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GMINNE SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Czy wy wiecie, czy nie wiecie ? Mikołaje są na świecie! Przekonały się o tym wszystkie dzieci: te malutkie, małe oraz te troszkę starsze z Gminy
Chełmża, które przybyły w tym roku do Głuchowa na spotkanie z Mikołajem. Śnieżna pogoda nie przeszkodziła maluchom i ich rodzicom, aby wziąć
udział w tym świątecznym wydarzeniu. Relacja z imprezy na www.gminachelmza.pl - aktualności.
Patrz str. 10

KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNE
– płyta z KURENDĄ pod choinkę
Z grudniowym numerem KURENDY trafia do mieszkańców gminy
świąteczny prezent. Jest to płyta z kolędami i piosenkami świątecznymi w
wykonaniu Natalii Majewskiej.
Na płycie nagranych zostało dziewięć utworów, a wśród nich nie zabrakło
najbardziej znanych i lubianych polskich kolęd jak „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
„Gdy śliczna Panna”. Wydanie płyty sfinansował Samorząd Gminy Chełmża.
Płyta ukazała się nakładem 2 tys. egz.
Natalia Majewska jest mieszkanką naszej gminy. To laureatka wielu nagród i
wyróżnień muzycznych. W roku bieżącym zajęła I miejsce i zdobyła nagrodę
specjalną Marszałka Województwa w Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie
Polsko”. Absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia. Od 2013 roku wokalistka
Gminnego Zespołu Wokalnego Niezapominajki.
Redakcja KURENDY życzy Czytelnikom miłego kolędowania z płytą Natalii.
KO

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych radością i spokojem,
dobrocią od ludzi i wzajemną życzliwością.
Świąt Narodzenia Pańskiego,
Wigilijnego wieczoru dającego siły
i inspirację do działania
na zbliżające się dni
Nowego Roku 2014
życzą Mieszkańcom Gminy
Przewodniczący RG Chełmża
Janusz Iwański

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki
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Inwestowano w infrastrukturę
Kończy się rok budżetowy 2013. Był
to kolejny rok realizacji wielu zadań mających
na celu poprawę jakości życia mieszkańców
Gminy Chełmża. Po ostatnich zmianach budżet
zakładał wydatki na zadania inwestycyjne na
poziomie 6 mln 613 tys zł, co stanowiło ponad
20 % całości wydatków budżetu (32,1 mln zł).
Rok 2013 to rozpoczęcie realizacji zadania
montażu instalacji solarnych u mieszkańców. W
br zamontowano 188 instalacji, co kosztowało
ponad 1,6 mln zł. Dzięki temu wielu mieszkańców
Brąchnówka, Browiny, Grzywny, Kuczwał,
Sławkowa i Mirakowa może zaoszczędzić na
kosztach przygotowania ciepłej wody w swoich
mieszkaniach. Wykorzystanie promieni Słońca
jako źródła energii do podgrzewania wody
przyczynia się do poprawy jakości powietrza
poprzez ograniczenia emisji wielu szkodliwych
substancji powstających przy spalania węgla
itp. Dotacja ze środków RPO 2007-13 na ten cel
wyniosła w br ponad 678 tys zł.
Dbałość o stan środowiska, towarzyszy także
kolejnej zrealizowanej inwestycji w Gminie. W
celu ochrony gleby i wód wybudowane zostały
74 oczyszczalnie przyzagrodowe. Zadanie
kosztowało w 2013 roku ponad 900 tys zł a
planowana dotacja ze środków PROW 2007-13
– ponad 555 tys zł. Łącznie w ostatnich latach
wybudowano na terenie Gminy, przy wsparciu
środków unijnych 230 szt takich oczyszczalni.
W mijającym roku kontynuowano modernizację
dróg gminnych przeznaczając na ten cel ponad
3,8 mln zł
Nową utwardzoną nawierzchnię
otrzymało ponad 13 km dróg w różnych
miejscowościach a na drogach gruntowych
remonty objęły ponad 28 km. Od kilku lat
nakłady na tego typu zadania stanowią znaczną

część wydatków budżetowych. Stan dróg jest
jednym z głównych postulatów zgłaszanych
przez mieszkańców, dlatego też przeznaczenie
corocznie niemałych środków na ten cel pozwoli
na stopniową poprawę w tym zakresie Sytuacja
jest o tyle trudna, że na zadania budowy i
modernizacji dróg brak zewnętrznych źródeł
dotowania (poza funduszami FOGR, z którego
pozyskano w 2013 r 120 tys zł).
Inne ważne zadania dotyczące infrastruktury
służącej mieszkańcom realizowano ze środków
PROW 2007-13 w ramach działania „odnowa
wsi”. Dotyczyły one zagospodarowania terenu
w centrum Grzywny, modernizacji nawierzchni
boiska w Kuczwałach oraz adaptacji
pomieszczeń Pastorówki w Zelgnie na cele
biblioteki i izby muzealnej.

Z udziałem środków Programu Operacyjnego
„RYBY” zrealizowano zadania w zakresie małej
infrastruktury nad Jeziorem Głuchowskim
oraz w Skąpym. Liczne zadania dotyczyły
także remontów w świetlicach wiejskich i
zagospodarowania ich otoczenia.
W 2013 roku złożono kolejne wnioski o
środki z funduszy unijnych. Dotyczą one
budowy kolektora kanalizacyjnego do Nawry,
zagospodarowania terenu obok szkoły i
Pastorówki w Zelgnie, pałacu w Brąchnówku,
„Poniatówki w Sławkowie oraz otoczenia
świetlic w Browinie i Bielczynach. O fundusze z
PO RYBY wnioskowano w związku z zamiarem
budowy małej infrastruktury w Zalesiu, Skąpym
i Strużalu
Prowadzenie inwestycji w infrastrukturę służącą
mieszkańcom jest procesem
ciągłym i długofalowym,
dlatego też w mijającym
roku
przygotowywano
zadania, zaplanowane na
kolejne lata. Podstawowymi
dokumentami
planowania
długofalowego są Strategia
rozwoju Gminy oraz Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
i właśnie w 2013 roku
rozpoczęto ich nowelizację.
Pokażą
one
kierunki
rozwoju Gminy Chełmża
Na zdj. Wnętrze przyszłej biblioteki w Zelgnie
na najbliższe kilkanaście lat,
Łącznie na te zadania zaplanowano 945 tys zł będąc podstawą realizacji zadań wychodzących
a przewidziana dotacja ze środków unijnych naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
wynosi ok. 460tys zł .
K.B.
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W prezencie – budżet 2014
Jednogłośnie
przyjęty
podczas
listopadowej sesji budżet Gminy Chełmża
na 2014 rok zakłada realizację ważnych dla
mieszkańców inwestycji i przedsięwzięć. Należą
do nich m.in.: inwestycje drogowe, realizacja
projektów unijnych, energia odnawialna oraz
szereg drobnych przedsięwzięć dla mieszkańców
i turystów odwiedzających naszą gminę.
„-Od 24 lat tworzę budżety dla mojej
gminy i jest to pierwszy rok, kiedy uchwała
budżetowa została podjęta w listopadzie” – mówi
Skarbnik Gminy Marta Rygielska. Tak więc Rada
Gminy podarowała swoim mieszkańcom na
nadchodzące święta uchwalony budżet.
Po stronie dochodów zapisano 29,7
mln zł. Wydatki wynoszą zaś 31,7 mln zł.
Najwięcej pieniędzy z budżetu, bo aż 10,9 mln zł
trafi na oświatę, 3,4 mln zł na pomoc społeczną,
a zaledwie 0,8 mln zł na kulturę. Na inwestycje
zapisano zaś 8,5 mln zł. Koronna inwestycja
na rok 2014 to modernizacja dróg gminnych
i budowa chodników, budowa kanalizacji dla
Nawry i dalsze prace nad montażem zestawów
solarnych. W przyszłym roku rozpocznie się
także partnerska inwestycja służąca poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców, czyli budowa
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drogi
rowerowej
prowadzącej
przez
miejscowości
naszej
gminy,
a
szereg
naszych
miejscowości zmieni
swój wygląd poprzez
zagosp o darowanie
placów zabaw czy
remonty
świetlic.
W
budżecie
nie
ma pieniędzy na
wszystkie inwestycje
zgłaszane
przez
mieszkańców. Budżet
niestety nie jest z
gumy. Ale został on
tak skonstruowany, aby zaspokoić potrzeby
mieszkańców i by był realny do wykonania.
Do ustalenia dochodów budżetu
gminy na rok 2014 założono ostrożną politykę
podatków i opłat. Należy zaznaczyć, że gmina
konsekwentnie pozyskuje środki unijne na
realizację zadań, tym samym nie obciąża
nadmiernymi podatkami i opłatami . Podatek
rolny pozostał na tym samym poziomie, a
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niektóre, jak np. podatek od nieruchomości od
pozostałych budynków Rada Gminy obniżyła do
kwoty 6,50 zł za 1m 2.
„-Powyższe działania mają stworzyć sprzyjające
warunki dla mieszkańców i przedsiębiorców, co
w perspektywie znajdzie przełożenie na dochody
budżetowe. Podsumowując jest to budżet gminy
aktywnej, która kładzie nacisk na rozwój” powiedziała Skarbnik Gminy Marta Rygielska.
KO
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Inwestujemy z Funduszu Sołeckiego
Psim kupom NIE !

Polskie drogi

Bezpieczniej dla dzieci

Psim kupom na placach zabaw
To nie tytuł serialu choć on się sam
mówimy stanowcze NIE
narzuca. Polskie ruchliwe drogi, a przynajmniej
ta przebiegająca przez Dźwierzno nie zagrozi
maluchom. Drogi zablokować nie możemy, ale
można powstrzymać dzieci przed wbieganiem
na nią. Dlatego miejsce pod plac zabaw zostało
ogrodzone dla bezpieczeństwa najmłodszych, bo
ich bezpieczeństwo jest najważniejsze.

W Grzywnie powstało szczelne ogrodzenie
placu zabaw, nasi milusińscy bawiąc się tam
nie natrafią już na psie „miny”, zabawa będzie
czystsza i rodzice nie będą musieli martwić się o
to co dziecko do ust bierze.
MK

Plac zabaw w Kończewicach doczekał
się podłoża z piasku, rodzice spokojniej będą
mogli patrzeć na zabawy pociech, a ich upadki
wzbudzać będą tylko salwy śmiechu a nie okrzyki
strachu. Zająć się będzie można ploteczkami z
innymi rodzicami, a nie wypatrywać czy dziecku
nie dzieje się krzywda.

