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Nowy rok szkolny zainaugurowany
UROCZYSTOŚCI GMINNE

Rolnicy na Święcie Plonów

Dożynki w Zajączkowie były
podsumowaniem całorocznej pracy rolników
Na zdj.: Uczniowie kl. I w Szkole Podstawowej w Grzywnie. Wychowawcą klasy jest z Gminy Chełmża. To także dziękczynienie
za zebrane plony i bezpieczne żniwa oraz
p. Hanna Skrzypczak.
W poniedziałek 02 września w łamigłówek z różnych przedmiotów. Ponadto kultywowanie wiejskich tradycji żniwnych.
Patrz. str. 5
przedszkolach, szkołach podstawowych i klasówki i egzaminy. W tym roku do szkół
gimnazjach na terenie gminy zainaugurowano podstawowych i gimnazjów na terenie gminy
Brąchnówko z Chopinem
nowy rok szkolny 2013/2014. Na szkolne uczęszczać będzie 1158 uczniów. Po raz pierwszy
korytarze znów powrócił gwar. Uczniowie szkolny próg przekroczyło 104 uczniów klas
pełni wrażeń i wspomnień z letniego pierwszych w Szkołach Podstawowych i Małej
wypoczynku - z nowymi siłami zasiedli w Szkoły w Brąchnówku. Rok przedszkolny
szkolnych ławkach. Przed nimi 10 miesięcy zainaugurowało w oddziałach zerowych 148
pracy, setki zadań domowych, ćwiczeń i dzieci.
KO

Grzywna

Stoi w polu krzyż
Publiczność
przybyłą na teren
zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w
Brąchnówku, pięknym wykonaniem polonezów,
mazurków skomponowanych przez Fryderyka
Chopina oczarował pianista Paweł Wakarecy Finalista XVI Konkursu Chopinowskiego.
Patrz. str. 8

Na zdj.: ks. Biskup Andrzej Suski, Ks. Proboszcz Wiesław Roczniak,
Rodzina Szczepańskich, mieszkańcy Grzywny.

Widoczny przy trasie nr 1 krzyż
( na wysokości m. Grzywna) w dniu 18 maja
br. został uroczyście poświęcony przez Jego
Ekscelencję ks. Biskupa Andrzeja Suskiego.
Poświęcenie krzyża zbiegło się z uroczystością
wprowadzenia i adoracji relikwii bł. Jana
Pawła II w Parafii Grzywna pw. Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej. O stojący tutaj krzyż zabiegał
zmarły przed laty mieszkaniec gminy Wacław
Szczepański. Najbliższa rodzina wypełniła Jego
ostatnią wolę.
Foto nadesłane

Samorządowy serwis informacyjny
Samorząd gminny

INWESTYCJE W GMINIE

WYKORZYSTAJĄ SIŁĘ WIATRU

Hiszpanie w najbliższych latach
w Gminie Chełmża zamierzają wybudować
Farmę Wiatrową. Z kolei my, mieszkańcy w
zamian zyskamy na poprawie dróg gminnych,
do kasy gminnej spłyną nowe podatki i
dofinansowane zostanie
wiele nowych
inicjatyw społecznych podejmowanych w
gminie. 02 lipca br. pomiędzy Gminą Chełmża
a inwestorem TAIGA INVERSIONES EOLICAS
SA, S.C.R. oraz SANTANDER ENERGIAS
RENOVABLES I, S.C.R. DE REMIGEN
SIMPLIFICADO z Madrytu oraz Wind
Park Łysomice Sp. z o.o. podpisana została
umowa ustalająca zasady i zobowiązania wyżej
wymienionych stron w realizacji wspólnych
zamierzeń. Jednym z przedmiotów umowy jest
ustalenie zasad realizacji oraz finansowania
przez Spółkę budowy, przebudowy czy remontu
wybranych fragmentów dróg gminnych w

związku z realizacją przez Hiszpanów Farmy
Wiatrowej. W tym celu gmina opracowała
program
modernizacji
dróg
gminnych
poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszego
i kołowego mieszkańców Gminy Chełmża.
Strony postanowiły, że skoordynują swoje
działania w zakresie uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
z przebudową/ remontem niektórych dróg
gminnych. Procedury prowadzone przez
Gminę, zmierzające do uchwalenia miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego
umożliwiające
realizację projektu
Farmy
Wiatrowej choć długie, realizowane są planowo.
Farma wiatrowa liczyć ma ogółem 15 siłowni
wiatrowych w miejscowościach : Sławkowo i
Mirakowo ( 7 szt.), Zalesie ( 5 szt.), Zelgno ( 1
szt.) i Kuczwały ( 2 szt.).

POPRACUJEMY
NAD STRATEGIĄ GMINY
Samorząd gminy we wrześniu br.
przystąpił do prac związanych z opracowaniem
strategii gminy do roku 2025. Pierwsze
spotkanie odbyło się 23 września br. w SP
Kończewice. Ten bardzo ważny dokument
będzie odgrywał niebagatelną rolę w nowym
okresie aplikowania gminy o pieniądze unijne.
Strategia rozwoju gminy definiuje najważniejsze
potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe
oraz określa wizję i misję samorządu do roku
2025. W tym celu zaplanowane zostały spotkania
konsultacyjne z mieszkańcami gminy w celu
poznania i zebrania ich opinii.
Z tego dokumentu gmina będzie w
przyszłości korzystać np. przy opracowywaniu
priorytetowych
zadań
inwestycyjnych,
planowaniu przestrzennym, czy polityce
oświatowej i kulturalnej.
Wszystkich mieszkańców Gminy
Chełmża, którzy chcą się uaktywnić, wykazać
wiedzą, pomysłami i zaangażować się w
prace nad opracowywaną strategią już teraz
mogą zgłaszać swój udział w spotkaniach
konsultacyjnych osobiście do UG Chełmża, pok.
nr 1 lub telefonicznie pod nr. tel. 56 675 60 76
wew. 46.
K. Orłowska

OGŁOSZENIE

Wnioski do budżetu
na rok 2014’

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Lachowicz – Pełnomocnik Wind Park Łysomice Sp. z o.o., Juan
Antonio Garcia - Denche - Radca Handlowy Ambasada Hiszpanii w Warszawie, Janusz Iwański –
Przewodniczący RG Chełmża, Jacek Czarnecki – Wójt Gminy Chełmża, Miguel de Aralar Garay
Garayoa – Pełnomocnik Inwestora.
KO

Wójt Gminy Chełmża informuje,
że rozpoczęły się prace nad projektem
Budżetu Gminy Chełmża na rok 2014.
Zainteresowane osoby i instytucje mogły
składać wnioski budżetowe. Termin
składania wniosków budżetowych upłynął
30 września br.
KO

