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Świąteczna oferta CIK-u

Oferta wielkanocna proponowana
przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża co roku cieszy się dużym
zainteresowaniem
wśród
mieszkańców
gminy. W tym roku odbył się cykl wędrujących

warsztatów rękodzielniczych pn. „Tradycja i
pisanki” adresowane do dzieci i młodzieży ze
szkół gminnych. Podobne spotkania odbyły się
z mieszkańcami w świetlicach wiejskich i w sali
UG Chełmża.
KO

SAMORZĄD GMINNY
OFERTA DLA ROLNIKÓW
Jeżeli młodzi rolnicy z gminy szukają
sposobów na oszczędności w prowadzonym
gospodarstwie to gmina proponuje im
utworzenie grupy zakupowej. Lista zgłoszeń
otwarta jest do 15 kwietnia br.
Patrz str. 5

GMINNE ŚWIĘTO PAŃ
Tradycyjnie 8 marca w gminie
obchodzony był Gminny Dzień Kobiet. Udział w
spotkaniu wzięły licznie przybyłe do Sławkowa
panie z gminy i zaproszeni goście. Było wiele
życzeń dla wszystkich przedstawicielek płci
pięknej. Następnie panie wysłuchały koncertu
rozrywkowo – kabaretowego poświęconego „od
deski do deski”… kobietom z ”Męskiego Punktu
Widzenia”.
Patrz str. 10

Na zdj. Młodzież z Gimnazjum w Pluskowęsach uczestnicząca w warsztatach świątecznych zorganizowanych przez CIK Gminy Chełmża.

WIOSNA Z REKREACJĄ
Już w kwietniu ruszają pierwsze
inicjatywy związane z rekreacją i sportem. W
programie: wyjazd rekreacyjny, wycieczki piesze
i rowerowe. Zapisy i wszelkie zapytania należy
kierować do gminnego koordynatora projektu
pod nr tel. 787965248.
Patrz str.14

ŚWIĄTECZNY KONKURS KURENDY
Redakcja
KURENDY
zaprasza
czytelników do udziału w wielkanocnym
konkursie fotograficznym. Nagrodę funduje
lokalny przedsiębiorca.
Patrz str. 16

Takie stroiki swiąteczne udekorują niejeden rodzinny stół w Gminie Chełmża.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca
oraz samych sukcesów
Mieszkańcom Gminy
składają
Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki
i Przewodniczący RG
Chełmża
Janusz Iwański

Samorządowy serwis informacyjny

Sesja Rady Gminy - Honory dla gości
Gośćmi XXX sesji Rady Gminy Chełmża
w dniu 28 lutego br. byli wyróżniający
się sportowcy ze szkół w gminie i klubów
sportowych. Specjalny list gratulacyjny za
15 lat pracy na rzecz Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów otrzymał
przybyły na sesję pan Jerzy Więckowski.

Wójt Gminy Jacek Czarnecki i
Przewodniczący RG Janusz Iwański wspólnie
wręczyli sportowcom podziękowania za
osiągnięcia sportowe i promowanie Gminy
na szczeblu ponadlokalnym. W gronie
uhonorowanych sportowców przybyłych na
sesję byli:
Aleksandra Buller – uczennica
kl. VI SP w Grzywnie, Paulina Owczarczyk
– uczennica kl. VI SP im, ks. Leona Poeplau w
Kończewicach, Natalia Paziewska – uczennica
klasy III Gimnazjum w Głuchowie, Miłosz

Kłusek – uczeń kl. III Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Pluskowęsach, Klaudia
Słumska – uczennica kl.I w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Pluskowęsach, Marcin
Wojciechowski - Klub Sportowy „SOKÓŁ
GRZYWNA”, Mateusz Jałocha - Klub
Sportowy „SOKÓŁ GRZYWNA”, Radosław
Łagodziński - Klub Sportowy
Gminy Chełmża CYKLON.
Pozostali
sportowcy
typowani do podziękowania
to:
Aleksandra
Olech
– uczennica kl. V SP
w
Zelgnie,
Sebastian
Ostrowski – Klub Sportowy
Gminy Chełmża CYKLON i
Janusz Ewert - Klub Sportowy
Gminy
Chełmża
CYKLON.
Dzięki wytrwałości, zapałowi
i ciężkiej pracy wyróżnieni
sportowcy udowodniają młodym
mieszkańcom gminy, jak można
wiele osiągnąć i być dostrzeżonym
poprzez własne i zespołowe
sukcesy sportowe zarówno na szczeblu gminnym
jak i ponadlokalnym.
Nagrodzonych sportowców wyróżnia wachlarz
dyscyplin sportowych. Są to piłka nożna, piłka
ręczna, piłka siatkowa i koszykowa, unihokej,
tenis stołowy i lekkoatletyka. To mistrzowie
i wicemistrzowie powiatu toruńskiego w
zawodach zespołowych lub indywidualnych.
Niektórzy z nich, to zawodnicy reprezentujący
barwy klubów sportowych.
Sesja stała się również okazją, aby

podziękować panu Jerzemu Więckowskiemu,
który przez 15 lat przewodniczył jednej z
największych organizacji społecznych jaką
jest Chełmżyński Oddział Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Gminne
władze samorządowe bardzo ceniły sobie
dotychczasową współpracę z organizacją,
która w gronie członkowskim skupia również
mieszkańców z gminy. W dowód uznania pan
Więckowski otrzymał specjalny list gratulacyjny,
który w obecności radnych i gości wręczyli
Wójt Gminy i Przewodniczący RG Chełmża.
Pan Jerzy Więckowski nie pozostając dłużny
swoim przedmówcom również dziękował
za dotychczasową współpracę z gminą i jej
władzami, którą zamierza nadal kontynuować.
Pan Więckowski jest osobą zaangażowaną na
rzecz Stowarzyszenia Budowy Kopca Ziemia
Polaków w Kończewicach ( jest Członkiem
Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia).
KO

ROLNICTWO

Materiał siewny z dopłatą

Wniosek o przyznanie dopłaty
powinien być złożony w terminie od 15 stycznia
do 25 czerwca 2013 roku, we właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
producenta rolnego oddziale terenowym Agencji
Rynku Rolnego.
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
wynoszą:
100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek
zbożowych i pastewnych,
160 zł – w przypadku roślin strączkowych,
500 zł – w przypadku ziemniaków.
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny
następujących gatunków roślin:
pszenica zwyczajna, żyto, jęczmień, pszenżyto,

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie
Mieszkańcom Sołectwa
Pluskowęsy
Składa
Radny Henryk Fałkowski
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owies; łubin (żółty, wąskolistny, biały), groch
siewny, bobik, wyka siewna;
ziemniak.
Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone
na przedplon lub poplon.
Na podstawie Biuletynu Internetowego
KPODR - Aktualności

DZIELNICOWI
W GMINIE
sierż. szt. Paweł Błaszczak
tel. 56 675 19 20
kom. 695 880 154
Bielczyny, Bocień, Drzonówko, Dziemiony,
Dźwierzno, Grzegorz, Grzywna, Januszewo,
Kiełbasin, Kuczwały, Liznowo, Mirakowo,
Morczyny, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Skąpe,
Sławkowo, Strużal, Szerokopas, Świętosław,
Witkowo, Zajączkowo, Zalesie, Zelgno, Zelgno
Bezdół.
asp. Radosław Gajek
tel. 56 675 19 18
kom. 695 880 142
Browina, Bogusławki, Głuchowo, Windak,
Nawra, Kończewice, Parowa Falęcka.
mł. asp. Marcin Michałek
tel. 56 675 19 19
kom. 695 881 314
Brąchnówko
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Informacja dla odbiorców wody

WODKAN
ZMIENIŁ SIEDZIBĘ
Zakład Usług Komunalnych
WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej
Chełmży uprzejmie informuje odbiorców
wody, że Biuro Obsługi Klienta zostało
przeniesione na ul. Paderewskiego 11 (budynek po byłych ZDZ, obecnie mieści się
tutaj również Straż Gminna, Przedszkole
Gminne oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej) - II piętro.
Wszelkie sprawy związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków oraz
wpłaty za wodę i ścieki załatwić można na
ul. Paderewskiego 11.
Jednocześnie informujemy, że z Biurem
Obsługi Klienta można kontraktować się
pod numerem telefonu 531 722 700 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 7:0015:00, wtorek 7:30-15:30. W pozostałych
godzinach pod numer 609 799 164.
M. Gumiński
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Radna na dyżurze

WYSŁUCHA I POMOŻE
Jeśli mieszkańcy wsi Januszewo i
Dźwierzno chcą o coś zapytać swoją Radną
Patrycję Luntkowską albo też podzielić się
z nią swoim problemem, to mają ułatwione
zadanie. Przynajmniej raz w miesiącu pani
Radna oczekuje na swoich mieszkańców w
świetlicy wiejskiej w Dźwierznie.
O terminach swoich dyżurów Radna informuje
mieszkańców na bieżąco za pomocą plakatów.
Takie dyżury to dobry pomysł.
- „Uważam, że takie spotkania są potrzebne i
zdają egzamin – twierdzi Patrycja Luntkowska.

Idea dyżurów zrodziła się krótko po wyborach w
2010 roku. Jest to według mnie idealny sposób, by
poznać wszelkie problemy Mieszkańców Sołectwa
i próbować je rozwiązywać na bieżąco”.
Z frekwencją na dyżurach bywa różnie.
„- Na jednym z ostatnich dyżurów oferowałam
swoją pomoc przy wypełnianiu deklaracji na
odbiór odpadów komunalnych. Zainteresowanie
Mieszkańców Sołectwa Januszewo – Dźwierzno
było na tyle duże, że poprosiłam o pomoc Sołtysa
– Dariusza Podsiedlika” – mówi Radna Patrycja
Luntkowska.
KO

Inwestycje gminne

Drogi i solary
Z wiosną czas na drogi
Wraz ze sprzyjającą wiosenną aurą
rusza w gminie ponad trzy milionowa inwestycja drogowa pn. „Modernizacja i remonty dróg
gminnych wraz z pracami towarzyszącymi w latach 2013 ÷ 2015”. Roboty remontowe wykonane
zostaną na łącznie prawie 39 km dróg gminnych
i wewnętrznych. Inwestycja obejmie remont
siedmiu odcinków dróg gminnych i jednej drogi
wewnętrznej w technologii powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami na
odcinku o łącznej długości 10,468 km, remont
czterdziestu dwóch odcinków dróg gminnych i
wewnętrznych o nawierzchni gruntowej o łącznej
długości 28,310 km. Remonty te polegać będą na
uzupełnieniu istniejącej nawierzchni mieszanką
sortowanych kruszyw drogowych. Roboty drogowe wykona Zakład Drogowo – Budowlany
S.C. K. Wilczyński i M. Wilczyński z Rogowa.
Inwestycja kosztować będzie gminę 3.118.540 zł.
Dodatkowo w ramach odrębnej umowy z fir-

mą YUCON Sp. z o.o. z Zelgna gmina zamierza
przygotować ok. 6 tys. ton materiału budowlanego pod drogi w gminie. W tym celu za prawie
87.000 zł firma wykona usługę transportu i kruszenia gruzu budowlanego.
SOLARY - przetarg wyłoni wykonawcę
Z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm budujących instalacje solarne spotkał
się przetarg gminny na realizację inwestycji w
ramach projektu „ Zwiększenie wykorzystania
energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. Z dniem 21 marca br. upłynął
termin składania przez zainteresowane firmy
ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęło aż
13 ofert. Najtańsza zaproponowana oferta na
budowę solarów w gminie jest w cenie brutto
4.885.843,85zł. Z kolei najdroższa oferta wyceniona została na kwotę 7.143.199,28zł. Gmina na
to zadanie ma zarezerwowane w budżecie środki
w wysokości 6.555.000 zł. Na chwilę obecną nie