MK

Na święta państwowe
MK

Windak jest już przygotowany na
święta państwowe, które będzie mógł celebrować
wieszając flagę na nowym maszcie. Chęć
współprzeżywania z innymi świąt ważnych dla
Polaków doprowadziła do powstania miejsca
Podstawowej w Sławkowie oraz na budynku gdzie będzie można to czynić.
dawnej „pastorówki” w Zelgnie.
Od marca przyszłego roku planuje się
kolejne spotkania mieszkańców poszczególnych
wsi w sprawie realizacji powyższego projektu.
Następnie odbędą się wizje w terenie na
poszczególnych obiektach, w których udział
wezmą: przedstawiciel Urzędu Gminy p. Mariusz
Stodulski, przedstawiciele wykonawcy oraz
inspektor nadzoru.
Instalacje planuje się montować w
następującej kolejności:

WYKORZYSTANA ENERGIA ODNAWIALNA
SOLARY W BUDOWIE
Końca dobiega realizacja I etapu
zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania
energii odnawialnej w gminie Chełmża poprzez
zastosowanie przyjaznej środowisku energii
słonecznej” polegającego na montażu instalacji
solarnych na budynkach mieszkalnych oraz
budynkach użyteczności publicznej. W tym
roku zostały zamontowane 188 szt. instalacji
solarnych tj. 185 na budynkach prywatnych
oraz trzy na budynkach użyteczności
publicznej. Zamontowano kolektory na dachu
świetlicy w Kuczwałach, na dachu Szkoły

wieś

miesiąc realizacji

miejsce spotkania

Mirakowo, Nawra, Bogusławki,
Parowa, Głuchowo

kwiecień, maj

Gimnazjum w Głuchowie

maj, czerwiec

Szkoła Podstawowa w
Kończewicach

Kończewice Bielczyny

MK

Ciąg dalszy prac
nad strategią

W miesiącu wrześniu br rozpoczęły
się prace nad przygotowaniem Strategii
Skąpe, Nowa Chełmża, Dziemiony czerwiec, lipiec Świetlica wiejska w Skąpem Rozwoju Gminy Chełmża na lata 2015-2025.
Mieszkańcy, którzy wyrazili chęć włączenia
Strużal, Pluskowęsy, Zalesie,
lipiec, sierpień
się w prace odbyli spotkania robocze, które
Gimnazjum w Pluskowęsach miały miejsce w Kończewicach, Sławkowie
Kiełbasin Witkowo
oraz Zelgnie. Wypracowano kierunki działania
Zelgno, Januszewo-Dźwierzno,
wrzesień,
w obszarze infrastruktury, zagospodarowania
Świetlica w Zelgnie
przestrzennego, gospodarki i środowiska
Zajączkowo, Świętosław, Bocień
październik
przyrodniczego oraz sfery społecznej. Strategia
Liznowo, Szerokopas,
październik,
poza wynikiem konsultacji bezpośrednich będzie
Świetlica w Grzegorzu
Drzonówko, Grzegorz.
listopad
uwzględniała również wyniki przeprowadzonych
ankiet wśród naszych mieszkańców oraz
Bezusterkowy odbiór zadania nastąpi w terminie do 22 grudnia 2014 r.
wcześniejszych konsultacji bezpośrednich,
Kontakt w sprawie montażu instalacji:
które prowadzono w poprzednich latach w
Wolin Teresa – przedstawiciel Urzędu Gminy tel. 56 675 60 76-78
różnych
grupach wiekowych. Spotkanie
Stodulski Mariusz – przedstawiciel Urzędu Gminy tel. 730 694 667
podsumowujące zaplanowano na 14 stycznia
Majewski Krzysztof – przedstawiciel Wykonawcy tel. 504 257 811
2014 r. Wypracowany materiał zostanie
Jacek Żabiński – inspektor nadzoru tel. 728 331 051.
przedłożony Radzie Gminy celem zatwierdzenia.
Sekretarz Gminy
Teresa Wolin
Ewa Pudo
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NAWRA – WIEŚ Z GOTYCKĄ PERŁĄ
Perłą w Nawrze możemy dzisiaj
śmiało nazwać miejscowy zabytkowy kościółek,
który w wyniku przeprowadzonych od 2012
roku prac remontowo – konserwatorskich
nabrał znowu dawnego blasku. Niedziela
odpustowa ku czci patronki Parafii Katarzyny
Aleksandryjskiej zgromadziła zarówno parafian
jak i grono zaproszonych gości na uroczystej
mszy św. z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa
Toruńskiego dr Andrzeja Suskiego. Ta wielka
uczta duchowa stała się okazją, aby podziękować
wielu instytucjom, osobom
za wsparcie,
pomoc, życzliwość i ofiarowany czas na rzecz
przywracania świetności miejscowej świątyni.
Podziękowania do wszystkich zaangażowanych
w to dzieło skierował proboszcz ks. Tadeusz
Kozłowski. Nie obyło się również bez
podziękowań parafian dla samego proboszcza,
który musi nieść cały ciężar administracyjny
prowadzonych inwestycji na terenie parafii.
Dotychczas
Parafii
udało
się

sięgnąć po środki do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków. Inwestycje na terenie
parafii zyskały również zrozumienie
i przychylność ze strony władz
samorządowych Gminy Chełmża. Od
samego początku w procesie odnowy
kościoła uczestniczą parafianie, dla
których jak się okazuje, los miejscowej
świątyni nie jest obojętny. Ważne tutaj
są słowa ks. Biskupa wygłoszone podczas
homilii, w których Biskup zwrócił uwagę
na znaczenie świątyni. Świątynia ma
nie tylko znaczenie chrześcijańskie, ale także
stanowi ogromne znaczenie dla wyzwalanych
impulsów społecznych. Ludzie gromadzą się,
chcą działać i podejmują wspólnie inicjatywy
dla dobra wspólnego. Naprawiona jest więźba
dachowa i wymianie na nowe
uległo
pokrycie
ceramiczne
dachu kościoła. Kościół pięknie
prezentuje się w odnowionej
elewacji.
Wykonana
została
opaska
odwadniającej
przy
kościele, aby zapobiec nadmiernej
wilgotności murów kościelnych.
Po
pracach
zewnętrznych
przyszedł czas na prace wewnątrz
kościoła. W wyniku ostatnich
prac odnowione zostały malowidła
na sklepieniu w prezbiterium i
epitafium Kruszyńskich z 1815,

fundacji Konstantego Kruszyńskiego. W planach
na nadchodzący rok pozostaje odnowienie
przykościelnego muru, a
wykończeniem
wszystkich prac na terenie parafii ma być nowy
parking i nasadzenia zieleni w sąsiedztwie
miejscowej świątyni.
W roku bieżącym przy udziale parafian
uporządkowany został również cmentarz przy
parafii. Wycięto stare zadrzewienia, wybudowano
na terenie cmentarza nowy chodnik spacerowy.
I tak jak w przysłowiu „ Gdzie się z chęcią zejdzie
praca, tam się hojnie trud opłaca” dotychczasowa
praca Proboszcza i parafian została zauważona i
doceniona podczas inauguracji Europejskich
Dni Dziedzictwa w Kruszwicy. To tutaj proboszcz
ks. Tadeusz Kozłowski odebrał dla Parafii
medal Marszałka Województwa Kujawsko
– Pomorskiego - Hereditas Saeculorum za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji
i restauracji zabytków.
K.Orłowska

Informacja o przetargach

GMINA WYBIERA WYKONAWCÓW
1) W dniu 12.11.2013r. został rozstrzygnięty
przetarg na „Zagospodarowanie terenu w
miejscowości Zalesie poprzez budowę ścieżki
pieszo – rowerowej”. Umowa zawarta została w
dniu 20.11.2013r. na kwotę 281.638,97 zł brutto.
2) W dniu 27.11.2013r. upłynął termin składania
ofert w przetargu na „ Udzielenie kredytu
długoterminowego
konsolidacyjnego
w
kwocie 2.565.000,00 zł”. Wpłynęły 3 oferty, trwa
ich weryfikacja.
3) W dniu 18.11.2013r. upłynął termin składania
ofert w przetargu na „Modernizację dróg
gminnych w latach 2013 – 2015- projekt II”. W
terminie tym wpłynęły 3 oferty. Obecnie trwa
ocena złożonych ofert.
4) W dniu 26.11.2013r. został unieważniony
przetarg na „Budowę małej infrastruktury
turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w
miejscowości Strużal”. W terminie wpłynęła
jedna oferta, której cena przekroczyła kwotę jaką
Zamawiający przeznaczył na to zadanie.
5) W dniu 27.11.2013r. został rozstrzygnięty
przetarg na „Utworzenie, utrzymanie i
obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dla Gminy Chełmża. W terminie
wpłynęła jedna oferta ZGK Sp. z o.o. z Chełmży

KURENDA
K
URENDA

za kwotę 65.000zł brutto.
6) W dniu 15.11.2013r. został ogłoszony
przetarg na „Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w
zakresie przyjmowania, przemieszczania i
doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek
niedostarczonych na potrzeby Urzędu Gminy
Chełmża” . W wyznaczonym terminie została
złożona jedna oferta przez Pocztę Polską S.A. na
łączną kwotę 224.887,10zł brutto.
7) W dniu 18.11.2013r. został ogłoszony przetarg
na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
wiejskiej w Bielczynach”. Termin składania ofert
wyznaczono na dzień 04.12.2013r.
8) W dniu 21.11.2013r. został ogłoszony przetarg
na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego
lekkiego w 2014 r. w planowanej maksymalnej
łącznej ilości 174.000 litrów”. Termin składania
ofert wyznaczono na dzień 29.11.2013r.
Wpłynęły 2 oferty, trwa ich weryfikacja.
9) W dniu 25.11.2013r. zostało ogłoszone
wspólne
postępowania
przetargowe
na
„Sukcesywną sprzedaż oleju napędowego oraz
etyliny pb-95” dla pojazdów Gminy Chełmża
oraz Zakładu Usług Komunalnych WODKAN
Sp. z o.o.. Termin składania ofert zaplanowano

