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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

GMINNE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
KOŃCZEWICE 09.11.2013’
Wójt Gminy Chełmża
Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia
Polaków”
zapraszają Mieszkańców Gminy Chełmża
na obchody
Narodowego Święta Niepodległości,

Zgodnie
z
tradycją
Szkoły
Podstawowej w Zelgnie w dniu 14 października
br. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów
pierwszych klas. Udział w uroczystości wzięli
przybyli goście, nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi szkoły, rodzice i
uczniowie. W przygotowanym specjalnie na
tę okazję programie artystycznym uczniowie

pierwszych dwóch klas śpiewająco udzielały
dobrych odpowiedzi, a nawet rad. Nikt nie miał
wątpliwości, że mali tropiciele wiedzy są gotowi,
by złożyć uroczyste ślubowanie. Po pasowaniu na
ucznia zostali obdarowani legitymacją szkolną
oraz upominkami.
KO

Stypendia im. Jacka Luntkowskiego

PROGRAM OBCHODÓW
godz. 13.00 Pokazy sprzętu wojskowego
Boisko przy Szkole Podstawowej im. Ks. Leona
Poeplau
godz. 14:30 Uroczysty przemarsz na Miejsce
Pamięci Narodowej
godz. 15.00 Uroczysty apel
Miejsce Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia
Polaków’ przy trasie A-1
* Apel Poległych
* Przekazanie ziemi na Kopiec „Ziemia
Polaków”
* Złożenie kwiatów pod Murem Pamięci
przez przybyłe delegacje
* Inscenizacji historyczna
”Wyzwolenie Ziemi Chełmińskiej spod
okupacji hitlerowskiej”.
godz. 16.15 Wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych - SP w Kończewicach

Wystawa czasowa pt.
”90 lat szkolnictwa artyleryjskiego
w Toruniu”
SP w Kończewicach
Z wielkim żalem i smutkiem
pożegnaliśmy w dniu 02 października
2013 roku

Ś.p. Małgorzatę Śliwińską

Na zdj.: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy stypendium im. Jacka Luntkowskiego pobierać
będą po raz pierwszy. Wśród uczniów od lewej: Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Wicemarszałek Senatu
RP Jan Wyrowiński, Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł i Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański.
Patrz str. 3

długoletniego pracownika
samorządowego w Gminie Chełmża,
naszą dobrą koleżankę,
współpracownika, osobę o wielkim sercu.
Wspominając z żalem naszą Koleżankę,
nie sposób pominąć
Jej szczególnego wkładu w pracę na rzecz
Samorządu Gminy Chełmża
i jego mieszkańców.
Na zawsze pozostanie w naszej
pamięci!

Samorządowy serwis informacyjny
SAMORZĄDOWCY W REGIONIE

Wójtowie na Konwencie
W dniu 26 września w miejscowości
Choceń, powiat Włocławek odbyło się
kolejne posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Obrady dotyczyły m.in. ważnych spraw
dotyczących przyszłości środowisk wiejskich
w kontekście nowej unijnej perspektywy
finansowej.
Przedstawiono
informację
na temat zaawansowania prac nad nową
strategią rozwoju województwa kujawskopomorskiego. Zakłada się przyjęcie Strategii
przez radnych Sejmiku w październiku br. Ze
Strategią województwa powiązane są także
inne dokumenty, nad którymi trwają praceRegionalny Program Operacyjny na lata 2014-20
oraz tzw. Kontrakt Terytorialny czyli dokument
negocjowany ze stroną rządową obejmujący
listę zadań, dla których zagwarantowane będzie
dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
krajowych programów operacyjnych Ze strony
województwa proponuje się długą listę zadań
podzielonych na 12 pakietów tematycznych przy
czym największy nacisk kładzie się na tematykę
budowy i modernizacji dróg oraz rozwój nauki.

Obecnie trwają konsultacje zakresu pakietów
i listy zadań w nich ujętych. Podczas dyskusji
padało wiele zarzutów pod adresem strategii jak
również projektu kontraktu ponieważ wynikało
z nich, że obszary wiejskie są w podziale zadań i
środków na dotacje marginalizowane i będzie ten
proces nadal się pogłębiał. Obecni na Konwencie
wójtowie zażądali osobnego spotkania z
władzami województwa w tej sprawie i sprawie
RPO.
Kolejnym tematem był projekt nowelizacji
przepisów dotyczących spółek wodnych.
Według nich nadzór nad spółkami wodnymi ma
przejąć wójt, a zadania melioracji szczegółowej
staną się zadaniem własnym gminy. Środki
na ten cel mają pochodzić z obowiązkowych
opłat od użytkowników gruntów. Gmina
będzie prowadzić prace melioracyjne, ale też
odpowiadać za stan urządzeń melioracyjnych .
W dyskusji podkreślano, że to kolejne zadanie
wpychane gminom bez zapewnienia środków na
jego realizację. Spółki wodne przez dłuższy czas
słabo działały stąd melioracje są zaniedbane,
wymagają dużych nakładów na doprowadzenie

W TROSCE O ZDROWIE

Program Wykrywania Zakażeń
WZW B i C - ciąg dalszy…
Tym razem w piątkowe popołudnie
4 października w zelgnieńskiej „Pastorówce”
odbyła się prelekcja edukacyjna, którą
poprowadził dr n. med. Krzysztof
Gierlotka specjalista chorób zakaźnych
Wojewódzkiego Szpitala ObserwacyjnoZakaźnego w Bydgoszczy koordynator
programu. Przybyli na spotkanie mieszkańcy
naszej Gminy zapoznali się z założeniami i
celami realizowanego programu, a przede
wszystkim zgłębili tajniki zapobiegania
zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B
( HBV ) i typu C ( HCV ). Dowiedzieli się jak
należy postępować, aby do zakażenia nie doszło
i jak zareaguje nasz organizm na ewentualną
obecność w nim tego wirusa. Czasami zdarza

się tak, co jest szczególnie niebezpieczne,
że występowanie wirusa jest bezobjawowe.
Wiemy już, że wirusowe zapalenie wątroby
typu B i C są chorobami zakaźnymi, które
powodują stan martwiczo-zapalny wątroby i
uszkadzają jej miąższ, które nieleczone mogą
prowadzić do zgonu.
Dlatego Pan Doktor szczególnie zachęcał do
wykonania w ramach programu bezpłatnych
dla Mieszkańców Gminy badań, polegających
na pobraniu krwi w poszukiwaniu obecności
wirusa. Przypomnijmy, pierwsza tura badań
odbyła się 01 sierpnia br. w Ośrodku Zdrowia
w Zelgnie, natomiast 24 października br. po
raz kolejny Ci, którzy nie skorzystali jeszcze z
badania mogli przyjść do Ośrodka w Zelgnie,
gdzie od godz. 15 –ej
pobierana była krew.
Gdy wynik badania
będzie ujemny, co
oznacza, że nie jesteśmy
zakażeni
wirusem,
warto pomyśleć o
zaszczepieniu
się,
natomiast
jeżeli
zdarzyłoby się, że
wynik okazałby się
dodatni, wówczas jak
najszybciej należy z
wynikiem udać się do
lekarza w celu dalszego
badania.
Anna Feeser-Bering
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urządzeń do właściwego stanu i uregulowanie
dokumentacji a odpowiedzialnym za to czyni
się teraz wójta oczekując nadrobienia zaległości.
Przegłosowano
stanowisko
sprzeciwiające
się przejmowaniu tego zadania przez Gminy.
Dyskutowano także o efektach wprowadzenia
nowych przepisów w zakresie gospodarki
odpadami.
W
przyjętych
stanowiskach
postuluje się inny sposób rozliczania gmin
wiejskich w zakresie bioodpadów a także inny
sposób naliczania opłat na wysypiskach w celu
ograniczenia samowoli właścicieli wysypisk w
ustalaniu stawek
Podczas obrad zasygnalizowano zmiany w
przepisach o aglomeracjach w gospodarce
ściekowej (będą na ten temat spotkania w
poszczególnych powiatach) oraz poinformowano,
że przygotowywana jest poprawka przepisów
w zakresie ochrony gruntów rolnych tak, aby
działki do 0,5 ha były odrolniane na szczeblu
Starostw.
W obradach uczestniczył i informację
przygotował K. Bober - Zastępca Wójta Gminy
Chełmża.