Skład Rady Gminy
uzupełniony

W niedzielę 3 marca br. mieszkańcy
sołectw Mirakowo i Kiełbasin wzięli udział w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Chełmża w okręgu wyborczym nr 9 ( granice
okręgu: Mirakowo, Kiełbasin). Udział w
wyborach na 523 wyborców uprawnionych do
głosowania wzięło 268.
Największą liczbę głosów ważnych
wyborcy oddali na kandydaturę Kopik
Magdaleny ( Lista nr 2 – KWW „WSZYSCY
RAZEM”). Kandydatura pani Kopik Magdaleny
uzyskała 91 głosów poparcia. Kolejne
kandydatury uzyskały następującą ilość głosów:
Piątkowska Hanna Małgorzata ( Lista nr 1 –
KWW HANNY PIATKOWSKIEJ) – 70 głosów,
Nowak Danuta Apolonia ( Lista nr 3 – KWW
SAMORZĄDNI) – 31głosów, Kasprzak Ewa
Marta ( Lista nr 4 – KWW „NASZA WIEŚ”) –
31 głosów.
KO
jest jeszcze znany wykonawca w/w inwestycji. W
najbliższym czasie komisja przetargowa ( wymaga tego procedura przetargowa) dokona weryfikacji i oceny wszystkich złożonych ofert oraz
wystąpi do oferentów z wyjaśnieniami lub uzupełnieniami do złożonych ofert. Projekt gminny
„Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej
w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” obejmie
montaż 549 szt. zestawów solarnych na budynkach odbiorców indywidualnych oraz 14 szt.
na budynkach użyteczności publicznej. W roku
2013r. zaplanowano wykonać 188 szt. zestawów,
natomiast pozostałą ilość w 2014r.
KO

Kalkulowane stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych
na przykładzie ościennych gmin
Jednostka
samorządu
terytorialnego

Sposób
naliczania
opłaty

1.

Gmina Łubianka

od gospodarstwa
domowego

2.

Gmina Łysomice

od gospodarstwa
domowego

3.

Gmina Chełmża

4.

Gmina Płużnica

L.p.

5.
6.
7.

Gmina Kowalewo
Pomorskie
Gmina Papowo
Biskupie
Gmina Lisewo

od gospodarstwa
domowego
od osoby
od osoby
od gospodarstwa
domowego
od gospodarstwa
domowego

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

gosp. 1 osobowe - 15,00 zł
gosp. 2 osobowe – 26,00zł,
gosp. 3-5 osób - 34,50 zł,
gosp. 6 i więcej osób – 47,00 zł
gosp. 1-2 osób - 28,00 zł
gosp. 3-5 osób – 32,00zł,
gosp.6 i więcej osób - 36,00 zł,

gosp. 1 osobowe - 22,50 zł
gosp. 2 osobowe – 39,00 zł,
gosp. 3-5 osób - 51,75zł,
gosp. 6 i więcej osób – 70,50 zł
gosp. 1-2 osób - 56,00 zł
gosp. 3-5 osób – 64,00zł,
gosp.6 i więcej osób - 72,00 zł,

25,00 zł

50,00 zł

8,00 zł

16,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

33,00 zł

50,00 zł

33,00 zł

50,00 zł

Na przełomie marca i kwietnia 2013r. zostanie opublikowana broszurka informacyjna dotycząca selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Broszurka będzie dostępna w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, w bibliotekach oraz u sołtysów.
A.Krupska
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WIEŚCI Z SOŁECTW

Świetlice wiejskie z regulaminem
Na spotkanie informacyjne w
dniu 13.03.br przybyli do Urzędu Gminy w
Chełmży opiekunowie świetlic wiejskich w celu
zapoznania się z zasadami funkcjonowania
tych placówek. Z regulaminem świetlic
wiejskich w Gminie Chełmża, który
obowiązywać zaczął od 4 lutego br. zapoznała
przybyłych na
spotkanie opiekunów
Sekretarz Gminy Ewa Pudo. Na terenie gminy
w każdym z sołectw, oprócz Bogusławek
funkcjonuje świetlica wiejska. Mimo tego, że
świetlice nie są wszystkie jednakowe i różnią
się standardem przystosowania do użytkowania
i wyposażeniem, to w każdym z tych obiektów
obowiązują jednakowe zasady korzystania z
nich. Reguluje to jeden i ten sam dokument –
Regulamin świetlicy wiejskiej. Różnice są tylko
w kosztach wynajmu świetlic, które wcześniej już
mieszkańcy sami ustalili.
Świetlice służą przede wszystkim
mieszkańcom jako miejsce spotkań integrujących
społeczność lokalną, ale również są odpłatnie
wynajmowane na organizację spotkań i imprez
okolicznościowych. Mieniem tym administruje
Sołtys lub osoba upoważniona przez Zebranie
Wiejskie czyli tzw. opiekun świetlicy. Wskazani
opiekunowie świetlic w poszczególnych
sołectwach upoważnienie do zarządzania tym
mieniem nabyli podczas ostatnich zebrań

wiejskich,
gdzie
na każdym z nich
mieszkańcy w sprawie
wyboru
opiekuna
świetlicy
podjęli
odpowiednią uchwałę
Zebrania Wiejskiego.
Regulamin
dokładnie
określa,
kto może bezpłatnie
lub odpłatnie i na
jakich
warunkach
korzystać ze świetlic w
Gminie Chełmża. W
regulaminie są również
dokładnie
określone
obowiązki opiekuna. Do
obowiązków opiekuna
będzie na stronie www i pojawi się także w
należy między innymi współpraca z Radą Sołecką
lokalnej prasie.
i Sołtysem, dbanie o czystość obiektu i terenu do
KO
niego przyległego, dbanie o sprzęt i wyposażenie
znajdujące się w świetlicy oraz udostępnianie
jej zgodnie z prowadzonym harmonogramem NOWY PRODUKT W PROMOCJI
wynajmów. Regulamin określa dokładnie zasady
korzystania ze świetlicy.
W związku ze zbliżającym się okresem
wynajmów świetlic, jeszcze w miesiącu kwietniu
br. przygotowana zostanie specjalna oferta
promująca świetlice wiejskie, która dostępna

Karta Rabatowa
Młodego Rolnika

GRUPY PRODUCENCKIE

HODROL OD 14 LAT
Spółdzielcze
Zrzeszenie
Marketingowe Rolników Indywidualnych
„HODROL” w Skąpem podsumowało już
14 rok swojej działalności. W Spółdzielni
zrzeszonych jest obecnie 61 członków. Rok
2012 Spółdzielnia zakończyła z zyskiem netto
4.163,11 zł.
Tytułem udziałów członkowskich
Grupa posiada fundusz udziałowy w
wysokości 12.200 zł oraz fundusz zasobowy
na kwotę 106.240 zł. Spółdzielnia nie
posiada żadnych zobowiązań kredytowych
i wobec swoich kontrahentów. Grupa
prowadzi stałą sprzedaż pasz i dodatków do
pasz oraz nawozów w które zaopatrują się
członkowie. Sprzedaż żywca Grupa prowadzi
w porozumieniu z Zakładami Mięsnymi
„SKIBA”. W roku 2012 sprzedanych zostało
przez grupę do SKIBY łącznie 6 923 sztuk
tuczników. Wśród rolników hodowców
trzody są rekordziści. Jeden z rolników
odstawił do punktu skupu ponad tysiąc sztuk.
W minionym roku grupie udało się osiągnąć
największy w dotychczasowej działalności,
czyli rekordowy wskaźnik mięsności na
poziomie 55,3%. Podobnie było z masą , która
średnio dla półtuszy wyniosła 92 kg.
Poza swoją podstawową działalnością grupa
uczestniczy w wielu innych przedsięwzięciach,
które stara się wspierać finansowo. Tylko
w roku minionym Spółdzielnia wsparła
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finansowo przedszkole w Skąpem i już
tradycyjnie Konkurs Wiedzy Rolniczej
w Łubiance. W roku bieżącym przypada
dokładnie 15 lat jak Spółdzielnia prowadzi
swoją działalność na obszarze sześciu gminy:
Gmina Chełmża, Miasto Chełmża, Łubianka,
Papowo Biskupie, Łysomice, Lisewo. Grupę
inicjatywną przed 15 laty utworzyło 14
rolników ze Skąpego i Bielczyn.
Zebranie założycielskie odbyło się dokładnie
23 listopada 1998 roku w Skąpem w Barze nad
stawem na którym przyjęto nazwę, statut oraz
wybrano władze Spółdzielni.
„- Udało się nam stworzyć dobrze
zorganizowaną Grupę producencką, która
działa nie tylko w obszarze rynku trzody
chlewnej, ale również wspiera społeczne
inicjatywy wiejskie” – podsumowuje
działalność grupy jej prezes Stanisław
Domański.
Od początku działalności Grupa
ukierunkowana jest na produkcję trzody
chlewnej i działania przez które z jednej
strony ma wpływ na rynek jako dostawca
trzody chlewnej, a z drugiej jako odbiorca
produktów do produkcji rolnej.
W roku 2005 Grupa została wyróżniona przez
Wójta Gminy Chełmża za wspieranie inicjatyw
gospodarczych rolników zmierzających do
tworzenia źródeł dochodu i rynku zbytu w
rolnictwie.
KO
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Karta rabatowa Młodego Rolnika –
to nic innego jak zespół ulg na zakupy, usługi
i doradztwo dla młodych rolników z Gminy
Chełmża w wieku do 40 roku życia włącznie.
Stanowi ona przywilej i udogodnienie dla
odbiorców tego produktu. Pomysłodawcą
tego produktu jest Wójt Gminy wspólnie z
Gminną Komisją Rady Gminy ds. Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska i
z PHP FRANK w Chełmży.
Karty wydane zostały rolnikom obecnym na
spotkaniu szkoleniowo - informacyjnym w
dniu 07.03.br w Grzywnie. Dla tych rolników
karta uruchomiona zostaje
w punktach
uczestniczących w programie od dnia 15
marca br.
Pozostali Młodzi Rolnicy, którzy są
zainteresowani stać się posiadaczem takiej
karty proszeni są o jej odbiór w UG Chełmża
pok. nr 7 do 15 kwietnia br.
Jakie daje uprawnienia?
Karta Młodego Rolnika upoważnia
do zniżkowych zakupów i usług w punktach,
które obecnie przyłączyły się do programu.
Obecnie przyłączyło się 15
prywatnych
przedsiębiorców, oferujących zniżki na swoje
usługi.
KO
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MŁODZI ROLNICY PO SZKOLENIU
Karta rabatowa i
tworzenie grup zakupowych
– to dwa nowe produkty,
które zostały przygotowane
i zaprezentowane młodym
rolnikom z gminy przez
organizatorów
spotkania
szkoleniowo – informacyjnego
w dniu 07.03.br w Grzywnie.
Rolnicy
uczestniczący
w
spotkaniu mieli okazję również
wysłuchać półtoragodzinnego
wykładu na temat wiosennego
nawożenia zbóż i rzepaku
ozimego, który poprowadził
prof. dr hab. Witold Grzebisz z
Na zdj. od lewej Krzysztof Ziółkowski i Tomasz Sobczyński z
Uniwersytetu Przyrodniczego
rowerami od firmy Bioetanol AEG w Chełmży.
w Poznaniu. Spotkanie z uwagi
sponsorów. Organizatorami spotkania byli Wójt
na prezentację ofert kilku
firm miało również charakter informacyjno- Gminy Jacek Czarnecki, Komisja Rady Gminy
handlowy. Swoją aktualną ofertą handlową ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
próbowali zainteresować między innymi Środowiska i PHP FRANK w Chełmży.
Oprócz wiedzy i informacji jakie
udało się rolnikom zdobyć podczas
spotkania niektórzy do domu wyjechali
z upominkami. Spotkanie zakończyło
losowanie
nagród
ufundowanych
przez współorganizatorów i sponsorów
spotkania. Rolnik Mariusz Jasiński
z Bogusławek w losowaniu nagrody
głównej ufundowanej przez BS Brodnica
Oddział w Chełmży stał się właścicielem
wielofunkcyjnej kosiarki. Z kolei
rowerami ufundowanymi przez Firmę
Bioetanol AEG w Chełmży wyjechali
dwaj młodzi rolnicy: Tomasz Sobczyński
Na zdj. od lewej Monika Łapczyńska - doradca
z Drzonówka i Krzysztof Ziółkowski z
bankowy, Mariusz Jasiński i dyrektor Banku BS w
Bogusławek. Wśród nagród rozlosowane
Chełmży Krzysztof Zduński
zostały jeszcze dwa bony towarowe na
PHP FRANK w Chełmży, które z rolnikami kwotę 200 zł ( PHP FRANK w Chełmży), dwie
współpracuje już od 25 lat i Zakład HR Strzelce nagrody rzeczowe (Bank Zachodni WBK),
proponując nowości w obrocie kwalifikowanym dwie wiertarki ( ABT MOTOR Chełmża) i bon
materiałem siewnym. Spotkanie zakończyło towarowy na 200 kg kwalifikowanego materiału
rozlosowanie wśród obecnych rolników nagród siewnego ( IHR Strzelce Odz. Kończewice).
ufundowanych przez współorganizatorów i
KO