G
GAZETA
AZETA GMINY
GMINY CHEŁMŻA
CHEŁMŻA

na dzień 05.12. br.
10) W dniu 28.11.2013r. został ogłoszony
przetarg na „ Przygotowanie i dostarczanie
ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci
i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego
dożywiania uczniów szkół Gminy Chełmża”.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień
06.12.2013r.
Anna Feeser-Bering

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
przesyłamy wszystkim
Mieszkańcom Gminy Chełmża
najserdeczniejsze życzenia:
Niech te Święta będą dla Państwa
niezapomnianym czasem spędzonym
w gronie rodzinnym,
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Zaś zbliżający się Nowy 2014 Rok niech
przyniesie Państwu szczęście i pomyślność.
Życzymy wiary w to, iż marzenia się
spełniają, a miłość i dobro zwycięża.
- Właściciele i Pracownicy OSKP
„Diagnotest” Kazimierz Lewandowski
w Zelgnie
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SŁODKI KONKURS PODSUMOWANY
Konkurs z okazji
175-lecia
Nordzucker
podsumowany ! „Naturalnie
słodki”, „Słodki smak życia”
i „Cukier – palce lizać” – to
hasła promocyjne, które Jury
Konkursowe zdecydowało
się nagrodzić uznając je
za najlepiej pasujące do
strategii
marketingowej
firmy.
Autorami tych haseł są
trzej mieszkańcy Gminy
Chełmża,
którzy
w
chełmżyńskiej siedzibie organizatora konkursu
odebrali główne nagrody. I tak oto laureatami
nagród rzeczowych i paczek z produktami Sweet
Familly są:
I miejsce – Pan Sławomir Rybitwa ze Sławkowa
( telewizor LED 40 cali)
II miejsce – Pani Joanna Kaźmierczak z
Kiełbasina ( odkurzacz)
III miejsce – Pani Wanda Łuszczyk z Głuchowa
( toster opiekacz).
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
Przypomnijmy:
ogłoszenie o

konkursie publikowane było w sierpniowej
KURENDZIE.
Konkurs przeprowadzony
został dla dwóch lokalizacji : Miasto i Gmina
Chełmża ( poprzez gazety KURENDA i Głos
Chełmżyński) i Powiat grodziski i nowotomyski.
Na konkurs należało przesłać kupon konkursowy
z dziewięcioma prawidłowymi odpowiedziami
na zadane pytania i zaproponować hasło
reklamowe. Łącznie z obszaru Miasta i Gminy
wpłynęło 50 kuponów konkursowych, z których
wyłoniono trzech zwycięzców konkursu.
K.Orłowska

ABM Space Education

Kosmicznie w Dźwierznie!
W
dniu
16.11.2013 r. w Świetlicy
wiejskiej w Dźwierznie
odbyła
się
niezwykła
lekcja... Niezwykła, bo
„kosmiczna”!
Poprowadziła
ją
Pani
Adrianna
Sieklicka z ABM Space
Education. Dzieci odbyły
wspaniałą
przygodę
z
nauką.
Poznały
kilka
ciekawostek o warunkach
panujących w przestrzeni
kosmicznej, nauczyły się
najistotniejszych zagadnień
dotyczących naszego układu
planetarnego,
a
także
dowiedziały jeszcze kilku
ekscytujących rzeczy o tajemniczym kosmosie.
Każde dziecko na chwilę przeobraziło się w
Łazika marsjańskiego oraz dotknęło prawdziwą
rakietę kosmiczną.
Wspólne
zdjęcie
zakończyło
interaktywną lekcję, a mały poczęstunek

Nastrojowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzanych w gronie rodzinnym
przy choince
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2014’
życzy mieszkańcom Pluskowęs i Zalesia
Radny Gminy Chełmża
Henryk Fałkowski

KURENDA

zakończył całe spotkanie.
Dziękuję
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii za dofinansowanie
wyżej wymienionej lekcji.
Patrycja Luntkowska

Na te święta co nadchodzą,
życzymy ciepła i miłości.
Niech Was ludzie nie zawodzą
i niech radość w Waszych
sercach zawsze gości.
Wesołych Świąt
i wszystkiego dobrego na 2014 rok
Mieszkańcom Gminy życzy
Zarząd Stowarzyszenia Homo homini

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Wieści z Nowej Chełmży

Mieszkańcy z wizytą w
Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy

W sobotę 30 listopada podczas
gdy inni przygotowywali się do hucznych
obchodów
andrzejkowych,
grupa
najmłodszych mieszkańców Nowej Chełmży
wybrała się na wycieczkę do nowo otwartego
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w
Toruniu.
Wyjazd stanowił podsumowanie
listopadowych zajęć w świetlicy wiejskiej,
odbywających się pod nazwą „ Zakręcone
środy” i tak jak środowe spotkania okazał się
równie bogaty w atrakcje.
Pierwszym
eksponatem,
który
uczestnicy wycieczki mogli podziwiać już od
wejścia, było Wahadło Foucaulta , czyli 35kilogramowa kula zawieszona na 33- metrowej
linie, biegnącej przez wszystkie kondygnacje
budynku. Wahadło obrazuje ruch Ziemi wokół
własnej osi i jest najdłuższą, działającą stale,
konstrukcją tego typu w Polsce.
Już samo obserwowanie Wahadła
wywołało wiele emocji, a okazało się później,
że największe atrakcje dopiero czekały
na młodych odkrywców, którzy dzięki
kilkudziesięciu interaktywnym wystawom,
rozmieszczonym na kolejnych pięciu piętrach
budynku, mogli nie tylko w teorii, ale także
w praktyce obserwować rożne zjawiska
dźwiękowe, świetlne i optyczne.
Podczas niemal 3- godzinnego pobytu
w Centrum udało nam się obejrzeć wszystkie
dostępne wystawy, m.in. O OBROTACH,
GRA I BUCZY , ŻYCIE i wiele innych, jednak
największą atrakcją okazała się wystawa
RZEKA, czyli konstrukcja przedstawiająca
model, przepływającej przez Toruń Wisły, na
której można było zaobserwować zachowanie
różnych przedmiotów w wodzie oraz to,
że zadowolenie obserwatora jest wprost
proporcjonalne do stopnia umoczenia
rękawów.
Wyjazd, który podobnie jak zajęcia
świetlicowe, został zorganizowany w ramach
funduszu sołeckiego, we współpracy z CIK
Gminy Chełmża, z pewnością możemy uznać
za udany.
Paulina Osuch
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Przedszkola Ziemi Gotyku

MALI UCZESTNICY, DUŻE EFEKTY
Fundacja Ziemia Gotyku na
specjalnie zorganizowanej konferencji w
Papowie Biskupim podsumowała ostatnie
lata 2007-2013 w zakresie prowadzonej
edukacji przedszkolnej. Cztery projekty
przedszkolne dla dzieci 3-5 lat, 39 ośrodków
przedszkolnych na obszarze dziewięciu gmin
i pozyskane prawie przez ten okres 10 mln zł
ze środków Unii Europejskiej – to wszystko
stworzyło maluchom i ich rodzicom z obszaru
dziewięciu gmin uczestniczących w projektach
szansę na bezpłatną, przedszkolną edukację.
Udział w konferencji wzięli : Zarząd i Rada
Fundacji Ziemia Gotyku, Wójtowie gmin
partnerskich uczestniczących w projektach,
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz

bezpośredni uczestnicy projektów: dzieci, ich
rodzice i panie nauczycielki. Dzisiaj nie trzeba
nikogo przekonywać jak ważne znaczenie w
życiu każdego dziecka ma ten etap edukacji.
To właśnie w przedszkolu dzieci nabywają
umiejętności prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie, to tutaj zawierają pierwsze
znajomości, to tutaj czerpią radość ze wspólnego
przebywania i rozwijania nowych umiejętności
w grupie. To tylko niektóre pozytywne aspekty
edukacji maluchów. Takich przykładów
moglibyśmy wymienić jeszcze bardzo dużo.
To co wyróżniało projekty przedszkolne Ziemi
Gotyku to udział dzieci w spektaklach teatralnych
i koncertach muzycznych, uzupełnione
dodatkowym projektem „Edukacja kulturalna
w przedszkolach”, zajęcia logopedyczne, zajęcia
z psychologiem, zajęcia z
pedagogiem, nauka języka
angielskiego, gimnastyka
korekcyjna,
realizacja
programu
wychowania
przedszkolnego
„W
kręgu zabawy” - Jadwigi
Pytlarczyk,
udział
w
akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”.
Przedszkola
zapewniły
wysoki
standard ich wyposażenia
w pomoce edukacyjne
i zabawki. Łącznie we
wszystkich
czterech
projektach uczestniczyło

INICJATYWY OBYWATELSKIE

Skąpe - Uczniowie i Rodzice uczą się angielskiego
Z a j ę c i a
języka
angielskiego
w świetlicy wiejskiej
w Skąpem odbywają
się już od ponad
pół roku. W tym
czasie
umiejętności
komunikacyjne
kursantów wzrosły w
znacznym
stopniu.
O
poziomie
ich
aktualnej
wiedzy
oraz
prowadzonych
zajęć
mógł
niedawno przekonać się Wójt Gminy
Chełmża Jacek Czarnecki, który wraz
z Radnym Gminy Adamem Galusemprzewodniczącym
Komisji
Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Rekreacji wizytowali
zajęcia podsumowujące pierwszy ważny
etap nauki. „ - To dobrze wydane pieniądze
i inwestycja w ludzi. Znajomość angielskiego
z pewnością pomoże mieszkańcom
Gminy odnaleźć się na rynku pracy”- te
słowa Wójta stanowią najlepszą recenzję
skuteczności i jakości prowadzonych
w
Skąpem
kursów
językowych.
Obecnie zajęcia w świetlicy odbywają się w

KURENDA

środy i piątki dla dwóch grup wiekowych:
uczniów klas IV-VI oraz dla dorosłych,
nierzadko rodziców tych dzieci. Prowadzący
kursy - Dariusz Regiel, jest jednocześnie
nauczycielem angielskiego w Szkole
Podstawowej w Zelgnie. „ - Cieszy mnie
obecność na zajęciach moich uczniów, jak
też ich rodziców, gdyż uczący się rodzice
są zawsze wsparciem dla edukacji swoich
dzieci”- podsumowuje prowadzący zajęcia.
Podobnie z dodatkowych zajęć z języka
angielskiego korzystają również mieszkańcy
Grzywny, dla których lekcje odbywają się
w ciągu tygodnia w miejscowej świetlicy.
K.Orłowska