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wykonawcy wybrani
1) W dniu 04.07.2013 zostały zawarte z
Przedsiębiorstwem Robót Drogowo
– Budowlanych DROBUD Ryszard Szreiber z
Chełmży umowy na wykonanie zadań:
1/ Remont (modernizacja) drogi gminnej nr
100559 C w miejscowości Grzywna na kwotę
brutto 409 886, 86 zł. Termin realizacji do
30.09.2013r
2/ Remont (modernizacja) drogi gminnej nr
100521 C Kończewice - Browina na kwotę
brutto 284.208,13zł. Termin realizacji do
04.10.2013r
2) W dniu 05.07.2013 została zawarta umowa
na wykonanie zadania „Zagospodarowanie
terenu w miejscowości Głuchowo oraz Skąpe
poprzez budowę małej architektury”. Umowę
zawarto z firmą STALBUD Jarosław Rachuba
ul. Akacjowa 1 87–124 Złotoria na kwotę brutto
405.900zł. Termin realizacji do 30.11.2013r
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3) W dniu 22.07.2013 została zawarta umowa
na wykonanie zadania : „Rekultywacja oczka
wodnego i budowę skweru rekreacyjnego
w centrum wsi Grzywna”. Umowę zawarto z
firmą Inenergia Sp.z o.o. S.K. z Inowrocławia na
kwotę brutto 422.856,81zł. Termin realizacji do
30.06.2014r
5) W dniu 30.07.2013 została zawarta umowa
na wykonanie zadania : „Zmiana sposobu
użytkowania budynku poszkolnego dawnej
Pastorówki na bibliotekę samorządową z izbą
muzealną”. Umowę zawarto z firmą STALBUD
Jarosław Rachuba ul. Akacjowa 1 87–124
Złotoria na kwotę brutto 350.550,00 zł . Termin
realizacji do 30.11.2013r
6) W dniu 14.08.2013 i 19.08.2013r. zostały
zawarte umowy z firmą MANIA MEBLE
Handel Artykułami Przemysłowymi Jolanta
Dereszewska z Chełmży na „Dostawę
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mebli oraz pozostałego wyposażenia do
pomieszczeń nowej biblioteki samorządowej
i izby muzealnej w Zelgnie” na kwotę brutto
65.733,00zł i na kwotę brutto 2.880,00zł. Termin
realizacji dostawy do 05.12.2013r.
7) W dniu 05.09.2013 został rozstrzygnięty
przetarg przetargu na
„Przygotowanie i
dostarczanie
ciepłych
jednodaniowych
posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej
w
ramach
prowadzonego
dożywiania
uczniów szkół
Gminy Chełmża”.
W
wyznaczonym terminie wpłynęło siedem
ofert. Najkorzystniejszą ważną ofertę złożył
Zakład Usług Gastronomicznych Adam Arbart
z Kowalewa Pom. z ceną ofertową brutto
wynoszącą 32.509,00zł – cena brutto jednego
posiłku wynosi 2,95zł. Umowa zaplanowana
została do podpisu w dniu 12.09.2013r.
Anna Feeser-Bering
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Samorządowy serwis informacyjny

Profilaktyka Zdrowotna

W trosce o swoje zdrowie
W dniu 01 sierpnia br. w
Ośrodku Zdrowia w Zelgnie troszczący się
o swoje zdrowie mieszkańcy naszej Gminy
mieli wykonane badanie krwi w kierunku
HBsAg oraz na obecność przeciwciał
anty-HCV, w celu ewentualnego wykrycia
zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu
B i typu C. Z badań skorzystało 50 osób.
Wyniki będzie można odebrać w Ośrodku
Zdrowia w Zelgnie.
Przypomnijmy, badania wykonane zostały
w ramach wojewódzkiego Programu
Wykrywania Zakażeń WZW typu B
i C realizowanego przez Samorząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
do którego Gmina Chełmża przystąpiła
jako partner. Koszty badań pokryte zostały
ze środków budżetu Województwa oraz
budżetu Gminy. Zaplanowano, że badaniami
objętych zostanie 100 mieszkańców

Gminy Chełmża. Z uwagi na to, że do
chwili obecnej tylko 50 osób zgłosiło się
na badania w dalszym ciągu prowadzone
są w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie oraz
Urzędzie Gminy zapisy. Dlatego zachęcamy
do udziału w programie i skorzystania z
bezpłatnych badań, dzięki którym dowiemy
się czy naszej wątrobie nic nie zagraża. Już
dziś zapisz się osobiście lub telefonicznie w
Urzędzie Gminy w Chełmży – tel. 56 675
60 76 do 78 wew. 43 oraz w Samodzielnym
Publicznym Ośrodku Zdrowia w Zelgnie –
tel. 56 675 98 84, gdzie kolejnym chętnym 50
osobom zostaną wykonywane badania. Nie
zwlekaj tylko skorzystaj z okazji, decyduje
kolejność zgłoszeń. O terminie badania
zapisane osoby zostaną poinformowane
indywidualnie a także za pośrednictwem
strony internetowej www.gminachelmza.pl.
Anna Feeser-Bering

Mieszkańcy Gminy Chełmża mogą skorzystać
z bezpłatnych badań krwi w kierunku HBsAg oraz na
obecność przeciwciał anty-HCV, w celu ewentualnego
wykrycia zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B i
typu C .
W dniu 24 października br w Ośrodku Zdrowia
w Zelgnie od godziny 15-ej, osoby zainteresowane będą
mogły przyjść i skorzystać z możliwości wykonania
badania. Zapisy prowadzi Urząd Gminy Chełmża p. Anna
Feeser – Bering (pok.7), tel. 56 675 60 76 do 78 wew. 43
oraz Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie
tel. 56 675 98 84, gdyż liczba badań jest ograniczona.
Dodatkowo w ramach programu zaplanowane
jest
spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki,
diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu
B i C, które odbędzie się w dniu 04 października 2013
r. o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zelgnie
( Pastorówka), a poprowadzi je Koordynator programu dr
n. med. Krzysztof Gierlotka
specjalista chorób zakaźnych z Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.
Zapraszamy do uczestnictwa.
Anna Feeser-Bering

OGŁOSZENIE
Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedziba w Nowej Chełmży. Działając na podstawie art. 24 ust. 7 o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz.858 za zm.)
ogłasza
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowane przez
Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na terenie Gminy Chełmża
Taryfy obowiązują od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

Wysokość cen za dostarczona wodę:
Wyszczególnienie

Dopłata do cen
taryfowych*

Cena taryfowa

Lp
1
1
2

Cena dla
odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

netto

z VAT (8%)

netto

z VAT (8%)

netto

z VAT (8%)

2
Gospodarstwa domowe w
tym gospodarstwa rolników
indywidualnych

3

4

5

6

7

8

9

2,58

2,79

0,59

0,64

1,99

2,15

2,54

2,74

0,00

0,00

2,54

2,74

Odbiorcy przemysłowi i pozostali

Cena wody (zł/m3)
Cena wody (zł/m3)

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:
Wyszczególnienie

Cena taryfowa

Lp

z VAT (8%)

netto

6

7

8

z VAT
(8%)
9

9,37

3,89

4,20

4,79

5,17

8,65

9,34

1,94

2,10

6,70

7,24

7,89

8,52

3,89

4,20

4,00

4,32

Rodzaj cen

netto

2

3

4

z VAT
(8%)
5

Gospodarstwa domowe w
tym gospodarstwa rolników
indywidualnych

Cena ścieku
(zł/m3)

8,68

2

Odbiorcy pozostali

Cena ścieku
(zł/m3)

3

Gospodarstwa domowe w
tym gospodarstwa rolników
indywidualnych wprowadzające
ścieki za pomocą przyzagrodowych
przepompowni ścieków

Cena ścieku
(zł/m3)

1

Cena dla odbiorców

netto

Taryfowa grupa odbiorców usług
1

Dopłata do cen
taryfowych*

* zgodnie z uchwała Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dopłaty
finansowane są z budżetu Gminy Chełmża.
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Inwestycje i remonty
Infrastruktura