KRUS - dzieciom
rolników
W okresie wakacji 2013 roku KRUS
zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1200
dzieci rolników uprawnionych do świadczeń
Kasy.
W
województwie
kujawskopomorskim z rehabilitacji będzie mogło
skorzystać 68 dzieci z chorobami układu
oddechowego i układu ruchu urodzonych w
latach 1998 – 2006. Turnusy rehabilitacyjne
zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji
Rolników w: Świnoujściu (w okresie od 11 do
31 sierpnia, dot. dzieci ze schorzeniami układu
oddechowego) i Jedlcu ( w okresie od 8 do 28
lipca, dot. dzieci ze schorzeniami układu ruchu).
Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna
odpłatność za pobyt dziecka na takim turnusie
wynosi 200zł + koszty podróży (wg obowiązującej
taryfy PKS i PKP 2kl. w obie strony). Transport
dzieci zapewni KRUS.
Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych
mają zapewnione całodzienne wyżywienie,
całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz
indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę
nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra
pedagogiczna.
Pierwszeństwo w skierowaniu na
turnusy mają dzieci, w stosunku do których
powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność
skutkującą prawem do wypłaty zasiłku
pielęgnacyjnego. Na turnusy rehabilitacyjne
nie zostaną zakwalifikowane dzieci posiadające
przeciwwskazania medyczne.
Więcej informacji udzielą pracownicy komórek
ds. prewencji i rehabilitacji w Bydgoszczy
(52/34-15-261), Grudziądzu (56/34-61-241)
i we Włocławku (54/23-33-356). Wnioski od
zainteresowanych rolników przyjmują wszystkie
jednostki terenowe Oddziału, po uprzednim
wypełnieniu
skierowania
przez
lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza
specjalistę do dnia 10 czerwca na układ ruchu i
do30 czerwca br. na układ oddechowy.
Informacja pozyskana za pośrednictwem
OR KRUS w Bydgoszczy

UŁATWIAMY START MŁODYM ROLNIKOM

Czy w gminie znajdą się młodzi
rolnicy, którzy zdecydują się na grupowy
zakup energii lub zechcą wspólnie przystąpić
do zakupu ubezpieczeń rolnych w formie
grupowej– to zagadnienia, do których
próbowano przekonać młodych gospodarzy
podczas spotkania w Grzywnie. Młodzi
rolnicy, którzy zdecydują się na utworzenie
którejś z grup zakupowych nie poniosą z tego
tytułu żadnych kosztów. „- Jestem przekonany,
że młodzi szybciej i chętniej wchodzą w nowe
programy pilotażowe z doświadczeń których będą
mogli później skorzystać inni” – mówił podczas
spotkania do przybyłych młodych rolników z
gminy Wójt Jacek Czarnecki.
Rolnicy powinni wiedzieć, że istnieje możliwość
zakupu energii poza spółką dystrybucyjną, na
której terenie znajduje się siedziba odbiorcy.

KURENDA

Przykładowo rolnik z gminy Chełmża może
zawrzeć umowę handlową ze sprzedawcą
energii elektrycznej z terenu Śląska. Dostawę
prądu nadal jednak będzie realizowała lokalna
spółka dystrybucyjna ENERGA OPERATOR,
pobierając za świadczenie tej usługi opłatę
dystrybucyjną.
Jednak jak się okazuje, w praktyce
funkcjonowania
polskich
gospodarstw
efektywność zarządzania kosztami energii
elektrycznej nie jest traktowana priorytetowo. W
ramach poszukiwania oszczędności wiodącym
kierunkiem przedsięwzięć jest obniżenie
energochłonności produkcji. „- W nowocześnie
zarządzanych gospodarstwach obniżenie zużycia
i ceny jednostkowej energii elektrycznej to
działania komplementarne, a każda oszczędność
na koszcie energii jest istotna z punktu widzenia

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

minimalizacji jednostkowych kosztów produkcji”
– przekonywał młodych rolników podczas
spotkania Prezes Zarządu Pomorskiej Grupy
Konsultingowej S.A. w Bydgoszczy Andrzej
Maciejewski. Podobnie w przypadku zakupu
ubezpieczeń rolnych w formie grupowej przy
dokładnym wyborze określonego wariantu oraz
Ubezpieczyciela można spróbować obniżyć
w gospodarstwie i te koszty. Na podstawie
specjalnej prezentacji te zależności podczas
spotkania obecnym rolnikom objaśnił Robert
Kożuchowski z INTER BROKER Sp. z .o.o. w
Toruniu.
Chętni rolnicy do utworzenia grupy
zakupowej w w/w obszarze proszeni są o
kontakt z UG Chełmża, pok. nr 7 lub pod nr
telefonu 56 675 60 76 wew. 43 w terminie do
15 kwietnia.
KO
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Zdrowych, radosnych
Świąt Wielkiej Nocy,
suto zastawionych stołów,
dużo wody w poniedziałek,
bogatego zająca
i jak najmilszych spotkań w gronie
przyjaciół i rodziny życzy
Czytelnikom
Redakcja Kurendy

Wiedza w rolnictwie

KONKURS PODSUMOWANY
– poznajmy laureatów

Wesołych, pełnych nadziei i wiary
Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych wśród
srebrnych bazi i kochającej rodziny, przy
wspólnym stole. Smacznego święconego
jajka oraz mokrego poniedziałku
Druhnom i Druhom
z OSP w Gminie
życzą
Na zdj. od lewej Marian Romanowski - Firma Bayer CropScience, Franciszek Krutelewicz - Firma FRANK w Chełmży, Jan Filus - Nowa Chełmża i Kazimierz Osiak - Grzywna
Firma
Bayer
CropScience ochrony roślin firmy Bayer CropScience .
podsumowała
Chełmżyński
konkurs Największy nominał bonu wyniósł 2 tys. zł.
wiedzy dla rolników z Gminy Chełmża. Ankietę wypełniło 47 osób, a do rozwiązania
Każdy z uczestników biorący w nim udział testu przystąpiło 30 uczestników. W gronie
musiał zalogować się na specjalnej stronie zwycięzców konkursu są rolnicy: Kazimierz
internetowej ,wypełnić ankietę konkursową Osiak – Grzywna , Zenon Branicki – Dziemiony,
i przystąpić do testu wiedzowego. Najlepiej Jan Masny – Mirakowo, Tomasz Sobczyński –
test rozwiązało dziesięciu rolników z gminy. Drzonówko, Leszek Kolasa – Drzonówko, Leszek
Podsumowania konkursu podczas spotkania Rzepkowski – Kiełbasin, Izabela Sobieszak –
z młodymi rolnikami z gminy w dniu 07.03.br Mirakowo, Marian Łukowski – Kończewice,
dokonał przedstawiciel organizatora konkursu Jan Filus – Nowa Chełmża, Paweł Jędrzejewski
Marian Romanowski wspólnie z Franciszkiem – Januszewo.
Gratulujemy i życzymy laureatom
Krutelewiczem właścicielem PHP FRANK w
konkursu wszystkiego najlepszego w sezonie
Chełmży.
Do wygrania były atrakcyjne nagrody 2013’.
KO
w postaci bonów towarowych na zakup środków

Inicjatywy mieszkańców

SOŁECKIE SPOTKANIA PAŃ
Nie ma wątpliwości co do tego,
że najpopularniejszym podarunkiem z
okazji Dnia Kobiet są oczywiście kwiaty.
Bez nich ani rusz. Nie ma chyba kobiety,
która nie lubiłaby być obdarowywana
kwiatami. Dlatego też 12 marca Rada Sołecka
Głuchowa przywitała przybyłe mieszkanki
wsi do świetlicy w gimnazjum wiosennymi
żonkilami oraz serdecznymi życzeniami z
okazji Ich święta. Nie zabrakło gorącej kawy,
słodkich wypieków, pysznych sałatek którym
towarzyszyły miłe rozmowy.
KO

