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XXI Finał WOŚP
ZAGRALIŚMY W NAJPIĘKNIEJSZEJ
ORKIESTRZE ŚWIATA

Na zdj. Ten okolicznościowy tort na licytację WOŚP przekazała Rada
Rodziców SP Zelgno
Jest taki jeden dzień w roku, kiedy cała Polska jednoczy się w
pomaganiu w ramach jednej akcji. Tą akcją jest Wielka Orkiestra Na zdj. Gadżety ofiarowane przez sponsorów na licytację WOŚP w
Świątecznej Pomocy. Z tegorocznego grania zebrane środki trafią na Głuchowie
sprzęt medyczny dla dzieci i – po raz pierwszy – dla seniorów.
Głuchowo – 15.894,02 zł; SP Zelgno - 3904,31 zł; SP Kończewice Bilans zorganizowanej akcji WOŚP na terenie gminy: Gimnazjum
5.500,00 zł; Gimnazjum Pluskowęsy - 660,64zł.
Patrz str. 5
CZAS ODPOCZYNKU

Zimowe wakacje
Na ten czas uczniowie czekali
od... zakończenia przerwy świątecznej.
W dniach od 14.01 – 25.01. br. potrwają
ferie zimowe. Apelujemy o ostrożną
jazdę na lodowiskach i ostrożne zabawy
na śniegu . Dzieciom życzymy udanej
zabawy na nartach, sankach, łyżwach, a
do tego masy śniegu!
My się zimy nie boimy…
Bałwana ulepimy
Lepić można różnie: indywidualnie i zbiorowo. Ulep
bałwana, sfotografuj go i prześlij nam zdjęcie na adres:
kurenda@gminachelmza.pl. Na zgłoszenia najładniejszych,
najsympatyczniejszych i największych bałwanów czekamy do 15
lutego br. Najciekawsze z nich nagrodzimy.
Na zdj. Uczniowie SP Kończewice
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SAMORZĄD GMINNY

Rok 2012 w gminie podsumowany
W Szkole Podstawowej w Zelgnie
samorządowcy podczas uroczystej Sesji Rady
Gminy podsumowali miniony rok w Gminie
Chełmża.
Obrady z udziałem przybyłych gości
i mieszkańców poprowadził Przewodniczący
Rady Gminy Janusz Iwański i Wójt Gminy
Jacek Czarnecki. Były życzenia na nowy rok i
podziękowania wszystkim za dotychczasową
pracę na rzecz gminy. Jednym z gości sesji był
Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, który
swoją obecność zaznaczył wręczeniem władzom
samorządowym gminy odznaki – symbolu
Senatu RP. W obradach podsumowujących
miniony 2012 rok w gminie wzięli również
między innymi Poseł na Sejm RP Janusz
Dzięcioł, ppłk Edward Kaniecki z Centrum
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema
w Toruniu, Komendant Komisariatu Policji

najważniejsze
inwestycje,
przedsięwzięcia i wydarzenia jakie
zostały zrealizowane w minionym
roku na terenie gminy. Mowa była
głównie o wyremontowanych
kilometrach dróg, wybudowanych
chodnikach,
wyremontowanych
świetlicach, wybudowanym boisku
„Orlik”
i
zagospodarowanym
skwerze w Pluskowęsach
oraz
o klęskach uprawowych
jakie
dotknęły rolników w gminie.
Rolników w gminie dotknęła fala
zimowych wymarznięć, które
wyrządziły szkody na obszarze 12,7
tys. ha. Z kolei późniejsze huragany i gradobicia
spowodowały szkody w rolnictwie na ponad 2,9
tys. ha. W skutek huraganów uszkodzone zostały
nawet niektóre z budynków. Rok 2012 upłynął
w gminie również pod znakiem jubileuszy
instytucji, organizacji pozarządowych
i małżeńskich, odznaczeń,
nowości
w szkołach, inicjatyw obywatelskich.
Mieszkańcy
samoorganizowali
się
i pomagali tym, którzy tej pomocy
potrzebowali. Straty w roku bieżącym w
znaczący sposób dotknęły dwie rodziny z
gminy: jedna z rodzin straciła dach nad
głową w wyniku katastrofy budowlanej,
drugiej
z kolei spłonął budynek
inwentarski. Akcje pomocy na wsiach
Na zdj. Wójt Jacek Czarnecki podziękował mieszkańcom
koordynowali sołtysi.
Sławkowa za pomoc zorganizowaną dla rodziny poszkoDo podsumowania roku
dowanej w pożarze.
2012 w Gminie Chełmża odnieśli się
w Chełmży Mariusz Sobiecki, Dowódca JRG obecni goście. Wicemarszałek Senatu RP Jan
PSP w Chełmży Wojciech Wojciechowski. Nie Wyrowiński i Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł
zabrakło mieszkańców z gminy, przedstawicieli podziękowali za dobrą współpracę z samorządem
organizacji społecznych i sportowych.
Gminy Chełmża oraz za liczne wydarzenia i
Jednym z punktów uroczystej sesji było imprezy, w których mogli wziąć udział wspólnie
wyświetlenie filmu- prezentacji, który zobrazował z mieszkańcami gminy, z czego jak przyznał pan

Wicemarszałek mogą być tylko dumni. Podczas
sesji miało miejsce również podsumowanie
tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna Wieś”
w którym to gmina w województwie i w
kraju odniosła sukces i została nagrodzona za
projekt w zakresie infrastruktury społecznej
pn.” Remont świetlicy wiejskiej w budynku
pastorówki oraz przebudowa chodnika wraz
z budową kładki dla pieszych w miejscowości
Zelgno”. Dyplomy i nagrody z konkursów
Wójt Jacek Czarnecki oficjalnie przekazał
mieszkańcom Zelgna, na terenie którego
realizowany był nagrodzony projekt. Koniec
roku to czas podsumowań , ale również okazja
do podziękowań i wyróżnień. Po raz pierwszy
w gminie wręczone zostały Wyróżnienia Gminy
Chełmża „Szlachetna Podkowa”. Podziękowania
skierowane zostały również do osób i instytucji,
które bezinteresownie z gminą współpracują i
przyczyniają się do realizacji wielu ciekawych
inicjatyw na rzecz samych mieszkańców. Między
innymi w tym gronie osób podziękowania
odebrali członkowie Gminnej Komisji ds.
szacowania szkód i strat jak powołana została w
gminie w mijającym roku.
KO

Uhonorowani „Szlachetną Podkową”