Panienka z okienka

Inwestycje drogowe w gminie
Okres
letni
to
czas
najintensywniejszych prac przy remontach
dróg na obszarze Gminy Chełmża. Dobiega
końca modernizacja dziewięciu odcinków dróg
gminnych i wewnętrznych. Koszt inwestycji
wyniesie prawie 2,5 mln zł i obejmie łącznie
10, 8 km długości. Nową nawierzchnię zyskały
odcinki dróg w miejscowościach Kończewice,
Pluskowęsy, Januszewo, Grzywna ul. Parkowa
i Klonowa, Brąchnówko, Kuczwały, Mirakowo,
Nawra i Kończewice – Głuchowo. Zakończenie Poza tym roboty drogowe zakończyły się także
robót planuje się na miesiąc wrzesień bieżącego na drodze gminnej na odcinku Kończewice –
roku.
Browina o długości 984 mb i w miejscowości
Grzywna Domena na prawie 1,5 km odcinku
drogi.
Poprawa infrastruktury drogowej
na terenie gminy Chełmża to jeden z
priorytetowych zadań realizowanych przez
władze gminy. Takie działania przyczyniają
się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają
bezpieczeństwo na drogach oraz podnoszą
rozwój gospodarczego gminy.
K.Orłowska

ZELGNO – Pastorówka z nową biblioteką
Trwają
roboty
budowlane na terenie
obiektu
zabytkowej
Pastorówki w Zelgnie.
Roboty, które prowadzone
są obecnie na pierwszym
piętrze i na poddaszu
budynku
przygotują
przyszłe pomieszczenia pod
cele biblioteczne i Centrum
Kultury i Tradycji. Do
nowych pomieszczeń w
pastorówce
przeprowadzi
się z końcem br. miejscowa
Biblioteka
Samorządowa.
Będzie również miejsce pod przyszłą Izbę
Muzealną. Docelowo na piętrze znajdować
się będzie magazyn biblioteczny, czytelnia,
sala komputerowa, zaplecze i toalety. Z kolei
poddasze zaadoptowane zostanie na cele
ekspozycyjne.
Zmodernizowane poddasze wyposażone
zostanie w zestaw audiowizualny tj. projektor
multimedialny Full HD wraz z teleskopowym
uchwytem sufitowym, ekran projekcyjny
rozwijany elektrycznie, głośniki ścienne,
wzmacniacz mocy z mikserem, podwójny
zestaw
mikrofonów
bezprzewodowych,
kabel głośnikowy, kable sygnałowe, przyłącze
sygnałowe ścienne. Do zmodernizowanych
pomieszczeń trafią także zupełnie nowe meble.
Inwestycja
łącznie
kosztować
będzie
419.163,00 zł, z czego ponad połowa kosztów
kwalifikowanych pokryta zostanie z przyznanej
gminie dotacji unijnej.
Inwestycja
realizowana jest w
ramach
projektu
współfinansowanego
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ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2007 - 2013; działania 313, 322, 323
„Odnowa i rozwój wsi”.
K.Orłowska

Gdyby w naszej gminie chciała jakaś
panienka wyjrzeć z okienka, to jedynie w
Mirakowie. Nowe okna w świetlicy, w pałacu; pod
oknem kwitnące kwiaty i tylko panienki na zdjęciu
brakuje. Dlatego też ogłaszamy poszukiwania
wspomnianej panienki. Nie po to sołectwo nowe
okna wstawia i remontuje świetlicę, by zabrakło
wisienki na torcie.
K. Makowiecki

POWIAT TORUŃSKI

Rusza budowa
drogi rowerowej
W związku z planowanym
rozpoczęciem realizacji zadania pn.
,,Poprawa bezpieczeństwa na drogach
publicznych poprzez wybudowanie dróg
rowerowych – droga rowerowa Toruń –
Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki
Małe ’’ osoby wcześniej powiadomione o
przebiegu trasy proszone są o nie obsiewanie
działek przeznaczonych pod realizację
inwestycji.
Prace zostaną rozpoczęte najpóźniej
wiosną 2014 roku w związku z czym zasiewy
na trasie drogi rowerowej zostałyby zniszczone
przez wykonawcę robót.
Inwestycja będzie realizowana w
miejscowościach Sławkowo, Mirakowo,
Zalesie, Pluskowęsy, Nowa Chełmża oraz
Grzywna.
Ze
szczegółowym
zakresem
inwestycji można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy Chełmża z siedzibą w Chełmży,
ul. Wodna 2, 87 – 140 Chełmża.
Ł.Kowalski

Nowa Chełmża

W zdrowym ciele - zdrowy duch
Co zrobić w zimę gdy spadnie siedem
metrów śniegu i nie można biegać ani grać w
piłkę ? Nowa Chełmża ma na to sposób: Kinect
i Xbox 360 zaopatrzony w gry sportowe. Pomysł
dobry, bo jak się okazuje, żeby grać to trzeba
trochę się “powyginać” i niekoniecznie trzeba
siedzieć na krześle. Spotkałem sołtysa w świetlicy,
otworzył drzwi i po chwili zaszczyciło nas
obecnością kilkoro dzieci - to znak, że świetlica
jest używana i że najmłodsi wiedzą, gdzie można
się pobawić.
K. Makowiecki
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Inwestycje i sprawy obywatelskie

GRZYWNA PORZĄDKUJE CENTRUM
Gmina przystąpiła do inwestycji
w centrum wsi Grzywna. Trwają roboty
ziemne przy rekultywacji oczka wodnego i
budowie skweru rekreacyjnego w miejscu
dotychczasowego
zbiornika
wodnego.
Jak się okazuje, było to do tej pory miejsce
nieuporządkowane, stanowiące jedno z wielu
dzikich wysypisk śmieci w gminie.
Dzięki trwającej inwestycji teren wokół i
same oczko są porządkowane i odpowiednio
zagospodarowywane. Obecnie trwają roboty
ziemne przy oczyszczaniu istniejącego zbiornika
wodnego, a teren przylegający został już
odpowiednio wyrównany. Na wyrównanym i
odpowiednio przygotowanym terenie ustawione
zostanie ogrodzenie, ławki parkowe i śmietniki.
Wybudowany zostanie także chodniczek
spacerowy. Całość terenu uzupełnią wiosenne
nasadzenia drzew i krzewów liściastych oraz

iglastych i trawniki
dywanowe. W zakres
inwestycji
wchodzi
także
budowa
oświetlenia terenu.
Miejsce
przy
uporządkowanym
oczku wodnym da
mieszkańcom
wsi
możliwość
spotkań
i odpoczynku już w
połowie
przyszłego
roku, a sama wieś
stanie
się
jeszcze
bardziej
miejscem
atrakcyjnym nie tylko
dla mieszkańców, ale i
firma Inenergia Sp. z o.o. z Inowrocławia. Termin
turystów.
zakończenia zadania to czerwiec 2014 rok.
Inwestycję za kwotę prawie 423 tys. zł wykonuje
K.Orłowska

