekretariacie i świetlicy 
szkolnej, rozszerzono monitoring szkolny o cztery kamery, wy-
mieniono blaty ławek szkolnych dla uczniów klas 4-8, kupiono 
garaż blaszany, który zaadoptowan  na magazyn i rolety na 21  o
okien.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelgnie 
rozgościli się już w murach odnowionego bu-
dynku szkoły, która w przeciągu ostatniego 

półrocza znacząco zmieniła swój wizerunek.

Jesteśmy	wdzięcznie	za	wszelką	pomoc	i	wsparcie!	
Dziękujemy!

SZKOŁA	DZIĘKUJE

Dyrektor, Rada Pedagogiczna 
i Społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Zelgnie
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Memoriał Glaszki

W spotkaniu wzięły udział drużyny z Dębin, Warszewic, 
Zegartowic i Nawry. Spotkanie	 wygrała	 drużyna	 Zegartowice. 
Drużyny otrzymały piękne puchary, a ich kapitanowie – upominki. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom, zawodnikom, sponso-rom i 
kibicom oraz wszystkim osobom, które pomogły w przygoto-waniach. 
Po zawodach zawodnicy zostali zaproszeni na poczęstu-nek 
przygotowany przez Panie, a Panowie zajęli się pieczeniem kiełbasek 
na grillu. Pogoda dopisała, humory także, więc impreza się udała. 
Jeszcze	raz	dziękujemy	za	organizację,	pamięć	i	serce.

TURNIEJ	ROZEGRANY!	
W Nawrze odbyły się mecze piłki nożnej jako Siódmy 
Memoriał poświęcony śp. Benedyktowi Glaszka.

Alicja Glaszka z Dziećmi

Sport w gminie

W sobotę, 24 września, na kończewickim stadionie rozegrano 
turniej dla drużyn młodzieżowych. W tym roku zagrali:

W programie spotkania oprócz turnieju piłkarskiego, organiza-
torzy przygotowali atrakcje m.in. „dmuchańce”, puchary i medale oraz 
gadżety okolicznościowe dla wszystkich zawodników. Panie 
z KGW w Kończewicach serwowały kiełbaski z grilla i popcorn. 

Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON prowadzi szkolenia pił-
karskie, zrzeszając zawodników rywalizujących na różnych szczeblach 
rozgrywkowych. Zajęcia prowadzi wykwali�ikowana kadra trenerska. 

30	LAT	CYKLONU!	

K. Orłowska
fot. K.Orłowska/KSGCh CYKLON

Początek	działalności	Klubowi	Sportowemu	Gminy	Chełmży	
Cyklon	 	pierwszy 	mecz 	w	Kończewicach	rozewiąże	się	z m em -
grany 	 pomiędzy	 miejscowymi	 strażakami	 a	 młodzieżą.	m
W 	Adam	Adwent zaproponował,	a	w	zasadzie	przesądził	ówczas 	
o	 zgłoszeniu	 drużyny	 do	 rozgrywek	 ligowych	 w	 toruńskim	
OZPN.	 I tak	 się	 zaczęło:	 Cyklon	wystartował	w	 rozgrywkach		
piłkarskich	klasy	B.Pierwszymecz	rozegrał z	Wisłą	Pędzewo	 	 	 . 

· W kategoria Z� aków – TAF Toruń, Legia Chełmża, 
  Cyklon Grzywna, Cyklon Pluskowęsy.
· W kategoria Młodzików – SMS Edukacja Juventus Toruń,  
  Legia Chełmża, Cyklon.
· Trampkarze zagrali mecz ligowy z Promieniem Kowalewo 
   Pomorskie (wygrana 14:1)
· Seniorzy w meczu ligowym z Piastem Łasin wygrali 2:1.

Powiat Toruński

Organizatorami spotkania byli Konwent Wójtów Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego i Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie spotkania odbyła się m.in. 
dyskusja o bieżących problemach gmin wiejskich oraz pre-
zentacja nt. „Podatki w JST w różnych odsłonach”.

W Czernikowie odbyło się regionalne spotkanie wójtów 
i burmistrzów gmin z obszarami wiejskimi województwa 
kujawsko-pomorskiego. Gminę Chełmża reprezentował 
Wójt Jacek Czarnecki, jednocześnie Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Związku Gmin Wiejskich RP.

SPOTKANIE	REGIONALNE	

K. Orłowska
foto. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Gminny Klub Sportowy CYKLON obchodził 30-te urodziny. 
Wspólnie świętowała cała społeczność Cyklonu, ich rodziny 
oraz sympatycy Klubu. 