GRATULACJE DLA WŁODARZY WSI

Wyróżnienie Gminy Chełmża „Szlachetna Podkowa”
przyznane zostało po raz pierwszy w gminie podczas uroczystej
sesji RG podsumowującej w grudniu rok 2012.
Wyróżnienie to przyznawane jest w sześciu kategoriach:
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; Przedsiębiorczość;
Inicjatywa Roku; Aktywna Organizacja /Aktywny Obywatel;
Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego; Promocja
Gminy Chełmża.
Za aktywność społeczną, zawodową, przedsiębiorczość oraz działania
na rzecz promocji wspomnianym wyróżnieniem uhonorowani
zostali: Andrzej Wiśniewski – Gospodarstwo Rolne w Sławkowie
w kategorii Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHR Oddział Kończewice w kategorii
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg w Bielczynach w kategorii Przedsiębiorczość; Gazeta Poza
Toruń w kategorii Inicjatywa Roku; Gimnazjum w Głuchowie
w kategorii Inicjatywa Roku; Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna
Grupa Działania w kategorii Aktywna Organizacja; Marianna
Rolbiecka – mieszkanka Nawry w kategorii Aktywny Obywatel;
Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Najświętszej Marii
Panny Wspomożycielki Wiernych w Nawrze w kategorii Kultura,
sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego; Gazeta Gminy Chełmża
KURENDA w kategorii Promocja Gminy Chełmża.
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Sołtysi to liderzy wsi,
organ
wykonawczy
sołectwa - jednostki
p om o c n i c z e j
gminy.
Wybierają
ich mieszkańcy na
zebraniu
wiejskim.
Sołtys nie działa w
pojedynkę. Wspiera
go rada sołecka i
mieszkańcy. Włodarz
wsi
korzysta
z
ochrony
prawnej,
przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jednym słowem - sołtys to pan
na wiejskich włościach. Uroczysta grudniowa sesja RG Chełmża była okazją
aby podsumować pracę sołtysów i im podziękować.
Wójt Gminy Jacek Czarnecki doceniając pracę sołtysów na rzecz Samorządu
Gminy Chełmża i jego mieszkańców w roku 2012’ przyznał wyróżnienia pięciu
Sołtysom. Specjalne listy gratulacyjne i upominki z rąk Wójta Czarneckiego
odebrały osoby: Ewa Kasprzak – Sołtys Sołectwa Kiełbasin, Katarzyna
Machalewska – Sołtys Sołectwa Strużal, Piróg Franciszek – Sołtys Sołectwa
Grzegorz, Dariusz Podsiedlik - Sołtys Sołectwa Januszewo – Dźwierzno i
Wiesław Wiśniewski – Sołtys Sołectwa Browina.
KO
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Gmina Chełmża

Bilans za 2012 r.
Ludność na 31.12.2012 - 9 781 (Kobiety - 4
918 Mężczyźni 4 863) – w 2012r wzrost o 107
osób
• Urodzeń
102
• Zgonów
96
• Małżeństw 110

Nasadzenia w gminie – łącznie 2.997 szt
drzew, krzewów, bylin (Kiełbasin, Kończewice,
Grzywna, Dźwierzno, Bocień)

Złożone w 2012 wnioski o dotacje do zadań
inwestycyjnych:
• Oczyszczalnie przyzagrodowe (przyznano)
19.12.2011 Rada Gminy przyjęła budżet na
• Odnowa Wsi (Grzywna, Zelgno, Nawra)
2012 rok
• Termomodernizacja
budynku
ul
Planowane dochody 30 641 283- zł
Paderewskiego – RPO
Planowane wydatki 33 901 518- zł
• Renowacja Pałacu w Brąchnówku – Urz
Planowany deficyt
3 260 235- zł
Marszałkowski (przyznano)
Fundusz Sołecki na 2012 rok 358 tys zł
• Budowa drogi w Browinie – „schetynówka”
11 sesji Rady Gminy Chełmża - 113 uchwał
• Adaptacja budynku na cele CIK –
Rady Gminy, 2 wspólne stanowiska Komisji
Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa
• 105 zarządzeń Wójta
Narodowego
• 27 postępowań o udzielenie zamówienia Realizowane zadania i wysokość dotacji:
publicznego
• Budowa oczyszczalni przyzagrodowych • aktywne podmioty gospodarcze 305, w
etap I
(dotacja 980 tys zł)
tym nowe rejestracje – 57, wykreślenie z
• Odnowa wsi Pluskowęsy (311 tys zł)
ewidencji – 52
• Odnowa wsi Głuchowo i Kuczwały - etap
• wpis do ewidencji działalności
I (207 tys zł)
regulowanej - 10
• Budowa kanalizacji – etap II ( 2,230 mln
• wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu
zł)
- 56
• Remont świetlicy Skąpe (50 tys zł),
• ilość przyznanych dodatków
Browina, Bielczyny, Kończewice (po 24,9
mieszkaniowych • decyzji – 69
tys zł)
(wypłacono – 43,8 tys zł)
• Budowa Boiska Orlik w Pluskowęsach
• 93 decyzje o warunkach zabudowy
(833 tys zł)
• 15 decyzji inwestycji celu publicznego
• Montaż instalacji solarnych – RPO (3,415
• wycinka drzew – 410 szt
mln zł)
• 250 zaświadczeń o przeznaczeniu
• Dotacja FOGR do budowy drogi (41 tys
gruntów
zł)
• 52 decyzje o podziale
Łącznie przyznane dotacje na w.w inwestycje
• 56 decyzji o rozgraniczeniu
– 8,9 mln zł
• 5 decyzji o naliczeniu opłaty
planistycznej (na kwotę 21 tys zł )
2010/11 2011/12 2012/13
• 11 decyzji dot opłaty adiacenckiej – 72
Uczniowie
tys zł
do
1059
992
1014
• 39 decyzji o nadaniu nr budynku
subwencji
Szkoły
• Plany miejscowe – uchwalony 1
615
606
624
podstawowe
- w trakcie
12
- przystąpienie
1
Gimnazja
412
361
360
• wypisy, wyrysy z mpzp i Studium 72
Mała
Szkoła
32
25
30
• nadanie nazw ulicom – 6 uchwał
Oddziały
Obrót nieruchomościami gminnymi
106
179
143
„O”
• sprzedaż - 0,1702 ha
• nabycie – 0,1647 ha (droga Orlik,
• przyznane stypendia:
przepompownie)
- im J. Luntkowskiego
- 0,3841 ha (ścieżki pieszo-rowerowe)
I-VI 29 (17 400zł)
- 0,1798 ha (darowizna drogi)
IX-XII
32 (12 800zł)
- 0,1031 ha (zamiana dróg)
- socjalne I-VI - 134 (44 868zł)
• oddanie w użytkowanie wieczyste –
IX-XII - 215 (70 242zł)
0,1945 ha (KR Grzywna)
Łącznie ponad 145,3 tys. zł
• sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
• dofinansowanie kosztów kształcenia
– 1.1218 ha
pracodawcom - 14 uczniów – 89 775 zł
• zamiana gruntów w Dźwierznie
• kontrola obowiązku nauki – 387 uczniów
• wydzierżawionych - 79,5 ha w tym w 2012
• wyprawka szkolna – 112 uczniów (21
r umowy na 5,55 ha
163 zł)
754 decyzje dotyczące zwrotu podatku
Działalność WODKAN Sp z o.o. -m.in.
akcyzowego - ( 894 tys. zł)
• sprzedaż wody – 330 tys. m3
Protokoły dotyczące szkód w wyniku:
• odprowadzanie ścieków – 45 tys. m3
• wymarznięcia – 615 - zakres 12 700 ha
• budowa 835 mb sieci wodociągowej
(obniżony dochód o 10,3 mln zł)
• budowa 28 szt. przyłączy kanalizacji
• gradobicia, huraganu - 71 - 2 900 ha
(obniżony dochód o 4,1 mln zł
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Harmonogram zebrań
wiejskich 2013
Data
04.02
04.02
05.02
06.02
07.02
07.02
08.02
11.02
11.02
15.02
15.02
18.02
18.02
19.02
20.02

Godz.
18.00
15.00
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00
17.00
18.00
18.00
17.00
17.00
18.00
16.00
18.00