Tegoroczne żniwa podsumowane

Święto Plonów – Zajączkowo 2013’
Pierwszy dzień września w Gminie
Chełmża upłynął pod znakiem podziękowań za
tegoroczne plony podczas Dożynek Gminnych
w Zajączkowie. Starostami tegorocznych
dożynek byli: pan Jerzy Krzysztof Wiercioch
i Jolanta Sarnowska, a wicestarostami – pan
Krzysztof Błądek i Katarzyna Suchenek.
Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy
Chełmża Jacek Czarnecki. Atrakcje towarzyszące
imprezie zapewniło Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża. Dożynkowe
świętowanie rozpoczął barwny korowód
dożynkowy, który powiódł przybyłe delegacje
z wszystkich 28 sołectw w gminie pod ołtarz.
Delegacje złożyły tutaj wieńce, ozdoby i
chleb dożynkowy. Uroczystości rozpoczęła
uroczysta msza święta dziękczynna za plony,
której przewodniczył Dekanalny Duszpasterz
Rolników Ks. Władysław Erdmański. Po
uroczystej eucharystii podziału chleba wśród
obecnych gości i mieszkańców gminy dokonał
Wójt Gminy Jacek Czarnecki wspólnie ze
Starostami i Wicestarostami dożynek.
Po
zakończeniu
obrzędów
dożynkowym rozpoczął się festyn dożynkowy
z wieloma atrakcjami. Były występy artystyczne

Na zdj. od lewej Komendant Miejski Policji w Toruniu A.Stramek, Wójt Gminy J.Czarnecki, Starościna Dożynek J. Sarnowska, Starosta J.Wiercioch, Wicestarościna K.Suchenek, Wicestarosta K.Błądek.
na scenie, atrakcje dla dzieci, stoiska dożynek zadbali o poczęstunek dożynkowy. Były
wystawiennicze. Tym razem dla uczestników degustacje swojskich wędlin i ciast, pieczone
dożynek wystąpili i zaśpiewali: chór SKONT prosięta, ale i również nie zabrakło tradycyjnej
–IN-NONT z Unisławia, Andreo i Karina, grochówki, bigosu czy kiełbasek z grilla a nawet
Niezapominajki i Toruniacy. Atrakcją dożynkową ziemniaków z gzikiem.
była także wioska rycerska przygotowana przez Do wspólnej zabawy, która mimo chłodnej
Stowarzyszenie HORYZONT przy Gimnazjum pogody trwała do późnych godzin nocnych przy
w Pluskowęsach. Wioska rycerska nawiązywała największych przebojach tanecznych porywał
do
dawnych
tradycji wszystkich zespół „KOMERS”.
rycerskich miejscowości. Z Podczas dożynek dwie niezależne komisje
dużym
zainteresowaniem dokonały oceny dwóch konkursów: na wieniec
spotkała się ze strony i ozdobę dożynkową i na potrawę kulinarną
uczestników
dożynek przygotowana z ziemniaków i wyłoniły
loteria KURENDY, w której zwycięzców tych konkursów dożynkowych.
rozlosowano
tradycyjnie Organizacja imprezy kulturalnej pt. Dożynki
nagrodę główną – rower w Gminie Chełmża Zajączkowo 2013 była
i nagrody gospodarstwa współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w
domowego. Dochód z loterii ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
zasilił Stypendia Gminne im. rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju
Jacka Luntkowskiego w roku Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
szkolnym 2013/2014. Odbył Fotoreportaż z przebiegu uroczystości dożynkowej
sią również pokaz starych w Zajączkowie jest dostępny na www.
Na zdj. sotisko z przysmakiem dożynkowym „ziemniak z gzikiem” motocykli i pokaz przelotów gminachelmza.pl w zakładce GALERIA
K.Orłowska
miało bardzo wielu smakoszy, którzy cierpliwie w kolejce ustawili się nad zajaczkowem samolotów
i motolotni. Organizatorzy
po przysmak.
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Migawka z dożynek

Najlepsza z rana kasza jaglana

Nie motylek, nie biedronka - wita
nas zając Poziomka. Przypomniał mi się
tekst dziecięcej piosenki, gdy spojrzałem
na
Zajączkowską
babę
dożykową.
Pomysł postawienia na wstępie zająca
odnoszącego się do nazwy wsi - bardzo
sympatyczny. Tym bardziej że wykonany
został
perfekcyjnie
i
zdobił
teren
dożynkowy. Choć trzeba przyznać że jak na
szaraka miał spore rozmiary.
K. Makowiecki

I właśnie dwa rodzaje wspomnianej
kaszy znalazły się w ofercie średniowiecznej
osady umiejscowionej na dożynkach w
Zajączkowie. Jak widać do jej konsumpcji
nie trzeba przebierać się w średniowieczne
łaszki, równie dobrze smakuje w garniturze
jak i w niewyprawionej skórze.

Klimatyczny kącik

Pokaz starych motocykli na
dożynkach wzbudził spore zainteresowanie.
Motory klasyczne zdecydowanie lepiej
prezentują się od nowoczesnych pokrytych
plastykiem. Jesli miałbym do czegoś
się przyczepić, to brakowało mi Hansa
Klossa.
K. Makowiecki

K. Makowiecki
KONKURS DOŻYNKOWY

TRADYCJE KULINARNE

Konkurs
„Ziemniak królem na polskim stole”

Strużal z najpiękniejszym wieńcem

Tegorocznym dożynkom w Zajączkowie towarzyszył konkurs
kulinarny pn.” Ziemniak królem na polskim stole” . Na konkurs
zgłoszono aż siedemnaście potraw, których podstawowym składnikiem
był ziemniak.

W kategorii tradycyjny wieniec dożynkowy nagrodzono:
I miejsce – Sołectwo Strużal - 500,00 zł
II miejsce – Sołectwo Liznowo- 300,00 zł
III miejsce Sołectwo Parowa Falęcka- 200,00 zł
W kategorii ozdoba dożynkowa komisja przyznała jedną główną
nagrodę dla Sołectwa Nowa Chełmża – 500,00 zł.
Nagrody w konkursie zostały sfinansowane ze środków
W konkursie nagrodzono następujące potrawy :
I miejsce- KGW Kiełbasin za potrawę: „Faszerowany ziemniak”. Organizatora konkursu – Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża.
Nagroda: kociołek elektryczny 10l.
K.Orłowska
II miejsce- KGW Strużal za potrawę: „Zrazy ziemniaczane”. Nagroda:
Rusza program
patelnia elektryczna.
III miejsce- KGW Brąchnówko za potrawę:„Zapiekanka ziemniaczana”.
Nagroda: garnek średni ze stali nierdzewnej 10 l.
Osoby, które chcą schudnąć, męczą się z chorobami dietoWyróżnienie: KGW Mirakowo za zapiekankę wiejską. Nagroda: patelnia
zależnymi, czy po prostu chcą nauczyć się zdrowego odżywiania
aluminiowa z powłoką teflonową
Wyróżnienie: KGW Strużal za gołąbki ziemniaczane. Nagroda: patelnia zachęcamy do udziału w gminnym programie pn.” Zrzucaj z nami
kilogramy”. Złe nawyki żywieniowe pomoże zmienić uczestnikom
aluminiowa z powłoką teflonową
Wyróżnienie: KGW Skąpe za zapiekankę ziemniaczaną. Nagroda: programu lekarz i doświadczony dietetyk.
Planowany czas na realizację programu to październik 2013 – styczeń
patelnia aluminiowa z powłoką teflonową.
Nagrody w konkursie zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2014. Odpłatność za miesięczną kurację od osoby kosztować będzie
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt 120 zł (tygodniowa dieta, wizyta dietetyka i pomiary).
Zapisy chętnych do grupy prowadzone są przez cały wrzesień br. pod nr
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
K.Orłowska tel. 502813627 lub 56 675 60 76 wew. 46.