WRZESIEŃ’ 2022 SPRAWY SAMORZĄDOWE

Barwy Klubu są świetnie rozpoznawalne, kojarzą się ze 
sportowym duchem i przyciągają wielu kibiców oraz 
sympatyków.



DZIEJE SIĘ W GMINIE WRZESIEŃ’ 2022

Gminna rekreacja

Celem organizacji wycieczek było pokazanie uczestnikom 
potencjału turystycznego Gminy Chełmża tj. bezpieczne trasy rowe-
rowe, atrakcje turystyczne i historyczne gminy. Wycieczki miały 
także aspekt edukacyjny i rekreacyjny. Trasa wycieczek przebiegała 
drogami, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Trasa każdora-
zowo liczyła ok. 30 km. Każda z drużyn otrzymywała opis trasy z za-
daniami. Podczas jazdy drużyny (2-4 osobowe) obserwowały trasę 
wycieczki i rozwiązywały zadania. Zwyciężała drużyna, która 
uzyskała największą ilość punktów. Dwukrotnie puchar Wójta Gminy 
Chełmża wygrała drużyna	 rodziny	 Pieńczewskich	 z	 Chełmży, 
a zwycięzcami w trzeciej z wycieczek zostali Stefania	 i	 Piotr	
Trybuszewscy,	również	z	Chełmży. A oto krótkie podsumowanie 
każdej z tras z osobna.
*Wycieczka	24.04.br.	/ start Chełmża – zakończenie MP Kopiec 

Ziemia Polaków w Kończewicach; impreza towarzysząca – uroczyste 
otwarcie chodnika przy drodze powiatowej w Głuchowie i otwarcie 
wojewódzkiej ścieżki rowerowej na trasie Kończewice – Warszewice.  
Liczba	uczestników	–	30.
*	Wycieczka	22.05.br.	/	start Chełmża – zakończenie Brąchnówko; 

impreza towarzysząca – uroczyste otwarcie wojewódzkiej ścieżki ro-
we-rowej na odcinku Pluskowęsy – Zelgno. Liczba	uczestników	–	23.
*	Wycieczka	11.09.br./ start Kuczwały – zakończenie Kuczwały; 

impreza towarzysząca – uroczyste otwarcie Powiatowej ścieżki 
rowerowej Browina – Sławkowo, lokalny festyn dla dzieci z DDP OSP 
Kuczwały. Podsumowanie wycieczek – wręczenie pamiątkowych 
medali trzykrotnym uczestnikom wycieczek i rozlosowanie trzech 
nagród głównych. Liczba	uczestników	–	27.

Na trasie wycieczek przy okazji uroczystych otwarć inwestycji, 
gościliśmy m.in. Wicemarszałka Województwa Zbigniewa Sosnow-
skiego, Starostę Toruńskiego Marka Olszewskiego, radnych powia-
towych i gminnych.

Organizacją wycieczek zajmowali się insp. ds. promocji Katarzyna	
Orłowska z Urzędu Gminy Chełmża i Franciszek	Kuczka – pasjonat 
regionalnej historii i turystyki, który opracował każdą z tras 
wycieczki łącznie z zadaniami dla drużyn i pełnił rolę 
przewodnika podczas każdej z wycieczek.	

Tegoroczne krajoznawcze wycieczki rowerowe po Gminie 
Chełmża o Puchar Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarnec-
kiego dobiegły końca. Odbyły się trzy takie wycieczki, przy 
okazji różnych wydarzeń towarzyszących. 
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Dziękujemy uczestnikom za udział w niedzielnych 
wycieczkach, podczas których turystyka idealnie połączyła 
się z wspólną interakcją. 

Paniom z KGW Głuchowo, KGW Brąchnówko, KGW 
Kuczwały i „Smacznie u Anki” ze Skąpego oraz Sołtyskom 
z Głuchowa, Brąchnówka, Kuczwał, za organizację po-
częstunków dla uczestników wycieczek.

WYCIECZKI	ROWEROWE

Wycieczka III

Wycieczka II

Pierwszy przystanek na trasie – Głuchowo.

Zwycięska drużyna rodzina Pieńczewskich z Chełmży.

Niezawodny przewodnik 
p. Franciszek Kuczka – 
autor tras rowerowych 
i zagadek konkursowych.

 Przystanek na ścieżce rowerowej Pluskowęsy – Zelgno 
– uroczysta inauguracja inwestycji podczas drugiej z wycieczek.

Uczestnicy trzeciej wycieczki startującej z Kuczwał.

Ścieżka przy drodze wojewódzkiej połączyła dwie gminy: 
Chełmżę i Łubiankę.

Wycieczka I
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