Dzieląc się jajkiem,
w te piękne Święta,
życzę Mieszkańcom
Liznowa,
Zelgna i Witkowa
samych radości i pomyślności.
Niech darzy Was zdrowie i szczęście.
Radna Stanisława Stasieczek

KURENDA

Serdeczne życzenia Wesołego Alleluja
oraz dużo zdrowia
i pogody ducha
Wójtowi Gminy Jackowi Czarneckiemu,
Z-cy Wójta Kazimierzowi Boberowi,
Radnym i Pracownikom
UG Chełmża
składa Jerzy Więckowski

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Prezes Zarządu Gminnego
ZOSP Franciszek Piróg
i Komendant Gminny ZOSP
Bogusław Koszela

Informacja
Informuje się mieszkańców gminy
Chełmża, którzy nie złożyli deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami w wyznaczonym terminie, o
dodatkowym terminie składania deklaracji
tj. do dnia 12.04.2013r. W stosunku do osób,
które nie złożą deklaracji zostanie wszczęta
procedura administracyjna w celu nałożenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
w
wysokości 50 zł/ miesięcznie.
Druki deklaracji dostane są u sołtysów, w
bibliotekach, na stronie internetowej www.
gminachelmza.pl ( zakładka gospodarka
odpadami) oraz w Urzędzie Gminy Chełmża,
ul. Wodna 2.
Anna Krupska

Życzenia radosnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary,
nadziei i miłości,
wypełnionych nadzieją
budzącej się wiosny,
pogody w sercu
i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego,
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych
wszystkim Mieszkańcom
Nawry i Bogusławek
Składa
Radna Dorota Kurdynowska
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Młodzież zapobiega pożarom
Konkurs
„Młodzież zapobiega
pożarom” to już tradycja dla Gimnazjum
w Pluskowęsach. Do szkoły co roku
przybywa młodzież na eliminacje etapu
gminnego konkursu wiedzowego w ramach
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Tym razem do eliminacji stanęli uczniowie
szkół podstawowych z Kończewic i Zelgna,
z gimnazjów w Głuchowie i w Pluskowęsach
oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
reprezentujący jednostki OSP z Kończewic,
Zelgna, Kuczwał, Zajączkowa i Szerokopasu.
Eliminacje zostały przeprowadzone
w formie pisemnej i ustnej. Osoby, które w
eliminacjach pisemnych uzyskały największą
ilość punktów zostały zakwalifikowane do
eliminacji ustnych.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się
znajomością przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru,
praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na
temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji
ruchu strażackiego. I tym razem najlepszych
w tych dziedzinach nie brakowało. Na podium
tegorocznej edycji konkursu Młodzież zapobiega
pożarom stanęli:
Kategoria: szkoła podstawowa
I m.- Zuzanna Krupska SP Zelgno opiekun

Barbara Wantowska
II
m.
-Weronika
Gruszka SP Kończewice
opiekun
Maciej
Zdrojewski
III
m.
–Michał
Wierzbicki SP Zelgno
opiekun
Barbara
Wantowska
Kategoria: gimnazjum
I m.- Elwira Ligaj Gim.
Pluskowęsy
opiekun
Beata Niedziałkowska
II
m.Alicja
Kurdynowska
Gim.
Głuchowo
opiekun
Dorota Kurdynowska
III m. – Anita Kujawska Gim. Pluskowęsy
opiekun Beata Niedziałkowska
Kategoria ponadgimnazjalna
I m.- Przemysław Ziółkowski uczeń ZS nr2 w
Chełmnie reprezentujący OSP w Kończewicach
Laureaci I miejsca reprezentowali
Gminę Chełmża na etapie powiatowym, który
odbył się 8 marca br. w Bierzgłowie.
W ramach turnieju odbył się również konkurs
plastyczny.
Na etapie powiatowym nagrody otrzymali:
Bartosz Cichy SP Zelgno, Aleksandra
Stemborowska
- SP Sławkowo i Lena

Szkoła z sukcesem

Jubielusze w gminie

DOSTOJNI JUBILACI Z GRZYWNY
Wzruszające
chwile przeżyli Państwo
Teresa
i
Heliodor
Marcinkowscy z Grzywny,
którzy
obchodzili
uroczystość
50-lecia
pożycia
małżeńskiego
czyli „Złote gody” .
Dekoracji
medalami
„Za
długoletnie
pożycie
małżeńskie”
p r z y z n a n y m i
przez
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej dokonał Wójt
Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki. Z okazji rocznicy zawarcia
związku małżeńskiego Wójt Gminy dostojnym
jubilatom złożył gratulacje i życzenia długich
lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym
szczęściu.
Państwo Marcinkowscy są rdzennymi
mieszkańcami gminy. Pan Heliodor od
najmłodszych lat zamieszkuje w Grzywnie,
natomiast pani Teresa pochodzi ze Świetosławia.
Pan Marcinkowski prawie od pięćdziesięciu
laty związany jest z Kółkiem Rolniczym w
Grzywnie, które od podstaw tworzył i do tej
pory jako Prezes zajmuje się jego działalnością.
Pani Teresa zawodowo związana była pracą
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Przybyszewska - Gim. Pluskowęsy
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez
Wójta Gminy Chełmża, Przewodniczącego Rady
i Zarząd Gminny OSP. Organizatorem etapu
gminnego konkursu była Beata Niedziałkowska
Coroczny konkurs Młodzież zapobiega
pożarom jest dowodem zainteresowania
dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego
bezpieczeństwa,
rozwijanie
świadomości
występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz
umiejętności ich unikania.
Gratulujemy
laureatom
i
ich
opiekunom tegorocznej edycji konkursu.
B.Niedziałkowska

w administracji. Organizowała przed laty
Toruńską Izbę Celną w której przepracowała
15 lat. Obecnie już na emeryturze dorywczo
prowadzi księgowość w KR w Grzywnie.
Jesień życia umilają Państwu Marcinkowskim
dwie dorosłe już wnuczki. Jubilaci wychowali
wspólnie dwie córki.
Złote Gody to jubileusz za sprawą, którego
patrzymy
na dostojnych Jubilatów z
podziwem i szacunkiem, którzy mimo różnych
przeciwności losu dotrzymali danego sobie
przyrzeczenia. Życzmy im kolejnych lat życia w
dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.
KO
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Najlepsi w konkursie
„EUROERUDYTA”
Uczniom
Gimnazjum
w
Pluskowęsach nieobca jest tematyka
europejska. Po raz kolejny troje naszych
wychowanków wzięło udział w konkursie
pod nazwą „EUROERUDYTA”. Konkurs
tenodbył się 22 lutego w Lubiczu. Patronat
honorowy nad imprezą objął Urząd
Marszałkowski. Organizatorzy przygotowali
350 pytań, któreobejmowały wiadomości z
różnych dziedzin życia i dotyczyły wszystkich
krajów
europejskich. Eliminacje szkolne
wyłoniły reprezentację gimnazjum, którą
stworzyli uczniowie
klasy IIIa: Anita
K u j a w s k a ,
Anna
Branicka
i
Krzysztof
Kotkiewicz.
Występ
naszych
uczniów okazał się
sukcesem – Anita
zajęła I miejsce,
AniaII
miejsce,
a na czwartym
uplasował
się
Krzysztof.
Hanka Kaźmirek
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Organizacje pozarządowe

DZIEŃ KOBIET
W SOŁECTWIE

Panie z Mirakowa i Morczyn
obchodziły swoje święto w miłej atmosferze przy
suto zastawionym stole, prawie do północy. Miłą
niespodziankę zrobili panowie z rady sołeckiej
i sołtys, którzy każdej z pań wręczyli słodki
upominek oraz symboliczny kwiatek. Panie były
tak zadowolone, że od razu zaczęły myśleć o
kolejnym spotkaniu.
Magdalena Kopik

ZAPROSZENIE NA
OTWARCIE
ORLIKA
W PLUSKOWĘSACH
Organizatorzy serdecznie
zapraszają Mieszkańców
Gminy Chełmża
w dniu 28 kwietnia br.
na uroczystość otwarcia
kompleksu boisk
sportowych ORLIK 2012 w Pluskowęsach.
Rozpoczęcie uroczystości godz. 14.00.
W programie: część uroczysta połączona z
poświęceniem obiektu
i część rekreacyjno – sportowa.
W części uroczystej w koncercie dla
Mieszkańców Gminy i przybyłych Gości
wystąpi Orkiestra Campanella z Cekcyna.
Zapraszamy do udziału w tym gminnym
wydarzeniu.

PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie za dotychczasową 15 – letnią
współpracę, zaangażowanie w rozwój
PZERiI w Chełmży
i udzieloną pomoc i wsparcie
Wójtowi Gminy Jackowi Czarneckiemu,
Zastępcy Wójta Kazimierzowi Boberowi,
Przewodniczącemu RG Chełmża Januszowi
Iwańskiemu i Pracownikom UG
składa Jerzy Więckowski

KURENDA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Skąpe z kalendarzem
Czas wolny mieszkańcy
Skąpego mogą planować sobie
według sołeckiego kalendarza
wydarzeń, który za pośrednictwem
Radnego Adama Galusa i Sołtysa
Jacka Klimkowskiego dociera do mieszkańców.
Obecnie kalendarium zaplanowanych wydarzeń
obejmuje trzy najbliższe miesiące marzecmaj, a mieszkańcy mają co w nim wybierać.
Wśród proponowanych inicjatyw są: Gminna
Szkoła języka angielskiego, zajęcia Fitness,
spotkania z cyklu „Podziel się swoją pasją”
i „Porozmawiajmy o przyszłości”, warsztaty
rękodzielnicze, wyjazd do AQUAPRKU
w Wielkiej Nieszawce, Zabawa taneczna,
Majówka ze Św. Florianem , wyjazd do Sejmu.
Szczegóły dotyczące w/w inicjatyw objaśnią
zainteresowanym mieszkańcom: Radny Adam
Galus tel. 502-813-627
lub Sołtys Jacek
Klimkowski tel. 660-989-991.
KO

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca oraz samych
sukcesów.
Sołtys Sołectwa Sławkowo
Dariusz Pawlak

Firma ROL z Chełmży swoim
Klientom i Sympatykom
składa z okazji
Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia
smacznego jajka oraz obfitego
Lanego Poniedziałku.