ZRZUCAJ Z NAMI KILOGRAMY
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III Turniej Sołectw Gminy Chełmża

BIELCZYNY TYM RAZEM NAJLEPSZE
Kolejny Turniej Sołectw Gminy
Chełmża już za nami. Uczestniczyło w nim
osiem sołectw. Po serii emocjonujących
konkurencji zwyciężyła drużyna z Sołectwa
Bielczyny.
Tegoroczny turniej odbył się na gminnym
stadionie w Kończewicach, a do wspólnych
zmagań stanęły sołectwa: Bielczyny, Browina,
Dziemiony, Kiełbasin, Kończewice, Kuczwały,
Liznowo i Strużal.
Jak na prawdziwych
sportowców przystało, zawodnicy z dużą energią
i zapałem rozpoczęli wzajemną rywalizację w
poszczególnych konkurencjach. Konkurowali ze
sobą w strzałach piłką nożną do celu, w sztafecie
z rekwizytem, w przeciąganiu liny, rzucie do
celu obręczą i piłką lekarską, w układaniu puzli
z mapą Gminy Chełmża i w konkursie wiedzy
ogólnej. Była także konkurencja niespodzianka.

Najwięcej emocji wzbudziła konkurencja ze
sztafetą polegająca na toczeniu obręczy. Ta
prosta z pozoru zabawa polegała na wprawianiu
w ruch obręczy rowerowej i poprowadzenie
jej na określonym odcinku. Kolejną bardzo
emocjonującą konkurencją było przeciąganie
liny.
Turniej od strony merytorycznej przygotował
i prowadził Wojciech Rosiński -Dyrektor

Gimnazjum w Głuchowie i
koordynator sportu szkolnego
w gminie. Nad przebiegiem
zawodów czuwali pracownicy
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy
Chełmża,
Biblioteki
Samorządowej
i
asystenci
Sędziego.
Nagrody w turnieju mają co roku
charakter finansowy. Tym razem
nagrody pieniężne ufundowane
przez Samorząd Gminy Chełmża
otrzymały kolejno sołectwa :
I miejsce – 800 zł – Sołectwo
Bielczyny, II miejsce – 500 zł
– Sołectwo Kuczwały i III miejsce – 300 zł –
Sołectwo Strużal oraz pamiątkowe statuetki i
dyplomy dla wszystkich reprezentacji w turnieju.
Dodatkowo uczestników czwartego miejsca
– Sołectwo Browina swoimi produktami
nagrodził koncern Nordzucker, który już od
175 lat osładza życie
Europejczykom.
Obecny na turnieju
Wójt Jacek Czarnecki
podsumował zmagania
drużyn
sołeckich,
pogratulował wszystkim
uczestnikom wspaniałej
rywalizacji sportowej i
dobrej zabawy. Następnie,
wspólnie
z
swoim
Zastępcą Kazimierzem
Boberem i Sędzią turnieju
Wojciechem Rosińskim
wręczył
dyplomy
i
nagrody
zwycięzcom.
Wiele zabawy przybyłym
w tym dniu do Kończewic dzieciom zapewniło

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, które
przygotowało dla najmłodszych uczestników
porcję konkursów z nagrodami w ramach akcji
Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje.
Więcej zdjęć z imprezy na www.gminachelmza.
pl zakładka GALERIA.

K. Orłowska

Organizacje społeczne

Urodziny KGW Szerokopas

Nasze Koło Gospodyń miało 65
urodziny. Wszyscy mieszkańcy zgodnie
stwierdzili, że paniom, które jako młodziutkie
kobiety stworzyły tę organizację, należy za to
serdecznie podziękować. Swoim przykładem
przekazywanym
młodszym
członkiniom
nauczyły nas zgodnie pracować dla wsi, nawet
gdy prywatnie się różnimy. Panie przyjęły
zaproszenie i zjechały na jubileuszowe spotkanie
prawie w komplecie. Wzruszające, także dla
obserwatorów były powitania po latach, bo
większość seniorek od dawna mieszka poza wsią.
Miałyśmy dla nich upominki wykonane przez
Violę Maćkowską i Irenę Tarkę, które oprócz
talentu włożyły w tę pracę wiele serca.
Z serdecznym słowem i z prezentami
przyjechali tez goście : państwo Ewa i Jacek
Czarneccy, z Rady Gminy p. Stanisława
Stasieczek i p. Jan Błądek, p. Małgorzata
Wątorowska z Grzegorza, ze Świętosławia
panie Wiesława Gąsiorowska, Monika Kurdyn,
Zenobia Wróblewska, z Zajączkowa pani Jolanta
Sarnowska, a z Zelgna panie Maria Burchardt

KURENDA

i Barbara Salomon. Przy
tej okazji podzieliliśmy się
dożynkowym chlebem i
pochwalili plonami.
Zabawa
była
przednia, do domu nikt się
nie spieszył. Były wiersze
pani
Krystyny
Tarki,
było oglądanie starych
zdjęć na stałej wystawie,
przeglądanie
kronik,
wspomnienia,
piosenki
i tańce przy akordeonie
i
płytach.
Brakowało
nam tylko nagłośnienia
do solowych występów
wokalnych! Kto chciał bawił się przy ognisku, kto
chciał został w sali.
Gorąco
dziękujemy
wszystkim
gościom za serdeczność, wspólną uciechę i
prezenty. Osobno dziękujemy panu Jackowi
Czarneckiemu. Jego wsparcie pozwoliło
nam zapoczątkować stały „wspomnieniowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

– informacyjny” wystrój świetlicy. Już dziś
zapraszamy na kolejne spotkania!
Danuta Syryczeńska
Cieszymy się, że na terenie Gminy Chełmża
tradycje kobiecych organizacji społecznych są
kultywowane przez tyle lat. Życzymy KGW
Szerokopas jak najwięcej kolejnych rocznic.
K.Orłowska
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BRĄCHNÓWKO

Koncert Chopinowski
Koncert w parku w Brąchnówku –
scena z fortepianem pośrodku i publiczność
– to genialny pomysł. Zabytkowy park w
otoczeniu miejscowego pałacu zamienił się
w sobotni wieczór w wielką salę koncertową i
zgromadził publiczność na duchowej uczcie.
Poza tym, doskonały odbiór i niezwykła
atmosfera.
07 września br.
w Brąchnówku
na terenie zabytkowego zespołu pałacowo
- parkowego odbył się koncert fortepianowy.
Wszystkich zebranych powitał Zastępca Wójta
Gminy Chełmża Kazimierz Bober.Publiczność
pięknym wykonaniem polonezów,mazurków
skomponowanych przez Fryderyka Chopina
oczarował pianista Paweł Wakarecy - Finalista
XVI Konkursu Chopinowskiego. Po koncercie
Paweł Wakarecy wziął udział w spotkaniu się z
mieszkańcami Brąchnówka, które odbyło się
w zabytkowym pałacu. Panie z miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich zadbały z kolei o
ucztę kulinarną. Uwieńczeniem spotkania
jest wspólna pamiątkowa fotografia pań
z młodym pianistą.Koncert odbył się w
ramach projektu promocyjnego Urzędu
MarszałkowskiegoWojewództwa
KujawskoPomorskiego pt. „Region Chopina”.„Region
Chopina” to cykl koncertów organizowanych w
ramach projektu pn. „Promocja osoby i twórczości
Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu
w latach 2011-13”.

