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PUCHAR WÓJTA DLA ZELGNA
21 lutego odbył się w Kończewicach
turniej siatkówki o Puchar Wójta
Gminy Chełmża.
Udział w turnieju wzięło sześć drużyn
przybyłych z gminy. Turniej zakończył się
zwycięstwem drużyny z Zelgna, która po emocjonującym meczu
pokonała drużynę z Kończewic. Trzecie miejsce zajęła drużyna
z Liznowa, a czwarte – Głuchowo. Z kolei piąte miejsce przypadło
drużynie z Pluskowęs i szóste drużynie z Kuczwał.
Gratulujemy zwycięzcom !
Zwycięska drużyna z Zelgna

SALA SPORTOWA W BUDOWIE
Dziś to jeszcze plac budowy. Ale jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, w sali sportowej w Zelgnie uczniowie
trenować będą już we wrześniu.
To największa obecnie inwestycja, jaką prowadzi samorząd
gminy. Pełnowymiarowa sala sportowa z zapleczem socjalnotechnicznym powstaje przy miejscowej szkole podstawowej.
Powierzchnia zabudowy obiektu to 1089,39 m2, a powierzchnia
użytkowa – 1120,53 m2. W sali zaprojektowano boiska do koszykówki,
siatkówki i piłki nożnej halowej. Jej koszt ma wynieść ok. 2,5 mln zł.
Patrz – str. 7

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

serdecznie zaprasza Panie z okazji DNIA KOBIET
na spektakl kabaretowy

r@ndk@.pl
w wykonaniu aktorów Teatru Afisz
8 marca 2016' godz. 18.00
Sala sportowa Gimnazjum im. Bł. JUTY
w Głuchowie
Spektakl finansowany
jest przez Samorząd Gminy Chełmża.

Na spektakl zapraszamy wszystkie aktywne Mieszkanki Gminy
Chełmża, działające w organizacjach pozarządowych, angażujące
się w życie swoich społeczności i lokalnego samorządu.

To dla nich w szczególności dedykowane jest to coroczne, gminne
wydarzenie związane ze Świętem Pań.
Wejściówki dostępne w UG Chełmża, ul. Wodna 2, pok. nr 6.

KLUBY CAFE KULTURA ZAPRASZAJĄ
Punkt biblioteczny, kącik prasowy i kawowy,
minifitness, gry planszowe, internet, ciekawe spotkania – to oferta czterech świetlic wiejskich w gminie na najbliższe miesiące. A dokładniej, to oferta
świetlic działających pod szyldem Klub Cafe Kultura.

Takie kluby pojawią się w Nawrze, Dziemionach, Kończewicach i Bielczynach.
Pilotażowy program startuje już 1 marca 2016
roku Kluby Cafe Kultura poprowadzi Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Patrz – str. 11
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Szkolenia w Gminie

ROLNICTWO WSPIERANE WIEDZĄ
Czas zimowy to w rolnictwie odpoczynek od prac polowych,
który właściciele gospodarstw starają się wykorzystywać
na szkolenia i doskonalenie.
Dlatego szkolenia w Gminie Chełmża odbywają się zawsze w okresie przedwiosennym. Są na wysokim poziomie i rolnicy chętnie z nich
korzystają. Wzorem lat poprzednich takie szkolenie odbyło się w Grzywnie w restauracji „U Boryny”. Organizatorami spotkania byli: Wójt
Gminy Chełmża – Jacek Czarnecki, Gminna Komisja Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowisk – Przewodniczący Henryk
Fałkowski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne FRANK w Chełmży – Franciszek Krutelewicz. Po stronie słuchaczy zasiedli również przybyli goście: Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Hodowla Roślin Strzelce
Sp. z o.o. Grupa IHAR Wojciech Błaszczak, Dyrektor Zakładu – Hodowla
Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHR Oddz. Kończewice Teresa Gorczyńska i lokalni samorządowcy.
Wiedzę rolników na tematy dotyczące korzyści ze stosowania
kwaliﬁkowanego materiału siewnego zbóż starał się pogłębić podczas półtoragodzinnego wykładu dr inż. Tadeusz Oleksiak z Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Nowości odmianowe
w zbożach i rzepaku zaprezentował przedstawiciel Hodowli Roślin
Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Z kolei ofertę o stosowaniu preparatów
gruntowych i dolistnych w uprawach rolniczych zaprezentowała
Firma Bayer Cropscience.
Podczas szkolenia analizowano także bieżące problemy dotyczące ochrony roślin i ofert handlowych.
Poruszony został temat transakcji zabezpieczających
ryzyko zmian cen towarów pszenicy, rzepaku czy kukurydzy, które proponują rolnikom niektóre z banków. Jak zawsze, podczas szkolenia rolnicy mogli zadawać pytania oraz konsultować własne doświadczenia
uprawy z przedstawicielami obecnych ﬁrm.
Wśród uczestników spotkania przeprowadzono losowanie typowo rolniczych nagród rzeczowych. Z najokazalszą i najbardziej wartościową nagrodą ze szkolenia wyjechał mieszkaniec Mirakowa p. Marek Sawicki.