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

ponad 2200 przedszkolaków. Fundacja Ziemia
Gotyku zatrudniała wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną odpowiednio przygotowaną do
pracy z dziećmi - corocznie tworzonych było
39 miejsc pracy dla nauczycielek przedszkola.
Przedszkola Ziemi Gotyku funkcjonowały do
końca sierpnia br.
Wyniki badań przeprowadzonych
w ostatnim czasie w przedszkolach w 2013
roku dowodzą, że liczba przedszkoli jest ciągle
zbyt mała, aby wskaźnik upowszechnienia
wychowania przedszkolnego znalazł się na
oczekiwanym poziomie. Dlatego władze
samorządowe jak i sama Fundacja Ziemi
Gotyku liczą, że znajdą się środki finansowe na
realizację podobnych projektów edukacyjnych
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020,
gdyż same samorządy nie są w stanie udźwignąć
wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem
przedszkoli.
K.Orłowska

PROGRAMY OSŁONOWE
Od listopada trwają prace przygotowawcze
nad Programami Osłonowymi dla trzech grup
mieszkańców z Gminy Chełmża. Pierwsza grupa, do
której skierowany będzie program, to będą rodziny
wielodzietne. Rok 2013 to w Polsce Rok Rodziny. Z tej
też okazji podejmowanych jest szereg inicjatyw, które
mają wspierać w szczególności rodziny wielodzietne
poprzez promowanie modelu i wizerunku tej rodziny.
Dlatego i nasza gmina chce w ten sposób podkreślić i
docenić rolę, jaką odgrywa w lokalnym społeczeństwie
rodzina wielodzietna. Warunkiem zakwalifikowania się
do wyżej wymienionego programu będzie liczba dzieci
w rodzinie. Wprowadzone zostaną działania skierowane
do tej grupy rodzin. Władze gminy mają nadzieję,
że zauważenie tych rodzin, będzie utrwaleniem
pozytywnego wizerunku gminy przyjaznej rodzinie.
Kolejną grupą będą seniorzy. Dla nich przygotowane
zostanie wsparcie finansowe na pokrycie kosztów
związanych z zakupem leków. Ostatnią grupą będzie
młodzież studiująca, dla których rozpatrywane będzie
udzielenie stypendiów.
Zespół jest w trakcie opracowania i przygotowywania
kryteriów dostępu do wyznaczonych Programów
Osłonowych, które zostaną poddane weryfikacji i
uchwaleniu przez Radę Gminy Chełmża. Wprowadzenie
w życie Programów Osłonowych planuje się w
pierwszym półroczu 2014 roku.
Anna Bykowska
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Mała Manufaktura w Kuczwałach
W świetlicy wiejskiej w Kuczwałach,
utworzona została Mała Manufaktura, w
której mieszkańcy wspomnianej miejscowości
mogli doskonalić swoje umiejętności w sztuce
rękodzieła.
Wszystko dzięki odbywającym się
tam zajęciom świetlicowym, zorganizowanym

przez Sołectwo Kuczwały i Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża. Głównym materiałem
przetwórczym była wełna.
Najpierw do udziału w
spotkaniu zaproszeni zostali dorośli
mieszkańcy Kuczwał, którzy podczas
warsztatów mieli okazję
poznać metodę wyrobu
biżuterii z wełny czesankowej.
Później w świetlicy pojawili
się najmłodsi mieszkańcy
miejscowości,
których
zadaniem było wykonanie
kolorowych
wazoników
z butelek i różnobarwnej
włóczki. Nie zabrakło również
zapałowi do pracy mieszkańców Kuczwał,
słodkiego poczęstunku i ciepłej herbaty świetlica wiejska tego dnia przypominała
dla dużych i małych pracowników prawdziwą fabrykę.
manufaktury.
Paulina Osuch
Dzięki ogromnemu, twórczemu
Program Równać Szanse 2013 roztrzygnięty

BROWINA

Biżuteria dla każdego
W jedną z minionych
sobót mieszkańcy Browiny nie
mogli narzekać na nudę. Wszystko
za sprawą zorganizowanego tam
„Jesiennego spotkania w świetlicy”.
Zwłaszcza, że było to spotkanie
bardzo twórcze i kolorowe. Najpierw
między godziną 10.00 a 13.00
do świetlicy zostali zaproszeni
najmłodsi mieszkańcy Browiny,
którzy podczas trzygodzinnych zajęć
wykonali ekologiczne doniczki z
puszek i drewnianych klamerek,
ozdobione kolorowymi kwiatami
z krepy włoskiej. Później wspólnie
przygotowali słodką przekąskę,
dzięki której zregenerowali siły po
twórczym wysiłku.
Następnie w progach świetlicy
pojawiła się młodzież i dorośli, by wziąć udział
w przygotowanych dla nich, trzygodzinnych
warsztatach wykonywania biżuterii z filcu.
Przeważającą część obecnych stanowiły panie,
które mogły zapoznać się z techniką filcowania
na mokro i dzięki temu własnoręcznie stworzyły

piękne filcowe korale.
Spotkanie,
które
zostało
zorganizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa
Browina we współpracy z Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża, oprócz nowych
umiejętności, z pewnością pozostawiło po
sobie mile wspomnienia wśród obecnych
mieszkańców Browiny.
Paulina Osuch

W DORDZE PO PIENIĄDZE

Złożone wnioski…
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża złożyło wniosek do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w programie Edukacja
kulturalna. Wartość wnioskowanego projektu
wynosi 42 tyś . Tytuł projektu „W OSIEM
(dziesiąt) DNI DOOKOŁA ŚWIATA”. Główną
ideą zadania jest przybliżenie mieszkańcom
Gminy Chełmża obyczajów i tradycji
charakterystycznych dla kultur z całego świata,

KURENDA

poprzez udział w warsztatach, które będą
miały na celu nie tylko przekazanie wiedzy
teoretycznej, ale również wykształcenie nowych
umiejętności, pobudzenie kreatywności oraz
zachęcenie do twórczego spędzania wolnego
czasu. Uczestnicy projektu „odwiedzą”
m.in. Chiny, Japonię, Amerykę Południową,
Amerykę Północną i Wyspy Brytyjskie.
Paulina Osuch

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Grant dla CIK-u
i Biblioteki Samorządowej
w Zelgnie
Instytucje kultury Gminy Chełmża:
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie i CIK
Gminy Chełmża wzięły udział w Programie
Równać Szanse 2013- Regionalny Konkurs
Grantowy i znalazły się w gronie 103 laureatów
z całej Polski ( na 445 złożonych wniosków),
w tym w gronie 5 laureatów z województwa
kujawsko –pomorskiego zdobywając dotację
w wysokości 5300 zł na realizację projektu
pt. Fabryka Limeryka dla Biblioteki i dotacja
w wysokości 7000 zł dla Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża na realizację
projektu pt. Pozytywnie nakręceni.
Efektem projektu „ Fabryka Limeryka”
będzie wydanie przez Bibliotekę publikacji
ze stworzonymi przez młodzież limerykami.
Natomiast projekt CIK-u pt. „Pozytywnie
nakręceni” jest projektem o charakterze
filmowym mającym na celu stworzenie
videoklipu lip dup. Realizacja projektów
rozpocznie się w 2014 roku. O szczegółach,
terminach obu projektów będziemy informować
na bieżąco w roku 2014.
„Równać Szanse” to program PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. Misją
Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie
szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży
z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000
mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako
realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie
i realistycznie określonych celów życiowych (w
tym także celów edukacyjnych) (źródło: http://
www.rownacszanse.pl/o_programie/cele_
programu).
Justyna Błaszczyk
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SPRAWDZIAN WIEDZY ROLNIKÓW

XXIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej
Rozstrzygnięta
została
XXIII
Olimpiada
Wiedzy Rolniczej dla powiatu
toruńskiego, która odbyła się
20.11.2013 roku w Świetlicy
wiejskiej
w
Wytrębowicach.
Organizatorem jej był Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego w
Toruniu z/s w Chełmży.
W naszym powiecie Olimpiada
Wiedzy Rolniczej zawsze cieszyła
się dużym zainteresowaniem.
Podobnie było w roku bieżącym.
Na miejsce olimpijskich zmagań
przybyło 25 młodych producentów rolnych,
których powitała kierownik PZDR Danuta
Wilińska oraz sekretarz Gminy Łysomice Bożena
Cieplińska.
Na uroczystości obecni byli również
przedstawiciele ARiMR w Toruniu, Starostwa
Powiatowego z Torunia, pracownicy urzędów
gmin, Izby Rolniczej, radni oraz pracownicy K-P
ODR.
Po części oficjalnej uczestnicy zmierzyli się
z 46-cioma pytaniami zawartymi w teście
konkursowym, których tematyka dotyczyła
zagadnień z produkcją roślinnej, zwierzęcej,
ekonomiki, bezpieczeństwa pracy oraz WPR.
Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady
czuwała czteroosobowa komisja w skład,
której weszły osoby reprezentujące Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Łysomice,
oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Chełmży.
I miejsce zdobył Krzysztof Żbikowski
mieszkaniec Rzęczkowa gm. Zławieś Wielka,
zdobywając 36 punktów. Następnych troje
uczestników zdobyło po 35 punktów i dopiero
po dogrywce ustnej na II miejscu znalazł się
Adam Łubianka z Dębin gm. Łubianka, a na III

Piotr Wałachowski z Brąchnówka gm. Chełmża.
Pozostali uczestnicy, również z gminy Chełmża
wykazali się dużą znajomością zagadnień
rolniczych, a byli nimi: Iwona i Mariusz
Borowiec, Rafał Cichy, Łukasz Kotewicz, Dariusz
Kuraś i Krzysztof Ziółkowski.
Jest już tradycją, że każdy uczestnik
olimpiady otrzymał nagrodę, dzięki licznym i
hojnym sponsorom. Wśród nich znaleźli się /
wymieniając alfabetycznie/: Bank Spółdzielczy w
Chełmży, Hurtownia Ogrodnicza w Ostaszewie,
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Starostwo
Powiatowe w Toruniu, OSM Łowicz – Zakład
Mleczarski w Toruniu, Urzędy Gmin: Chełmża,
Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice,
Obrowo, Wielka Nieszawka Zawieś Wielka.
Całą imprezę przygotowaliśmy dzięki dużej
życzliwości Wójta Gminy Łysomice – Piotra
Kowala, który oprócz I nagrody i pucharu dla
finalisty, sponsorował kulinarny poczęstunek
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
z Wytrębowic.
W imieniu organizatorów serdecznie
dziękuję Gospodarzom Gminy oraz wszystkim
osobom za pomoc w organizacji XXIII
Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.
Danuta Wilińska