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
Rodziny i wśród Przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”...
Mieszkańcom Gminy Chełmża,
w szczególności Mieszkańcom Sołectwa
Januszewo – Dźwierzno
oraz
Pracownikom Urzędu Gminy
życzy Patrycja Luntkowska

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Lokalna Grupa Rybacka

INICJATYWY Z
RYBAKIEM
Rajd
rowerowy,
warsztaty
kulinarne z filetowania ryb i konkurs
wędkarski – to inicjatywy, które naszym
mieszkańcom na ten rok zaproponowała i
sfinansuje Lokalna Grupa Rybacka RYBAK.
W dniach 24 – 25.05.br planowany
jest rajd rowerowy, który wyruszy z Nawry
w kierunku partnerskiej gminy Płużnica
z noclegiem w Orłowie. Trasa rajdu będzie
wiodła szlakiem zabytkowych pałaców i
pomników przyrody. Wyjazd z Nawry spod
świetlicy wiejskiej o godz. 16.00. Chętni
na wyjazd mogą zapisywać się u p. Marii
Bulińskiej - koordynatora gminnego projektu
„ Sport i rekreacja dla wszystkich – Zdrowie dla
każdego” pod nr. tel. 787965248.
Kolejne spotkanie, to warsztaty
kulinarne z filetowania ryb, które odbędą się
w świetlicy wiejskiej w Kuczwałach w dniu
25.04.br. Zapisy na warsztaty przyjmuje
CIK w Brąchnówku pod nr tel. 566377129.
Z kolei konkurs wędkarski z udziałem
miejscowych
wędkarzy
zaplanowany
został podczas Jarmarku Pluskowęskiego
w Pluskowęsach 06.07.br. i będzie stanowił
jedną z atrakcji festynu.
KO

Orange dla bibliotek
Biblioteka
Samorządowa w Zelgnie
przystąpiła do programu
Fundacji Orange pod nazwą „Akademia
Orange dla Bibliotek”. Na podstawie
złożonego wniosku w 2012 roku Biblioteka
Samorządowa w Zelgnie otrzymała dotację
w wysokości 6 575,74 zł. Uzyskana dotacja
zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów
dostępu do Internetu w 4 placówkach
bibliotecznych ( Zelgno, Grzywna, Skąpe,
Głuchowo) oraz na doskonalenie umiejętności
korzystania z możliwości i zasobów Internetu
takich jak: tworzenie stron internetowych,
bezpieczeństwo w sieci, komunikatory,
tworzenie blogów, Internet dla seniorów,
zagadnienia z psychologii Internetu np.
publikacje książkowe, e- czytniki.
Dzięki takim programom jak
„Akademia
Orange
dla
Bibliotek”
biblioteki publiczne stają się nowoczesnymi,
wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi
kulturalnymi i edukacyjnymi.
Od czasu „ery” internetyzacji
bibliotek- biblioteki w Gminie Chełmża
bezpłatnie udostępniają Internet. Czytelników
i wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do bezpłatnego korzystania z Internetu we
wszystkich placówkach bibliotecznych.
KO
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GMINA I MIASTO BLIŻEJ SIEBIE
Rozmowa z Radnym Rady Gminy
Chełmża Panem Adamem Galus, członkiem
założycielem Stowarzyszania na rzecz rozwoju
Gminy i Miasta
Chełmża, jednocześnie
pełniącego w/wym. Stowarzyszeniu funkcję
Rzecznika Stowarzyszenia i Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Co skłoniło Pana do powołania i założenia
Stowarzyszania na rzecz rozwoju Gminy
i Miasta Chełmża?
Fundamentem naszych wspólnych działań, jest
uchwała dotycząca współpracy pomiędzy Radą
Gminy i Miasta Chełmża, która przyjęta była w
poprzedniej kadencji.

Dźwierznie i obwodnica miasta
w Chełmża,
które wymagają wsparcia obywatelskiego. Te
inwestycje to gwarancja rozwoju dla naszych
samorządów i przybliżenie do Europy. Jesteśmy
dla siebie wzajmnie skazani. Gdyby przyjąć, że
miasto Chełmża, to samodzielne Państwo, to
graniczy w całości z Gminą Chełmża. Z stąd
też pomysł o wzajemnym się wspieraniu, co jest
elementem naturalnym.
W jaki sposób Stowarzyszenie chce wpływać
na rozwój lokalny?
Celem Stowarzyszenie nie jest zbudowanie hal i
fabryk, lecz jak wspomniałem wyżej wspieranie
lokalnych samorządów, w szczególnie ich
Uchwał. Wszyscy z niecierpliwością czekamy
na budżet Unijny na lata 2014 – 2020, w którym
mówi się o programach wspólnych nie tylko dla,
dwóch, ale trzech gmin, i w tym stowarzyszenie
widzi swą rolę.

Jakie cele stawia sobie Stowarzyszenie ?
Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należą
między innymi: integracja mieszkańców Gminy
i Miasta Chełmża, pobudzanie świadomości
i społeczności w zakresie ekologii wśród
mieszkańców, promocja wspierania inwestycji
proekologicznych oraz kultywowanie historii Jak wygląda na dzień dzisiejszy umocowanie
prawne Stowarzyszenia?
tradycji i regionu.
W dniu 23 stycznia odbyło się zebranie grupy
Czy mógłby Pan przedstawione cele przełożyć inicjatywnej w miejscowości Skąpe, w której
na konkretne działania, których zamierzacie wdzieli udział mieszkańcy Gminy i Miasta
Chełmża. Na spotkaniu określono cele,
się jako Stowarzyszenie podjąć?
Przykładem jest węzeł autostradowy w opracowano Statut i konsekwencją tego w dniu

28 stycznia było ponowne zebranie, na którym
powołano Zarząd, w którego w skład weszli
p. Andrzej Smykowski, Aleksandra Borowicz,
Zdzisław Słoniecki. Wybrano komisję rewizyjną
w składzie: Jacek Klimkowski, Adam Galus. Na
dzień dzisiejszy zostały złożone dokumenty
rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym
przy Sądzie Okręgowym w Toruniu. Miejscem
Stowarzyszenia, jego centrum spotkań będzie
miejscowość Skąpe, a wszystkie zainteresowane
osoby proszę o osobisty kontakt ze mną
Rzecznikiem Stowarzyszenia pod numerem
telefonu 502813627.
Dziękujemy bardzo za poświęcenie nam czasu i
życzymy licznych sukcesów w działaniu.
A.Bykowska

Ziemia Gotyku - Szlakiem Tradycji i Smaku

Cyfrowe Archiwum
Tradycji Lokalnej

Nowością wydawniczą dla nas
mieszkańców Ziemi Gotyku jest wydany
w ostatnich dniach folder promocyjny pt.
”Szlak Tradycji i Smaku” w komplecie z mapą
turystyczną. Publikację wydały wspólnie w
ramach realizowanego od 2012 roku projektu
partnerskiego
Lokalne Grupy Działania
Ziemia Gotyku i Zakole Dolnej Wisły. Folder
prezentuje nam przygotowany, kompleksowy
produkt turystyczny jakim jest Szlak Tradycji
i Smaku stanowiący ciekawą i bogatą ofertę
kulturową i turystyczną. Oferta ta oparta jest na
przykładach lokalnych inicjatyw społecznych
i gospodarczych wykorzystujących walory
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego
i historycznego. Biorąc do ręki wydany
folder możemy wybrać ciekawą imprezę na
terenie Szlaku, znaleźć sobie nocleg, wybrać
miejsce na spożycie dobrego obiadu czy
wybrać się w ciekawe miejsca, które warto
zobaczyć. Wspólny szyld Szlaku połączył
wiele ciekawych atrakcji rozproszonych po
całym terenie obydwu partnerskich Lokalnych
Grup Działania. W folderze
promują się poszczególne
gminy, parafie, organizacje,
producenci
lokalnych
produktów, rękodzielnicy,
właściciele
gospodarstw
agroturystycznych,
zajazdów i hoteli.

KURENDA

Co pod
szyldem
Szlaku
Tradycji i Smaku
promujemy
z
Gminy Chełmża
?
W
folderze
znalazły się takie
atrakcje
jak:
zespół pałacowo
–
parkowy
w
Brąchnówku,
ś c i e ż k a
historycznoprzyrodnicza GRODNO, kościół gotycki w
Kiełbasinie, pastorówka w Zelgnie, Kopiec
„Ziemia Polaków”, Pracownia Rękodzieła
Ludowego i Artystycznego MALWA, Warsztat
Kowalstwa Artystycznego Wojciech Piasecki,
produkty lokalne: sernik Głuchowski ( aut.
Maria Kucharzewska, KGW Głuchowo),
Zawijańce Nawrzańskie i boczek faszerowany
Gąsienica ( aut. Alicja Glaszka, KGW
Nawra) , ośrodek wypoczynkowy GRODNO
w
Mirakowie,
ośrodek
rekreacyjnowypoczynkowy w Zalesiu, Gospodarstwo
edukacyjne „Zagroda BabaLuda” w Parowie
Falęckiej i imprezę cykliczną Turniej Kół
Gospodyń Wiejskich „KGW na start”.
Foldery już niebawem dostępne będą
w bibliotekach gminnych i w szkołach oraz
podczas lokalnych imprez.
KO
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Co to jest projekt CATL?
Ośrodek KARTA w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek
(prowadzonego przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego) wdraża sieć
lokalnych społecznych archiwów historycznych
— Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej
(CATL) przy bibliotekach gminnych, które
stają się centrami aktywizującymi miejscowe
społeczności do ocalania, pielęgnowania i
upowszechniania „dokumentów” historii i
tradycji lokalnej (stare fotografie, dokumenty).
www.archiwa.org/catl
Zdigitalizowanezeskanowane materiały upubliczniane są na
internetowych stronach Cyfrowych Archiwów
Tradycji Lokalnej, część z nich publikowana
jest w ramach Biblioteki Cyfrowych Archiwów
Tradycji Lokalnej.
Adres naszej Biblioteki Samorządowej w Zelgnie
zelgno.archiwa.org

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie krewnym,
sąsiadom, przyjaciołom, znajomym
oraz wszystkim, którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej
Śp. Edwarda Trzpila
Składa Żona z dziećmi
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Sprawy obywatelskie
SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW
Tradycyjnie 8 marca w gminie
obchodzony był Gminny Dzień Kobiet.
Udział w spotkaniu wzięły licznie przybyłe do
Sławkowa panie z Kół Gospodyń Wiejskich,
panie urzędniczki, dyrektorki i nauczycielki
ze szkół gminnych, radne i sołtyski, lekarki
i pielęgniarki, strażaczki, panie z gminnych
instytucji kultury, panie ze stowarzyszeń i
przyjaciółki gminy. Organizatorem Święta
Kobiet był Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Nad
całością przebiegu spotkania czuwało Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
przy zaangażowaniu Dyrekcji i pracowników
gospodarza święta, tym razem SP w Sławkowie.
Wspólne świętowanie rozpoczęły
gorące życzenia dla wszystkich przedstawicielek
płci pięknej złożone przez Wójta Jacka
Czarneckiego i towarzyszących mu panów.
Udziału w tak miłym i wykwintnym
towarzystwie nie odmówili sobie przybyli
goście: Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł,
Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Dariusz
Meller i Dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia
CSAiU w Toruniu ppłk Edward Kaniecki. Do
życzeń dla pań dołączyli się także panowie z
gminy: Przewodniczący RG Chełmża Janusz
Iwański, Dyrektor Gimnazjum w Głuchowie
Wojciech Rosiński, Prezes Zarządu Gminnego
ZOSP Franciszek Piróg ORAZ Sołtys Sołectwa
Sławkowo Dariusz Pawlak. Następnie wszyscy
obecni na sali panowie obdarowali uczestniczki