Kolejne sprzęty mechaniczne i zestawy
upominkowe odebrali rolnicy: Piotr Zając
(Pluskowęsy), Dominik Chmiel (Liznowo),
Czesław Tyszkiewicz (Mirakowo), Marek
Jagielski (Liznowo), Ryszard Pietras (Grzegorz), Anatol Wiercioch (Zelgno), Barbara
Kurkowska (Mirakowo), Marian Zielniewski (Bielczyny), Wiesław Saletnik (Zelgno –
Bezdół), Stanisław Zegan (Brąchnówko),
Paweł Ostolski (Kuczwały), Adrian Chmiel
(Liznowo i Sławomir Michalski (Liznowo).
Organizację spotkania ﬁnansowo i rzeczowo wsparli sponsorzy: nagroda główna
– kosiarka z napędem JOHN DEERE (ABT MOTOR Chełmża), bon
towarowy na kwaliﬁkowany materiał siewny na 1 ha (Hodowla
Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR), bon towarowy na 500 kg
wapna i bon towarowy na 500 kg saletry (Przedsiębiorstwo
Handlowo – Produkcyjne FRANK w Chełmży), 5 litrów Rodstaru
(Firma INTERMAG), trzy zestawy kluczy nasadowych i obcinarka
do żywopłotu (Firma Bayer Cropscience), wiertarka udarowa i zestaw kluczy nasadowych (BS Brodnica Oddz. Chełmża), zestaw
kluczy (BGŻ BNP Paribas S.A) oraz dwa zestawy upominkowe (PKO
K.Orłowska
Bank Polski S.A. Oddz. Chełmża ).

Sprawy obywatelskie

DOWÓD UTRACONY TO DOWÓD NIEWAŻNY
W związku z sygnałami o posługiwaniu się
przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone informujemy – dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie
unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych,
do którego dostęp regulują przepisy ustawy z 06
sierpnia 2010 r o dowodach osobistych.
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Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.
Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi ﬁzycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego. Dokument ten nie może służyć już do potwierdzenia tożsamości i przeKrystyna Kadukowska
kraczania granic państw.
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Prace melioracyjne w Gminie
W 2015 roku Zarząd GSW realizował nowe zadania przyjęte
na zebraniu walnym oraz kontynuował zadania podjęte jeszcze w 2014 roku.
Działania Spółki prowadzone były w dwóch kierunkach: intensyﬁkacji prac w terenie, oraz lepszemu pozyskiwaniu funduszy na działalność. Udało się uzyskać doﬁnansowanie od Gminy Chełmża, Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego.
Podjęliśmy starania w kierunku podniesienia ściągalności składek zarówno tych bieżących jak i zaległych lat dzięki czemu ściągalność za zeszły rok wzrosła do 83% . W 2015 r dokonaliśmy 18 wpisów
do KRD (z czego dwóch dłużników zapłaciło i zostali wykreśleni) a w
roku 2014 dokonano 6 wpisów. Kilka spraw czeka jeszcze na rozstrzygnięcie.
W minionym roku Zarząd odbył kilka posiedzeń, na których omawiane były bieżące problemy i strategia działania. Podczas zebrań
dokonywano analizy złożonych wniosków (zarówno tych o zaliczenie
wykonanych robót na poczet składki jak i o usunięcie awarii), odbiorów robot, zgłoszeń w ramach składek, kontroli prac na rowach
oraz czyszczenia studzienek melioracyjnych jak i organizował pracę
bieżącą. Zarząd zajął się również sprawami zaległymi, które wymagały uporządkowania jak i wydawał opinie do projektów oraz uzgodnienia co do kolizji z urządzeniami melioracyjnymi.
Główne prace wykonane przez GSW w minionym roku to odbudowa rowów melioracyjnych w miejscowościach: Zelgno Bezdół,
Grzywna, Kuczwały-Grzywna, Bielczyny, Zelgno, Świętosław, Bielczyny, Dźwierzno, Dziemiony. Ponadto pracownicy GSW wykosili rowy w Kuczwałach około 1350m, Witkowo – Chełmża około 2000m,
Grzywna przy bagnie i przy kościele (2 lub 3 razy) oraz Barszcz Sosnowskiego (Browina i Kończewice). Wyczyszczono również około
500 studni melioracyjnych oraz usunięto szereg zgłoszonych awarii
jak i powymieniano pęknięte pokrywy oraz studnie.