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁMŻ A

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PRZY POSŁUGIWANIU SIĘ FAJERWERKAMI
Zbliża się okres Bożego Narodzenia
jak również Sylwester i Nowy Rok. Huczne
zabawy noworoczne bardzo często zakłócane
są przez wypadki naszych najbliższych
a w szczególności dzieci, które w sposób
niewłaściwy obchodzą się z materiałami
pirotechnicznymi. Wiele osób odpalając
fajerwerki
nie
zachowuje
szczególnej
ostrożności
i
zasad
bezpieczeństwa
obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
Dochodzi najczęściej do licznych uszkodzeń
ciała: poparzeń,w wyniku wybuchu utraty
palców, a nawet dłoni, uszkodzenia oczu,
a co za tym idzie poważnej wady wzroku.
Niewłaściwe użytkowanie tych materiałów
może doprowadzić również do pożarów
domów,
budynków
gospodarczych,
samochodów i maszyn rolniczych. wewnątrz
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pomieszczeń lub w bliskiej odległości od
zabudowań, pamiętajmy iż balkony i tarasy
również są częścią budynku
PAMIĘTAJ !!!
Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić,
jak również podejmować prób ponownego
ich odpalenia, ponieważ zapłon może w
tym przypadku być mocno opóźniony i przy
próbie ponownego odpalenia, może być
natychmiastowy.
Nie wolno zbliżać się do osób, które odpalają
materiały pirotechniczne, celować w ludzi,
zwierzęta, zabudowania oraz pojazdy.
Fajerwerki należy odpalać tylko i wyłącznie
na otwartych przestrzeniach.
Machalski Dionizy
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Wizyta w teatrze
Baj Pomorski

W listopadzie dzieci z Ośrodków
przedszkolnych z Grzywny, Kończewic,
Sławkowa i Zelgna były w teatrze Baj Pomorski.
„Przytulaki” – to tytuł przedstawienia, na którym
były dzieci. Tym razem spektakl odbywał się w
pokoju zabaw. Nie było tu podziału na scenę i
widownię. Sala była bardzo kolorowa i przytulna.
Przytulaki zaprosiły dzieci do świata nowych
słów, kolorów i kształtów. Dzieci po spektaklu
mogły pobawić się rekwizytami. Wróciły
zadowolone i bogatsze o kolejne doświadczenie.
Oby takich wyjazdów było więcej.

M. Olszewska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Wszelkiej pomyślności, zdrowia,
szczęścia,
wielu pogodnych dni
i promiennego uśmiechu,
spełnienia marzeń, sukcesów
oraz wielu wydarzeń kulturalnych
i chwil odpoczynku
w towarzystwie ciekawej książki
w nadchodzącym Nowym Roku 2014
mieszkańcom Gminy Chełmża
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża
i Biblioteki Samorządowej w Zelgnie
z filiami w Głuchowie,
Grzywnie i Skąpem.

Świąt pełnych miłości i nadziei,
które będą obfitowały
w spokój i odpoczynek,
a także wspaniałego i pełnego optymizmu
Nowego Roku 2014’
Mieszkańcom Grzywny i Strużala
życzą Radni Gminni
Bogdan Kondej i Mirosław Trzpil
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Wizja przyszłości

HISTORIA MAŁEJ OJCZYZNY

Książka wywędrowała do szkół
Książka
dokumentująca
na
prawie 150 stronach historię i obecne czasy
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w
Skąpem wywędrowała do szkół gminnych.
Osobiście dostarczył ją Prezes OSP Skąpe i
jednocześnie autor tej publikacji pan Henryk
Śmiałek w obecności delegacji jednostki. Jak
sam autor zapewnił, książka trafiła do każdej
ze szkół w gminie. Każda szkoła otrzymała
po 10 egzemplarzy. Delegacja strażaków ze
Skąpego wspólnie z Prezesem odwiedzili
również Bibliotekę Samorządową w Zelgnie i

uczniów Małej Szkoły w Brąchnówku podobnie
ofiarując egzemplarze publikacji. Podczas
wspomnianych spotkań
autor zapoznał
młodzież z książką i zachęcił zarówno ich jak
i nauczycieli do zapoznania się z jej bogatymi
treściami i zawartymi zbiorami fotografii.
Inspiracją do napisania i wydania wspomnianej
publikacji stały się
tegoroczne obchody
jubileuszowe 140 – lecia OSP Skąpe. W książce
tej można znaleźć również informację na
temat Gminy Chełmża i samej miejscowości.
Tekst uzupełniają liczne i kolorowe fotografie
oraz dokumenty, z których
wyczytać można wiele
ciekawych faktów z życia
i działalności druhów i
mieszkańców
Skąpego
na przestrzeni 140 lat.
Wydanie
publikacji
wsparło gronu sponsorów,
którzy sfinansowali jej
skład i druk. Publikacja cały
czas dostępna jest w Filii
Biblioteki Samorządowej w
Skąpem lub bezpośrednio u
Prezesa OSP Skąpe.
K.Orłowska

Odbyła się już cześć spotkań z
mieszkańcami traktująca o strategii naszej
gminy na lata przyszłe. Przy tej okazji nasi
ziomkowie mogli się wypowiedzieć na temat
życia w naszej gminie. Nadmienić trzeba że
ankieta była anonimowa i można było napisać
to co się żywnie podoba. Cząstkowe wyniki są
bardzo ciekawe. Znikomy procent ludzi krzywi
się na to co dzieje się w gminie, nie podobają im
się wszyscy i wszystko, brakuje tylko pomysłu
w jaki sposób to poprawić. Można to zrzucić na
karb ogólnego niezadowolenia z życia. Na drugiej
szali są osoby, które widzą w życiu na terenie
Gminy Chełmża wiele pozytywów. O dziwo
jest ich znakomita większość. Uważają że drogi
nienajgorsze, porządek i estetyka na poziomie,
działalność sportowo – kulturalna ok. Wynika z
tego że życie na terenie gminy wcale nie jest takie
najgorsze. Czysta woda, świeże powietrze i tanie
działki budowlane sprzyjają osiedlaniu się na jej
terenie. Czy te częściowe wyniki są miarodajne
??? Pewnie tak bo anonimowo nikt nie odmówi
sobie przyjemności wytknięcia np. bałaganu
na forum publicznym. Ogólnie można odnieść
wrażenie, że dobrze się żyje na naszym terenie.
Ci którzy nie zamykają się we własnych czterech
ścianach widzą postęp w jakości życia gminnego
i oby tak dalej. Więcej szczegółów dotyczących
przyszłości gminy podamy w przyszłych
wydaniach Kurendy.
K.Makowiecki

Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny wieczór,
tak jak cały nadchodzący Nowy Rok
upłyną Wam w szczęściu i radości
Wszystkiego najlepszego na czas świąt
Mieszkańcom Sołectwa Kiełbasin,
Ks. Proboszczowi Piotrowi Igielskiemu
i Radnej Magdzie Kopik
życzą Sołtys i Rada Sołecka Kiełbasina
Akcja Pomocy

ZAMIAST WYRZUCIĆ,
ODDAJ POTRZEBUJĄCYM !!!
Okres świąt , to czas robienia w domu
porządków. Nie wyrzucaj ubrań, obuwia
oraz niepotrzebnych już mebli, dużego i
drobnego sprzętu AGD, które jeszcze nadają
się do użytku. Mogą one przydać się innym
potrzebującym.
Jeżeli posiadają Państwo takie przedmioty,
prosimy o skontaktowanie się z pracownikami
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11 lub
pod numerem telefonu 56 6756019.
Taka akcja w Ośrodku
trwa od wiosny.
Korzystając z okazji pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej pragną serdecznie
podziękować
tym mieszkańcom, którzy
dotychczas bezinteresownie przekazali odzież,
obuwie oraz meble i drobny sprzęt AGD.
Powyższe rzeczy zostały przekazane rodzinom
znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
materialno – bytowej. Na taką pomoc nadal
czeka jeszcze wiele rodzin.
Anna Bykowska
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MIKOŁAJ W GŁUCHOWIE – GMINNE SPOTKANIE
Czy wy wiecie, czy nie wiecie ?
Mikołaje są na świecie! Przekonały się o
tym wszystkie dzieci: te malutkie, małe
oraz te troszkę starsze z Gminy Chełmża,
które przybyły do Głuchowa na spotkanie z
Mikołajem. Dzieciom towarzyszyli ich rodzice i
dziadkowie. Udział w spotkaniu wziął także Wójt
Gminy Jacek Czarnecki – organizator spotkania.
W świąteczny nastrój wprowadził
wszystkich zebranych w sali sportowej
głuchowskiego gimnazjum - zespół wokalny
Niezapominajki działający przy Bibliotece
Gminnej w Głuchowie. Każde dziecko na
samym wejściu otrzymało specjalny bilecik
upominkowy, który później wymieniło osobiście
u Mikołaja na upominek. Wydawaniem
bilecików upominkowych zajęło się Biuro Św.
Mikołaja, w którym pracowały wolontariuszki
– uczennice klas mundurowych z miejscowego
gimnazjum. Zanim dzieci otrzymały długo
wyczekiwane podarunki, wzięły udział w
programie artystycznym pn.” Skrzynia Świętego
Mikołaja”. Tajemniczą skrzynię bajek i tajemnice
Mikołaja pomagały w mikołajkowy wieczór

dzieciom poznać świąteczny Skrzat i Śnieżynka.
Wspólne śpiewanie piosenek o Mikołaju, tańce i
konkursy z nagrodami bardzo się najmłodszym
uczestnikom imprezy spodobały. Po zabawach
do grona uczestników dołączył wyczekiwany
- brodaty gość MIKOŁAJ, który przy pomocy
Śnieżynki i pań Radnych Gminnych - Doroty,
Joli i Patrycji rozdał dzieciom prezenty.
Impreza
sfinansowana
została
przez
Samorząd Gminy Chełmża, Firmę
Nowa Energia S.A. i z wpłat indywidualnych
uczestników. Organizację imprezy rzeczowo i
organizacyjnie wsparli także Radni Gminni:
Dorota Kurdynowska z Nawry, Jolanta Targosz z
Bielczyn, Magdalena Kopik z Mirakowa, Patrycja
Luntkowska z Dźwierzna i Bartłomiej Kamiński
z Głuchowa. Imprezę wsparła finansowo także
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
z Chełmżypani Stanisława Stasieczek. Bezpłatne atrakcje
dla dzieci w postaci parku zabaw: zamek
i trampolina zapewniła dla dzieci w tym
dniu Firma Alda z Grzywny pani Tamara
Kulpińska. Organizacyjnie imprezę wspierali