Dziękuję za pomoc w organizacji koncertu: Małej
Szkole w Brąchnówku- szczególnie pani Jadwidze
Banaszek i panu Zbigniewowi Sadowskiemu,
panu Januszowi Iwańskiemu- Przewodniczącemu
Rady Gminy Chełmża, panu Tomaszowi
Szczepańskiemu Radnemu Gminy Chełmża za
dofinansowanie dowozu na koncert, paniom
z KGW Brąchnówko, Sołectwu Brąchnówko,
Dyrekcji DPS z Browiny za wypożyczenie ławek
i krzeseł oraz za pomoc techniczną brygadzie
budowalnej Urzędu Gminy Chełmża.
KO

Wakacje w Zelgnie

SŁUŻĄ DLA INNYCH

Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych

Pełnia lata ,Strażacy OSP pracują w
polu, dzieci strażaków wypoczywają…
W dniach 17 lipca do 30 lipca dzieci strażaków
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Chełmża uczestniczyły w obozie szkoleniowowypoczynkowym dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w malowniczo położonym ośrodku
Zarządu Wojewódzkiego OSP w Pile –Młyn.
Ośrodek położony jest w lesie nad pięknym
jeziorem. Dzieci mieszkały w namiotach
wojskowych, miały wspaniałe wyżywienie i
bardzo dobre warunki sanitarno higieniczne. W

KURENDA

obozie uczestniczyło 38 dzieci z terenu Gminy,
niektórzy wracają tam po raz kolejny, weterani
byli 5-6 raz. W połowie turnusu dzieci odwiedził
jak co roku Wójt Gminy Jacek Czarnecki, a wraz
z nim byli wice przewodnicząca Rady Gminy
Stanisława Stasieczek oraz prezes gminny OSP
druh Franciszek Piróg. Dzieci chwaliły się swoimi
osiągnięciami, jakie zdobywały codziennie na
obozie. W dniu wyjazdu umawiały się ze swoimi
rówieśnikami na następny obóz, ale już w 2014
roku.
W. Żółtowski

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Wakacje nie muszą być nudne.
Ośrodek Przedszkolny
Fundacji „Ziemia
Gotyku” działający w Zelgnie oraz Biblioteka
Samorządowa w Zelgnie w ramach oferty
wakacyjnej na lipiec i sierpień przygotowały
dla przedszkolaków i lokalnej młodzieży
mnóstwo ciekawych propozycji. Odbywały
się zajęcia plastyczne w „Pracowni Dzieła
Artsytycznego –Malwa”, warsztaty teatralne,
nauka gry na gitarze, imprezy sportowe , zajęcia
kulinarne i taneczne.
W ramach wyjazdów wakacyjnych dzieci odbyły
podróż do toruńskiego kina „Cinema City”,
gdzie miały okazje zobaczyć projekcje filmu
animowanego „Tajemnica Zielonego Królestwa”
w formacie 3D. Dzieci mogą posłuchać
także bajek i baśni znanych autorów w czasie
codziennego czytania.
Odbywały się również zajęcia sportoworuchowe. Gdy pogoda nie dopisywała dzieci
rozwiązywały rebusy, łamigłówki, gramy w gry
planszowe. Na zakończenie wakacji odbył się
piknik integracyjny oraz ognisko z pieczonymi
ziemniakami, na które serdecznie zapraszamy.
Wszystkie aktywności cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a spotkania były okazją do
integracji dla młodszych i starszych dzieci. Miło
i różnorodnie spędzały czas, nie straszna nam
była nuda i deszczowa pogoda. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
K.Patalon
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Międzysąsiedzki Festyn
W Głuchowie odbył się rodzinny
festyn rekreacyjny. Była to okazja, żeby
mieszkańcy Głuchowa mogli poznać bliżej
swoich sąsiadów z okolicznych wsi. We
wspólnym turnieju dzikich drużyn gospodarze
zagrali z reprezentacją Bielczyn i Parowy
Falęckiej. Turniejowi towarzyszyły wielkie
emocje. Najliczniej i najgłośniej swojej drużynie
kibicowali przybyli mieszkańcy Bielczyn. Na
boisku najsprawniej z przeciwnikami poradziła
sobie drużyna gospodarzy wygrywając turniej.
Z kolei drużyna z Bielczyn wygrała sobie drugie
miejsce, a Parowa Falęcka trzecie. Uczestników
turnieju
organizatorzy
uhonorowali
pamiątkowymi
pucharami
i
drobnymi
upominkami. Następnie wszyscy z boiska
przeszli na teren przy świetlicy wiejskiej gdzie

odbywał się festyn.
U c z e s t n i c y
festynu
mogli
wysłuchać utworów
muzycznych
w
wykonaniu zespołu
NIEZAPOMINAJKI
z
miejscowej
biblioteki. W krótkim
występie rapowym
przed głuchowską
publicznością
zaśpiewałRobert
Jasiński.
Dla najmłodszych były zabawy na dmuchanym
zamku, trampolinie i konkurs rysowania kredą
na asfalcie. Na uczestników festynu czekał

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ - SKĄPE 2013

słodki poczęstunek i pieczenie kiełbasek przy
wspólnym ognisku. Sponsorem ciast były panie z
Koła Gospodyń Wiejskich. Festyn podsumowała
wspólna zabawa taneczna przy letnich rytmach
muzyki, która potrwała prawie do białego rana.
Organizatorami imprezy byli Sołtys i Rada
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i opiekun
sołectwa. Impreza została sfinansowana ze
środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Głuchowo i Parowa Falęcka, Samorządu Gminy
Chełmża i przez prywatnych sponsorów.
Organizatorzy dziękują p. Z. Sadowskiemu za
sędziowanie podczas turnieju piłkarskiego i
p. J.Frąk za dobrą porcję muzyki podczas zabawy
tanecznej.
K.Orłowska

W Bibliotece w Skąpem w
dniach 15 – 19 lipca br. odbywały się zajęcia dla młodszych użytkowników biblioteki pn. „Wakacje z Biblioteką 2013”. Podczas wakacyjnych spotkań dopisała ładna,
słoneczna pogoda. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły, aby proponowane
zajęcia odbywały się nie tylko w bibliotece,
ale również w plenerze. W ramach spotkań
zrealizowano m.in.: zajęcia kulinarne, plastyczne, zawody sportowe, grę w „podchody”, gry i zabawy z książką, małe kino. NajWakacje dla dzieci
bardziej wytrwali uczestnicy wzięli udział
w rajdzie pieszym do Papowa Biskupiego,
którego głównym celem było pokazanie
dzieciom ruin zamku krzyżackiego.
Wakacyjne zajęcia w bibliotece po raz kolejny
Poza tym wzięliśmy także udział w imprezie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
potwierdziły, że Biblioteka nie jest cichym i nudpodsumowującej projekt „Muuvit! Ruszaj się i
zafundowała
dla
pięciorga dzieci z
nym miejscem.
odkrywaj świat”, który realizowany był przez biI. Witkowska Gminy Chełmża udział
w koloniach
bliotekę w Grzywnie.

Wypoczywali nieopodal
Zakopanego

BOCIEŃ

Piknikowo na koniec wakacji

dzieci i młodzieży pochodzącej z „rodziny
rolniczej”. W bardzo krótkim terminie udało
się znaleźć chętnych do wyjazdu, którzy w
dniach od 15 do 28 lipa br spędzali wakacje w
Bustryku koło Zakopanego. Koszt uczestnika
w koloniach wyniósł 420,00. Pozostała kwota
pochodziła z dofinansowania KRUS.