TULIPANY DLA PAŃ

Gminnego Święta
Pań tulipanami.
Organizator
jak
co roku, tak i
tym razem mógł
liczyć na wsparcie
przybyłych
gminnych służb
mundurowych
– druhów OSP,
którzy co roku
towarzyszą
paniom z gminy w
tym wyjątkowym
dla nich dniu.
Następnie panie
wysłuchały
k o n c e r t u
rozrywkowo
– kabaretowego ”Męski Punkt Widzenia”
poświęconego „od deski do deski” kobietom.
Koncert dokładnie poruszył tematykę zawiłości
relacji damsko- męskich. Panowie występujący
na scenie – absolwenci Wydziału Wokalno –
Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni,
śpiewanymi na żywo piosenkami starali się
dotknąć tego, co w relacjach damsko – męskich
najciekawsze. Publiczność świetnie się bawiła,
wyrażając swój aplauz gorącymi brawami i
wspólnym śpiewem. Koncert zaplanowany na
90 minut trwał prawie dwie godziny. Oklaski

Rodzice o przedszkolach
Zapytaliśmy
rodziców
dzieci
uczęszczających do przedszkoli prowadzonych
na terenie gminy przez Fundację Ziemia Gotyku
jak oceniają te placówki i czy są zadowoleni z
udziału maluchów w proponowanej formie
edukacji wczesnoszkolnej .
„ Przede wszystkim moje dziecko nauczyło się
zabawy oraz pracy w grupie. Na co dzień jest
jedynakiem i raczej bawiło się samotnie. Uczy
się dzielić , czerpać przyjemność z tego ,że może
komuś pożyczyć zabawkę. Wzbogacił się też jego
słownik, stał się bardziej odważny w kontaktach z
innymi dziećmi”.
Dominika Truszczyńska, Parowa Falęcka
„ Moje dzieci chętnie uczą się języka angielskiego
,chętnie liczą w języku angielskim, powtarzają
poznane wyrazy, rozpoznają kolory”.
Dorota Kucharska, Kończewice

PODZIĘKOWANIE
W imieniu organizatorów dziękuję
sponsorom za pomoc w zorganizowaniu
tegorocznego Balu Karnawałowego dla dzieci
z Grzywny tj. FHU „Voice” Radosławowi
Majewskiemu, panu Jerzemu Gilowi, Państwu
Rumińskim, Radzie Sołeckiej, Krzysztofowi
Szyjkowskiemu, oraz „DJ Rumakowi”.
Mirosław Trzpil

odbywać się jednak dużo częściej.
Godziny nauki języka angielskiego
, także mogłyby być liczniejsze.
Świetną rzeczą są systematyczne
Biblioteka w Głuchowie
wizyty
przedszkolaków
w
zaprzyjaźnionej bibliotece”.
Paulina Jastrzębska, Zelgno

Propozycje dla czytelników

„Bardzo cieszymy się, że jest takie przedszkole w
miejscowości Zelgno. Szkoda, ze przedszkole trwa
tylko 4 godzinki. Chcemy , żeby prosperowało
dłużej”.
Justyna Zakórzewska, Zelgno
„W przedszkolu moje dziecko uczy się
samodzielności, zabawy w grupie. Po przez zajęcia
z logopedą bardzo poprawiła się wymowa. Uczą się
piosenek, wierszyków, organizują przedstawienia
oraz wyjazdy na wycieczki. Szkoda, że zajęcia
odbywają się w popołudniowych godzinach”.

„Moja córka Karolina Sobczyńska uczęszcza do
przedszkola w Skąpem. Poprzez zabawę rozwija się
i uczy wielu nowych i ciekawych rzeczy pod okiem
kompetentnej i kochającej dzieci pani Majki.
Córka chętnie chodzi do przedszkola i wraca z
uśmiechem na twarzy. Uważam, że przedszkole to
jest kreatywne i przyjazne dzieciom”.
Magdalena Sobczyńska Skąpe

Ernest Sylwia, Sławkowo
„W przedszkolu dzieci uczą się samodzielności,
wielu nowych piosenek oraz wspólnej zabawy.
Podobają mi się niespodzianki wyjazdowe, które
są przygotowywane w ramach zajęć. Dziecko
dzięki zajęciom w przedszkolu jest bardziej chętne
do prac plastycznych. Jedynym minusem są późne
godziny zajęć”.
„Jestem zadowolona z zajęć logopedii, które
Pawlak Hanna, Sławkowo
usprawniają wymowę naszych dzieci. Powinny

KURENDA

„wymusiły” jeszcze dodatkowe bisy od artystów .
Kolejną atrakcją spotkania była obecność
konsultantek Oriflame, które przygotowały dla
pań konkursy i loterię z nagrodami. Spotkanie
poza koncertem, konkursami Oriflame umilił
słodki poczęstunek.
KO

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Dzieci odwiedzające tutejszą bibliotekę uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, grach i
zabawach. Podczas minionych ferii uczestnicy
spotkań wzięli udział w karaoke, oglądali filmy
na DVD, brali udział w rozgrywkach ortograficznych i głośnym czytaniu bajek.
Na zakończenie ferii dzieci bawiły się na mini
balu karnawałowym, na którym wybrano króla
i królową balu. Królem balu został Patryk Szulc,
a królowe były aż dwie: Daria Cimoch oraz Roksana Sawicka.
I.Majewska
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Druhowie zagrali w turnieju

Biblioteka w Zelgnie
Wielkanocnie

W
dniu
2 lutego 2013 w
szkole podstawowej
w Grzywnie odbył
się turniej piłki
Halowej drużyn OSP
z Gminy Chełmża o
puchar Komendanta
Gminnego
ZOSP.
Każda
OSP
wystawiała
swoją
reprezentację
.Atmosfera i walka
o pierwsze miejsce
była wspaniała i
do samego końca
-OSP Kończewice. Wszyscy uczestnicy byli
. Na podium stanęli druhowie: I miejsce -OSP
bardzo zadowoleni z rozegranego turnieju .
Zelgno,II miejsce -OSP Grzegorz, III miejsce
W. Żółtowski

Gospodarka odpadami

Czym grozi spalanie śmieci w domowych piecach?
W Polsce niektórzy mieszkańcy
wykorzystują odpady komunalne jako główny
materiał opałowy. Do sezonu grzewczego
przygotowują się gromadząc sukcesywnie
wszelkiego rodzaju zużyte opakowania. O
tym, że jest to zjawisko rozpowszechnione,
świadczą wielkie chmury czarnego dymu
nad całą Polską – obojętnie, czy będzie to
mała wieś, wielkie miasto, ogromna willa, czy
biedna chata.
Gdy przychodzi okres jesiennozimowy, pogarsza się jakość otaczającego
nas powietrza, a odpowiedzialność za taki
stan ponoszą mieszkańcy, najczęściej domów
jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności
spalają śmieci w piecach.
Szkodliwość
spalania
śmieci
polega tym, że wydajność energetyczna nie
posegregowanych odpadów jest niewielka, a
konsekwencje mogą być poważne. Domowe
kominy pozbawione są filtrów, produkują
więc więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy
spalarnie śmieci. W warunkach domowych
odpady spalane są w niskich temperaturach.
Powoduje to wydzielanie się zanieczyszczeń,
a w dymie z kominów można znaleźć całą
tablicę Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek
węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm,
chlorowodór i cyjanowodór – to tylko niektóre
szkodliwe substancje powstające podczas
spalania śmieci w domowych instalacjach
grzewczych. Przy spalaniu jednego kilograma
odpadów polichlorku winylu (popularnego
PCV, z którego wykonane są wykładziny, butelki,
otoczki kabli, folie) powstaje aż 280 litrów
chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną
tworzy kwas solny. Spalenie kilograma pianki
poliuretanowej (buty, odzież, meble) emituje
do powietrza aż 50 litrów cyjanowodoru, który
tworzy z wodą kwas pruski. Nie można spalać
również sklejek czy płyt wiórowych, gdyż
emitowany jest do środowiska formaldehyd.
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Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia
jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np.
typu PET, worków foliowych, gumy, materiałów
lakierowanych. W wyniku spalania tego typu
odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny,
których toksyczny wpływ na zdrowie może
objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach,
np. w postaci chorób nowotworowych. Poza tym
spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem
mokrą sadzą przewodów kominowych.
Skutkiem tego jest cofanie się tlenku węgla i
groźba zatrucia mieszkańców.
Z ustawy o odpadach jasno wynika,
że spalanie śmieci jest możliwe tylko w
spalarniach odpadów. Dla porównania: podczas
palenia odpadów w paleniskach domowych
emitowanych jest ponad 700 razy więcej dioksyn
niż przy spalaniu w profesjonalnej spalarni.
Ministerstwo Środowiska zwraca ponadto
uwagę na fakt, że zgodnie z artykułem 71 ustawy
o odpadach, termiczne przekształcanie odpadów
poza spalarniami lub współspalarniami może
być ukarane aresztem lub karą grzywny do 5 tys.
zł.
Podano powyżej rodzaje odpadów, których nie
wolno spalać w domowych piecach. Są jednak
odpady z kory, drewna, papieru, tektury, albo
drewna pochodzącego z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych, których
spalanie jest dozwolone.
Dlaczego decydujemy się na spalanie
śmieci w piecach? Głównie z oszczędności. Nie
trzeba wydawać pieniędzy na drewno lub węgiel,
skoro można spalić odpady. Zaoszczędzimy
na surowcu opałowym, zyskamy pieniądze
ale czy warto narażać swoje zdrowie? Może w
momencie, kiedy wszyscy będziemy wnosić
opłatę śmieciową do gminy, spalanie odpadów
stanie się nieopłacalne.
Na podstawie biuletynu
KPODR w Minikowie
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Święta Wielkanocne to czas wielkiej
radości i wzniosłego nastroju. To również czas
oczekiwania i przygotowań, okazja do spotkań
i radosnych twórczych działań. Dlatego na dwa
tygodnie przed przed Świętami zaprosiliśmy
przedszkolaczków z Przedszkola Ziemi Gotyku
oraz dzieci i młodzież szkolną ze Szkoły
Podstawowej w Zelgnie na warsztaty artystyczne,
podczas których poprzez zabawę „ożywiliśmy
tradycję” . Wykonywaliśmy Wesołe Jajeczka”
oraz „Gniazdeczka wielkanocne”. W naszych
spotkaniach uczestniczyła ponad setka dzieci.
J.Pawełczyk