Organizacja z propozycją

EKO - Kuchnia podsumowana

„Eko-kuchnia - zdrowo, pysznie i
ekologicznie” to projekt jaki w gminie ostatnio
zrealizowało Stowarzyszenie Homo homini.
Projekt objął cykl warsztatów kulinarnych,
wydany został podręczny eko – poradnik z
opisem wypieku domowego chleba, domowej
apteczki ziołowej oraz będzie można w nim
znaleźć również niektóre przepisy kulinarne.
Uczestnicy projektu podczas warsztatów
poza przygotowaniem potraw, zapoznali się z
naturalnymi przyprawami oraz ziołami, które
można na co dzień wykorzystać w kuchni do
przyrządzania potraw. Spotkania kulinarne
w ramach projektu odbyły się w świetlicach
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w Kończewicach, Liznowie i w szkole w
Sławkowie.
Na podsumowanie projektu
uczestnicy wrócili w dniu 10 grudnia do
świetlicy w Liznowie. Podsumowanie kolejnej
już inicjatywy zrealizowanej dla mieszkańców
Gminy Chełmża przez Stowarzyszenie Homo
homini zbiegło się z okazją podsumowania 10
– letniej działalności organizacji w gminie, dla
gminy i dla jej mieszkańców.
Projekt kulinarny
dotowany był przez
Samorząd Powiatu Toruńskiego i wspierał go
również Samorząd Gminy Chełmża.
KO
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również uczniowie i pracownicy Gimnazjum
w Głuchowie, pracownicy gminnej brygady
budowlanej oraz Filia Biblioteki Samorządowej
w Głuchowie. Nad całością imprezy i nad
jej przebiegiem czuwało Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża.
K.Orłowska

Ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym oraz prywatnym
w Nowym 2014 roku
mieszkańcom Skąpego
życzy Radny Adam Galus
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila
Świąt Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok obdaruje Was
Pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
Niech spełniają się wszystkie Wasze
marzenia
mieszkańcom Sławkowa i Kuczwał
życzy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Stanisław Żak
Jasna Gwiazda do żłóbeczka
nas prowadzi,
bo tam Matka Boża Syna rodzi.
Pastuszkowie pokłon dali,
Aniołowie zaśpiewali.
Chwała na wysokości.
A my także z tej przyczyny
na te Boże narodziny,
Kolędy śpiewajmy, Panu chwałę dajmy.
Na te Święta Bożego Narodzenia i 2014 rok
dla mieszkańców Nawry,
Pracownikom Urzędu Gminy
oraz Przyjaciołom najlepsze życzenia
składają Alicja i Benedykt Glaszkowie

Aby wszystkie dni w roku
Były tak piękne i szczęśliwe
Jak ten jeden wigilijny wieczór.
Rodzinnych i ciepłych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
mieszkańcom Nawry i Bogusławek
życzy
Radna Dorota Kurdynowska
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WIGILIA W ZELGNIE – PASTORÓWKA
Z TRADYCJĄ W TLE
Wieś spokojna, wieś
wesoła… Choć polska wieś
to coś więcej niż tylko cytat z
literatury, bywa właśnie taka
– piękna. A wiejska wigilia
może być naprawdę magiczna.
W sobotnie popołudnie 07.12.
br w Zelgnie czas zwolnił.
Najstarsi mieszkańcy Zelgna i
towarzyszący im przedstawiciele
miejscowych
organizacji
społecznych KGW i OSP zebrali
się w świetlicy wiejskiej w
pastorówce na uroczystej wigilii
Bożego Narodzenia.
Ducha nadchodzących świąt przybyli również
poczuć : Wicestarosta Powiatu Toruńskiego
Dariusz Meller, Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego Kazimierz Lewandowski,
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki,
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Chełmża
Stanisława Stasieczek i Dyrektor CIK Gminy
Chełmża Justyna Błaszczyk.
Spotkanie przebiegało według tradycyjnego
programu wieczoru wigilijnego. Było oficjalne

powitanie przez przewodniczącą miejscowego
KGW Marię Lewandowską i życzenia ks.
Kanonika Zbigniewa Koślickiego. Życzenia
złożyli wszystkim świętującym również obecni
Wicestarosta i Wójt Gminy. Nadszedł wreszcie
i czas na indywidualne życzenia, dzielenie się
opłatkiem. Był to moment pełen życzliwości
i radości. Nastroju świątecznej chwili dodały
kolędy i piosenki świąteczne śpiewane przez

dzieci z miejscowej Biblioteki Samorządowej
oraz wspólne obdarowanie się świątecznymi
upominkami. Z kolei panie z KGW Zelgno
zadbały o pyszne specjały. Na wigilijnym stole nie
zabrakło zupy z suszonych owoców, pasztecików
z kapustą i grzybami czy pysznych śledzi i innych
smakołyków.
Spotkanie w Zelgnie stało się również wyjątkową
okazją, aby pokazać najstarszym mieszkańcom
wsi i gościom ostatnią już całkowicie odnowioną
i umeblowaną część pastorówki ( pierwsze
piętro i strych). Po odrestaurowanej w roku
bieżącym części obiektu
oprowadziła wszystkich
Dyrektor
Biblioteki
Samorządowej w Zelgnie
Justyna Błaszczyk. Pani
Dyrektor
zapoznała
wszystkich z przyszłym
funkcjonowaniem
tutejszych
nowych
pomieszczeń.
Od
stycznia na piętrze swoją
działalność
uruchamia
miejscowa
Biblioteka
Samorządowa,
którą
lada
dzień
czeka
wielka przeprowadzka.
Natomiast strych ma
zostać zagospodarowany pod przyszłą Izbę
Historii i Tradycji Gminy Chełmża. Chwile
spędzone w nowych pomieszczeniach były
okazją do wielu wspomnień jak kiedyś ten obiekt
funkcjonował i wyglądał. I jedno jest pewne:
biblioteka wraca na swoje dawne miejsce, ale
urządzone już na miarę i oczekiwania czytelnika
XXI wieku.
K.Orłowska

Niech magia wigilijnego wieczoru sprawi, że przez cały rok
będziecie Państwo cieszyli się szczęściem,
a wiara nigdy nie pozwoli Wam tracić nadziei...
Zdrowia, spokoju oraz radości
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń i wielu sukcesów w Nowym 2014 Roku
Mieszkańcom Gminy Chełmża,
w szczególności Mieszkańcom Sołectwa Januszewo – Dźwierzno
oraz Pracownikom Urzędu Gminy
życzy Patrycja Luntkowska
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Światowy Dzień
Pluszowego Misia

25 listopada 2013 roku obchodzony
był Światowy Dzień Pluszowego Misia! Choć
trudno w to uwierzyć pierwszy miś maskotka
powstał 111 lat temu i do dziś pozostaje jedną
z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na
świecie. Tego dnia przedszkolacy z Grzywny
przynieśli do przedszkola swoje ulubione misie. To one były najważniejsze tego dnia. Dzieci opowiadały o swoich misiach, wykonywały
maski, malowały maskotki. Nie zabrakło tańców z misiami i innych zabaw ruchowych.

M. Olszewska

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
Pełnych ciepła i miłości
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
mieszkańcom Bielczyn, Windaka
oraz Parowy Falęckiej
składa
Radna Jolanta Targosz
Niech wigilijny wieczór
oraz Święta Bożego Narodzenia
upłyną w szczęściu i radości,
a nadchodzący Nowy Rok
przyniesie wiele powodów
do zadowolenia i satysfakcji
mieszkańcom
Mirakowa, Morczyn i Kiełbasina
życzy
Radna Magdalena Kopik

Boże Narodzenie to cudowny czas.
Wszyscy już czekają na choinki blask.
Na jej świeży zapach i kolorów moc.
Na pierwszą gwiazdkę i tę cudowną wigilijną noc.
WESOŁYCH ŚWIĄT
i Szczęśliwego Nowego Roku 2014’
Mieszkańcom Liznowa, Witkowa i Zelgna
życzy Radna Gminna Stanisława Stasieczek
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O Syberii prawie wszystko

W Dzień Bożego Narodzenia
Redakcja KURENDY
śle Czytelnikom gorące życzenia
zdrowia, szczęścia, pomyślności
a na Nowy Rok samych radości.