21.02

17.00

21.02
25.02
26.02
26.02
28.02
28.02
01.03
04.03
05.03
05.03
06.03
07.03

17.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00
18.00
18.00

Sołectwo
Kończewice
Drzonówko
Windak
Brąchnówko
Liznowo
Bogusławki
Bielczyny
Kiełbasin
Pluskowęsy
Nawra
Strużal
Świętosław
Browina
Kuczwały
Witkowo
Nowa
Chełmża
Mirakowo
Parowa Fal.
Grzywna
Zajączkowo
Głuchowo
Zelgno
Dźwierzno
Dziemiony
Grzegorz
Szerokopas
Sławkowo
Skąpe
K.Bober

Z życia OSP

Czas zebrań
Zgodnie
z
regulaminem
funkcjonowania
Ochotniczych
Straży
Pożarnych na początku każdego roku jednostki
zobowiązane są do
organizacji walnych
zebrań podsumowujących ich działalność za
miniony rok. Zebrania są również okazją do
przygotowania planów i nowych zadań dla
druhów do realizacji na nowy rok.
Harmonogram walnych zebrań poszczególnych
OSP GMINY CHEŁMŻA W 2013 roku
MIEJSCE

DATA

GOGZINA

Kuczwały

12.01

18.00

Skąpe

19.01

18.00

Zelgno

25.01

18.00

Kończewice

1.02

19.00

Grzegorz

2.02

18.00

Zajączkowo
8.02
19.00
Świętosław
16.02
18.00
Szerokopas
23.02
18.00
23.02 odbędą się powiatowe eliminacje z
wiedzy o pożarnictwie w Gminazjum w
Pluskowęsach.
W. Żółtowski
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PLAN NA 2013 ROK
Budżet
jest
najważniejszym
instrumentem działania samorządu i stanowi
podstawę gospodarki finansowej gminy. 18
grudnia 2012 r podczas sesji Rady Gminy radni
jednogłośnie zatwierdzili plan dochodów i
wydatków Gminy Chełmża na rok 2013.
Dokument stwarza szanse rozwoju dla
gminy i poprawy warunków życia mieszkańców
poprzez realizację inwestycji
z udziałem
środków zewnętrznych. Po stronie dochodów
zapisano 29.141.000 zł. Wydatki wyniosą zaś
30.301.000 zł. Kwota 1.160.000 zł deficytu
zostanie sfinansowana kredytem i pożyczką z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Najwięcej pieniędzy z budżetu, bo aż
prawie 11 mln zł trafi na oświatę, a 3.495.100
zł na pomoc społeczną . Na inwestycje
zarezerwowano dokładnie 7.363.541 zł.
Największe zadania inwestycyjne
dotyczą modernizacji dróg oraz realizacji
projektu instalacji solarów. Na zakup i montaż
instalacji solarnych na obiektach prywatnych
i komunalnych planuje się wydać w roku
bieżącym 2.235.246 zł dzięki czemu rozpocznie
się realizację tego oczekiwanego zadania, którego
łączny koszt wyniesie blisko 7 mln zł.
W roku
bieżącym rozpocznie się realizacja trzyletniego
projektu na modernizację dróg gminnych na
łączna kwotę ponad 5 mln zł. W pierwszym
etapie zaplanowano modernizację 10,7 km
dróg a na kolejny etap zostanie przygotowana
dokumentacja. Ponadto zaplanowano wykonanie
remontów na ponad 28 km dróg gruntowych.
W 2013 r w ramach realizacji wspólnie
z Powiatem Toruńskim zadania obejmującego
budowę ścieżek pieszo-rowerowych zamierza

BUDŻET GMINY

się wybudować takie ścieżki w miejscowościach
Sławkowo, Pluskowęsy-Chełmża oraz ChełmżaGrzywna,
Przy realizacji inwestycji zaplanowano
wykorzystanie środków UE w ramach Lokalnej
Grupy Rybackiej RYBAK, Lokalnej Grupy
Działania Ziemia Gotyku, z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, z Regionalnego Programu
Operacyjnego, z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Dzięki tym środkom gmina będzie
realizować takie inwestycje jak: rekultywacja
oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem
terenu w centrum Grzywny, wykonanie
sztucznej nawierzchni boiska w Kuczwałach,
adaptacja pierwszego piętra i poddasza w
budynku dawnej Pastorówki na bibliotekę i
izbę muzealną w Zelgnie, zagospodarowanie
terenu przy Pastorówce w Zelgnie, modernizacja
Poniatówki w Sławkowie, modernizacja
drogi Grzywna Domena, termomodernizacja
budynku gminnego na ul Paderewskiego,
zagospodarowanie terenu w Skąpem oraz nad
Jeziorem Głuchowskim poprzez budowę małej
architektury. Kontynuowane będą również
prace zagospodarowania terenu przy świetlicach
wiejskich – m.in. w Głuchowie, Kończewicach,
Zajączkowie, Bielczynach i Browinie. Prawie 1
mln zł pochłonie budowa 74 przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków.
W tegoroczny budżet wpisane zostały
zadania, których realizacja
kontynuowana
będzie w następnych latach. W roku bieżącym
planuje się wydać 20.000 zł na projekt w zakresie
budownictwa gminnego „Zaprojektuj i wybuduj
– budynki mieszkalne komunalne w zabudowie
bliźniaczej”. W pierwszym etapie opracowany
zostanie projekt na „komunalnego bliźniaka”

KADRA W SZKOŁACH

Dyrektorzy staną do konkursów
Szefom sześciu gminnych placówek
oświatowych kończy się kadencja na
sprawowanych stanowiskach dyrektorskich.
Czy
obowiązki
obecnym
dyrektorom
powierzone zostaną na kolejne lata, okaże się
po przeprowadzeniu konkursów. Ogłoszenie
konkursów na dyrektorów w szkołach
gminnych zaplanowane zostało na miesiąc
luty br.
Przez ostatnie lata w Gminie Chełmża
obowiązki dyrektorów placówek oświatowych
pełnią: Hanna Antkowiak- Dyrektor Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Pluskowęsach; Wojciech
Rosiński – Dyrektor Gimnazjum w Głuchowie;
Maria Kaszyńska – Dyrektor SP im. Ks. Leona
Poeplau w Kończewicach, Hanna Dorenda –
Dyrektor SP w Grzywnie, Iwona Drożyńska
– Dyrektor SP w Zelgnie; Barbara Dunajska
– Dyrektor SP im. Mikołaja Kopernika w
Sławkowie.
Zwykle, gdy dyrektorowi szkoły
kończy się pięcioletnia kadencja, gmina
ogłasza konkurs. Do konkursu może
przystąpić dotychczasowy dyrektor lub inni
kontrkandydaci niekoniecznie, nauczyciele.
Każdy z kandydatów będzie musiał spełnić szereg
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wymagań , które określone zostaną w ogłoszeniu
konkursowym. Wynik konkursu zależeć będzie
od komisji konkursowej, a w tej zgodnie z
przepisami art. 36a ust. 6 ustawy o systemie
oświaty zasiądzie trzech przedstawicieli organu
prowadzącego szkołę, dwóch przedstawicieli
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po
jednym przedstawicielu: rady pedagogicznej,
rady rodziców, zakładowych organizacji
związkowych, przy czym przedstawiciel związku
zawodowego nie może być zatrudniony w szkole,
której konkurs dotyczy.
Na podstawie oferty kandydata ,
komisja podejmie uchwałę o dopuszczeniu
lub odmowie dopuszczenia kandydata do
postępowania
konkursowego.
Komisja
podejmuje również uchwałę o odmowie
dopuszczenia kandydata do postępowania
konkursowego, jeżeli oferta została złożona po
terminie lub nie zawiera wszystkich dokumentów
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, bądź
kandydat nie spełnia wszystkich wymagań
wskazanych w ogłoszeniu konkursu.
Wszystkie te czynności komisja
podejmować będzie bez udziału kandydatów.
Dopiero po ich zakończeniu, przewodniczący
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a wybudowanie budynków przewiduje się w
kolejnych latach. Planuje się również rozpocząć
rozbudowę remizy OSP w Kuczwałach.
Wśród nowych zadań realizowanych przez
gminę uwzględniono system gospodarowania
odpadami
komunalnymi.
Na
zadania
wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach przeznaczono
w budżecie kwotę 600.000 zł. Ponadto w
budżecie Gminy zaplanowano realizację wielu
innych, mniejszych zadań w poszczególnych
sołectwach, finansowanych m.in. w ramach
funduszu sołeckiego, w ramach którego jest
do wydatkowania kwota 386 tys zł. Z kolei dla
gminnej grupy budowlanej planuje się zakupić
samochód, na który w budżecie przeznacza się
kwotę 50.000 zł.
Wójt Jacek Czarnecki w imieniu
mieszkańców podziękował Radzie Gminy za
podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy
Chełmża na 2013 r.
„ - Dokument ten jest kompromisem pomiędzy
sprawami: ulg, podatków, oświaty i inwestycji
w gminie. Budżet jest trudny na stabilne czasy,
a jeszcze trudniejszy do zrealizowania na czasy
obecne. Jednak należy podejmować wyzwania”–
tak tegoroczny budżet ocenia Wójt Czarnecki.
KO