W trosce o zdrowie

GMINA CHEŁMŻA –
ZDROWA GMINA
Zabiegani, zapracowani, zapominamy o tym, że ruch i kondycja to coś, o co powinniśmy dbać niezależnie od wieku, by
utrzymać zdrowie, ładną sylwetkę i dobre samopoczucie.
W tym wszystkim mieszkańcom gminy Chełmża w różnym wieku
ma pomóc realizacja tegorocznego programu „GMINA CHEŁMŻA –
Zdrowa Gmina”. Pierwsza wycieczka piesza po gminie zaplanowana
została już na 06.03.br. Program zainicjowany jest przez dotychczasowe proﬁlaktyczne, prozdrowotne, rekreacyjne i sportowe inicjatywy, które dotychczas cieszyły się dużym powodzeniem. W roku
bieżącym będą one nadal kontynuowane. Wspomniany program
obejmuje następujące obszary tematyczne: rekreację, proﬁlaktykę
zdrowia, zdrowe odżywianie i sport.
Udział w wymienionych przedsięwzięciach będą mogli wziąć
mieszkańcy z różnych miejscowości naszej gminy. Program poza
tym, że sprzyja odzyskiwaniu zdrowia i kondycji przez mieszkańców,
to również służy integracji uczestników takich spotkań, wypoczynkowi i rekreacji. Kalendarium wydarzeń i przedsięwzięć związanych
z programem „Gmina Chełmża – Zdrowa Gmina” dostępne jest na:
www.gminachelmza.pl/ogłoszeniakomunikaty
lub – w wersji drukowanej w UG Chełmża, ul. Wodna 2, pok. nr 6
i w gminnych bibliotekach.
Na uczestników programu czekają miłe niespodzianki.
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GMINNA SPÓŁKA WODNA
W 2015 ROKU
W 2016 roku pragniemy kontynuować prace na rzecz lepszego
działania melioracji na terenie naszej Gminy. Oczywiście liczymy, że
dowiemy się od Państwa o wszelkich problemach bo tylko wtedy
będziemy mogli spróbować im zaradzić. Liczymy również na dobrą
współpracę w zakresie możliwości wykonania prac konserwacyjnych (nie wszędzie można wjechać po żniwach).
Przypominamy, że do Państwa dyspozycji pozostają:
e-mail: gsw@gminachelmza.pl telefon: 537-977-467
Przyjmowanie wpłat i wniosków odbywa się w biurze przy ulicy
Paderewskiego we wtorki i czwartki w godzinach 8–14 oraz piątki
11–14 (są to godziny urzędowania naszego biura). Wnioski można
składać osobiście lub napisać na e-mail.
Prosimy o terminowe regulowanie należności – za upomnienie doliczamy 10,00 zł kosztów.
Jakub Skonieczny

12. 02. br w UG odbyło się walne zebranie członków Gminnej Spółki Wodnej.

PODZIĘKOWANIE Emeryci i renciści pragną serdecznie
podziękować Prezesowi Zakładu Hodowla Roślin Strzelce
Sp. z o.o. Grupa IHAR p. Wojciechowi Błaszczakowi
i Dyrektor Zakładu Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR Oddz. Kończewice p. Teresie Gorczyńskiej
za zorganizowanie świątecznego spotkania we wspólnym
gronie z dawnymi pracownikami Zakładu.

Środowisko lokalne

MŁODZI
PODDANI DIAGNOZIE
Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku przystąpiła do
opracowania diagnozy środowiska młodzieży w Chełmży
i okolicach.
W tym celu posłużyła specjalna ankieta. Przygotowanie
diagnozy składa się z kilku elementów: analiza danych statystycznych i informacji dostępnych w źródłach publicznych, spotkania
i wywiady z młodzieżą, z animatorami kultury, z przedstawicielami
lokalnych instytucji, badania i analizy ankiet internetowych.
Opracowane wyniki diagnozy posłużą do przygotowania
projektów dla młodzieży w ramach m.in. Programu Równać
Szanse 2016.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do
kontaktu i współpracy. Udział we wspomnianej ankiecie wzięła
młodzież z Chełmży i z okolic w wieku 13-19 lat.
Osoba do kontaktu:
Mariola Epa-Pikuła
tel. 607 772 689 e-mail: lgd@ziemiagotyku.com
GAZETA GMINY CHEŁMŻA