Problemy i szanse
środowiska byłych
pracowników PGR
W Warszawie miała miejsce
zorganizowana przez Związek Byłych
Pracowników Państwowych Gospodarstw
Rolnych konferencja pt. „Problemy i szanse
środowiska byłych pracowników PGR
po 20 latach transformacji ustrojowej”.
Dyskutowano na temat przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczania
ubóstwa
i
promowania
rozwoju
gospodarczego na obszarach popegeerowskich.
Zaprezentowano i oceniono działania, które
obecnie są realizowane w tym zakresie
jak np. pomoc ANR, program „Gwarancje
dla
młodzieży”,
program
dożywiania.
Przedstawiono także informacje dotyczące
dalszych zamierzeń.
Byli pracownicy PGR postulowali o
uruchomienie
w
ramach
programów
operacyjnych,
na
nową
perspektywę
finansową UE, instrumentów dedykowanych
osobom
młodym
oraz
zagrożonym
wykluczeniem
społecznym
z
terenów
peryferyjnych, a także o
możliwość
aplikowania o unijne środki spółdzielni i
wspólnot
mieszkaniowych
utworzonych
w celu zarządzania byłymi mieszkaniami
zakładowymi. Ponadto padły wnioski o
wprowadzenie zmian do ustawy o zatrudnieniu
i instytucjach rynku pracy, w szczególności
dotyczących świadczeń przedemerytalnych,
a
także
pomocy
w
modernizacji
infrastruktury
osiedli
popegeerowskich.
na podstawie www.ppr.pl
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Dożynki rozliczone

Organizatorzy dożynek gminnych
wiedzą, że Święto Plonów w Gminie Chełmża
nie kończy każdorazowo zabawa taneczna.
Po zakończonych obchodach dożynkowych
przychodzi czas na podsumowanie i
rozliczenie tej największej imprezy w gminie.
Na wspólnym rozliczeniu dożynek spotkali się
Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Dyrektor CIK
Gminy Chełmża Justyna Błaszczyk i członkowie
Społecznego Komitetu Dożynkowego
z
Zajączkowa, w tym Sołtys Jolanta Sarnowska i
Radny Gminny Tomasz Szczepański. Podczas
spotkania każdy ze
współorganizatorów
przedstawił rozliczenie finansowe poniesionych
wydatków. Łączny koszt wydatków na dożynki
( w tym: środki finansowe organizatorów,
sponsorów,
wkład
rzeczowy
Komitetu)
wyliczono na prawie 60 tys. zł. Głównym
finansującym organizację imprezy było Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, które
na ten cel wydatkowało 36 tys. zł, z czego 24 tys.
zł to środki, o zwrot których instytucja będzie
się ubiegać we wniosku o płatność do Lokalnej

Grupy Działania Ziemia Gotyku. Na pewno
ważnym co roku współfinansującym dożynki są
prywatni sponsorzy, którym należą się wielkie
słowa podziękowania i uznania. Tegoroczną kasę
na dożynki sponsorzy zasilili kwotą prawie 13
tys. zł. Każdorazowo dożynki swoim wkładem,
głównie rzeczowym wspierają Społeczne
Komitety Dożynkowe. W tym roku Komitet na
poczęstunek dożynkowy zabezpieczył aż siedem
szt. tuczników i kilkadziesiąt ciast domowego
wypieku. Udział finansowy gminy wyniósł
niecałe 4.400 zł. Na pamiątkę tegorocznych
dożynek i za wzorowe wywiązanie się z funkcji
współorganizatora
Wójt Jacek Czarnecki
wręczył Sołtys Zajączkowa pamiątkowe tablo
z dyplomem – podziękowaniem i kilkoma
fotografiami,
stanowiące
podsumowanie
tegorocznego Święta Plonów. Spotkanie
odbyło się w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie
i przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej
atmosferze.
KO

WSPARCIE DLA EDUKACJI MŁODYCH

Młodzież ze stypendium
Zdolni
uczniowie
ze
szkół
ponadgimnazjalnych i liceum i gimnazjum
akademickiego w nagrodę otrzymali
stypendia im. Jacka Luntkowskiego – będą je
pobierać do czerwca. Młodzież ze stypendiów
gminnych skorzysta już po raz trzynasty.
Komisja Stypendialna przyznała 33 stypendia
na łączna kwotę 33 tys. zł. Przy kwalifikacji
stypendiów pod uwagę brano osiągnięcia
uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 i dochód
rodziny.
W gronie tegorocznych stypendystów
są: Adamska Monika, Baranowska Anna,
Błądek Marta, Branicka Zofia, Bulińska
Agata, Burchardt Sebastian, Dominika
Cicha, Gniadek Monika, Jarocka Natalia,
Jeziorowska Joanna, Kazaniecka Martyna,
Kolasa Kamil, Kopczyk Wojciech, Krzemień
Karolina, Kurkowski Mateusz, Lewandowski
Radosław,
Luntkowska
Adrianna,

KURENDA

Łagodziński Radosław, Łagodziński Rafał,
Machalska Agata, Polak Magdalena, Przybysz
Anna, Rosińska Marta, Rozworski Bartłomiej,
Sadowska Marta, Sobieszek Karolina, Szeląg
Natalia, Szprenglewski Bartosz, Trzpil
Magdalena, Trzpil Michalina, Ucińska
Ewelina, Wasiniak Dominika, Wiercioch
Anna. Stypendium w kwocie 100 zł przyznawane
jest na okres od września do czerwca w danym
roku szkolnym. Środki na fundusz stypendialny
pochodzą z comiesięcznych wpłat Wójta Gminy
Jacka Czarneckiego, Radnych Gminnych.
Do środków na fundusz dokładają Redakcja
KURENDY i Samorząd Gminy Chełmża. Idea
stypendiów za naukę w Gminie Chełmża dla
uzdolnionych uczniów zrodziła się w 2000 roku
w wyniku nawiązanej współpracy przez Zarząd
Gminy Chełmża z Funduszem Stypendialnym
im. Braci Potoczków powołanym przez Sądęcką
Fundację Rozwoju Wsi i Rolnictwa. W związku
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Stawki płatności
bezpośrednich
za rok 2013
Europejski
Bank
Centralny
ogłosił 30 września br. oficjalny kurs
euro, zgodnie z którym będą przeliczane i
wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2013
rok. Kurs ten wynosi 4,2288 złotych za euro
i jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku .
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
opracowane
zostały
projekty
rozporządzeń w sprawie stawek płatności
stosowanych od 1 grudnia 2013 r., które
zaplanowano na następującym poziomie:
–
Jednolita
Płatność
Obszarowa
(JPO)
–
830,30
zł/ha;
– uzupełniająca płatność podstawowa - do
powierzchni innych roślin i do powierzchni
gruntów ornych, na których nie jest prowadzona
uprawa roślin – 139,39 zł/ha;
– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych
na paszę, uprawianych na trwałych użytkach
zielonych (płatność zwierzęca) – 238,93 zł/ha;
– płatność uzupełniająca do skrobi (płatność
niezwiązana z produkcją) – 456,87 zł/tonę;
– płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność
niezwiązana z produkcją) – 5,75 zł/kg tytoniu
jasnego z grupy odmian Virginia oraz 4,02
zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley,
tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz
tytoniu ciemnego suszonego powietrzem
z możliwością dosuszenia i wędzenia;
– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw
(płatność do pomidorów) – 167,44 zł/tonę;
–
oddzielna
płatność
z
tytułu
owoców miękkich – 1 587,95 zł/ha;
– płatność cukrowa – 54,10 zł/tonę;
– płatność do krów – 602,60 zł/szt.;
– płatność do owiec – 126,86 zł/szt.;
– specjalna płatność obszarowa do powierzchni
uprawy roślin strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych – 719,43 zł/ha.
z tym I edycja stypendiów
realizowana była w ramach
powyższego
Funduszu.
W roku 2001 Kapituła
Funduszu Stypendialnego
działająca przy Sądeckiej
Fundacji Rozwoju Wsi
i Rolnictwa z powodu braku środków
finansowych ograniczyła ilość przyznanych
stypendiów tylko do Powiatu Nowosądeckiego.
Mimo to, samorząd gminny zdecydował się
dalej kontynuować to zamierzenie jakim jest
wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży.
Gminny Fundusz Stypendialny powołany
został w roku 2002. Od 2004 roku stypendia
stały się stypendiami im. Jacka Luntkowskiego.
Uroczyste wręczenie aktów nadania stypendiów
odbyło się 18 października br. w SP w Sławkowie
podczas uroczystej gali. Więcej informacji na
www.gminachelmza.pl
K.Orłowska
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Inwestycje i remonty

PRZYBYŁO DOBRYCH DRÓG

Modernizacja drogi gminnej w Nawra
Zakończono modernizację dróg
gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy
Chełmża. W ramach czterech odrębnych
zadań w roku bieżącym wykonano 11 dróg o
łącznej długości prawie 13,5 km w technologii
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
emulsją i grysami oraz 0,3 km nawierzchni z
kostki betonowej.