Uwaga !
Wszystkie osoby posiadające
wyroby azbestowe zobowiązane są złożyć
Wójtowi gminy do 31 stycznia każdego roku
informacje o ilości azbestu znajdującego się
na nieruchomości.
W bieżącym roku
obowiązują nowe druki, w których należy
podać numer ewidencyjny działki i obrębu
na której znajdują się wyroby azbestowe.

Informuje się mieszkańców Gminy
Chełmża, że odpady segregowane ( PET,
SZKŁO) w I półroczu 2013r odbierane
będą w miesiącach marzec i czerwiec.
poinformuje ustnie kandydatów o dopuszczeniu
albo odmowie dopuszczenia do postępowania
konkursowego.
Komisja, po rozmowie z każdym
z kandydatów, dokona ich merytorycznej
oceny. Ocenie podlegać w szczególności będzie
przedstawiona przez kandydata koncepcja
funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły.
Komisja wyłoni kandydata na stanowisko
dyrektora, w głosowaniu tajnym. Każdy z
członków komisji dysponuje jednym głosem.
Kandydatem zostaje osoba, która otrzyma
bezwzględną większość głosów obecnych
członków komisji. W przypadku nie wyłonienia
kandydata, komisja może zarządzić kolejne dwa
głosowania lub stwierdzić o nierozstrzygnięciu
konkursu. O zakończonych
wynikach
postępowania konkursowego organ prowadzący
niezwłocznie
powiadomi
przewodniczący
komisji. Wyniki konkursu zatwierdzi ostatecznie
organ prowadzący.
KO

sstr.
tr. 44..

Sprawy obywatelskie
XXI Finał WOŚP

ZAGRALIŚMY W NAJPIĘKNIEJSZEJ ORKIESTRZE ŚWIATA
Jest taki jeden dzień w
roku, kiedy cała Polska jednoczy
się w pomaganiu w ramach
jednej akcji. Tą akcją jest Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Z tegorocznego grania zebrane
środki trafią na sprzęt medyczny dla dzieci i –
po raz pierwszy – dla seniorów.
Bilans zorganizowanej akcji WOŚP
na terenie gminy: Gimnazjum Głuchowo
– 15.894,02 zł; SP Zelgno - 3904,31 zł; SP
Kończewice 5.500,00 zł; Gimnazjum
Pluskowęsy - 660,64zł.
„Dla ratowania życia dzieci i godnej
opieki medycznej seniorów” już od wczesnych
godzin porannych, mimo śniegu i ujemnej
temperatury młodzież ze szkół w Kończewicach,
Zelgnie, Pluskowęsach i Głuchowie w roli
wolontariuszy WOŚP przemierzała wsie w
gminie, ulice i centra handlowe w sąsiednich
miastach. Łącznie udział w akcji brało 73
wolontariuszy. Ich znakiem rozpoznawczym były

puszki i identyfikatory. Muzyka 21 Finału WOŚP
rozbrzmiewała w tym dniu na terenie szkół w
Głuchowie i w Zelgnie. Tutaj dla wszystkich,
którzy przyłączyli się do wielkiej akcji pomocy
czekały ciekawe atrakcje, zabawy i rozrywka.
Atrakcją dla wielbicieli rekreacji był z pewnością
marsz nordic walking. Uczestnicy marszu mieli

do pokonania trasę Chełmża – Głuchowo.
Następnie w głuchowskiej sali sportowej
rozegrane zostały mecze siatkówki z udziałem
trzech drużyn: samorządowców z gminy,
oldbojów Głuchowo i drużyną Pluskowęsy.
Sztuką cyrkową publiczność czarowali uczestnicy
sekcji cyrkowej PIRUET z Chełmżyńskiego
Ośrodka Kultury. Organizatorzy z Głuchowa
zadbali również o ciepły poczęstunek w postaci
grochówki i kiełbaski, a panie a miejscowego
KGW tradycyjnie już serwowały ciasto i kawę.
Dochód z poczęstunku też trafił do puszki
WOŚP.W Zelgnie na scenie w tym dniu grali
mali i duzi. Tańczył „Figielek” z SP Zelgno, zagrał
zespół „ Łozanie” – 60 plus (Jan Kucharczyk,
Krzysztof Wierzbowski, Wiktor Bieliński – grają
razem od 30 lat), a kunszt gry na harmonijce
ustnej pokazał mieszkaniec Gerard Sałatowski
. Zaśpiewał też gość z Płużnicy Bronisław
Jaroszewski.
Jednak 21 finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka
pieniędzy do puszek. To także
licytacje, które odbyły się
w Głuchowie, w Zelgnie i w
Kończewicach
Do
prowadzenia
licytacji w Zelgnie zaproszono:
Patrycję Luntkowską – radną
sołectwa Dźwierzno i Januszewo
oraz Pana Mariusza Fiebelkorna.
Z kolei w Głuchowie do
licytowania zachęcali wspólnie
dyrektor gimnazjum Wojciech
Rosiński i szefowa miejscowego
sztabu WOŚP Maria Bulińska.
Nieco wcześniej, bo 11
stycznia podobna licytacja odbyła
się w SP w Kończewicach.
Perełką licytacji w Zelgnie
okazały się pastele prof. Wiktora Zina. Obraz
wylicytowano za 330 zł. Były też kalendarze,
zestawy kosmetyków, łopata z podpisem Wójta
Gminy, wielki tort Rady Rodziców, serwis
kawowy, kosze ze słodyczami, obrazy i rysunki,
plecaki, sprzęt gospodarstwa domowego i inne
gadżety.