3

SPRAWY SAMORZĄDOWE

LUTY’ 2016

Wyróżnienie Gminy Chełmża

Straż Gminna

UWAGA! BĘDĄ PATROLE

SZLACHETNA PODKOWA
DLA MAJĄTKU W ZALESIU

Straż Gminna w związku z nowymi zadaniami
wykonywać będzie o wiele więcej patroli po
terenie gminy jak dotychczas.
Celem wyjazdu straży w teren będzie przede wszystkim zabezpieczenie obszarów i obiektów należących do gminy (np. place zabaw, Orliki, pomosty), co przy okazji wiąże się z częstszymi
wizytami u mieszkańców. Straż Gminna podczas takich wizyt
będzie przypominać prawa i obowiązki związane z utrzymaniem
ładu i porządku na terenie Gminy Chełmża.
„W pierwszej kolejności zwracać będę uwagę na przestrzeganie art. 10 ust. 2 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który mówi, że właściciele posesji bezwzględnie są
zobowiązani do wyposażenia jej w pojemniki służące do gromadzenia płynnych i stałych odpadów, utrzymywanie ich w czystości”
– mówi Komendant Straży Gminnej Grzegorz Stramek.
Tam gdzie w gminie są miejsca szczególnie zagrożone łamaniem obowiązujących przepisów np. tworzenie nielegalnych
wysypisk śmieci, niszczenie dróg czy nielegalna wycinka drzew,
mieszkańcy powinni sami je wskazywać Straży.
Przypominamy – Straż Gminna może ukarać mandatem
nawet do 500 zł. A katalog wykroczeń jest długi:
7 brak tabliczki z numerem nieruchomości
7 niezabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
7 niezachowanie czystości w obrębie nieruchomości
7 nieposiadanie pojemnika na nieczystości
7 niewłaściwe odprowadzanie nieczystości płynnych
7 niepodłączenie się do istniejącej sieci
7 naruszenie zasad przeciwpożarowych
7 uszkodzenie drogi
7 zanieczyszczanie drogi
7 zanieczyszczanie lub zaśmiecanie
7 niestosowanie się do znaków drogowych
7 naruszenie godności barw narodowych, godła
7 picie alkoholu w miejscach publicznych
7 nieobyczajny wybryk
7 niszczenie cudzego mienia, np. ławek, znaków drogowych,
koszy na śmieci, malowanie graﬃ na przystankach
7 naklejanie plakatów, reklam i haseł w niedozwolonych
miejscach
7 zrywanie ogłoszeń instytucji państwowych
7 brak dowodu osobistego albo unikanie obowiązku wymiany
dowodu na nowy
podanie
fałszywego nazwiska, zawodu, miejsca zatrudnienia
7
brak
informacji
o szkodliwości spożywania alkoholu w lo7
kalach
7 palenie papierosów w miejscach, gdzie jest zakaz
7 nieusunięcie wraków samochodów z ulic i parkingów
7 spalanie śmieci
7 wypalanie łąk
7 niszczenie drzew i krzewów
7 prowadzenie działalności gospodarczej bez koniecznych
zezwoleń, opłat
7 niewłaściwe warunki trzymania psów
7 nierealizowanie obowiązków określonych w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża

Biuro Straży Gminnej znajduje się w Chełmży
przy ul. Paderewskiego 11A,
numery telefonów: 56 675 32 52 lub 609 807 315.
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Spotkanie z rolnikami z Gminy Chełmża stało się wyjątkową
okazją do wręczenia Szlachetnej Podkowy w kategorii
Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich.
Laureatką wyróżnienia została pani Barbara Siwek – Prezes
Majątku Rolnego Zalesie Sp. z o.o.

Wyróżnienie to nadawane jest w kilku kategoriach: *promocja
gminy, *rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, *sport i rekreacja,
*współpraca z samorządem Gminy Chełmża, *kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego, *wzorowy pracownik, *działalność
społeczna i charytatywna, *inicjatywa roku, *aktywny obywatel,
*aktywna organizacja. Szlachetna Podkowa dla laureatów jest dużą
mobilizacją do dalszych działań i rozwoju w swoich dziedzinach.
Majątek Rolny Zalesie Sp. z o.o. liczy 350 ha. Większość struktury
upraw stanowią buraki cukrowe. Gospodarstwo korzysta z wszystkich
możliwych funduszy unijnych, na bieżąco inwestując w swój potencjał
gospodarczy: sprzęt, budynki. W ubiegłym roku pani Barbara Siwek
z rąk Prezesa ARiMR odebrała list gratulacyjny dla producentów rolnych zasłużonych w rozwój rolnictwa w Powiecie Toruńskim.
Szlachetną Podkowę naszej Laureatce w obecności właścicieli
gospodarstw rolnych z gminy i przybyłych gości, podczas spotkania
szkoleniowo – informacyjnego w Grzywnie wręczyli Wójt Gminy
Chełmża Jacek Czarnecki i Wiceprzewodnicząca RG Chełmża
K.Orłowska
Stanisława Stasieczek.
Laureatce Szlachetnej Podkowy p. Barbarze Siwek
gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów
i powodzenia w prowadzonej działalności na rzecz rolnictwa
w Gminie Chełmża i w regionie.