W ramach w/w zadań uzyskano
dofinansowanie w kwocie 120.000 zł z budżetu
Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskie
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
oraz w kwocie 120.000 zł z firmy zajmującej się
budową elektrowni wiatrowych Balladyna Sp. z
o.o.
Łukasz Kowalski

WYKORZYSTANIE ENERGII ZE SŁOŃCA

Solarów w gminie przybywa

ROLNICTWO

Stawki płatności
bezpośrednich
za rok 2013

Europejski
Bank
Centralny
ogłosił 30 września br. oficjalny kurs
euro, zgodnie z którym będą przeliczane i
wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2013
rok. Kurs ten wynosi 4,2288 złotych za euro
i jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku .
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
opracowane
zostały
projekty
rozporządzeń w sprawie stawek płatności
stosowanych od 1 grudnia 2013 r., które
zaplanowano na następującym poziomie:
–
Jednolita
Płatność
Obszarowa
(JPO)
–
830,30
zł/ha;
– uzupełniająca płatność podstawowa - do
powierzchni innych roślin i do powierzchni
gruntów ornych, na których nie jest prowadzona
uprawa roślin – 139,39 zł/ha;
– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych
na paszę, uprawianych na trwałych użytkach
zielonych (płatność zwierzęca) – 238,93 zł/ha;
– płatność uzupełniająca do skrobi (płatność
niezwiązana z produkcją) – 456,87 zł/tonę;
– płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność
niezwiązana z produkcją) – 5,75 zł/kg tytoniu
jasnego z grupy odmian Virginia oraz 4,02
zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley,
tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz
tytoniu ciemnego suszonego powietrzem
z możliwością dosuszenia i wędzenia;
– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw
(płatność do pomidorów) – 167,44 zł/tonę;
–
oddzielna
płatność
z
tytułu
owoców miękkich – 1 587,95 zł/ha;
– płatność cukrowa – 54,10 zł/tonę;
– płatność do krów – 602,60 zł/szt.;
– płatność do owiec – 126,86 zł/szt.;
– specjalna płatność obszarowa do powierzchni
uprawy roślin strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych – 719,43 zł/ha.
NAPRAWY I MODERNIZACJE DRÓG

Gminna
AKCJA KRUSZYWA - GRUZ

Od czerwca br. na terenie gminy
realizowana jest jedna z największych
do tej pory inwestycji unijnych jaką jest
montaż instalacji solarnych na budynkach
mieszkalnych oraz na budynkach użyteczności
publicznej. Łączny koszt inwestycji wyniesie
5.045.214 zł, z czego 25 % kosztów inwestycji
pokryje Samorząd Gminy Chełmża, 19,33 %
- mieszkańcy – uczestnicy projektu, a 55,67
kosztów sfinansowane zostanie z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Kujawsko – Pomorskiego. Energię odnawialną
ze słońca dzięki realizowanej inwestycji
wykorzystuje już na dzień dzisiejszy ( tj. 07.10.)
157 użytkowników. Solary pojawiły się na
domach w takich miejscowościach jak Browina,
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Brąchnówko i Grzywna. Obecnie dobiega końca
instalacja solarów na terenie wsi Kuczwały.
W kolejce na ten rok są jeszcze użytkownicy z
miejscowości Sławkowo i Mirakowo. Do końca
bieżącego roku łącznie zamontowane zostanie
190 szt. instalacji, czyli zrealizowana będzie
jedna trzecia projektu na kwotę 1.665.563 zł.
Pozostałe instalacje w ilości 373 szt. wykonane
zostaną w roku następnym 2014.
Kontakt w sprawie montażu instalacji:
Wolin Teresa – przedstawiciel Urzędu Gminy
tel. 56 675 60 76-78
Stodulski Mariusz – przedstawiciel Urzędu
Gminy tel. 730 694 667
Majewski
Krzysztof
–
przedstawiciel
Wykonawcy tel. 504 257 811

G
GAZETA
AZETA GMINY
GMINY CHEŁMŻA
CHEŁMŻA

Dzięki
konsekwentnie
realizowanym przez samorząd gminny
inwestycjom drogowym, dobrych dróg w
gminie z roku na rok przybywa. Na przyszły
2014 rok przygotowywany jest kolejny,
nowy projekt drogowy. Przygotowania do
projektu rozpoczęły już prace geodezyjne.
Do planowanych na 2014 rok napraw i
modernizacji dróg gminnych potrzebny
będzie materiał budowlany. W związku z
tym rusza w gminie AKCJA KRUSZYWA
– GRUZ. Gruz z remontów, rozbiórek,
kamień polny oraz kruszywa z rozbiórki
można dostarczyć na plac składowania w
miejscowości Kończewice. Wcześniej należy
uzgodnić dostarczenie powyższego materiału
z pracownikiem Urzędu Gminy - Łukaszem
Kowalskim nr tel. 56 - 675-60-76 wew 45.
KO
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Inwestycje i remonty
JEZIORO GŁUCHOWSKIE

NOWA PLAŻA W BUDOWIE
Nad jeziorem Głuchowskim, w
miejscu które już od dawna zwyczajowo
wykorzystywane było do letnich kąpieli
i przez przyjezdnych wędkarzy powstaje
plaża z pełnym zagospodarowaniem. W
przyszłorocznym sezonie mieszkańcy będą
mogli tutaj wypoczywać i podziwiać uroki
części gminy położonej nad tutejszym jeziorem.
Inwestycja powstaje w porozumieniu z Polskim
Związkiem Wędkarskim. To już kolejne
miejsce, które samorząd gminny postanowił
urządzić dla mieszkańców na cele wypoczynku
i rekreacji. Na tym obecnie modernizowanym,
ponad 0,5 ha obszarze do tej pory znajdowały
się dwa zniszczone pomosty nadające się do

rozbiórki i niewielkie
obiekty
rekreacyjnogospodarcze również
nadające
się
do
rozbiórki.
W
ramach
trwającej
inwestycji
zagospodarowania
terenu nad brzegiem
jeziora, wybudowane
zostaną
między
innymi dwa drewniane
pomosty, wiata otwarta
rekreacyjna, boisko do
siatkówki plażowej, plac
Na zdj. Boisko do siatkówki to jeden z elementów zagospodarowanego terenu
uatrakcyjni go i zabezpieczy przed dewastacją.
zabaw dla dzieci, budynek
Teren pod inwestycję zostanie oczyszczony,
z
ogólnodostępnymi
zagospodarowany przez w/w obiekty, częściowo
toaletami.
Na
jakości
zagospodarowany również zielenią i wysypany
zyskają drogi i dojazdy do
piaskiem dla zorganizowania plaży i boiska do
plaży. Wybudowane będą
siatkówki plażowej.
również parkingi postojowe.
Zagospodarowany teren będą w pełni
Poza tym, już podczas
mogli wykorzystywać mieszkańcy okolicznych
przyszłorocznego sezonu do
miejscowości
jak
Bielczyny,
Głuchowo,
dyspozycji mieszkańców i
Kończewice i wędkarze. Zmodernizowana w
turystów będzie piaszczysta
ostatnim czasie przez gminę sieć okolicznych
plaża nad brzegiem jeziora
dróg gminnych stwarza mieszkańcom możliwość
o powierzchni prawie 500 m
wygodnego i bezpiecznego dotarcia każdym
kw. Inwestycja uporządkuje
środkiem lokomocji nad Jezioro Głuchowskie.
teren nad jeziorem, podniesie
K. Orłowska
walory estetyczne terenu,

Na zdj. Budynek z sanitariatami

Zelgno

Kuczwały

REMIZA DO ROZBUDOWY

Wieś bociana z izbą muzealną

Grzywna

Centrum wsi jeszcze piękniejsze

W Kuczwałach rozpoczęły się prace związane z rozbudową
miejscowej remizy OSP. Na rok bieżący zaplanowane zostało wybudowanie
fundamentów pod przyszły obiekt , w którym mieścić się będzie zaplecze
socjalne dla strażaków, sanitariaty z dostępem dla uczestników imprez
odbywających się na placu przy remizie i garaż na samochód. Roboty
budowlane przy fundamentach wykonała gminna brygada budowlana. Prace
wspierają ochotniczo strażacy – druhowie z miejscowej jednostki. Na ten etap
prac w budowie przewidziano kwotę 20 tys zł.
K.Orłowska
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Sprawy obywatelskie
INICJATYWY CIK-u