W Głuchowie wśród licytowanych rzeczy
były między innymi
gogle i rękawice
żużlowca Tomasza Golloba, pióro wieczne z
wizytownikiem ufundowane przez Posła Janusza
Dzięcioła czy koszulki
sportowe piłkarza
ręcznego Wojciecha Jurkiewicza. Licytowana
była też sukienka, którą przekazała z własnego
sklepu na tegoroczną WOŚP pani Patrycja
Pardyka – Jaroń. W Kończewicach na licytację
z kolei trafiły koszulka z wizerunkiem Alberta
Einsteina, karty pre-paid banku BPH, czy
wykonana przez absolwenta szkoły- Jakuba
Betchera, koszulka z wizerunkiem M.Monroe.
Po licytacjach po godzinie 20.00 zebrani mogli
podziwiać Światełko do Nieba, które zakończyło
obchody tegorocznej WOŚP. W Zelgnie był to
pokaz fajerwerków, a w Głuchowie w nocne
niebo wzbiły się rozpalone czerwone serca
lampionów.
W wyżej wymienionych szkołach
głównymi organizatorkami ‘Wielkiego Grania”
były: Gimnazjum Głuchowo –Maria Bulińska,
SP Kończewice – Mirosława Pawlikowska, SP
Zelgno – Barbara Wantowska. Organizację 21
Finału WOŚP wspierało w gminie jak co roku
grono hojnych sponsorów.
KO

Edukacja i kultura w szkole

KOŃCZEWICE
UKORONOWANE
Po raz kolejny w SP w Kończewicach odbył się konkurs
na wykonanie koron królewskich. Wzięło w nim udział 46 dzieci
z klas 0-III. Korony wykonane z pomocą rodziców były bardzo
piękne. Jury wybrało 6 najefektowniejszych, a ich autorzy otrzymali
nagrody. Były to plecaki, „Przewodniki dla najmłodszych po
Ziemi Gotyku” opracowane przez pana Piotra Bireckiego oraz
gry edukacyjne. Te ostatnie otrzymali również wszyscy uczestnicy
konkursu. Sponsorem nagród była Fundacja Ziemia Gotyku.
Coroczny konkurs jest przygotowaniem do Święta Trzech Króli
zwanego również Świętem Objawienia Pańskiego.
E.Cz.
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Zmiana systemu gospodarki odpadami

W DRODZE DO ŚMIETNIKA
Krok 1: składamy w Urzędzie Gminy Chełmża deklarację w terminie
do 15 marca 2013 r.
Z dniem 01 stycznia 2012r.
weszła w życie znowelizowana ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, na podstawie której z dniem 01
lipca 2013r. gminy przejmują obowiązki
właścicieli nieruchomości w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych.
W świetle nowych przepisów właściciele
nieruchomości nie będą podpisywać
już umów indywidualnych z zakładem
odbierającym odpady. Umowę
z
przedsiębiorstwem,
które
zostanie
wyłonione w drodze przetargu, podpisze
Gmina Chełmża.
Urząd
Gminy
odpowiedzialny
będzie za odbieranie
i
właściwe
zagospodarowanie
wszystkich odpadów
komunalnych.
Za odbiór posegregowanych odpadów
komunalnych opłata będzie naliczona
w wysokości 25 zł miesięcznie od

gospodarstwa domowego. Osoby, które
nie będą prowadziły segregacji odpadów
zapłacą 50 zł miesięcznie.
Urząd zorganizuje i wskaże mieszkańcom
punkt selektywnego zbierania odpadów tj.
przeterminowanych leków i chemikaliów,
starych
baterii,
zużytego
sprzętu
elektrycznego i elektronicznego i innych.
Wysokość opłaty za wywóz
i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
ustalają
właściciele
nieruchomości na podstawie składanych
deklaracji.
Druk deklaracji dostępny jest na stronie
internetowej
www.gminachelmza.pl
w sekretariacie oraz u sołtysów.
Deklaracje należy wypełnić i dostarczyć
do dnia 15 marca 2013r. do Urzędu
Gminy Chełmża Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska, ul.
Wodna 2.
Deklaracje
podpisuje
osoba
składająca. W przypadku wspólnot i
spółdzielni mieszkaniowych deklarację
składa zarządca nieruchomości lub zarząd

wspólnoty.
W
przypadku
niezłożenia
deklaracji,
wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zostanie ustalona
w drodze decyzji administracyjnej.
Kolejną deklarację należy złożyć, gdy
zmienią się okoliczności mające wpływ
na wysokość miesięcznej opłaty np. w
przypadku
sprzedaży
nieruchomości
lub wyjazdu rodziny za granicę. Termin
zgłoszenia zmian wynosi 14 dni.
Opłata za odbiór i wywóz odpadów
pobierana będzie na podstawie złożonej
w Urzędzie deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie opłatami komunalnymi.
Prawidłowo wypełniona i dostarczona w
terminie deklaracja gwarantuje właściwe
naliczenie opłaty.
Opłaty uiszczane będą miesięcznie,
z góry do 10 dnia każdego miesiąca, którego
dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.
Opłata będzie uiszczana na rachunek
bankowy Gminy Chełmża lub gotówką w
kasie Urzędu.

POLA JASNE WYPEàNIA WàAĝCICIEL NIERUCHOMOĝCI. WYPEàNIAû NALEĩY KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE DUĩYMI DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

zaáącznik do uchwaáy Nr XXVII/213/12
Rady Gminy CheámĪa z dnia 27.11.2012r.

DEKLARACJA O WYSOKOĝCI OPàATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391)
Skáadający:
Formularz przeznaczony dla wáaĞcicieli zamieszkaáych nieruchomoĞci poáoĪonych na terenie
Gminy CheámĪa, na których powstają odpady komunalne.
Termin skáadania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoĞci pierwszego mieszkaĔca lub powstania na
danej nieruchomoĞci odpadów komunalnych. Pierwszą deklaracjĊ naleĪy záoĪyü do dnia 15 marca 2013 r.
Miejsce skáadania: Urząd Gminy CheámĪa, ul. Wodna 2, 87-140 CheámĪa
A.

ORGAN DO KTÓREGO NALEĩY ZàOĩYû DEKLARACJĉ

Wójt gminy CheámĪa
Ul. Wodna 2
87-140 CheámĪa
B. OBOWIĄZEK ZàOĩENIA DEKLARACJI (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
OkolicznoĞci powodujące obowiązek záoĪenia deklaracji:
X

1. pierwsza deklaracja

2. zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian ...... - ...... - ...........)
dzieĔ

miesiąc

rok

C. SKàADAJĄCY DEKLARACJĉ (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
X 1. wáaĞciciel
2. wspóáwáaĞciciel
3. uĪytkownik wieczysty
4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomoĞü w zarządzie
D.

5. inny podmiot wáadający nieruchomoĞcią

DANE SKàADAJĄCEGO DEKLARACJĉ (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
*Dot. wáaĞcicieli bĊdących osobami fizycznymi

X 1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

**Dot. wáaĞcicieli nie bĊdących osobami fizycznymi

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoĞci prawnej

ImiĊ i nazwisko* / peána nazwa**
JAN KOWALSKI
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Zmiana systemu gospodarki odpadami
DANE IDENTYFIKACYJNE
PESEL*
5 3 1

2 0 7

3 5 6 7

0

NIP**
8 7 1 2 4 2 1 0 4 7

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok)*

ImiĊ ojca*
F E LIKS

04 - 12 - 1953

__ __ __ __ __ __ __ __ __

ImiĊ matki*
MARIA

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj POLSKA
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
Gmina
CHEàMĩA
MiejscowoĞü SKĄPE

REGON**

Powiat TORUēSKI

Ulica

Nr domu
65
Poczta
CHEàMĩA
E. ADRES NIERUCHOMOĝCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(NaleĪy wypeániü jeĪeli adres nieruchomoĞci jest inny niĪ adres zamieszkania / adres siedziby)
Gmina
Ulica
Nr domu
CHEàMĩA
LIPOWA
65
Poczta
MiejscowoĞü SKĄPE
Kod pocztowy
87 - 140
CHEàMĩA
LIPOWA
Kod pocztowy 87-140

Nr lokalu
3

Nr lokalu
3

F.