Bezpieczeństwo

Czad zabójca
Kominiarze w współpracy ze strażą
pożarną oraz policją apelują o uregulowanie
spraw kominiarskich i gazowych, zadbanie o
drożność przewodów kominowych w domach.
Przestrogą niech będzie zdarzenie zaczadzenia
rodziny we wsi Głuchowo. Zdarzenie miało
miejsce w nocy, a przyczyną było samowolne
podłączenie piecy c.o. Takie samowolki często
umykają płazem oczom, lecz gdy dochodzi do
tragedii, o którą nie trudno skutki jej mogą być
makabryczne. Szczęście, że tym razem skończyło
się tylko na poważnym zatruciu i hospitalizacji
całej rodziny, w tym dzieci. Stąd APEL służb
mundurowych: nie bójmy się zaprosić pana
kominiarza do domu, aby wykonał swoją pracę
zwłaszcza w okresie grzewczym, w którym opał
kupowany zostawia wiele do życzenia. Zdarza się
nam spalać węgiel i drewno. Ważne jest również
dopięcie spraw związanych z posiadaniem opinii,
zezwoleń i odbiorów. Ponieważ za tak niewiele
można stracić bardzo dużo i to nie tylko dom i
dobytek, ale też i to co najcenniejsze: rodzinę,
zdrowie, a nawet życie. Jesteśmy społeczeństwem
reagującym, jest apel - jest akcja. Lecz gdy
wszystko się skończy zapominamy o tym.
Dlatego, prosimy nie zapominać o podstawowych
sprawach i aspektach bezpiecznego użytkowania
urządzeń grzewczych.
Kamil Ossowski
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Chełmży
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SPOTKANIE SENIORÓW W SKĄPEM
Dnia 03 lutego br. w
świetlicy wiejskiej w Skąpem
odbyło się coroczne Spotkanie
Seniorów. Dla przybyłych gości
słodki poczęstunek przygotowały
Panie z miejscowego KGW. Spotkanie seniorom umilał zespół
„REMIX” ze Skąpego. Wysoka frekwencja oraz wspaniała atmosfera
wskazują na wielką potrzebę organizowania takich spotkań, podczas
których jest czas powspominać,
porozmawiać bez zbędnego połecką, Radny Sołectwa Skąpe, KGW w Skąpem
śpiechu – po prostu mile spędzić czas.
oraz Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem.
Organizatorami spotkania byli: Sołtys z Radą SoIlona Witkowska

SHARP WSPIERA
W dniu 11 marca 2013 roku dzięki
współpracy z zarządem Sharpa świetlica wiejska
w Grzywnie wzbogaciła się o dodatkowe sprzęt,
jakim jest przekazany w tym dniu telewizor.
Jest to kolejny odbiornik pozyskany dla gminy
Chełmża, gdyż w ostatnim okresie dzięki pomocy
firmy Sharp i pośrednictwa radnego Mirosława
Trzpila, w telewizory naszego dobroczyńcy
wzbogaciły się : Szkoła Podstawowa w Grzywnie
oraz gminne „Małe Przedszkole „ w Chełmży.
Dziękujemy za dotychczasową współprace
kierownictwu Sharpa i życzymy wielu sukcesów
w branży elektronicznej, oraz podtrzymania
dalszej współpracy z Gminą Chełmża.

Dzień Kobiet w Browinie

Od lewej stoją: Mirosław Trzpil- radny Gminy
Chełmża, Witalij Korecki - dyrektor Sharpa,
Marcin Grzeszczak- sołtys sołectwa Grzywna

W sobote 9 marca 13r.w świetlicy
wiejskiej w Browinie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Panie w tym dniu Swiętowały
przy kawie i cieście,oraz przy smacznej kolacji.
Nie zabrakło również dobrej atmosfery wywo-

łanej przyśpiewkami ludowymi,a także miłego
gestu ze strony Radnego,Sołtysa i członka Rady
Sołeckiej w Browinie. Panie zostaly obdarowane
czekoladami i pięknymi czerwonymi różami.
KGW z Browiny

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składamy Mieszkańcom Gminy
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca
z radosnym „Alleluja”
Pracownicy Bibliotek
Gminnych
oraz CIK Gminy Chełmża

,,POWRÓT” WYKLUCZONYCH
Grupa inicjatywna
po
dwóch
latach
intensywnego
szukania
wsparcia na powołanie
Spółdzielni socjalnej pn
,,POWRÓT” osiągnęła już
etap poparcia ze strony
Powiatowego
Urzędu
Pracy w Chełmży na jej
działalność. W tym też celu,
pod koniec miesiąca grudnia
odbyło się ponowne zebranie
założycielskie
przyszłych
członków
spółdzielni,
w skład, w której weszli
mieszkańcy Gminy i Miasta
Chełmża. Po dokonaniu
formalności założycielskich, ostatecznie w
miesiącu styczniu zostały złożone dokumenty
rejestracyjne w Sądzie. Obecnie wybrany Zarząd
spółdzielni niezależnie od czasookresu na
podjęcie decyzji o wpisie do Krajowego Rejestru
Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
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Podziękowanie
Dziękuje mieszkańcom Mirakowa,
Morczyn i Kiełbasina za głosy oddane na
moją kandydaturę. Dołożę wszelkich starań,
by nie zawieść powierzonego mi zaufania.
Magdalena Kopik

BS obradował

od miesiąca grudnia 2012 r. prowadzi rozmowy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży o
pozyskanie środków na doposażenie spółdzielni.
Inicjatywa ta spotkała się z ogromnym uznaniem
i wsparciem ze strony władz Gminy i Miasta
Chełmża.
A.Bykowska

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Dyrektor BS Oddziału w Chełmży
oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w
Brodnicy byli organizatorami Zebrania Grupy
Członkowskiej przy chełmżyńskim oddziale
BS. W porządku zebrania uczestnicy zapoznali
się ze sprawozdaniem z działalności Oddziału
BS za rok 2012 i ze sprawozdaniem Zarządu z
działalności banku w 2012 roku. Sprawozdanie ze
swojej działalności za miniony rok przedstawiła
również Rada Nadzorcza. Dyskutowane były
wnioski i opinie w sprawach banku.
KO
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SPOTKANIE Z PASJĄ W SKĄPEM

RADOSNYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Dnia 06 marca br. w biblioWójtowi i Wicewójtowi Gminy Chełmża oraz
tece w Skąpem odbyło się spotkanie
Radzie Gminy Chełmża
pn. „Podziel się swoją pasją”. Spotkażyczy
nie to zapoczątkowało cykl comiePolski Związek Emerytów Rencistów
sięcznych spotkań organizowanych z
i Inwalidów w Chełmży
myślą o seniorach.
Sport w regionie
Pani Marianna Olech zaprezentowała
nam swoją kolekcję pięknych serwet
Odżyły bokserskie tradycje
i obrusów wykonanych haftem richelieu. Mieliśmy także okazję zobaczyć
ręcznie robioną biżuterię wykonaną
przez panią Paulinę Osuch. Pani Paulina tworzy m.in. : kolczyki, bransolety i
naszyjniki z filcu, kolczyki szydełkowe
oraz bardzo modną ostatnio biżuterię wykonaną pracochłonną techniką
Organizatorzy spotkania: Radny Sołectwa Skąpe,
haftu sutaszowego. Ręcznie robione przedmioty Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem, KGW
emanują nieodpartym urokiem, mają swoją du- Skąpe.
szę i niepowtarzalny charakter. Spotkanie upłyIlona Witkowska
nęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Turniej Jestem Sprawny

MIŚ DLA ZELGNA

Mali sportowcy i wielkie emocje
były uczestnikami VI już cyklicznego turnieju
„Jestem Sprawny” dla uczniów klas I-III
ze szkół podstawowych w gminie. Turniej
rozegrany został tradycyjnie w głuchowskiej
sali sportowej, a poprowadził go szkolny
koordynator sportu Wojciech Rosiński. Cenne
trofeum turnieju, jakim jest MIŚ ufundowany
przez Wójta Gminy Jacka Czarneckiego
tym razem trafiło do reprezentantów SP w
Zelgnie. Drugie miejsce w turnieju przypadło
SP w Grzywnie, a trzecie miejsce zajęli
mali sportowcy z SP Sławkowo. Zwycięzcy
nagrodzeni zostali pamiątkowymi statuetkami
i medalami. Zawody w takich konkurencjach
jak skoki na piłce, bieg z woreczkiem i piłką,
rzuty celne krążkiem, skoki ze skakanką czy
ubieranie odzieży sportowej na czas , to - jak
się okazuje - dobra zabawa, w której wzięli
udział młodzi zawodnicy. Poza tym. punkty
dla poszczególnych drużyn starali się zdobywać
podczas podobnych konkurencji sportowych
przybyli rodzice. Rodzice próbowali rzutów do
kosza, odbić piłką siatkową i nożną, czy stania
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na czas z piłką na specjalnej wodnej podkładce.
Niektórzy z nich należy przyznać, że to prawdziwi
rekordziści. Zapewne wielkim zaskoczeniem
okazała się dla rodziców uczestniczących
w turnieju konkurencja polegająca na
umiejętności poprawnego segregowania śmieci,
której towarzyszyły podobne emocje jak w
konkurencjach sportowych. W konkurencjach
uczestniczyli także opiekunowie drużyn, których
zadaniem było zawsze rozpocząć każdą z
konkurencji. Nagrodę główną turnieju – MISIA,
pamiątkowe statuetki i medale najlepszym
uczestnikom turnieju wręczył obecny Wójt Jacek
Czarnecki.
Podsumowując spotkanie, pan Wójt
zapowiedział zbliżający się sezon na gminnych
obiektach sportowych i zaprosił rodziców razem
ze swoimi pociechami na funkcjonujące w gminie
dwa ORLIKI tj. w Grzywnie i w Pluskowęsach.
Bo jak stwierdził, to właśnie młode „orliki”
powinny trenować swoje umiejętności sportowe
na tych obiektach.
KO
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I Chełmżyńska Gala Boksu im.
Alfreda Palińskiego zgromadziła na trybunach
hali sportowo – widowiskowej OSiT w
Chełmży ponad 700 - osobową publiczność
. Gościem honorowym gali był wicemistrz
olimpijski Paweł Skrzecz, który sędziował
młodym zawodnikom. Chełmżyński Klub
„GROM” na ringu reprezentowali: Mateusz
Meszyński, Radosław Pieniążek, Adam Galczak,
Rafał Piasecki, Martin Nasierowski, Szymon
Kępiński. Gala sportu zorganizowana przez
Klub Sportowy GROM przypomniała w sposób
znaczący dla Chełmży o tej dyscyplinie sprzed
lat. „-Zainteresowanie było b. duże i mamy
nadzieję że to wydarzenie na stałe wpisze się w
kalendarz sportowy naszego regionu, chciałbym
przy tej okazji podziękować Wójtowi Gminy
Chełmża p. Jackowi Czarneckiemu i Radnym
Gminy, za wkład w organizację. Dodam, że
obok Powiatu Toruńskiego i UM Chełmży ,
Gmina Chełmża patronowała to wydarzenie”
– mówi Maciej Demel prezes klubu. Sięgając
do historii, tradycja walk pięściarskich jest w
Chełmży mocno zakorzeniona. Dowodem
tego jest nie tylko zainteresowanie galą
szerokiego grona publiczności, ale przede
wszystkim historia Alfreda Palińskiego (
1928- 2004) polskiego boksera, medalisty
mistrzostw Europy. Szermierki na pięści uczył
się w swoim mieście w Klubie Legia Chełmża,
następnie reprezentował barwy klubowe CWKS
Bydgoszcz i Unii Grudziądz, walcząc w latach
1945 – 1955. Obecnie tradycje pięściarskie
w Chełmży przejął i realizuje ‚’Grom’’, który
mimo krótkiej działalności odniósł już sukcesy
na zawodach centralnych – medale Mistrzostw
Polski i Pucharu Polski. „-Pragniemy zaprosić
dzieci i młodzież naszej gminy do uprawiania
pięściarstwa, zajęcia odbywają się SP2 w każdy
pn, śr i pt o godz. 18” – zachęca Dariusz Słowiński
– wiceprezes Gromu.
KO
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Walne zebranie Cyklonu
Dnia 12 marca 2013 r. odbyło się
walne zebranie Klubu Sportowego Gminy
Chełmża Cyklon. Zebranie poświęcone było
podsumowaniu działalności Klubu w 2012
roku.
Działalność w 2012 roku zamknęła
się dodatnim bilansem finansowym, co znalazło
wyraz w postaci nadwyżki dochodów nad
kosztami w wysokości ponad 3 tys zł. Uchwałą
zebrania zysk przeznaczono na pokrycie strat z
lat ubiegłych oraz na fundusz statutowy. Zebrani
jednogłośnie zaakceptowali przedstawione
sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi
z tytułu działalności w 2012 roku.
Wiodącą dyscypliną w Klubie jest
piłka nożna. Aktualnie w rozgrywkach ligowych
biorą udział 3 drużyny – seniorów w klasie
okręgowej oraz trampkarzy i juniorów starszych.
Poszczególne drużyny trenują Zbigniew