SPOTKANIA NA ZAPIECKU – PROJEKT PODSUMOWANY
W Sławkowie w miejscowym budynku
Poniatówki odbyło się podsumowanie projektu
ZAPIECEK realizowanego w roku bieżącym
przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża. Efekty projektu
zaprezentowane
zostały na wystawie dekorującej wnętrze
budynku Poniatówki. Zaprezentowane zostały
przepiękne dzieła artystyczne: jedwabne róże,
obrazy na drewnie i na szkle, kwiaty z krepy,
biżuteria i kolorowe rzeźby. Uczestnicy projektu
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Udział w spotkaniu wzięli: Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki, Prezes Fundacji LGD Ziemia
Gotyku Paweł Puczkarski, Przewodniczący Rady
Gminy Chełmża Janusz Iwański i redaktor
ogólnopolskiej gazety rolniczej pt. TOPAGRAR
z Poznania Ewelina Cisłak. Spotkanie rozpoczęło
uroczyste przecięcie wstążki i otwarcie wystawy.
Wspomniany projekt realizowany był
w okresie od maja do września br. i objął cykl

zajęć rękodzielniczych, artystycznych
i plecionkarstwo. Zajęcia odbywały się
systematycznie w dwóch miejscach :
w Zelgnie w pracowni MALWA i w
Poniatówce w Sławkowie. W warsztatach
udział wzięło kilkadziesiąt osób z gminy
z takich miejscowości jak: Brąchnówko,
Browina, Dźwierzno, Grzywna, Kuczwały,
Sławkowo i Zelgno. Wśród uczestników
projektu były również dzieci. Łącznie
przeprowadzonych zostało 32 warsztaty
rękodzielnicze.
„ – Miejsca wyjątkowe tworzy
nie budynek, dekoracje wnętrza, ale przede
wszystkim ludzie. Dom lub świetlica mogą być
przepiękne, pięknie urządzone, ale jeśli nie będzie
tam nikt mieszka będzie smutno, pusto i chłodno.
Takie miejsce nie będzie miało „swojej duszy”…”
– powiedziała podsumowując przedsięwzięcie
Dyrektor CIK-u Justyna Błaszczyk. Jednym z
ciekawszych warsztatów były
warsztaty
plecionkarstwa,
które w sierpniu w Zelgnie
i w Sławkowie poprowadził
instruktor
rzemiosła
wikliniarskiego pan Wojciech
Solka z Mazowsza. Podczas
warsztatu uczestnicy mieli
okazję zapoznać się z warsztatem
wikliniarza i z podstawowymi
technikami wikliniarskimi. W
ramach projektu odbyła się
także wycieczka do Muzeum
Etnograficznego do Torunia.
Tutaj na miejscu uczestnicy

Jubileusz rodzinny

wzięli udział w spotkaniu „100 lat temu na
wsi”. Zwiedzający muzeum poznali realia życia
mieszkańców dawnej wsi na Kujawach i Pomorzu
– jak mieszkano, pracowano, jak spędzano czas
świąteczny.
Imprezę zakończyła wspólna biesiada
z pyszną jesienną zupą dyniową i szarlotką
przeplatana śpiewem regionalnym w wykonaniu
pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Brąchnówka.
Pomysł na projekt wynikał z potrzeby
ożywienia i zagospodarowania
ciekawego
miejsca w gminie jakim jest odtworzony
obiekt dawnej poniatówki w Sławkowie. Miał
również na celu zwrócenie uwagi na miejsce w
którym żyjemy, na piękno i zasoby kulturowo krajobrazowe.
Projekt Zapiecek współfinansowany był w ramach
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów w ramach środków
LGD Ziemia Gotyku.
Katarzyna Orłowska

Druhowie dziękują

Razem od 50 lat !

Ochotnicza Straż Pożarna
Kuczwały
pragnie
serdecznie
podziękować
Panu
Andrzejowi
Wiśniewskiemu ze Sławkowa za
dofinansowanie
do
wyposażenie
jednostki OSP w Kuczwałach. Pieniądze
przekazane przez Pana Wiśniewskiego
pozwoliły na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, który
niejednokrotnie zostanie wykorzystany podczas wyjazdów
do akcji.

Państwo Anna i Benedykt Majszakowie z Kończewic obchodzili
wspólny jubileusz małżeński. Są ze sobą już 50 lat. Medal w imieniu Prezydenta
RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył im w USC Chełmża Wójt Gminy
Jacek Czarnecki. Podczas tak ważnej uroczystości Państwu Annie i Benedyktowi
towarzyszyła najbliższa rodzina. Pani Anna pochodzi z Parowy Falęckiej, a pan
Benedykt z Brąchnowa. Państwo Majszak wspólnie wychowali trójkę dzieci i doczekali
się sześcioro wnucząt. Swoje życie poświęcili pracy w gospodarstwie rolnym. Poza
tym pan Benedykt pracował w chełmżyńskiej cukrowni i na kolei. Z kolei pani Anna
zajmowała się domem i dziećmi. Jednak mimo wielu codziennych obowiązków w
domu, pani Anna aktywnie włączała się w życie społeczne swojej miejscowości.
K.Orłowska
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Edukacja i kultura
INICAJTYWA KSOW

PYZA w Brąchnówku
Cudze chwalicie, swego nie znacie
- mówi porzekadło. Prawda. Więc w duchu
patriotyzmu
kulinarnego
Brąchnówko
zamieniło się na jeden dzień w skarbnicę
potraw regionalnych.
Lokalni miłośnicy sztuki kulinarnej mogą być
zadowoleni.Tak jak Święto Czosnku w USA,
Hawajski Festiwal Mielonki, czy Festiwal
pierogów w Krakowie z roku na rok są coraz
bardziej oblegane to podobnie dzieje się z roku
na rok w Brąchnówku podczas Festiwalu Smaku
PYZA. Sołectwo Brąchnówko, Koło Gospodyń
Wiejskich
i Stowarzyszenie „Edukacja i
Przyszłość” - to organizacje, które wspólnie
już po raz trzeci zorganizowały wspomnianą
imprezę. Pomysłodawcą imprezy jest pan Janusz
Iwański – mieszkaniec Brąchnówka i Radny
Gminy. Tradycyjnymi potrawami organizatorzy
pragną kultywować, propagować i pogłębiać
wiedzę o kuchni regionalnej na polskiej wsi.
I tym razem nie zabrakło chętnych gospodyń
do udziału w konkursie kulinarnym na
najsmaczniejszą potrawę tradycyjną i swojską

oraz nalewkę.
Na imprezę złożyły się stoły
suto zastawione ciastami , chlebem
ze smalcem, kotletami, klopsami,
gołąbkami, nalewkami, daniami
i przysmakami z ziemniaków jak
placki , pyzy, kluski, frytki, kopytka,
zapiekanki, sałatkami i zwykłe pyry
prosto z parnika. Do tego dobra
zabawa przy zespołach i kabaretach
folklorystycznych
oraz
ludowi
gawędziarze w scenkach z życia wsi
jak „Ale…Babki” czy gawędziarka
„Kuma” – tak krótko można opisać
Festiwal Smaku PYZA 2013’ w Brąchnówku.
W ramach Festiwalu odbyły się także
warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży
prowadzone przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich. Następnie miejscowe gospodynie
domowe prezentowały potrawy tradycyjne i
swojskie oraz nalewki. Wystawione potrawy
poddane zostały ocenie przez Komisję
Konkursową. Panie, które przygotowały

Edukacja Regionalna

najlepsze potrawy swojskie i tradycyjne oraz
nalewki otrzymały pamiątkowe dyplomy i
nagrody rzeczowe przydatne w gospodarstwach
domowych jak patelnie ceramiczne czy naczynia
żaroodporne z podgrzewaczem. Dyplomy i
nagrody uczestniczkom
najsmaczniejszych
dań i nalewek wręczyła Skarbnik Gminy Marta
Rygielska.Wśród nagrodzonych znalazły się
panie: Henryka Matecka, Wanda Wiśniewska,
Danuta Zegan, Magdalena Rutkowska,
Jadwiga Trzpil i Beata Owczarczyk. Wszyscy
pozostali uczestnicy konkursu festiwalowego,
a było ich aż 36 osób również otrzymali
podziękowania i nagrody rzeczowe.Po wręczeniu
nagród nastąpił czas dla pasjonatów , smakoszy i
wielbicieli kuchni swojskiej - w błyskawicznym
tempie znikały potrawy, wypieki i nalewki z suto
zastawionych stołów.
Po obfitej degustacji uczestnicy Festiwalu
oddali się tanecznym pląsom w świetle
księżyca do późnych godzin wieczornych.
Impreza zrealizowana została przy udziale
środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Pomocy
Technicznej PROW na lata 2007-2013
ze
środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
oraz z dotacji przyznanej z budżetu Samorządu
Gminy Chełmża w ramach otwartego konkursu
ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji w 2013 r.