WYSOKOĝû OPàATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
OĞwiadczam, Īe w gospodarstwie domowym, którego dotyczy deklaracja:

1.

Jest zameldowanych

.......5...... osób

2.

Zamieszkuje

3.

Odpady komunalne gromadzone bĊdą w sposób :

……2….. osób
X 1.selektywny 1)

2. nieselektywny

WysokoĞü miesiĊcznej opáaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ........25,00............ zá
(sáownie: ........................................DWADZIEĝCIAPIĉûZàOTYCH..................................................... záotych)
G. ZAàĄCZNIKI DO DEKLARACJI
1. Wykaz osób wchodzących w skáad gospodarstwa domowego.
H. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WàASNE
(zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
Czy nieruchomoĞü wskazana w czĊĞci E niniejszej deklaracji wyposaĪona jest w kompostownik ?
X tak (naleĪy podaü pojemnoĞü) 30.. [m3]
nie
I. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO DEKLARACJĉ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyraĪam
zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opáaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Mając na wzglĊdzie odpowiedzialnoĞü karną wynikającą z art. 233 §1 Kodeksu karnego, potwierdzam wáasnorĊcznym
podpisem prawidáowoĞü danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji.
...SKĄPE 03.03.2013R............................

...............Jan Kowalski.................

(miejscowoĞü i data)

J.

(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

Obligatoryjnie do wniosku skáadamy zaáącznik do deklaracji:
Zaáącznik nr 1
Wykaz osób wchodzących w skáad gospodarstwa domowego
Lp.

ImiĊ i nazwisko

Adres

Nr budynku / Nr lokalu

1

JAN KOWALSKI

SKĄPE

65/3

2

MARIA KOWALSKA

SKĄPE

65/3

3
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HEJ KOLĘDA ,
KOLĘDA...
Tradycja to nasze największe
dziedzictwo, które zobowiązani jesteśmy
przekazywać z pokolenia na pokolenie. To
część naszej kultury. To to, co wyróżnia nas
spośród innych narodów. Tradycją w Zelgnie
są Jasełka , które organizujemy od kilku lat.

Tegoroczne
Jasełka dla całej
społeczności
lokalnej
oraz
rodziców
dzieci uczestniczących w przedstawieniu
Bożonarodzeniowym
zostały wystawione
12
grudnia. Przedszkolacy z Ośrodka
Przedszkolnego Fundacji Ziemia Gotyku w
Zelgnie oraz zespół artystyczny „Gwiazdeczki
z Biblioteczki” z Biblioteki Samorządowej w
Zelgnie, przygotowały wspólnie uroczystość
wigilijną połączoną z występem świątecznym.
Odbyło się spotkanie wigilijne,
podczas którego było wspólne kolędowanie,
występy dzieci, jasełka, pyszny poczęstunek,
dzięki uprzejmości przedsiębiorców z Zelgna i
składanie życzeń. Spotkanie, grą na harmonijce
ustnej umilił nam pan Gerard Sałatowski,
przypominając najpiękniejsze polskie kolędy.
Miła, świąteczna atmosfera udzieliła
się dzieciom i zaproszonym gościom. Świąteczna
scenografia, kolorowe stroje sprawiły, że
rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście
z zainteresowaniem słuchali dzieci, które
wprowadziły wszystkich w szczególny nastrój.
K. Patalon

Rodzinny konkurs szopek w Grzywnie
Tradycyjnie
w grudniu w Szkole
Podstawowej
w
Grzywnie
odbył
się
Rodzinny
konkurs
szopek
bożonarodzeniowych.
Do
XIII
edycji
konkursu
zgłoszono
41 szopek ze szkół z
Kończewic i Grzywny
oraz
z gimnazjum
w Pluskowęsach. W
tym roku autorami
zwycięskich
szopek
są
uczniowie
najmłodszych
klas
(pierwszej i drugiej)
z Grzywny. I miejsce
zajęli
Dominik
i
Kacper Osiak, II – Julia Kozłowska, a III –
Majka Przybysz.
Na wyróżnienie zasługują też urokliwe szopki
Darii Maciejewskiej, Macieja Dąbrowskiego,
Weroniki Wiśniewskiej, Jakuba Załęckiego z
Kończewic, Kacpra Kopruszyńskiego i Darii
Grędzickiej z Grzywny.
Piękno i różnorodność wykonania
szopek można było podziwiać podczas
kiermaszu świątecznego w niedzielę 16 grudnia.
Mieszkańcy Grzywny i okolic mieli możliwość
kupna ozdób świątecznych wykonanych przez
uczniów naszej szkoły. Można było kupić
stroiki różnego kształtu, aniołki z masy solnej,
wyszywane kartki czy przepyszne pierniczki,
babeczki i zwijany makowiec. Dla każdego coś
dobrego.
Uczestnicy ubiegłorocznego
konkursu szopek wzięli udział w „nagrodowej”
wycieczce do Gniezna 22 listopada. Najpierw
zwiedzaliśmy fabrykę bombek choinkowych

„Kadpol”, gdzie poznaliśmy poszczególne
etapy powstawania świecidełek. W sklepiku
mogliśmy kupić wykonane tu ozdoby. Na
koniec zwiedzania każdy uczestnik otrzymał
bombkę ze swoim imieniem.
Pobyt w Gnieźnie był też okazją do zwiedzenia
pięknej katedry.
Wycieczka odbyła się dzięki p. Henrykowi
Olejniczakowi, który od pierwszego konkursu
jest sponsorem naszej Szkoły.
Szopka zwycięzców XII edycji konkursu
wzięła udział w VI Wojewódzkim Konkursie
Szopek Bożonarodzeniowych w Przysieku. W
sobotę 15 grudnia Martyna i Michał Mucha
odebrali dyplom i nagrodę za zajęcie III miejsca
w kategorii szkół podstawowych. Gratulacje!
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom, dzięki którym w
przedświąteczne dni uczniowie i mieszkańcy
wsi
mogli nacieszyć oczy pięknem i
różnorodnością świątecznych cudeniek.
SP Grzywna

Mikołaj zawitał również
w Dziemionach

Pomoc dla Rafała
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych
„Pomocna Dłoń”
z Chełmży prosi o przekazanie 1% dla
swojego podopiecznego Rafała Kwaśniaka
- mieszkańca Nawry,
cierpiącego na
Mózgowe Porażenie Dziecięce.
Zebrane środki pieniężne przeznaczone
zostaną na budowę podjazdu, który w
bardzo dużym stopniu ułatwi Rafałowi
funkcjonowanie w środowisku, gdyż chłopiec
porusza się na wózku inwalidzkim.
1% podatku prosimy przekazywać wpisując
w rozliczeniu podatkowym numer KRS
0000184300 z dopiskiem „dla Rafała
Kwaśniaka”.
Na zdj. Uczestnicy spotkania mikołajkowego zorganizowanego w świetlicy wiejskiej w Dziemionach.
Rada Sołecka