Świadczenia do wypłaty

GOPS WYPŁACI 500+
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
trwają przygotowania do obsługi programu
RODZINA 500 plus. Program wchodzi w życie
od 1 kwietnia br.
RODZINA 500 plus zakłada wypłatę rodzinom pięćset złotych na
drugie i kolejne dziecko. Wsparcie otrzymają także ci, którzy posiadają
jedno dziecko, a dochód na osobę wynosi 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Program w chodzi w życie 1 kwietnia. Wnioski będzie można składać przez 3 miesiące. Będą one rozliczane wstecz, tzn. jeżeli ktoś złoży wniosek w czerwcu otrzyma wyrównanie od kwietnia. Na obsługę wspomnianego programu samorządy otrzymają 2%t kwoty przysługującej na wypłatę świadczeń na
danym terenie.
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Wieści z sołectw

TRWAJĄ ZEBRANIA WIEJSKIE
Okres zimy to czas zebrań wiejskich. W tym roku odbywają się one na terenie Gminy Chełmża w okresie od
25 stycznia do 17 marca.
Główny cel zebrań to rozliczenie się Sołtysa i Rad Sołeckich
przed mieszkańcami swoich sołectw z działalności w 2015 roku.
Przedstawiane są więc sprawozdania merytoryczne i ﬁnansowe,
a akceptacja działań następuje poprzez podjęcie w drodze głosowania przez uczestników odpowiedniej uchwały. Sprawozdania Sołtysów bywają różne w treści i formie. Na przykład w Sławkowie uzupełnieniem sprawozdań była specjalna prezentacja
mul medialna, natomiast sprawozdanie Sołectwa Strużal było
wyjątkowo obszerne i wyczerpujące. Swoje sprawozdania przedstawiają przy tej okazji również organizacje działające na terenie
danej wsi np. KGW.
W spotkaniach biorą udział także przedstawiciele władz
gminnych – miejscowy radny, jeden z przewodniczących Rady
Gminy Chełmża oraz Wójt lub Zastępca. Jest to okazja do zaprezentowania działań Gminy w 2015 roku i planów na rok bieżący.
Uczestnicy zgłaszają w trakcie dyskusji szereg wniosków bieżących, dotyczących problemów mieszkańców – głównie stanu
dróg i mienia komunalnego. Opiekunowie sołectw przekazują
także informacje bieżące dotyczące bezpłatnych porad prawnych, systemu powiadamiania drogą sms, harmonogramu planowanych w 2016 r. imprez.
Zgłoszone w trakcie zebrań wnioski i postulaty pod adresem
władz gminnych są na bieżąco przekazywane pracownikom
merytorycznym Urzędu Gminy. Wnioskodawca oraz Sołtys otrzymuje odpowiedź z urzędu o możliwościach realizacji zgłoszonego postulatu.
K. Bober

Jubileusze sołectw

80

80-LECIE DRZONÓWKA

Niewielka wieś Drzonówko w naszej gminie, administracyjnie pełniąca funkcje sołectwa w roku bieżącym
zamierza świętować swoje 80 urodziny.
Mieszkańcy temu wydarzeniu zamierzają nadać uroczystą
oprawę i właściwą rangę. Jednym z punktów obchodów ma być
odsłonięcie pamiątkowego kamienia z zapisem tego wydarzenia.
Mała wieś nie znaczy wcale, że to wieś nie znana. Na pewno
wyróżnikiem tej miejscowości jest tętniący muzyką miejscowy Bar
Autsajder, w którym odbywają się cyklicznie muzyczne wydarzenia. A od ubiegłego roku Drzonówko zasłynęło od majowej imprezy
pod nazwą MOTO MAJÓWKA, która skupiła szerokie grono fanów
motocykli. Tę imprezę organizatorzy zamierzają kontynuować i
rozwijać. Powtórka MOTO MAJOWKI już w tym roku w maju.
Inicjatywa obchodów jubileuszowych powstania wsi podjęta
przez Sołtysa i mieszkańców bez wątpienia zasługuje na poparcie
i uznanie. Bo właśnie dzięki takim inicjatywom mieszkańcy wsi
utrwalają i przekazują młodszemu pokoleniu bogactwo kulturowe Małych Ojczyzn. O terminie urodzin Drzonówka poinformujemy w kolejnych numerach KURENDY.
KO
Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami

Genoweﬁe Stasiorowskiej, Sołtys Sołectwa Głuchowo
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca
składają Mieszkańcy Głuchowa
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Sprawy samorządowe

XVI KONWENT WÓJTÓW
W miejscowości Lniano (pow. Świecie) 4 lutego odbyło się
kolejne posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich
Województwa Kujawsko-pomorskiego.
Wśród gości obecni byli m.in. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz,
Wicemarszałek Województwa Zbigniew Ostrowski, Przewodniczący
Sejmiku Ryszard Bober. Z ramienia Gminy Chełmża w obradach
udział wziął Zastępca Wójta Gminy Kazimierz Bober.
Tematyka posiedzenia obejmowała omówienie bieżących,
ważnych dla samorządów spraw z zakresu współpracy na linii rząd –
samorządy, w tym polityki społecznej, a także wdrażania nowych programów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Kuj-Pom. oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zebrani mieli okazję poznać nowego Wojewodę KujawskoPomorskiego – Mikołaja Bogdanowicza, który zapewnił o woli dobrej
i merytorycznej współpracy z samorządami. Przedstawiciele Urzędu
Wojewódzkiego omówili założenia realizacji rządowego programu
500+ a także udzielali odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących,
m.in. dotyczących niewystarczającego doﬁnansowania przez rząd
zadań zlecanych gminom.
Zwrócono się do Wojewody o przekazanie informacji do ministrów w rządzie pani Beaty Szydło, aby nie przedstawiali samorządów
w nieprawdziwym, złym świetle, co miało miejsce w wypowiedziach
niektórych ministrów. Ponadto dyskutanci podkreślali niezadowolenie z nadania kuratorowi mocy sprzeciwu wobec decyzji organów
prowadzących co do sieci szkół. Poinformowano także, że przesunięcie wieku obowiązku szkolnego spowodowało straty dla samorządów w wysokości około 1 mld zł, a jednocześnie utrudniło dostęp
do miejsc przedszkolnych dla najmłodszych.
W tematach dotyczących wdrażania programów unijnych poinformowano o przewidywanych terminach naboru wniosków oraz
kryteriach w konkursach dotyczących samorządów. Najwcześniej będzie ogłoszony konkurs w zakresie tworzenia nowych miejsc w przedszkolach. Na 2016 rok przewidziane są jeszcze konkursy m.in. z zakresu termomodernizacji oraz gospodarki wodno-ściekowej
Zebrani dowiedzieli się, że na konkurs dotyczący dróg wpłynęły
143 wnioski co oznacza, że jeśli tylko wnioski będą poprawne i uzyskają minimum punktowe – otrzymają doﬁnansowanie. Gmina
Chełmża ubiega się w tym konkursie o doﬁnansowanie modernizacji dróg Skąpe – Chrapice oraz Nawra – Dębiny. Ministerstwo
Rolnictwa czyni starania, aby przesunąć na działanie budowy dróg –
środki z innych działań, ale będzie to możliwe nie wcześniej niż
w 2018 r.
Na koniec przyjęto pięć stanowisk, zawierających protesty Konwentu Wójtów:
w sprawie niedoﬁnansowania zadań zleconych z ramienia administracji rządowej;
w sprawie planów podwyższenia kwoty wolnej od podatku, co
może negatywnie wpłynąć na ﬁnanse gmin;
w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjów;
w sprawie zmian w systemie oświaty, powodujących drastyczny
brak miejsc w przedszkolach publicznych, redukcję dodatkowych godzin edukacyjno-wychowawczych w szkołach, wzrost problemów
ﬁnansowych małych szkół oraz nieuzasadniony wzrost roli kuratora
w stosunku do decyzji w zakresie sieci szkół;
przeciwko ograniczeniom rozwoju wynikającym z ustanawiania
Obszarów Chronionego Krajobrazu.
Powyższe stanowiska zostały przekazane odpowiednim organom
K. Bober
administracji rządowej i samorządowej.
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Ferie zimowe 2016