PODZIĘKOWANIE

Udana wizyta

Za pomoc w realizacji projektu oraz
organizacji zajęć i spotkania przy ZAPIECKU
Serdeczne
składam podziękowania:
podziękowanie kieruję
- panu Sołtysowi Dariuszowi Pawlakowi za
do Państwa
Teresy i
użyczenie Poniatówki,
Zbigniewa Parzyszek oraz
- paniom z bibliotek gminnych za pomoc w
do Pani Wioletty Kalita
organizacji wystawy,
za gościnne przyjęcie
- brygadzie budowlanej przy UG z panem M.
uczniów klasy trzeciej
Karczmarczykiem za pomoc techniczną,
SP w Kończewicach w
- panu Czesławowi Piątkowskiemu za wsparcie,
swoim
gospodarstwie.
pomoc techniczną i opiekę nad obiektem,
Jak się okazało, było
- Pani Dyrektor b. Dunajskiej za wsparcie
to wymarzone miejsce
techniczne spotkania przy Zapiecku,
na
zakończenie
- pani Elżbiecie Jarockiej za ugotowanie pysznej
realizowanego przez dzieci
zupy dyniowej,
bajkowych postaci wykonanych przez panią
projektu
„Ziemniaki”.
- pani Magdalenie Kopik radnej z Mirakowa za
Ziemniaki z ogniska, „domowy Tymbark” Teresę. Kolorowe figurki stały się inspiracją ciasto,
i wiele innych pyszności zachwyciło nas. Z do ciekawych rozmów i odwiedzenia szkolnej
- pani Ewie Kasprzak z Kiełbasina za dynię.
Ewa Czarnecka
dużą przyjemnością obejrzeliśmy ogród pełen biblioteki. Dziękujemy.
Justyna Błaszczyk
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10 urodziny Homo homini !
Dokładnie 22.10.br. minęło 10
lat, odkąd Stowarzyszenie Homo homini
rozpoczęło swoją działalność w Gminie
Chełmża. Od dziesięciu lat nieprzerwanie
organizacja jest z mieszkańcami gminy, by
podejmować i realizować wspólnie z nimi
ciekawe inicjatywy. Przez minione 10 lat
Stowarzyszenie aktywnie pozyskiwało fundusze
na realizację wielu projektów społecznych.
Projekty, które są dla członków organizacji
szczególnym powodem do satysfakcji to:
projekt „Wędrujące przedszkole”, projekt
dla bezrobotnych „Praca jako wsparcie dla
najuboższych”, wydanie
czterech pozycji
książkowych pt.: „Zachować od zapomnienia
– rozmowy o przeszłości”, „Zachować od

zapomnienia – rozmowy o przeszłości z
Pomorzanami”, „Sieję słowem ojczystym”
i „Jestem chora psychicznie” oraz projekty
prozdrowotne, w tym dotyczące uzależnień oraz
te kierowane do ludzi starszych. Organizacji
przyznano Nagrodę I w kategorii Inicjatywy
na rzecz środowiska i regionu ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy z samorządem
lokalnym w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę
Obywatelską Pro Publico Bono Roku 2005 za
działalność na rzecz solidarności społecznej,
zaprezentowaną w programie „Wędrujące
Przedszkole”. Inne nagrody otrzymane przez
Homo homini to: Nagroda Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla
Prezes Stowarzyszenia Homo homini za

2005 rok i Nagroda Marszałka
Województwa
KujawskoPomorskiego
dla
Zarządu
Homo homini za 2007 rok. W skład Zarządu
Stowarzyszenia od początku działalności
wchodzą:
Prezes
Stanisława
Stasieczek,
Wiceprezes Stanisław Antkowiak, Sekretarz
Katarzyna Orłowska, Skarbnik Alicja Glaszka
i Członek Zarządu Ewa Czarnecka. Z okazji
10-tych urodzin Homo homini przygotowało
i udostępni kilka pozycji książkowych o w/w
tytułach, po które można zgłaszać się do siedziby
Stowarzyszenia: UG Chełmża, ul. Wodna 2, pok.
nr 6. POZNAJCIE NAS LEPIEJ - zapraszamy
na www.gminachelmza.pl / aktualności lub
www.homohomini.gminachelmza.pl
KO