Prawdziwie radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień Nowego Roku
życzy
Druhom z Gminy Chełmża
i Ich Rodzinom
Prezes Gminnego Zarządu ZOSP
Franciszek Piróg
W listopadowe popołudnie w
świetlicy wiejskiej w Kończewicach odbyło się
bardzo ciekawe spotkanie. Jego bohaterem
był uczestnik wyprawy na Syberię pan Maciej
Karczewski z Torunia.
Firma optyczna
„Karczewski” znana jest niemalże każdemu, ale
niewiele osób wie, że jej szefem jest człowiek
o wielu pasjach. Jedną z nich są podróże.
Bywają wśród nich takie ,jak ubiegłoroczna na
Syberię, której przyświecał bardzo szczytny cel,
a mianowicie badanie wzroku i ofiarowanie
okularów mieszkańcom polskiej wsi Wierszyna
koło
Irkucka.
Dla
niewtajemniczonych
dopowiedzieć należy, że Irkuck oddalony jest
od Torunia o ok. 6 670 km, a wspomniana
Wierszyna jeszcze dalej. Gość wieczoru
niezwykle barwnie opowiadał o ludziach, o

warunkach życia na Syberii, o jej ciekawostkach
i mrocznych tajemnicach. Opowieści okraszał
pięknymi zdjęciami, które wykonywane były
przy temperaturze -50 stopni. W tych warunkach
atmosferycznych kamera pracuje zaledwie
kilka minut. Przestają również działać tablety,
telefony i inne zdobycze cywilizacji, bez których
wielu z nas nie potrafi już dzisiaj funkcjonować.
Dla stworzenia właściwej atmosfery zostały
przywiezione do świetlicy wielkoformatowe
zdjęcia dokumentujące wyprawę. Był też stolik
dla gości z poczęstunkiem w syberyjskim
klimacie. Na spotkanie przybyło około 40 osób.
Wieść niesie, że obecnym bardzo się podobało.
Cieszy ten fakt organizatorów spotkania a byli
nimi państwo Anna i Krzysztof Woś oraz Ewa i
Jacek Czarneccy z Kończewic.
K.Orłowska

Wszystkiego najlepszego dla
Stowarzyszenia Homo homini
z okazji 10 – tych urodzin,
dalszych sukcesów w pracy społecznej
i zawodowej
życzy KGW Strużal
Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz do Siego Roku 2014’
Mieszkańcom Miasta i Gminy Chełmża
Życzy
Zarząd Polskiego Związku
Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Chełmży

„KLUB SPORTOWY GMINY CHEŁMŻA „CYKLON”

CZAS PODSUMOWAŃ
Seniorzy Cyklonu zakończyli rundę
jesienną na 12 pozycji z 13 punktami. Bilans
meczów to 3 wygrane, 4 remisy i 7 porażek.
Trzeba jednak podkreślić, że w zespole
Seniorów od tego sezonu gra wielu naszych
wychowanków a średnia wieku zawodników
to 21 lat! Mimo to Cykloniści walczą dzielnie
z dużo bardziej doświadczonymi zespołami
najczęściej przegrywając różnicą tylko jednej
bramki.
Tak młody wiek zawodników musi
zaprocentować w przyszłości na co wszyscy
liczymy!
Cieszy również kolejna wygrana w derbach z
Legią Chełmża, z którą w dotychczasowych
pojedynkach Cyklon dwa razy wygrał u siebie
i raz zremisował na wyjeździe.
Dzięki wsparciu z Urzędu Gminy Chełmża
oraz sponsora PBD Bielczyny, klub funkcjonuje
przyzwoicie w ciężkich czasach. Klub prowadzi
również rozmowy z trzema doświadczonymi
zawodnikami, którzy w nowej rundzie mogliby
wzmocnić zespół.
Mamy kryzys i jest bardzo ciężko uzyskać
wsparcie od firm, dlatego ściągnięcie
Dnia 8 grudnia w świetlicy w Kończewicach odbyło się spotkanie grona zawodników,
zawodników
klasy
Ronaldo
czy
działaczy i sponsorów Klubu, na którym podsumowano działalność sportową w 2013 roku.
Lewandowskiego trzeba na razie odłożyć na
M. Czarnecki
później.
Foto K.Bober
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AKTYWNE ŻYCIE SENIORA

Seniorzy spotkali się w Nawrze
Dnia 16 listopada br
w świetlicy wiejskiej w Nawrze
odbyło się spotkanie dla starszych
mieszkańców sołectwa - Dzień
Seniora . Spotkanie przebiegło w
miłej atmosferze – było okazją do
porozmawiania w gronie znajomych,
przy ciepłym poczęstunku i cieście
przygotowanym przez Panie z
miejscowego
KGW.
Wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki od P
Sołtys A. Glaszka (od organizatorów),
miejscowego księdza proboszcza
– T. Kozłowskiego oraz Radnej
D. Kurdynowskiej. Okazją do
wspólnego śpiewania pieśni biesiadnych a
nawet tańców - był występ P. R. Rasmusa, który
przygrywał na akordeonie. Gośćmi byli także

Mieszkańcy Szerokopasu

ODKOPALI KAWAŁ
HISTORII

Wielkie Święto swojej
wsi na przyszły rok planują
mieszkańcy
Szerokopasu.
Ta niewielka wieś w gminie
obchodzić będzie urodziny 600 lat ! Przygotowywany jest
już program obchodów. Mieszkańcy w tym celu
powołali Społeczny Komitet Organizacyjny 600 –
lecia Szerokopasu, który koordynuje rozpoczęte
już przygotowania. W skład Komitetu wchodzą
mieszkańcy: Jak dowodzą źródła historyczne,
Wójt J. Czarnecki i z-ca Wójta K. Bober oraz nazwa wsi kształtowała się w ciągu kilku wieków.
Najstarszy znany zapis pochodzi z 1414 roku i
opiekunka sołectwa M. Jeziorska..
Spotkanie zorganizowała P. Sołtys A. Glaszka z brzmi: SIRCOPES, który następnie zmienia się
na SCHIRCOMPAS. W 1446 wieś nazywana jest
Radą Sołecką Nawry oraz KGW Nawra.
SCHIRKENPOS i SCHINKENP OF, a w 1570 jest
już SZERKOPAS, potem jeszcze SYROKOPAS.
W XIX wieku Niemcy posługują się nazwą wsi
SCHEROKOPAS. Uroczystości urodzinowe
wsi wpisane zostały w kalendarz wydarzeń
gminnych dokładnie na dzień 06 września
2014 r. Na pewno uczestnicy obchodów obejrzą
filmową animację legendy o Szerokopasie. Poza
tym organizatorzy zamierzają odsłonić obiekty
utrwalające sześć wieków ich wsi. Jak widać
organizatorzy nie próżnują. Przygotowania do
obchodów już trwają, a mieszkańcom Gminy
należy tylko czekać na zaproszenie do udziału w
tym przyszłorocznym wydarzeniu.
K.Orłowska

SENIORZY SIĘ ORGANIZUJĄ

Grzywna jest miejscem, gdzie
powstaje pierwsze Gminne Koło Emerytów
i Rencistów. Przesądziło o tym ostatnie
spotkanie w miejscowej świetlicy, na które
przybyło ponad 50 starszych osób z Grzywny,
Strużala i okolic. Założenie Koła z pewnością
przyczyni się do efektywnego zorganizowania
czasu wolnego tej grupie mieszkańców z
wykorzystaniem świetlic wiejskich. Pomysł na
wspomnianą organizację w gminie daje również
szansę starszym osobom na uaktywnienie się w
środowisku, włączenie się w szeregi społeczności
lokalnej i zacieśnienie więzi międzyludzkich.
W każdej chwili do tego grona
zainteresowanych mogą dołączać mieszkańcy –
seniorzy z obszaru całej gminy. O wszechstronnej
i aktywnej działalności seniorów na przykładzie
działalności chełmżyńskiego oddziału Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
opowiedział podczas spotkania obecny Jerzy
Więckowski. Pan Więckowski jednocześnie
zdeklarował pomoc i udział w zawiązaniu takiej
grupy w Gminie Chełmża. Z kolei mieszkaniec
Zelgna pan Stefan Zych- słuchacz Uniwersytetu
Trzeciego Wieku działającego w Chełmży
próbował zachęcić seniorów do uczestnictwa w
formach edukacyjnych adresowanych do osób
starszych.
Założenie Koła z pewnością przyczyni

KURENDA

do efektywnego zorganizowania czasu wolnego
seniorom. Pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej
z panem Jerzym Więckowskim odbyło się już 27
listopada br. w świetlicy wiejskiej w Grzywnie.
Podczas spotkania zostały
omówienie
przyszłe działania powstającego Koła. Jest już
harmonogram kolejnych takich spotkań.
Pomoc w tworzeniu wspomnianej
organizacji skupiającej najstarszych mieszkańców
Gminy Chełmża deklarują samorządowcy: Wójt
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Wicestarosta
Powiatu Toruńskiego Dariusz Meller , Gminni
Radni z Grzywny Mirosław Trzpil i Bogdan
Kondej. W przygotowanie oferty dla seniorów
zamierzają się także włączyć Dyrektor Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża Justyna
Błaszczyk i Emilia Chojnacka – bibliotekarka z
miejscowej biblioteki w Grzywnie.
Wszystkich
zainteresowanych
mieszkańców Gminy Chełmża- seniorów
serdecznie zapraszamy do włączenia się
w tworzenie Gminnego Koła Emerytów
i Rencistów - grupy zaangażowanej w
aktywizację mieszkańców gminy w jesieni
ich życia. Wszelkie odpowiedzi na zapytania
i informacje związane z powstającym Kołem
należy kierować pod nr. tel. 608354074 do p.
Mirosława Trzpila.
K.Orłowska
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Zachęcamy do odwiedzania
strony internetowej
wsi Szerokopas:
www.szerokopas.gminachelmza.pl

Pół roku w nowym
systemie gospodarki
odpadami
Widać pierwsze wymierne efekty
działającego na nowych zasadach systemu
gospodarki odpadami na terenie Gminy
Chełmża. Od 01.07.2013 r. z terenu gminy
odebrano i zagospodarowano:
- 315 ton niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych,
- 20 ton odpadów ulegających biodegradacji,
- 25 ton tworzyw sztucznych
- 26 ton szkła
- 4,5 tony papieru i tektury.
System objętych jest 2469 gospodarstw
domowych.
Przypomina się mieszkańcom gminy, że w
ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec ma
prawo oddać zgromadzone odpady komunalne
(za wyjątkiem odpadów zmieszanych)
do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych który znajduje się na terenie ZGK
w Chełmży przy ul. Toruńskiej 1.
P. Zabłocki

str. 13

Sprawy obywatelskie i sport

Piłkarskie Kluby Sportowe Gminy Chełmża po pierwszej rundzie
W Gminie Chełmża w systematycznych
rozgrywkach piłki nożnej uczestniczą 2 drużyny
seniorów: Gminny Klub Sportowy CYKLON,
który gra w V lidze oraz Sokół Grzywna- B
klasa. Stworzone warunki do uprawiania sportu
oraz nowoczesne obiekty sportowe zachęcają
młodzież do uprawiania sportu. Systematycznie
w treningach pod okiem trenerów: Zenona
Sadowskiego i Marka Zająca uczestniczy około
60 adeptów piłki nożnej z Gminy Chełmża.
Dwa gminne kluby (CYKLON i Sokół Grzywna)
uczestniczą również w rozgrywkach Orlikównajmłodszej kategorii. Młodzi piłkarze naszej
gminy z powodzeniem rywalizują ze swoimi
rówieśnikami ze szkółek z dużych miejscowości,

takich jak Grudziądz czy Toruń. Jest
to zasługa kadry szkoleniowej, ale
również bardzo dużą zasługą jest
zaangażowanie samorządu gminnego
z wójtem panem Jackiem Czarneckim
na czele. Wiedzą oni, że przyszłość
leży w młodych a odpowiednia
praktyka i szkolenie zaowocuje w
przyszłości. Przykładem jest drużyna
seniorska, która w większości
składa się z naszych wychowanków.
Legitymuje się najmłodszą średnią
wieku w V lidze- 21 lat. Pozycja
drużyny seniorów jest bezpieczna
siódme miejsce. Tak trzymać!
a juniorzy CYKLONU na 14 drużyn, zajmują