KURENDA
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Wigilia w przedszkolu w Nawrze
W dniu 21.12.2012r w
naszym przedszkolu odbyło się
spotkanie wigilijne dla dzieci
i rodziców.Przybyli rodzice
oraz sołtys Nawry p.Alicja
Glaszka i p.Patryk Szulc -lektor
j.angielskiego.
Podzieliliśmy
się opłatkiem i złożyliśmy
sobie
życzenia
świąteczne
a
następnie
spożywaliśmy
potrawy wigilijne przygotowane
przez mamy. Były pierogi z
kapustą,barszcz,uszka,owoce,
ciasto,kawa i herbata.Przez cały
czas słychać było kolędy.
W pewnym momencie wszedł
do sali “Gwiazdor” z pełnym
workiem paczek dla każdego
radnej, KGW z Nawry oraz p.płk W.Kanieckiemu.
dziecka.Paczki były naprawdę bogate.
Dziękujemy rodzicom i sponsorom - Radzie
Marianna Rolbiecka
Sołeckiej z Nawry, p.Dorocie Kurdynowskiej -

WYJAZD DO FABRYKI OZDÓB
CHOINKOWYCH
W dniu 08 grudnia
2012r.
Koło
Gospodyń
Wiejskich
w
Skąpem
zorganizowało
wyjazd
do
Fabryki Ozdób Choinkowych
„Bolglass”, mieszczącej się w
Gnieźnie.
Głównym
celem
wycieczki
było zwiedzenie fabryki oraz
zapoznanie się z bardzo złożonym
procesem powstawania bombek.
Każdy uczestnik wycieczki miał
również
możliwość
zakupu
bombki z własnym imieniem.
Na
zakończenie
wyjazdu
Z wycieczki wszyscy wrócili zadowoleni, pełni
uczestnicy zwiedzili firmowy
sklep, w którym podziwiali mnóstwo kolorowych wrażeń i nowych wiadomości.
I. Witkowska
i prześlicznych ozdób choinkowych.

OPŁATEK BRACI STRAŻACKIEJ
W ZELGNIE
W sobotę, 15 grudnia spotkały się Ochotnicze
Straże Pożarne z całej Gminy Chełmża na Spotkaniu
Opłatkowym. O godz. 16.00 w Parafii Dźwierzno odbyła
się msza święta w intencji Strażaków. Po niej w Szkole
Podstawowej w Zelgnie rozbrzmiewały kolędy, piosenki i
wiersze świąteczne w programie artystycznym „Gwiazdeczek
z Biblioteczki”(Biblioteka Samorządowa w Zelgnie).
Ksiądz Kapelan Strażaków Zbigniew Koślicki jeszcze raz
wszystkich przywitał i złożył życzenia bożonarodzeniowe,
wprowadził nas tym w nastrój świąt, rozdał opłatek, by się
wspólnie połamać. Zrobiło się bardzo rodzinne- przecież
Strażacy to wielka wspaniała, ofiarna Rodzina !
Potem druhowie zasiedli do stołów zastawionych
wigilijnymi potrawami przygotowanym przez druhny z
OSP Zelgno i Panie z KGW Zelgno.
J.Pawełczyk

KURENDA
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Świąteczny grudzień
w Grzywnie

Miesiąc grudzień w Naszym
ośrodku przedszkolnym w Grzywnie upłynął
pod znakiem przygotowań do Świąt Bożego
Narodzenia. Dzieci z radością opowiadały o
tym jak lubią te święta i co chciałyby otrzymać
od Mikołaja.
Podczas
zajęć
rytmicznych
przedszkolaki poruszały się w rytm znanych
im utworów świąteczno - zimowych. Maluchy
zaangażowały się bardzo w przygotowania
do występu dla rodziców podczas naszego
spotkania wigilijnego. Aktywnie uczestniczyły
w próbach, gdzie recytowały wierszyki i
śpiewały piosenki. Wielką radość sprawiło im
przygotowanie ozdób na choinkę, którą później
wspólnie udekorowaliśmy. Dzieci wykazały się
dużymi zdolnościami plastycznymi podczas
przygotowania prac o tematyce świątecznej.
Wielkie podziękowania należą się
rodzicom, którzy jak zwykle zaangażowali
się w przygotowanie naszej wspólnej Wigilii.
Dziękujemy za pyszny poczęstunek i słodkie
niespodzianki dla naszych pociech.
Anna Dołganiuk

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW,
RENCISTÓW i INWALIDÓW
Zarząd Oddziału Rejonowego
w Chełmży, ul. Rynek Garncarski 3
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU
że w dniu 18 lutego 2013 roku
o godz. 11.00
w drugim terminie o godz. 11.15
w Chełmżyńskim Ośrodku
Kultury, ul. Bydgoska 7
ODBĘDZIE SIĘ WALNE
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO
– WYBORCZE
na które zaprasza
ZARZĄD
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LGR RYBAK

Wspólne inicjatywy

Świąteczny stół z karpiem
W grudniu 2012 r. w siedzibie biura
LGR Rybak w Orłowie odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na
najlepszą potrawę z karpia połączone ze
spotkaniem wigilijnym. Konkurs cieszył się
sporą popularnością. Łącznie do konkursu
zgłoszonych zostało 11 potraw z karpia.
Gminę Chełmża w konkursie reprezentowały
Koła Gospodyń z Browiny i z Zajączkowa.

Panie zaprezentowały po jednej
potrawie. KGW w Browinie prezentowało
potrawę pod nazwą „Karp w zalewie z
pieczarkami, żurawiną i pomarańczą” , a KGW
Zajączkowo potrawę „Karp w śmietanie”.
Obydwie potrawy otrzymały wyróżnienie
i nagrody we wspomnianym konkursie.
Dziękujemy paniom za udział w konkursie i
gratulujemy !

INICJATYWY LOKALNE

Świątecznie w Kiełbasinie

Pachnące pierniki
z Grzywny
Kolejny raz już zaprosiliśmy
panie z KGW w Grzywnie do współpracy.
Tym razem wspólnie piekliśmy świąteczne
pierniki. Dzieci z oddziału przedszkolnego
oraz uczniowie klasy II na pieczenie i
ozdabianie pierników przeznaczyli aż dwa
dni.

Każde z dzieci było odpowiednio
wyposażone w foremki do wykrawania
pierniczków oraz w odpowiedni strój do pracy.
Pod kierunkiem pań z KGW bardzo sprawnie
i z wielkim zaangażowaniem wykrawali i
ozdabiali pierniki, które zostały sprzedane na
KO
naszym corocznym kiermaszu. W tym roku
robiliśmy pierniczki według dwóch receptur
zaproszonych pań. Ponadto nauczyliśmy się
robić ciasteczka cynamonowe. Po zakończeniu
pracy każdy uczestnik warsztatów mógł
skosztować pierniczka i „cynamonka”, gdyż
wszystkim tak ciekła ślinka, że nie sposób
było się powstrzymać. Rodzice chcący odebrać
dzieci po warsztatach, kierowali się prosto do
kuchni, skąd rozchodził się intensywny zapach
pierników, przypominających o zbliżających
się świętach. Warsztaty były realizowane w
ramach programu „Polskie tradycje w oczach
małego dziecka”. Serdecznie dziękujemy pani
Siedleckiej, pani Łazur oraz pani Jesionowskiej.
Klasy III i IV wraz z wychowawczyniami też
piekły smaczne pierniczki.
Anna Klimas,
Anna Kordowska

PODZIĘKOWANIE

Tuż przed świętami Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
gościło między innymi
z warsztatami
rękodzielniczymi
w
„hubertówce”
w
Kiełbasinie. Panie z miejscowego KGW
bardzo chętnie skorzystały z okazji i z wielkim
zainteresowaniem zajęły się przygotowaniem
świątecznych stroików, które udekorowały