KSGCh Cyklon - Seniorzy
06.04
13.04
20.04
27.04
01.05
04.05
11.05
18.05
25.05
29.05
02.06
08.06

przywiązuje się także do spraw szkolenia
Drużyna seniorów przed sparringiem 9 marca 2013.
młodzieży i stopniowego wprowadzania
Kowalski (seniorzy), Marek Zając (juniorzy)
i Zenon Sadowski(trampkarze). Największe najbardziej utalentowanych juniorów do drużyny
zmiany kadrowe zaszły w drużynie seniorskiej, seniorów. Wszyscy trenerzy zadeklarowali
której skład zmieniono w 50%. Duży nacisk poprawę lokat swoich drużyn w tabelach na
koniec rundy wiosennej, czego przejawem jest
dobra forma i wyniki dotychczas rozegranych
sparringów.
Naprzód Jabłonowo P
15:30
Więcej informacji o Klubie na stronie http://
Cyklon Kończewice
17:00
cyklonkonczewice.futbolowo.pl/.
Pomorzanin Serock
17:00
K.Bober

Cyklon Kończewice
Unia Wąbrzeźno
Cyklon Kończewice
Legia Chełmża
Cyklon Kończewice
Cyklon Kończewice
Drwęca Golub-Dobrzyń
Strażak/Wda II Przechowo Cyklon Kończewice
Cyklon Kończewice
Chełminianka Chełmno
Elana II Toruń
Cyklon Kończewice
Cyklon Kończewice
Gryf Sicienko
Olimpia II Grudziądz
Cyklon Kończewice
Cyklon Kończewice
Promień Kowalewo P
Start/Eco-Pol Pruszcz P
Cyklon Kończewice

16:00
16:00
16:00
12:00
16:00
15:00
15:00
14:00
14:30

KSGCh Cyklon - Klasa Junior starszy
13.04.2013
Cyklon Kończewice
Naprzód Jabłonowo Pom
20.04.2013
Chełminianka
Cyklon
04.05.2013
Unia Wąbrzeźno
Cyklon
11.05.2013
Cyklon
Mustang Ostaszewo
18.05.2013
Flisak Złotoria
Cyklon
25.05.2013
Cyklon
Drwęca Golub-Dobrzyń
01.06.2013
Cyklon
Zamek Zamek Bierzgłowski
08.06.2013
Stal Grudziądz
Cyklon
KSGCh Cyklon - Klasa Trampkarz
06.04.2013
Cyklon Kończewice
Victoria Lisewo
13.04.2013
Victoria Brzozowo
Cyklon
20.04.2013
Cyklon
Unislavia Unisław
27.04.2013
Wisła Hacom Pędzewo
Cyklon
04.05.2013
Cyklon
Pomorzanin Toruń
11.05.2013 LKS Pomowiec Kijewo Kr
Cyklon
18.05.2013
Cyklon
Legia Chełmża
25.05.2013
Kasztelan Papowo B.
Cyklon
01.06.2013
Cyklon
Flisak Złotoria
08.06.2013
Cyklon
Włókniarz Toruń
15.06.2013
TKP Elana I Toruń
Cyklon
KURENDA
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SPORT I REKREACJA Kije lub rower i w drogę !
Już
niebawem
ruszy w gminie realizacja
II edycji projektu
z
zakresu promocji zdrowia.
Projekt pod nazwą „ Sport
i rekreacja dla wszystkich
– zdrowie dla każdego”
już zdążył zyskać grono stałych uczestników
dla których rower i kijki to alternatywa na
aktywny i zdrowy wypoczynek. Mieszkańców
gminy zainteresowanych udziałem w
projekcie zapraszamy na wyjazd rekreacyjny
inaugurującym tegoroczną edycję. Wyjazd z
noclegiem odbędzie się w terminie 20-21.04.
br do Piły w Gminie Gostycyn w powiecie
tucholskim. W programie organizatorzy
podczas dwóch dni zaplanowali marsze
wybranymi szlakami turystycznymi, których
w tutejszej okolicy nie brakuje. Dodatkowo,
na ile czas pozwoli w planie pobytu jest
również zwiedzanie miasta Tuchola. Poza
wyjazdem w projekcie zaplanowane zostały
w okresie maj – sierpień cztery wycieczki
piesze i cztery rowerowe. O terminach
kolejnych wycieczek będziemy na bieżąco
informować. Więcej informacji na temat
projektu i wpłat na najbliższy wyjazd można
uzyskać u koordynatora projektu p. Marii
Bulińskiej pod nr tel. 787965248. Realizację
projektu współfinansuje Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii.
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Serwis informacyjny
Pomachał zajączek łapką,
przykicał z koszyczkiem
do ogrodu,
poprosił Naszego Pana
aby nigdzie nie było głodu.
Dziękujemy Ci Panie Boże
od dawnych dziejów zarania,
że wielbimy naszego Pana
w Dniu Jego Zmartwychwstania,
Najlepsze życzenia
Wielkanocne składają
Ala i Benek
Glaszkowie

Ogłoszenie
KGW Liznowo zaprasza na
wycieczkę w Bieszczady od 7 do 13 lipca.
Jeden dzień Lwów Ukraina. Koszt około
550 zł. Kontakt 695 553 053

Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować
Wyborcom, którzy w minionych wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Chełmża
oddali na mnie swój cenny głos. Niezmiernie
cieszy mnie fakt, że udzielili Państwo mojej
kandydaturze tak dużego poparcia. Choć
nie wygrałam tych wyborów, dzięki Wam,
nie czuję się przegrana. Daliście mi siłę, obdarzając tak wielkim zaufaniem. Zgodnie z
przedwyborczym zapewnieniem, chcę służyć
Państwu swoją pracą, wiedzą i zdobytym dotychczas doświadczeniem.
Hanna Piątkowska

„Spieszmy się kochać ludzi,
Tak szybko odchodzą.”

Podziękowanie
Nagła śmierć Henryka Kalas, Naszego
drogiego męża, ojca, dziadka, pradziadka i
przyjaciela napełniła nas ogromnym żalem i
smutkiem.
Wszystkim, którzy okazali nam szczere
słowa współczucia i pomogli godnie pożegnać i
odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku
serdecznie dziękujemy, a w szczególności Księdzu
Proboszczowi Tadeuszowi Kozłowskiemu za
Eucharystię i piękne słowa kazania za naszego
zmarłego;
Radzie Parafialnej, której Henryk był
długoletnim członkiem za piękne kwiaty, liczną
obecność i Msze ofiarowane w intencji zmarłego;
KGW w Nawrze za kwiaty i obecność
na pogrzebie.
Dziękujemy Rodzinie, krewnym,
wszystkim sąsiadom, delegacjom, przyjaciołom
i znajomym.
Jesteśmy wdzięczni, że łączycie się z
nami w tak trudnych dla nas chwilach.
Bóg zapłać
Rodzina.
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Konkurs KURENDY

WIELKANOCNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
Kolorowe pisanki, ptasie
trele, pyszne wypieki, śmigus-dyngus... Co jeszcze kojarzy się Wam z
tym czasem? Do 10 kwietnia czekamy na świąteczno-wiosenne zdjęcia.
Najbardziej oryginalny autor obdarowany zostanie serwisem kawowym
w kolorze wiosennego nieba i żonkili.
Sponsorem upominku w konkursie jest
Firma Handlowa „ ROL” z Chełmży. Od razu podpowiadamy - większą
szansę na nagrodę w konkursie będą
miały zdjęcia radosne, pogodne i pozytywne spośród których wybierzemy
to najciekawsze.
Zdjęcie konkursowe ( jeden uczestnik
Wyniki ogłosimy na stronie www.gminachelmprzesyła jedno zdjęcie) prosimy przesyłać na ad- za.pl i w kwietniowym wydaniu KURENDY.
res: kurenda@gminachelmza.pl.
KO

PODZIĘKOWANIE
Pragnę
podziękować
wszystkim firmom, które wyraziły
zainteresowanie
i
przystąpiły
do gminnego programu KARTA
Młodego Rolnika. Dzięki udziałowi
15 firm w programie mógł powstać
nowy produkt dla Młodych Rolników
z Gminy Chełmża. Dziękując za
dotychczasową przychylność pragnę
wyrazić nadzieję na dalszą współpracę
w przyszłych przedsięwzięciach.
Wójt Gminy Chełmża
/-/ Jacek Czarnecki

KARTA RABATOWA MŁODEGO ROLNIKA W GMINIE CHEŁMŻA
NA ROK 2013 - PARTNERZY-
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