Z.Sadowski

Halówka w Głuchowie - GRZYWNA najlepsza !
W minioną niedzielę 01.12.br w sali
sportowej Gimnazjum w Głuchowie odbył
się turniej o mistrzostwo Gminy Chełmża
w halowej piłce nożnej. Ze zwycięzkim
pucharem z turnieju odjechała drużyna z
Grzywny. Tym razem wystartowało pięć drużyn,
które po zaciętych meczach w systemie każdy z
każdym wyłoniło zwycięzców. Najlepszy bilans
w rozegranych meczach osiągnęła drużyna
z Grzywny zdobywając puchar za I miejsce i
nagrody rzeczowe dla zawodników. Drugie
miejsce zajęła drużyna z Browiny, a trzecie
– drużyna z Kończewic. Tuż za nimi były
kolejno – Zelgno i Dziemiony. Najlepszym
strzelecem bramek podczas turnieju okazał
się Miłosz Kłusek – zdobywca aż 9 bramek
w czterech meczach. Pamiątkowe puchary
i nagrody zwycięskim drużynom wręczył

Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz sołectw. Obecnie na przyszłoroczny sezon
Bober, a organizacją turnieju zajął się Gminny przygotowywany jest nowy harmonogram
Organizator Sportu Marcin Sadowski. Turniej imprez sportowych.
ten zakończył tegoroczną rywalizację sportową
K.Orłowska

W trosce o swoje zdrowie

ZRZUCAJĄ KILOGRAMY
Trwa akcja dietetyczne „Zrzucaj z
nami kilogramy” w Gminy Chełmża. Liczba
uczestników wynosi 13 osób w wieku od 16
lat nawet do 75. Jak widać nigdy nie jest za
późno, aby zadbać o swoje zdrowie poprzez
odpowiednie żywienie.
Już są pierwsze sukcesy! Przez dwa tygodnie
uczestnicy wspomnianej akcji schudli łącznie
25 kg oraz stracili łącznie 48 cm centymetrów
w pasie. Jeden z uczestników stracił na wadze
aż 6 kg.
Program rozpoczął się w miesiącu październiku. Prowadzony jest przez dwie panie dietetyczki Agnieszkę Karbowską i Magdalenę Głodek z
poradni dietetycznej „Pogromcy Kilogramów”.
Każdy z uczestników zostaje wyposażony w
dwu tygodniowe jadłospisy na każdy miesiąc.
Jadłospisy pomagają uczestnikom akcji w doborze ilości i jakości spożywanego pokarmu.
Dodatkowo raz w miesiącu uczestnicy biorą
udział w warsztatach dotyczących zdrowego
odżywiania oraz aspektów psychologicznych ,
które warunkują nasze procesy przyjmowania
pokarmu. Osoby chętne i mobilne dwa razy w
tygodniu mogą uczestniczyć w zajęciach fitness,
które prowadzone są w Kończewicach.
K.Orłowska
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Serwis informacyjny

LEGENDA:
Zmieszane odpady komunalne.
Bioodpady, w tym odpady zielone.
Szkųo.
Tworzywa sztuczne i metale.
Papier, tektura i opakowania wielomateriaųowe.

HARMONOGRAM

Wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy CheųmǏa w 2014r.
STYCZEē
1

Nowy Rok

LUTY

MARZEC

KWIECIEē

1

1

2

MAJ

1

1

2

2

ĝwiĊto Pracy

CZERWIEC
1

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

NIEDZIELA

5

5

5

5

5

6

Trzech Króli

NIEDZIELA

NIEDZIELA

ĝwiĊto Konstytucji 3
Maja
NIEDZIELA

3
4

6

6

6

6

6

7
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8
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8
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17
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19
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20 NIEDZIELA Wielkanoc 20

20
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22

22

22

22

23

23

23

24

24

12

19

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

9

16

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

Poniedziaáek
Wielkanocny

11

18

21

21

22

22

23

23

23

24

24

24

24

25

25

26

26

26

26

27

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

31

31

NIEDZIELA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

31

Odbiór bioodpadów:
7 kwiecieŷ / 16 czerwiec - TRASA: Kuchnia, Pluskowħsy, Zalesie, Grodno,
Kieųbasin, Kuczwaųy, Sųawkowo, Morczyny, Grzywna, Maųa Grzywna,
Mirakowo, SkČpe.
8 kwiecieŷ / 17 czerwiec - TRASA: Browina, BrČchnówko, Bogusųawki,
Nawra, Koŷczewice, Koŷczewice Ogrodniki, Bielczyny, Parowa Falħcka,
Gųuchowo, Windak.
9 kwiecieŷ / 18 czerwiec - TRASA: Górna, Nowa CheųmǏa, Grzegorz,
Liznowo, Dziemiony, StruǏal, Zelgno, DǍwierzno, Januszewo, Witkowo,
ZajČczkowo, Bocieŷ, Szerokopas, Drzonówko, _wiħtosųaw.
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NIEDZIELA

NIEDZIELA

BoĪe Ciaáo

25

25

NIEDZIELA

NIEDZIELA

17
NIEDZIELA

25

26

NIEDZIELA

10
NIEDZIELA

26

25

NIEDZIELA

2

2

Tereny Gminne:
1

Kuchni a , Pl us kowħs y, Za l es i e, Grodno, Ki eųba s i n.

2

Browi na , BrČchnówko, Bogus ųa wki , Na wra , Krótka , Boczna , Wi tos a .

3

Koŷczewi ce, Koŷczewi ce Ogrodni ki .

4

Bi el czyny, Pa rowa Fa l ħcka , Gl uchowo, Wi nda k.

5

Górna , Nowa CheųmǏa , Grzegorz, Li znowo, Dzi emi ony, StruǏa l .

6

Zel gno, DǍwi erzno, Ja nus zewo.

7

Wi tkowo, Za jČczkowo, Boci eŷ, Szerokopa s , Drzonówko, _wi ħtos ųa w.

8

Kuczwa ųy, Sųa wkowo, Morczyny.

9

Grzywna , Maųa Grzywna .

10

Mi ra kowo, SkČpe, Li powa .
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OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Rusza Gminna
Strefa Aktywności
Samorząd Gminy Chełmża od
nowego roku 2014 proponuje przedsiębiorcom
rozpoczynającym działalność gospodarczą,
którzy poszukują lokali dla swojej firmy
przystapienie do Gminnej Strefy Aktywności.
Gminna Strefa Aktywności stanowi atrakcyjną
bazę lokalową położoną na terenie Gminy
Chełmża. Lokale w postaci budynków
gospodarczych, garaży, stanowiące częściowo
mienie gminne a częściowo mienie osób
prywatnych położone są w następujących
miejscowościach: Brąchnówko, Głuchowo,
Grzegorz, Grzywna, Kuczwały, Nowa Chełmża,
Skąpe.
Zarówno Gmina jak i prywatni właściciele
oczekują na inwestorów chętnych nająć
nieruchomości celem prowadzenia działalności
gospodarczej
Rozpoczęcie działalności w Gminnej Strefie
Aktywności Gminy Chełmża to korzyści w
postaci:
1) Atrakcyjnej bazy lokalowej tworzonej
przez nieruchomości wyposażone w
przyłącza wody i energii z dostępem do
dróg gminnych o asfaltowej nawierzchni.
2) Pomocy organizacyjno-prawnej.
3) Ulgi w podatku od nieruchomości.
4) Promocji firm działających w gminnej
strefie.
5) Szkoleń w zakresie organizacji i
zarządzania własną firmą.
6) Współpracy z bankami w zakresie
kredytowania mikroprzedsiębiorców.
7) Dostępu do gminnego Internetu w
preferencyjnej cenie.
Rejestr nieruchomości objętych Gminną Strefą
Aktywności dostępny jest w Urzędzie Gminy
Chełmża.
W.Małas

CIK Gminy CheámĪa ogáasza zapisy dzieci w wieku
3-5 lat do

Klubu Malucha CIKUSIE

Klub Malucha CIKUSIE to propozycja zajĊü
edukacyjnych i artystycznych dla dzieci w wieku 3-5 lat z
miejscowoĞci Gáuchowo i Skąpe.

ZajĊcia bĊdą siĊ odbywaáy od stycznia 2014 roku
w Gáuchowie ( lokal Zerówki w budynku Gimnazjum
w Gáuchowie) w godzinach popoáudniowych- 4
godziny
w Skąpem (lokal przedszkola w budynku dawnej
szkoáy)w godzinach przedpoáudniowych –
4 godziny.
Udziaá dzieci w zajĊciach jest bezpáatny.
Zapisy do dnia 30 grudnia 2013 roku prowadzą Biblioteki gminne –
Filia Biblioteki w Gáuchowie (dla dzieci z Gáuchowa i okolic), tel.
56 675 78 83 oraz Filia Biblioteki w Skąpem ( dla dzieci ze
Skąpego i okolic) tel. 56 675 87 13 w godzinach urzĊdowania.

Święty Mikołaj
z Wodnej 2
Pracownicy Urzędu Gminy
zamienili się w Świętych Mikołajów
- zaczęło się od zbiórki pieniędzy, za
które zostaną zakupione słodycze.
Paczka zrobiona z zakupów trafi do
potrzebującej rodziny. Zasadniczą
kwestią jest wybór Mikołaja. I tutaj pada
pytanie: czy ma być nim ten najbardziej
do niego podobny, czy ten który utartą
drogą przez komin może przynieść
prezent. Wszystko do przemyślenia.
Najważniejsze, że idea szczytna.
KM
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