PODSUMOWANIE
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
wraz z Filiami w Głuchowie, Grzywnie
i Skąpem zaoferowała w trakcie ferii
wszystkim dzieciom i młodzieży wiele
atrakcji. W każdej bibliotece odbywały
się zajęcia komputerowe, literacko plastyczne, turnieje gier planszowych.
Biblioteka w Zelgnie
Dzieci odwiedziły remizę Strażacką w Zelgnie. Zorganizowany został wyjazd do kina na
ﬁlm pt. „Fistaszki”. Cykl spotkań podczas ferii
zakończył bal karnawałowy.
Filia Biblioteki w Grzywnie przeprowadziła tegoroczne ferie pod nazwą „Feriada”.
Podczas ferii w bibliotece na czytelników
czekało wiele atrakcji: wyjazd do Muzeum
Podróżników i do Muzeum Piernika w Toruniu, spotkanie ze strażnikiem gminnym,
ognisko, karaoke, przygotowanie karmników z tektury oraz warsztaty balonowe.
Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem zaoferowała dzieciom i młodzieży: karaoke, turnieje gier planszowych, zajęcia literacko-plastyczne, na których wykonywano
upominki dla Dziadka i Babci z okazji ich święta. Dzięki temu, że zima w tym roku dopisała,
dzieci spędzały miło czas na świeżym powietrzu, urządzając bitwę na śnieżki, zjeżdżając
na sankach, lepiąc bałwana.
Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie zorganizowała zajęcia pod nazwą „Zmysłoteka” (wykonano „profesjonalny” makijaż
oka), dzieci poznawały technikę tworzenia
wikliny papierowej, wykonywały upominki –
serduszka z ﬁlcu dla Dziadka i Babci. W trakcie ferii zorganizowano wyjazd do Pracowni
Orange do biblioteki w Skąpem, gdzie dzieci
skorzystały z wszystkich atrakcji jakie proponuje Pracownia. Na zakończenie ferii dzieci
bawiły się na balu karnawałowym, podczas
którego wybrano Króla i Królową Balu.
Impreza odbyła się z inicjatywy Radnej Małgorzaty Frąk.

ZIMOWISKO
W KOŚCIELISKU
Grupa sześciorga dzieci z terenu naszej Gminy tegoroczne
ferie zimowe spędziła w pięknej górskiej scenerii polskich
Tatr w miejscowości Kościelisko.
Zimowisko to zorganizowane zostało przez Krajową Radę Izb
Rolniczych, gdzie w skali całego kraju także kilkoro dzieci z naszej
gminy wzięło udział w tej formie wypoczynku. Niestety w wyjeździe
mogły uczestniczyć tylko dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie
lub jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, co dokładnie określają zasady doﬁnansowania wypoczynku organizowanego przez KRIR.
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PODZIĘKOWANIA
Filia Biblioteki Samorządowej
w Skąpem dziękuję Radnemu Panu
Adamowi Galusowi za sponsorowanie ciepłego poczęstunku dla wycieczki z Biblioteki z Głuchowa oraz
miejscowych dzieci.
Filia Biblioteki Samorządowej
w Grzywnie dziękuję Radnym Gminy Chełmża Panu M. Trzpilowi oraz
Panu G. Garwolińskiemu, Sołtysowi
oraz Radzie Sołeckiej w Grzywnie
za doﬁnansowanie wyjazdu do Torunia i pomoc w zorganizowaniu
ogniska .
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie dziękuję Pani Radnej Stanisławie Stasieczek za sﬁnasowanie
autokaru do kina, a miejscowym
strażakom za wycieczkę do remizy
OSP oraz za wypożyczenie na czas
ferii piłkarzyków i cymbergaja.
Filia Biblioteki Samorządowej
w Głuchowie dziękuje: Pani Sołtys
oraz Radzie Sołeckiej Głuchowa
za udzielone wsparcie ﬁnansowe,
dzięki którym zakupiono słodycze
i art. plastyczno-papiernicze oraz
za pomoc w zorganizowaniu balu
karnawałowego. Radnej Gminy
Chełmża Pani Małgorzacie Frąk za
zorganizowanie autokaru na wyjazd do Skąpego oraz za pomoc
w organizacji balu karnawałowego. Dyrektorowi Gimnazjum w Głuchowie dziękujemy za udostępnienie świetlicy szkolnej oraz sprzętu na bal dla dzieci.
Biblioteki w Głuchowie i Skąpem dziękują CIK Gminy Chełmża
za sﬁnansowanie słodkiego poczęstunku dla dzieci zwiedzających Pracownię Orange w Skąpem .