Na zdjęciu uczestnicy wyjazdu: Magdalena Szulc,
Weronika Plewa, Julia Glaszka, Rafał Wiercioch i
Dzieci z Bocienia spotkały się na Organizacją spotkania zajęła się pani Ania Cezary Łagód.
wspólnym pikniku z okazji zakończenia Lewandowska.
K.Orłowska
wakacji. Miejscem spotkania była tutejsza
KO
świetlica wiejska. Było wesoło i smacznie.

KURENDA
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Sport gminny i szkolny
Orlik Pluskowęsy - Turniej „Dzikich Drużyn”

ZAGRALI O PUCHAR RADY GMINY CHEŁMŻA
Na Orliku w Pluskowęsach odbył się
Turniej piłki nożnej o Puchar Rady Gminy
Chełmża. Do zawodów przystąpiło siedem
drużyn z Grzywny, Zalesia, Zelgna, Srebrnik,
Zajączkowa, Skąpego i Marplastu w Grzywnie.
Rozgrywki przeprowadzono w dwóch grupach.
Z każdej z grup dwie drużyny zwycięskie
rozegrały mecze finałowe w wyniku których I
miejsce zajęła drużyna ze Skąpego, II miejsce
przypadło w udziale drużynie z Zajączkowa, a III
miejsce zajęło Zelgno.
Królem strzelców został Michał Marek zawodnik
drużyny ze Skąpego.
zostały przez przedstawicieli Rady Gminy p. w Pluskowęsach. Dziękujemy za wsparcie Radzie
Rozgrywkom dopisywała wspaniała Stanisławę Stasieczek i p. Dorotę Kurdynowską. Gminy i prywatnym sponsorom.
pogoda i licznie zgromadzona publiczność.
Turniej był pierwszy z zaplanowanych
Ewelina Rutkowska
Okolicznościowe puchary i nagrody wręczone na ten rok imprez sportowych na terenie orlika
Marek Zając

KLUBY SPORTOWE

AEROBIK – rozpoczęty!

Początek sezonu piłkarskiego Cyklonu

W pierwszych dniach sierpnia
rozpoczął się nowy sezon piłkarski 2013/2014.
W Klubie nastąpiło kilka zmian.
Drużyna
juniorów
starszych.
która zdobyła pod kierunkiem trenera Marka
Zająca,trzykrotnie
wicemistrzostwo
ligi
okręgowej, zakończyła młodzieżowy
etap
szkolenia. Obecnie będzie ona zasilała szeregi
zespołu seniorów prowadzonego przez trenera
Zbigniewa Kowalskiego. W związku z tym,

konieczne było przeprowadzenie naboru i
stworzenie drugiej drużyny młodzieżowej.
Najmłodsi adepci futbolu będą występować w
kategorii orlika.
Dotychczasowi trampkarze przeszli do kategorii
wyżej i pod opieką trenera Zenona Sadowskiego
będą występować jako juniorzy młodsi.
Wszystkim drużynom życzymy sukcesów, a
kibicom sportowych wrażeń.
M. Zając

KGW NA WYJEŹDZIE

Limuzyną po Malborku
31 lipca br. dziesięcioosobowa
reprezentacja KGW z Brąchnówka
wybrała się do Malborka, by
wspólnie zwiedzić najsłynniejszy
zamek
krzyżacki
w
Polsce.
Wycieczka została zorganizowana z
funduszu KGW. Grupa z Brąchnówka
pod okiem przewodnika przez ponad
dwie godziny mogła podziwiać
zamek oraz zapoznać się z jego
historią.
Jednak największą atrakcją
okazała się przejażdżka limuzyną
do pobliskiej restauracji, gdzie przy
filiżance kawy Panie zakończyły tę
przyjemną wyprawę.

KURENDA

P. Osuch

„Prawa, lewa, w górę i w dół … „
pod taką instrukcją z początkiem września,
sympatyczki zajęć sportowych rozpoczęły
ćwiczenia z Aerobiku.
Oto sposób na zagospodarowanie zbliżających
się długich, jesiennych wieczorów!
Do udziału zgłosiło się ok. 50 aktywnych
Pań z terenu Gminy Chełmża. Zajęcia
prowadzi instruktorka rekreacji ruchowej
Pani Małgorzata Szczapińska. Uczestniczki
wykazały duże zainteresowanie i zadowolenie
z formy zajęć.
Ćwiczenia odbywają się w każdy poniedziałek
i środę miesiąca, w Szkole Podstawowej w
Sławkowie w 2 grupach:
- poniedziałki:
godz. 18.00 – grupa średniozaawansowana,
godz. 19.00 – grupa zaawansowana.
- środy:
godz. 18.00 – grupa średniozaawansowana,
godz. 19.00 – grupa zaawansowana.
Realizacja spotkań w ramach
programu pn. „Wieś aktywna – mozaika
inicjatyw dla zdrowia”, współfinasowanego
przez Samorząd Gminy Chełmża.
W imieniu uczestniczek dziękuję
za
otrzymane
dofinansowanie
oraz
udostępnienie sali gimnastycznej w SP w
Sławkowie.
B. Kozłowska
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Serwis informacyjny
KLUBY SPORTOWE W GMINIE

PLUSKOWĘSY

Rodzina wybudowała dom
W
kwietniowej
KURENDZIE
informowaliśmy,
że rodzina Państwa Talarek z
Pluskowęs, która straciła dach nad
głową w ubiegłorocznej katastrofie
budowlanej przygotowuje się
do rozpoczęcia budowy nowego
domu. Dzisiaj nowy dom już
stoi i rodzina zamierza się do
niego wprowadzić jeszcze w tym
roku. Budował go sam właściciel.
Przypomnijmy, rodzina w sierpniu
ubiegłego roku całkowicie straciła
część budynku o przeznaczeniu
gospodarczym i do zamieszkania
nie nadawała się również część mieszkalna
uszkodzonego budynku. Do tej pory rodzina
państwa Talarek zamieszkuje w tzw. „letniaku”.
Samorząd
Gminy
Chełmża
i
jego mieszkańcy pospieszyli na pomoc
poszkodowanym we wspomnianej katastrofie.
W związku z prowadzoną akcją pomocy pokryto
koszty dotyczące przygotowania ekspertyzy

budynku, wywozu gruzu, sporządzenia mapy,
sporządzenia projektu budynku inwentarskiego,
opracowania projektu budynku mieszkalnego
i zakupu materiałów budowlanych. Pomoc
gminy wyniosła łącznie 30.000 zł. Dodatkowo
na specjalnie utworzone konto od darczyńców
wpłynęło ponad 10.000 zł.
K.Orłowska

Podziękowanie dożynkowe
Organizatorzy Dożynek Gminnych w Zajączkowie:
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i Społeczny Komitet
Dożynkowy w Zajączkowie
pragną podziękować wszystkim osobom prywatnym, instytucjom i
firmom za pomoc finansową i rzeczową przy organizacji tegorocznego
Święta Plonów, które odbyło się w dniu 01 września br. w miejscowości
Zajączkowo.
Organizatorzy dziękują delegacjom sołectw za udział w ceremonii
dożynkowej, mszy świętej i za wspaniałe wieńce dożynkowe. Ich wykonanie
wymagało dużego nakładu pracy, trudu i zaangażowania wielu osób.
Organizatorzy dziękują wszystkim gościom i mieszkańcom, którzy licznie przybyli na gminne święto.
Wierzymy, że dzięki naszemu, wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Dożynki Gminne stały się wspaniałą
okazją do podziękowania za cały rok pracy naszych mieszkańców oraz do radosnego świętowania.