Informacja o Stowarzyszeniu Homo homini
2004
- Projekt „Wędrujące przedszkole” - Program
„Działaj Lokalnie III” Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce; 14.157,00
− Nagroda w konkursie pt. „Opowiedz” w
ramach programu „Działaj Lokalnie III” – Polsko
– Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce; 2.000,00
− Projekt „Praca jako wsparcie dla
najuboższych” – program Reorientacji/
Przekwalifikowań – Komponent B1 z Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Wojewódzki
Urząd Pracy w Toruniu; 25.381,15
− Projekt „Apetyt na tradycję” - Polsko –
Amerykańska Fundacja Wolności w ramach
programu Równać Szanse 2004; 7.700,00
− Projekt „Zachować od zapomnienia”
- Program „Działaj Lokalnie IV” - Polsko –
Amerykańska Fundacja Wolności,11.895,00
− Projekt „Lepiej zapobiegać niż leczyć” Samorząd Gminy Chełmża ( przebadano 215
kobiet w Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
prześwietleniem płuc objęto 201 mieszkańców
Gminy Chełmża; 3.900,00
− Projekt „W kręgu kultury i przyjaźni” –
Samorząd Gminy Chełmża (wyjazd młodzieży
-78 osób- do Multikina w Bydgoszczy,
wyjazd do Biskupina, wyjazd do Poznania na
Targi Turystyczne oraz Konferencja Kobiet
Aktywnych); 4.820,00
- Nagroda I w kategorii Inicjatywy na
rzecz środowiska i regionu ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy z samorządem
lokalnym w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę
Obywatelską Pro Publico Bono Roku 2005,
za działalność na rzecz solidarności społecznej,
zaprezentowaną w programie „Wędrujące
Przedszkole”; 35.000,00
2005
- Projekt „Wędrujące przedszkole” – Samorząd
Gminy Chełmża;
- Projekt „ Apetyt na tradycję’ – Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności; 13.700,00
- Projekt „ Zachować od zapomnienia” – Polsko
– Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce; 11.895,00
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- Projekt „Biblioteka w plecaku” – Fundacja im.
Stefana Batorego i Fundacja Wspomagania Wsi;
4.000,00
- Konkurs „Jak wyrównywaliśmy szanse…”
fotoreportaż z projektu „Apetyt na tradycję” I
Nagroda – nagroda ufundowana przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności i Polską
Fundacja Dzieci i Młodzieży; 6.000,00
-Projekt „Wakacje z Homo homini” – Stow.
Homo homini, 1.500,00
2006
- Projekt „Przedszkole dla mnie i dla mamy” –
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego;
Fundacja im. K. Steczkowskiego; 4.200,00
- Projekt „ Wędrujące przedszkole” – Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 6.000,00
- Projekt „ Konferencja Kobiet Aktywnych
– Przebudzenie” – Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego; 3.460,00
- Projekt „ Zachować od zapomnienia – Rozmowy
o przeszłości z Pomorzanami” - Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 7.000,00
- Projekt „Małe Przedszkole w Każdej Wsi” –
Fundacja Inicjatyw Oświatowych.
- Projekt „ Żabka, delfin i motylek” Szkółka
pływacka dla małych i dużych – Samorząd
Powiatu Toruńskiego; 1.000,00
- Projekt „Festiwal produktów tradycyjnych
– Kipi kasza – kipi groch”, Samorząd Powiatu
Toruńskiego; 2.000,00
2007
- Projekt „Ziemia Gotyku lokalnie i globalnie” Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Rzeczpospolita Internetowa ;39.407,00
- Projekt „Wędrujące Przedszkole” - Fundacja
PZU; 26.290,00 ( okres realizacji 01.09.2006 –
30.05.2007)
- Projekt „Akademia Zdrowia trzeciego Wieku
- 60 plus” – Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego; 7.000,00
- „Wieś aktywna- mozaika inicjatyw dla
zdrowia” - Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego; 5.000,00;
- Projekt „Konferencja Kobiet AktywnychPrzebudzenie II” –Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego; 3.910,00;
- Projekt „Potrawy tradycją malowane”
Samorząd Powiatu Toruńskiego; - 2.000,00;
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2008
- Wsparcie realizacji programu profilaktyki
uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej
świetlicy ”Dziupla” w Kończewicach – Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 8.000,00
- „Wycieczka dla osób niepełnosprawnych
Wrocław – Kotlina Kłodzka” – PFRON; 7.500,00
- Organizacja cyklu wyjazdów studyjnych dla
liderów organizacji pozarządowych z obszaru
Gminy Chełmża – Samorząd Gminy Chełmża.
2009
- Projekt „Wiejska szkoła zdrowia” EFS POKL,
jako partner Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna
Grupa Działania. Okres realizacji 1.03.2009 –
30.10.2009 r; 39.407,00
- Projekt „Edukacja kulturalna w przedszkolach”
- EFS POKL 9.5 – jako partner Fundacji „Ziemia
Gotyku” Lokalna Grupa Działania; 49.980,00
- Projekt „Ekologiczny styl życia” - Samorząd
Powiatu Toruńskiego; 2.000,00
- Projekt „Vademecum dla ngo” - Samorząd
Województwa Kujawsko – Pomorskiego i
Samorząd Gminy Chełmża; 3.000,00
-Projekt
„Wsparcie realizacji profilaktyki
uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej
pn. „Przystań” w Zelgnie Gmina Chełmża
– Samorząd Województwa Kujawsko –
Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża;
4.000,00
- Projekt ”Nordic walking na szlaku Ziemi
Gotyku” – Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego; 2.000,00
- Projekt „Zabawy językowe dla najmłodszych”
- Konkurs Programu English Teaching Small
Grants 2009 – Polsko – Amerykańska Fundacja
Wolności; 8.230,00
2010
- Homo homini poprowadziło dwa punkty
przedszkolne „Wędrującego Przedszkola” w m.
Zelgno i Pluskowęsy.
- Współorganizator z Samorządem Gminy
Chełmża, z Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża i z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej cyklu wyjazdów turystycznointegracyjnych dla mieszkańców Gminy
Chełmża w ramach gminnych projektów jak
„Wieś aktywna – mozaika inicjatyw dla zdrowia”
i „ Godne i bezpieczne życie Seniora 60 plus”.
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Edukacja i kultura
2011
- Stowarzyszenie wspólnie z Samorządem Gminy
Chełmża było inicjatorem projektu gminnego w
zakresie sportu i rekreacji pn.” Sport i rekreacja
dla wszystkich - zdrowie dla każdego”.
Stowarzyszenie
było
wnioskodawcą
kandydatury Sołtysa Nawry Alicji Glaszka (
Członka Zarządu Homo homini) do konkursu
„Sołtys Powiatu 2010”. Kandydatura odniosła
wielki sukces: pani A. Glaszka otrzymała
tytuł „Sołtys Powiatu 2010 roku”. Dodatkowo
kandydatura Pani Glaszki wzięła udział w
plebiscycie Gazety Pomorskiej na tytuł „Nasz
Sołtys 2011”, którego podsumowanie miało
miejsce podczas Dożynek Wojewódzkich w
Chełmnie. Finałem inicjatywy było uzyskanie
przez panią Sołtys tytułu Sołtysa Roku
nadanego przez ogólnopolską Gazetę Sołecką i
uhonorowanie laureatki tytułu przez Marszałka
Senatu RP.
- Projekt ”Festiwal zdrowia”, Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 2.000,00
2012
- Stowarzyszenie włączyło się w obchody 150
– rocznicy urodzin pierwszego Wojewody
Pomorskiego Stefana Łaszewskiego, które
odbyły się 12 stycznia 2012 r. w Brąchnówku.
Stowarzyszenie z okazji tego wydarzenia
przygotowało okolicznościowy tort urodzinowy.
- Stowarzyszenie podczas Dożynek Gminnych
w Pluskowęsach przeprowadziło zbiórkę
publiczną pod hasłem „Pluskowęsy – katastrofa
budowlana” w trakcie której rozprowadzone
zostały 863 cegiełki za 5 zł każda co daje łączną
kwotę 4.315,00 zł. Zebrane środki wpłacono
na wspomniane konto pomocy dla rodziny
poszkodowanej w katastrofie.
-Projekt ” Staropolska Eko-kuchnia” – Samorząd
Powiatu Toruńskiego, 2.960,00 .
2013
- Projekt „EKO – Kuchnia – zdrowo, pysznie,
ekologicznie” - Samorząd Powiatu Toruńskiego,
3.500,00.
Już po raz siódmy na terenie gminy
odbyło się Święto Latawca. Za to po raz
pierwszy w Brąchnówku.Pogoda dopisała,
więc można było nacieszyć oczy paralotniami
unoszącymi się w powietrzu. Towarzyszący
naszym imprezom od samego początku Czesław
Rekowski z Wąbrzeźna, zaprosił do Brąchnówka
około 20-tu paralotniarzy. Spoglądając w górę
można było zobaczyć motolotnie i awionetkę.
Pan Michał Rumiński z toruńskiego aeroklubu,
wykonał piękny pokaz zdalnie sterowanym
modelem samolotu. Wszystkie urządzenia
można było potem obejrzeć „z lądu”. Dodatkowo
mogliśmy podziwiać dokonania chełmżyńskiego
klubu modelarskiego. Precyzyjnie wykonane
modle samolotów wzbudzały zachwyt. Ale
Święto Latawca, to przecież latawce. Tych
również nie brakowało, chociaż w większości
były to fabrycznie wykonane modele. Były
jednak takie osoby, które podjęły się trudu
samodzielnego wykonania latawca. Ich wysiłek
został doceniony. Przeprowadzono konkurs
pod patronatem Wójta Gminy Chełmża Jacka
Czarneckiego, zatytułowany „Latawce Górą”.
Trzyosobowa komisja składająca się z Pani
Beatyy Niedziałkowskiejj – nauczycielki
sztuki
y
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Wspomnienie z wakacji

PÓŁKOLONIE W
ZALESIU

W drugim tygodniu sierpnia w
Zalesiu zakończył się czwarty, ostatni turnus
półkolonii żeglarskich. Półkolonie były
organizowane przez Toruński Klub Żeglarski,
który na terenie plaży w Zalesiu ma swoją
bazę treningową. We wszystkich turnusach
wzięło udział 72 dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia
odbywały się przez 8 godzin od poniedziałku
do piątku. Pogoda dopisywała i humory
uczestnikom też. Na wodzie dzieci uczyły
się żeglować na łódkach klasy Optimist. Na
lądzie miały zorganizowane zajęcia sportowe i
plastyczne. Czy spośród uczestników żeglarskiej
zabawy wyrośnie znany żeglarz, czas pokaże. Na
przełomie sierpnia i września Toruński Klub
Żeglarski będzie prowadził zapisy do szkółki
regatowej dla dzieci w wieku 6-9 lat. Więcej
informacji szukajcie w internecie na stronie
http://www.tkz.torun.pl/.
P. Kowalski

PODZIĘKOWANIE
dla Radnych Gminnych
Pani
JOLANCIE
TARGOSZ,
Pani
DOROCIE
KURDYNOWSKIEJ,
Panu ADAMOWI GALUSOWI i Panu
BARTŁOMIEJOWI
KAMIŃSKIEMU
dziękujemy za sfinansowanie wyjazdu dzieciom
z bibliotek Głuchowo i Skąpe do kina Cinema
City na film „Smerfy” w 3 D.

Ilona Witkowska
Iwona Majewska

Podziękowanie
Uczestnicy wakacyjnego obozu żeglarskiego
dla młodszych dzieci oraz ich rodzice
serdecznie dziękują organizatorom
za umożliwienie
dzieciom przeżycia
wakacyjnej przygody pod żaglami.
Do zobaczenia za rok!

WYDARZENIA GMINNE

LATAWCE NAD BRĄCHNÓWKIEM
Gimnazjum
w
Plusowęsach,
Pana
Leszka
Gruźlewskiegoeksperta
od
latawców, laureata
międzynarodowych
konkursów w tej
dziedzinie,
oraz
Pana
Stanisława
Majewskiegomieszkańca
Brąchnówka,
oceniła
latawce
pod względem pomysłowości konstrukcji,
kolorystyki, wysokości lotu, współpracy rodzin
przy puszczaniu latawców oraz samodzielności
przy wykonaniu zadania. Oto rodziny, które
zostały nagrodzone:
Rodzina Majewskich – I miejsce
Rodzina Lewnych -II miejsce
Rodzina Mateckich – III miejsce
Zwycięzcom wręczone zostały bony upominkowe
wartości 150, 100 i 50 złotych.
Uczestnicy festynu w miłej atmosferze spędzili
czas do zmierzchu. Uczennice z Pluskowęs
ę
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zaangażowały się w malowanie dzieciom tatuaży,
odbyły się konkursy plastyczne, quiz tematyczny,
nie zabrakło ogniska. Organizatorzy są pełni
podziwu dla zaangażowania sołtysa Brąchnówka
Pana Andrzeja Kudlińskiego oraz Pań z
miejscowego KGW. Jak co roku, koordynacją
przedsięwzięcia zajęły się przedstawicielki
Stowarzyszenia Horyzont – Marzena Nowacka
i Danuta Zdrojewska. Impreza mogła odbyć
się dzięki funduszom pozyskanym z Gminy
Chełmża.
Danuta Zdrojewska
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Sport gminny i szkolny
Gminna sekcja karate