KURENDA

wigilijne stoły w domach gospodyń z Kiełbasina.
Warsztaty mogły odbyć się dzięki
udostępnieniu przez miejscowego Proboszcza
Ks. Kan. Piotra Igielskiego sali w parafialnej
hubertówce za co serdecznie w imieniu
uczestniczek
wspomnianych
warsztatów
dziękuje Sołtys Sołectwa Ewa Kasprzak.
KO
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Pragnę podziękować Mieszkańcom
Sołectwa
Kiełbasin za dotychczasową
współpracę, która zaowocowała i została
uhonorowana Wyróżnieniem Wójta Gminy
Chełmża, które miałam okazję osobiście
odebrać z rąk Wójta Jacka Czarneckiego
podczas grudniowej uroczystej Sesji RG
Chełmża w Zelgnie.
Z wyrazami uznania
Sołtys Sołectwa Ewa Kasprzak
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Zelgno. Już po raz dwunasty razem
Święta Bożego Narodzenia to
magiczny czas, na który wielu z nas czeka
z utęsknieniem. Święta to okres, w którym
ludzkie serca biją mocniej, a uśmiech rozwesela
twarze. Czyż nie jest pięknie ujrzeć uśmiech
obdarowanej osoby? To właśnie z myślą o
niepełnosprawnych dzieciach i dorosłych z
Gminy Chełmża, Szkoła Podstawowa w Zelgnie
przygotowała już XII spotkanie integracyjne
w ramach programu „Chcemy być razem”.
Organizatorem tego corocznego spotkania jest
SP w Zelgnie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Chełmży.
Ten wyjątkowy jeden w roku dzień
w tutejszej szkole przesycony jest dobrocią,

miłością,
spokojem,
otwartością na drugiego
człowieka. Nastrój ten
podkreśliła przystrojona
różnokolorowymi
lampkami
i barwną
dekoracją sala spotkania.
To coroczne spotkanie
ma zawsze szczególną
bogatą
oprawę
artystyczną i muzyczną.
W niepowtarzalny klimat
zbliżających się Świąt
Bożego
Narodzenia
starali się wprowadzić

wszystkich uczniowie
szkoły w specjalnym
montażu
słowno
– muzycznym pt.
”Magiczny
czas”.
A
refleksyjne,
świąteczne
utwory
wokalne w wykonaniu
międzyszkolnego
chóru Da Capo i chóru
Młoda
Chełmża,
spowodowały,
że
uczestnicy spotkania
mogli wczuć się w
atmosferę zbliżających

się świąt.
Było naprawdę miło, serdecznie, jak
przystało na prawdziwe spotkanie świąteczne
wśród starych, dobrych przyjaciół. Uczestników
spotkania odwiedził Mikołaj, który obdarował
wszystkich wspaniałymi upominkami, a na
stołach nie mogło zabraknąć w tym dniu potraw
świątecznych i opłatka wigilijnego.
Spotkanie sfinansowane zostało ze środków
Samorządu Gminy Chełmża i banku PKO
BP. Dodatkowo Caritas Toruń obdarował
podopiecznych
GOPS-u
paczkami
ze
słodyczami.
KO

Opłatek w Bielczynach

Szkoła z pomysłem

Poznajemy MOC oszczędzania w SKO

Sposób jest prosty. Kończysz 6 lat –
możesz wstąpić do SKO.
Twoi rodzice wypełniają zgodę a wyznaczony
nauczyciel
prowadzi
twoje
osobiste
elektroniczne konto oszczędnościowe. A Ty,
tylko oszczędzasz.
W Szkole Podstawowej w Zelgnie to
już działa – bierzemy udział w jedynym w Polsce
programie edukacji finansowej, umożliwiającym
najmłodszym dzieciom poznanie zasad działania
usług finansowych w praktyce. 25 października
2012r. dwie panie, Małgorzata KwietniewskaGałczyńska dyrektor oddziału Banku PKO BP

KURENDA

Mieszkańcy Bielczyn 16 grudnia spotkali się w
świetlicy wiejskiej na spotkaniu opłatkowym
zorganizowanym prze Koło Gospodyń
Wiejskich, Sołtysa i Radę Sołecką.
Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały
D.Powaszyńska
w Chełmży i Iwona Drożyńska dyrektor Szkoły się w organizację spotkania.
Podstawowej w Zelgnie podpisały umowę o
działalności SKO.
50 uczniów ma już swoje osobiste konta bankowe.
W imieniu Zarządu Polskiego Związku
Wyznaczamy sobie cel i oszczędzamy.
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału
Za to czeka nas ZYSK. Oprocentowanie jest
Rejonowego w Chełmży serdecznie dziękuję
wyższe niż na rachunkach bieżących naszych
Panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu za
rodziców.
wsparcie finansowe udzielone nam na
Teraz zbieramy. Na koniec roku sprawdzimy
zorganizowanie spotkania opłatkowego z okazji
czy było warto. Bierzemy też udział w różnych
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2013’
konkursach i dostajemy nagrody.
Z wyrazami szacunku
Joanna Warylewska, Mariola Zygarska
Przewodniczący Jerzy Więckowski

Podziękowanie
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Harmonogram imprez sportowych
w Gminie Chełmża na rok 2013”

Sport gminny w 2013 roku
W roku bieżącym dla mieszkańców
Gminy Chełmża zaplanowane zostało łącznie
sześć turniejów sportowych. W sezonie
sportowym 2013 z dyscyplin sportowych
wśród mieszkańców propagowane będą takie
jak tenis stołowy, piłka siatkowa i piłka nożna.
Najbliższy turniej, który zainauguruje
tegoroczny sezon sportowy to Otwarte
Indywidualne Mistrzostwa Gminy Chełmża
w Tenisie Stołowym, które odbędą się już w
dniu 27 stycznia br. w sali sportowej SP w
Kończewicach. Tradycyjnie już harmonogram
gminnych
imprez
sportowych
zamyka
Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej w Głuchowie,
który zaplanowany został na 01 grudnia br.
Organizacją i przeprowadzeniem wspomnianych
imprez zajmie się Gminny Organizator
Sportu p. Marcin Sadowski. Coroczne gminne
imprezy sportowe finansowane są ze środków
samorządu gminnego. Organizację niektórych
z nich wspierają również prywatni sponsorzy.
Dodatkową ofertę spotkań sportowych
w
roku 2013 w sezonie wiosna – lato – jesień
zaproponują mieszkańcom gminy również
animatorzy sportu w obiektach sportowych
ORLIK 2012’ w Grzywnie i w Pluskowęsach.
KO

Lp.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

1.

Otwarte Indywidualne
Mistrzostwa Gminy Chełmża w
Tenisie Stołowym.

27.I. 2013

Kończewice

2.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Wójta Gminy Chełmża.

03.II. 2013

Kończewice/
Głuchowo

3.

GminnyTurniej Piłki Nożnej
6-cio osobowej.

30.VI. 2013

Grzywna

4.

IX Wielki Turniej Siatkówki
Plażowo- Rekreacyjnej.

22.VI.2013

Zalesie

5.

Gminny Turniej Siatkówki
Plażowej.

14.VII. 2013

Zalesie

6.

Mikołajkowy Turniej Piłki
Halowej.

01.XII. 2013

Głuchowo

Gminny Organizator Sportu zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie.
Gminny Organizator Sportu
Marcin Sadowski
Kontakt - 605 139 796
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