,,Sokół” Grzywna
W sezonie 2013/2014 w naszym
klubie funkcjonować będą dwie drużyny
piłkarskie – drużyna seniorów i drużyna
orlików.
Drużyna orlików trenuje na obiekcie
orlika w Grzywnie pod okiem p. Zenona
Sadowskiego, młodzi piłkarze w sezonie
2013/2014 pierwszy raz będą uczestniczyć w
zorganizowanych rozgrywkach ligowych.
Drużyna
seniorów
swoje
przygotowania do nowego sezonu rozpoczęła
15 lipca, a pierwszy mecz został rozegrany
1 września. Piłkarze trenują w okresie
przygotowawczym trzy razy w tygodniu
(poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 19.00) w
drużynie pojawiło się kilku nowych zawodników,
którzy zapewne wzmocnią nasz zespół. Jednak
zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy
Chełmża chcących trenować i grać w drużynie
seniorów ,, Sokoła”. Drużynę trenuje p. Jerzy
Jałocha. Wszystkim piłkarzom w nowym sezonie
życzymy sukcesów.
Galeria zdjęć i dodatkowe informacje o klubie
można znaleźć na stronie www.sokolgrzywna.
futbolowo.pl
A.Jałocha

SPRZEDAM DOM
W PLUSKOWĘSACH
Działka 3.500 m kw., dom wolnostojący po
kapitalnym remoncie, ocieplony, ogrzewanie
podłogowe, kominek z nawiewem, nowa
instalacja elektryczna, kanalizacyjna i
izolacyjna, poddasze użytkowe; powierzchnia
mieszkalna 120 m kw., 5 pokoi, 2 łazienki, 1
kuchnia, 2 garaże, blisko do jeziora i plaży.
Spokojne miejsce za cenę 275 tys. zł.
Tel. kontaktowy: 782 119 193.

LISTA SPONSORÓW DOŻYNEK GMINNYCH W ROKU 2013’

Zajączkowo
1. Majątek Rolny ZALESIE
2. Firma Bayer CropScience Polska / sponsor atrakcji dla dzieci/
3. Wiśniewski Andrzej – Gospodarstwo Rolne w Sławkowie
4. Firma Handlowo – Usługowa Bober Rafał, Zelgno
5. Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne FRANK w
Chełmży, Krutelewicz Franciszek
6. Bank PKO BP Oddział w Chełmży
7. Bank BGŻ Oddział w Chełmży
8. Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddz. w Chełmży
9. Firma ABT MOTOR w Chełmży –Krystochowicz Sebastian
10. Stacja Kontroli i Naprawy Pojazdów Olejniczak Henryk –
Grzywna
11. APTEKA NAGIETEK W Zelgnie
12. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Trawiński Wojciech
13. Adam Lipiński – Gospodarstwo Rolne w Dźwierznie
14. Piekarnia Głogowo
15. Państwo Agnieszka Anatol Wiercioch z Zelgna
16. Mariusz Dobrowolski, Zelgno
17. Państwo Iwona Piotr Kowalik z Zajączkowa
18. Państwo Katarzyna Jarosław Suchenek z Zajączkowa
19. Państwo Dorota Krzysztof Błądek z Zajączkowa
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20. Państwo Alina Jerzy Wiercioch z Zajączkowa
21. Państwo Jolanta Andrzej Sarnowscy z Zajączkowa
22. Krystian Porębski- Zajączkowo
23. Marcin Piróg Zajączkowo
24. Rafał Małkiewicz - Zajączkowo
25. Fabryka Wieszaków POLWO Wiesław Kalinowski, Bielczyny
26. Masarnia Kończewice – Zdzisław Kalinowski
27. Firma Handlowo – Usługowa - Rzymski Roman, Chełmża
28. Firma AGRICOLA – Piotr Zając, Pluskowęsy
29. Firma DIAGNOTEST Lewandowski Kazimierz, Zelgno
30. Szczepański Tomasz – Bocień
31. Gospodarstwo Rolne w Świętosławiu – Gąsiorowski Bogdan
32. Gospodarstwo Rolne w Szerokopasie – Cybula Bogusław
33. Gospodarstwo Rolne w Zelgnie – Romanowski Włodzimierz
34. Gospodarstwo - Anna Zygmunt Łęgowscy - Świętosław
35. Firma Handlowa „Daniszewscy” Daniszewska Krystyna,
Ryńsk
36. Cieślak Henryk, Zajączkowo
37. Koło Gospodyń Wiejskich w Zajączkowie
38. Ochotnicza Straż Pożarna w Zajączkowie
39. Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko - Chełmża
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Kiełbasin

Parafianie świętowali odpust i dziękowali za plony
W Kiełbasinie miejscowa Parafia
już po raz drugi była organizatorem festynu
rodzinnego, który odbył się w minioną
niedzielę 08.09.br. Organizatorem festynu
był Komitet Organizacyjny Parafii Kiełbasin
pod przewodnictwem proboszcza ks. Kan.
Piotra Igielskiego. Atrakcji było co nie miara.
Zanim jednak uczestnicy festynu przystąpili
do wspólnych zabaw, uczestniczyli we mszy
odpustowo – dożynkowej.
Następnie
na polanie przy parafialnej
hubertówce czekały na uczestników festynu
niepowtarzalne atrakcje. Były m.in.: występ
lokalnego kabaretu KGW z Głuchowa, gry
i konkursy dla publiczności, a do wspólnego
biesiadowania przygrywał i czas wszystkim
umilał zespół muzyczny REMIX ze Skąpego.
Dzieci chętnie korzystały z konnych przejażdżek.

Wśród stałych stanowisk warto
wymienić: ogródek zabaw
dla dzieci z przysłowiowymi
dmuchańcami i watą cukrową.
W czasie festynu odbywał się
festyn malarski zorganizowany
przez Fundację Piękniejszego
Świata ze Skłudzewa, a mamy
z córkami mogły odwiedzić
Kącik Urody. Nie zabrakło
swojskiego jadła, grilla i polowej
kawiarenki z kawą i domowymi
wypiekami. Festyn zakończył
wspólny Apel Jasnogórski.
Festyn spotkał się z dużym
mieszkańców. Pokazuje, że można się bawić w
zainteresowaniem parafian i gości.
godny i wyważony sposób.
Festyn parafialny w Kiełbasinie to ważna
KO
inicjatywa, która integruje parafian, ale i

KIEŁBASIN - Mieszkańcy Kiełbasina dbają o swoją wieś, promują ja i są
bardzo gościnni. Dowodem tego niech jest poniższy fotoreportaż z życia
tej miejscowości i jej mieszkańców.

Wyjazd mieszkańców z ks. Proboszczem do Skłudzewa

Na zdj.: Uporządkowane centrum wsi Kiełbasin

PODZIĘKOWANIE
Sołtys i Rada Sołecka Kiełbasina dziękują Proboszczowi miejscowej
parafii ks. Kan. Piotrowi Igielskiemu, przyjaznym sołectwom, OSP z
Mlewa, mieszkańcom i sponsorom za wspólną organizację II Festynu
Parafialnego, który odbył się w dniu 08.09.br.

Radna Magdalena Kopik i Sołtys Kiełbasina Ewa Kasprzak podejmowały poczęstunkiem uczestników festynu.
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