Lokalne inicjatywy

Wójt z mieszkańcami na boisku
Drużyny z Liznowa
i
Dziemion
rozegrały
między sobą dwa mecze
piłkarskie W roli głównej
na przeciwko siebie podczas
dwóch pojedynków z piłką
na murawie stanęły dwie
drużyny: drużyna Sołtysa z
Liznowa z Wójtem Jackiem
Czarneckim w składzie i
drużyna Sołtysa Dziemion.
Dobra zabawa oraz luźna
atmosfera podczas obydwu
spotkań była okazją do
poznania
umiejętności
piłkarskich
mieszkańców
naszej gminy.
Zespoły
wystąpiły
w
siedmioosobowych
składach.
Ulubionym
kolorem koszulek jak się okazuje obydwu
zespołów jest kolor zielony, bo w takich właśnie
barwach prezentowały się na boisku obydwie
drużyny. Po zaciętej walce zwycięskie puchary po
obydwu meczach trafiły do Sołectwa Liznowo.
Za każdym razem po piłkarskich emocjach
drużyny spędziły ze sobą czas na wspólnym
poczęstunku w miejscowych świetlicach o który
zadbali gospodarze spotkań. Przyjęcie gości
nie miałoby miejsca gdyby nie hojność Pani
Radnej Stanisławy Stasieczek oraz Pana Sołtysa

Tomasza Bereza. Wsparcia udzielili również
Pan Radny Franciszek Piróg, który przekazał
koszulki ekipie gospodarzy oraz Pan Bernard
Łabich - Piekarnia Kowalewo. Wkład swój miały
również Panie Marlena Wójcik, Justyna Bereza,
Beata Mieszczańska, które przygotowały dania
oraz zajęły się obsługą imprezy. W Liznowie w
organizacji spotkania pomagały także dzielnie
panie z miejscowego KGW. Pamiątkowe puchary
reprezentantom drużyn podczas
obydwu
spotkań wręczyła Wiceprzewodnicząca RG
Chełmża Stanisława Stasieczek.
K.Orłowska

PROMOCJA W REGIONIE

Strażak OSP Kończewice na podium
M a m y
kolejny sukces Kamila
Nartowskiego
strażaka
z OSP Kończewice w II
Półmaratonie
Tremy
Uzdrowisko Ciechocinek.
W dniu 25 sierpnia
2013 r odbyły się biegi
na dystansie 21,097 i
10,5 km w Ciechocinku
.Półmaraton zaliczany był
do klasyfikacji Mistrzostw
Polski
Państwowej
Straży
Pożarnej.
Przybyło bardzo dużo
znakomitych zawodników
z całej Polski. Na starcie
stawiło się około 800
biegaczy, z czego ukończyło
760 zawodników. Pogoda nie sprzyjała
biegowi ponieważ było bardzo gorąco. Nasz
region reprezentował Kamil Nartowski z OSP
Kończewice, który ukończył bieg na trzeciej
pozycji klasyfikacji open oraz na na trzecim
miejscu w klasyfikacji strażaków z czasem 1.12.28
i w klasyfikacji mieszkańców Województwa
Kuj.Pom
zajmując
pierwsze
miejsce-.
W dniu 06.10.2013 r w Rakoniewicach koło
Poznania odbyły się XIX Mistrzostwa Polski
Państwowej Straży Pożarnej w biegu na dystansie
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Karate uczy,
bawi i wychowuje

Już drugi miesiąc działa sekcja
karate dla dzieci z gminy. Zajęcia odbywają
się w każdą środę w godz. 16.30 do 17.30
w sali sportowej SP w Sławkowie. Grupa
adeptów liczy 25 osób. Zajęcia potrwają do
końca br. Koszty wynagrodzenia instruktora
finansowane są z gminnej kasy. A o wartościach
płynących z uprawiania karate nie trzeba
przekonywać. Dzieciom uprawianie karate
umożliwia prawidłowy rozwój fizyczny oraz
rozwój charakteru i osobowości . Dzieci uczą
się zasad obowiązujących w dojo, szacunku do
swojego nauczyciela, współćwiczących oraz do
samych siebie. Dzieci nieustannie pracują nad
swoim rozwojem, pokonując kolejne kroki do
ustabilizowania emocji.
Poza tym treningi karate są dla
wszystkich, bez względu na predyspozycje
fizyczne. Niskich i drobnych będą stymulowały
do rozwoju; dzieci z nadwagą na pewno schudną
i nabiorą lekkości ruchu; wszyscy zyskają
dobra formę -chociaż nie wszyscy dojdą do
najwyższego stopnia sztuki: czarnego pasa.
KO

REGIONALNA SIATKÓWKA

XI edycja ligi rozpoczęta

10 km. Równocześnie odbyła się klasyfikacja
Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Prezesa
Zarządu Powiatowego OSP w Grodzisku Wlkp.w
której zwyciężył Kamil Nartowski reprezentant
naszej gminy z OSP Kończewice z czasem
33,04 Trasa biegu była trudna, dużo podbiegów,
krętych uliczek i nawrotów przebiegała ulicami
Rakoniewic. Bieg ukończyło 1255 zawodników
z całej Polski. Życzymy P. Kamilowi dalszych
udanych startów i powodzenia w życiu
osobistym.
Krystyna Nartowska
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27 września w Sali SP Grzywna
odbył się mecz inaugurujący XI edycję
rozgrywek Regionalnej Ligi Siatkówki Oldboy. Na parkiecie drużyna Grzywny pokonała
kolegów z Marszałkowskiego Klubu Sportowego
z Torunia 3:0, chociaż przebieg gry nie był
taki jednoznaczny, a walka w setach trwała do
ostatniej piłki.
Inauguracyjny
mecz
zobaczyli
także
zaproszeni goście – Wicestarosta D. Meller,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
K. Lewandowski, Przewodniczący Rady
Wojewódzkiej LZS M. Marszałkowski, Dyrektor
Szkoły H. Dorenda oraz Wójt Gm. Chełmża
J. Czarnecki. Po meczu wszyscy skorzystali ze
słodkiego poczęstunku przygotowanego przez
organizatorów.
W rozgrywkach biorą udział także inne drużyny
z terenu Gminy Chełmża – Zelgno, Głuchowo,
Kończewice a na bieżąco przebieg rozgrywek
można śledzić na stronie www.gminachelmza.pl
w dziale sport.
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I Memoriał Piłki Plażowej im. Marka Grubeckiego
przy Orliku w Pluskowęsach

Animatorzy Orlika w Pluskowęsach
przy wsparciu Urzędu Gminy i OSiTna terenie
kompleksu boisk zorganizowali I Memoriał
im. Marka Grubeckiego w Piłce Plażowej.
Zaproszono wielu przyjaciół i
sympatyków piłki siatkowej. W inauguracji
Memoriału wziął udział wicestarosta Dariusz
Meler, Wójt Gminy Chełmża J.Czarnecki,
Wicewójt K.Bober, Radni Gminy H.Fałkowski i
A.Galus, Dyrektor Gimnazjum w Pluskowęsach
H.Antkowiak.
Szczególnie serdecznie organizatorzy
przywitali panią Bożenę Grubecką, która swą
OCZYŚĆ DOM I ŚWIAT
Z ELEKTROŚMIECI
DAJ NADZIEJĘ
ŻYJĄCYM BEZ DOMU
NA KRAŃCU ŚWIATA

Szymon Młodzianowski
wyróżniony
14 września uczniowie naszej
szkoły brali udział w zorganizowanym przez
stowarzyszenie Tilia pikniku ekologicznym
na
Barbarce.
Celem
zorganizowanego
przedsięwzięcia było zaangażowanie dzieci
i młodzieży w zbiórkę i recykling zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
podsumowanie projektu pn. ,, Kampania
promocyjno – informacyjna oraz aktywna
edukacja
dotycząca
zagospodarowania
elektroodpadów na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego, warmińsko –
mazurskiego,
zachodniopomorskiego
i
pomorskiego”, w którym uczniowie naszej
szkoły brali udział, a praca ucznia klasy
pierwszej – Szymona Młodzianowskiego
zdobyła wyróżnienie. W trakcie pikniku dzieci
uczestniczyły w wielu konkursach zdobywając
atrakcyjne nagrody, bawiły się elektronicznymi
robotami, grały w gry terenowe oraz piekły
przy ognisku kiełbaski. Mimo mało sprzyjającej
pogody wszyscy dobrze się bawili.

Na rzecz projektu
humanitaron-edukacyjnego

Pod takim hasłem w szkołach i
parafiach naszej gminy, Papieskie Stowarzyszenie
Pomoc Kościołowi w Potrzebie we współpracy z
firmą Green Office Ecologic Sp. z o.o oraz Caritas
Diecezji Toruńskiej przeprowadziło zbiórkę
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dzięki takim zbiórkom Pomoc Kościołowi w
Potrzebie realizuje projekty humanitarnoedukacyjne w 2013 r. zostały zrealizowane dwa
projekty: pokrycie kosztów opłat szkolnych dla
dzieci z sierocińca Lubasi Home w Livingstone
w Zambi oraz budowa szkoły w misji Kabondo
Dianda w Republice Demokratycznej Konga.
Po wyselekcjonowaniu zebranego
sprzętu,
ten,
który
nadaje się do naprawy
jest przekazywany do
dalszego
użytku
w
krajach Afryki, Azji,
Ameryki Południowej
do
szkół,
szpitali,
ośrodków dla młodzieży
prowadzonych
przez
misjonarzy. Uzyskane
środki
z
odzysku
surowców
wtórnych
zasilają konto projektów,
które realizuje Papieskie
Stowarzyszenie Pomoc
Kościołowi w Potrzebie,
do których należą min.:
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obecnością uświetniła rozgrywki.
Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn.
Rozgrywki rozegrano w dwóch grupach, z
których wyłoniono finalistów. Memoriał wygrała
para D. Ramowski i W. Popławski. Impreza
odbywała się przy grillu i rozmowach przy
wspólnym stole. Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy kubek, a zwycięzcy puchary.
Dziękujemy za wsparcie finansowe i
rzeczowe Memoriału Wójtowi Gminy Chełmża,
B.Kondejowi, K. Lewandowskiemu, OSiT w
Chełmży, Starostwu Powiatowemu, M.Bąkowi,
J.Mazurowi.

SP KOŃCZEWICE

budowa kościołów, sierocińców, szkół, pomoc
dla uchodźców i prześladowanych chrześcijan,
wspieranie wydawania i kolportażu Bibli dla
dzieci i Katechizmu, zakup środków transportu
dla lepszego pełnienia służby duszpasterskiej.
Dla dzieci Szkoły Podstawowej w Zelgnie, SOŁTYS NA WYJEŹDZIE
które obserwowały zbiórkę
elektrośmieci
DO SPAŁY ZAPROSIŁ
była to też niezwykła lekcja historii techniki,
kiedy
mieszkańcy
zaczęli
przywozić
PREZYDENT RP
niezliczone ilości różnego rodzaju sprzętu:
począwszy od gamy różnego typu telewizorów,
telefonów, magnetofonów, pralek odkurzaczy
a skończywszy na najbardziej egzotycznym
sprzęcie- magnetofonie szpulowym.
Prowadzący serdecznie dziękują wszystkim,
którzy włączyli się do tej zbiórki.

Sołtys Nawry pani Alicja Glaszka
na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego wzięła udział w Dożynkach
Prezydenckich 2013’, które odbyły się
15 września br. w Spale. Dożynkom towarzyszył
ceremoniał dożynkowy i gościniec dożynkowy.
Uroczystości odbyły się na terenie Centralnego
Ośrodka Sportu.
KO
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www.gminachelmza.pl
Informacje o samorządzie lokalnym, aktualności, zapowiedzi
wydarzeń.

GMINA NA FACEBOOKU
Informujemy, iż od dnia 04.10.br gmina ma konto na
facebooku. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i polubienia
naszego konta. Konto znajduje się pod adresem
https://www.facebook.com/gminachelmza

KARTA MŁODEGO ROLNIKA
Młodzi Rolnicy z Gminy Chełmża,
którzy otrzymali KARTĘ MŁODEGO
ROLNIKA mają czas do końca br.
aby skorzystać jeszcze z oferowanych
rabatów. Karta upoważnia do rabatów
w punktach sprzedaży i usług, które
przyłączyły się do gminnego programu.

KALENDARZ GMINNY
09.11.2013’ – GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI - KOŃCZEWICE
01.12.2013’ – MIKOŁAJKOWY GMINNY TURNIEJ PIŁKI
HALOWEJ – GŁUCHOWO
06.12.2013’ – GMINNE MIKOŁAJKI – GŁUCHOWO
14.12.2013’ – MIKOŁAJKOWY POWIATOWY TURNIEJ
SIATKÓWKI – PLUSKOWĘSY
17.12.2013’
–
UROCZYSTA
SESJA
RG
CHEŁMŻA
PODSUMOWUJĄCA ROK 2013’

Przedszkole w Kończewicach dziękuje

LIGA PIŁKI NOŻNEJ
z Poza Toruń
Osiem drużyn z Powiatu Toruńskiego na orlikach gminnych
w Grzywnie i w Pluskowęsach rywalizowało 13 października o Puchar
Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego. To piłkarskie widowisko
odbyło się w ramach Ligii Orlika z Poza Toruń. W finałowym meczu wygrał
zespół Bacha Głogowo, pokonując Sołectwo Warszewice. Nasza gmina ma
też swoją reprezentację w lidze. Więcej o lidze na www.pozatorun.pl

Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”
serdecznie zaprasza na warsztaty filetowania karpia
W programie: profesjonalny pokaz filetowania ryby, porady oraz praktyczne zajęcia z oprawiania
karpia ,degustacja. Dostępne terminy: 28 października o godzinie 16.00, Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie (gmina Płużnica), 6 listopada
o godzinie 14.00, świetlica w Głuchowie (gmina
Chełmża). Zapisy na warsztaty Przyjmowane są poprzez zgłoszenia telefonicznie pod numerem 56 688 30 09 lub mailowo pod adresem:
biuro@lgr-rybak.org.pl . Ilość miejsc ograniczona.
ZAPRASZAMY!

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW
W CHEŁMŻY

Zaproszenie na spotkanie
Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
oddz. w Chełmży informuje, że na dzień 02 grudnia br. godz. 12.00
zostało zaplanowane Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w Sali
Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury, ul. Bydgoska 3. Zapisy na spotkanie
prowadzone są w biurze Związku w godz. urzędowania czwartek 10.0012.00.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania za owocną i miłą współpracę
kieruję dla p. Marcina Wiśniewskiego za odnowienie ścian w
przedszkolu poprzez ich pomalowanie i p. Mariusza Kachniarza za
wykonanie prac wykończeniowych oraz dla wszystkich rodziców,
którzy wyszli z inicjatywą i zaangażowali się w pracę na rzecz Punktu
Przedszkolnego w Kończewicach.
I.Markiewicz

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję Wójtowi Gminy Chełmża Jackowi Czarneckiemu
i Radzie Gminy Chełmża
Za wybudowanie nowego odcinka drogi
w Brąchnówku w kierunku Kowrozu.
Henryka Matecka

Nawra – turystyka z zagadkami
Już niedługo po Nawrze ruszą wyprawy turystów odkrywców. Mieszkańcy, przyjaciele Nawry i pasjonaci historii
postanowili wypromować to wspaniałe miejsce poprzez zaangażowanie
się w stworzenie tzw. questu, czyli gry terenowej prezentującej tutejsze
lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze Z inicjatywy
Fundacji „Ziemia Gotyku” odbyły się warsztaty questingu w świetlicy
wiejskiej w Nawrze, by pod okiem trenera odkryć na nowo historię
wsi. Trasa zwiedzenia Nawry uwieńczona zostanie odkryciem skarbu.
Tak przygotowana oferta turystyczna zostanie wkrótce udostępniona
mieszkańcom i szerszemu gronu turystów w formie specjalnie opracowanej
ulotki. Gotowy produkt w formie ulotki questowej dostępny będzie
również na stronach internetowych Fundacji „Ziemia Gotyku” (www.
ziemiagotyku.com), projektu Szlaku Tradycji i Smaku (www.szlaktradycji.
pl) i na stronie Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl.

PODZIĘKOWANIE

FILMOWE POGWARKI

Mieszkańcy z Browiny zamieszkali przy ul. Sióstr
Pasterek dziękują Wójtowi Gminy Chełmża p. Jackowi Czarneckiemu
i pracownikowi Referatu Inwestycyjnego p. Łukaszowi Kowalskiemu
za przeprowadzony bieżący remont drogi osiedlowej. Ta niewielka
inwestycja w znaczący dla nas sposób poprawiła nam warunki życia
i zamieszkania.

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie rozpoczęła przygodę z
filmem animowanym. Taki film już niebawem powstanie w bibliotece
na podstawie legendy o Szerokopasie. Pod tym adresem znaleźć
można bibliotekę i więcej informacji na temat projektu: http://blogiceo.
nq.pl/filmowepogwarki/2013/10/05/zelgno-przenosi-sie-w-dawneczasy/
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