Opr. Iwona Majewska

Po powrocie z gór dzieci podzieliły się wrażeniami z pobytu w Kościelisku.
W trakcie zimowiska zwiedzały górskie plenery i muzea, uczyły się jazdy na nartach pod okiem profesjonalnych instruktorów, korzystały z atrakcji zakopiańskiego Aquaparku. Pobyt umilała im
piękna zimowa aura, dzięki czemu dużo czasu dzieci spędzały
bawiąc się na śniegu. Organizator z uwagi na obﬁtość śniegu mógł
zorganizować atrakcyjny kulig saniami.
Wrażenia z wyjazdu na pewno pozostaną dzieciom na długo
w pamięci.
A.Feeser-Bering

GOSPODARKA – INWESTYCJE
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Ważne dla rolników

Zelgno

ULGA INWESTYCYJNA

WIZYTACJA NA PLACU BUDOWY

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na
terenie gminy, w której została dokonana inwestycja
– w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami
nakładów. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może
być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Budowa nowej sali sportowej w Zelgnie to obecnie największy
plac budowy w gminie. Inwestycja powoli dobiega
końca, ale wiele robót jest jeszcze do wykonania.

Można skorzystać z ulgi z tytułu wydatków poniesionych na:
3 budowę lub modernizację budynków inwentarskich
służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
3 zakup i zainstalowanie: *deszczowni, * urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
* urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek
podatnika. Do wniosku należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub
ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość
tych wydatków.
Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Ci podatnicy, którzy mają obowiązek sami składać deklaracje na
podatek rolny – odliczają, określoną w decyzji o uldze inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku
rolnego.

ZWOLNIENIE
Z PODATKU ROLNEGO
GRUNTÓW DO 100 HA
Na wniosek podatnika z pięcioletniego zwolnienia z podatku rolnego korzystają grunty rolne przeznaczone na
utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększające już istniejące do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
– będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
– będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.
Nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym
roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Przy szkole stoi już okazały budynek nowego obiektu sportowego.
Teraz prace kontynuowane są w jego wnętrzu. Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki wraz z pracownikami UG, Dyrektor szkoły oraz z inspektorem nadzoru, kierownikiem budowy i kierownikiem robót wizytowali
realizowaną inwstycję. Przedyskutowano obecny stan, plan i zakresy
działań na najbliższe tygodnie.
Wartość robót budowlanych wyniesie prawie 2,5 mln zł. Od przyszłego roku szkolnego szkoła podstawowa w Zelgnie będzie dysponować
nowoczesną salą sportową o wymiarach 32,84 m x 23,74 m wraz z pełnym zapleczem sanitarno – szatniowym i wyposażeniem. Powierzchnia
zabudowy obiektu wynosi 1089,39 m², a powierzchnia użytkowa –
1120,53 m². Już dziś sala sportowa w Zelgnie jest wspaniałą wizytówką
nie tylko Zelgna, ale całej gminy. To sala, którą możemy się naprawdę
pochwalić – obiekt na miarę XXI wieku. Budowa ma zakończyć się jeszcze
w maju, a otwarcie obiektu zaplanowano na 18 czerwca br.
Przeprowadzenie tak dużej i kosztownej inwestycji umożliwiły pozyskane przez władze samorządu Gminy Chełmża środki zewnętrzne. Inwestycja realizowana jest przy doﬁnansowywaniu ze środków budżetu
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju
Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko – Pomorskim.
Do momentu całkowitego oddania obiektu w użytkowanie, miejscowa młodzież będzie nadal korzystała z istniejącej sali mieszczącej się
w budynku szkoły. A już od przyszłego roku szkolnego zajęcia z wychowania ﬁzycznego będą odbywały się w normalnych warunkach. Uczniowie
zagrają w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną czy piłkę nożną halową na
pełnowymiarowych boiskach. Po godzinach lekcyjnych obiekt ma służyć
również mieszkańcom.
W hali będzie można organizować wiele imprez – nawet rangi mistrzostw. Ale mogą to być również koncerty i inne rozrywkowe wydarzenia.
K.Orłowska

Termin płatności
podatku rolnego
od nieruchomości
upływa 15 marca 2016 r.
W.Małas
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Walentynki w Kończewicach

HOMO HOMINI MIESZKAŃCOM

Za nami pierwszy, mamy nadzieję, że nie ostatni „Koncert
ze Św. Walentym w tle”.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim artystom, sponsorom, organizacjom i osobom prywatnym, które włączyły się
do przygotowań, a także mieszkańcom Gminy i gościom
za spędzenie z nami walentynkowego wieczoru.

Chcemy wyrazić swoją wdzięczność za pomoc ﬁnansową p. I. K.
Boberom, p. R. M. Sołtysiakom, R. Pszenicznemu, za nagrody na loterię B. Malczewskiemu – piekarnia „Justynex”, B. M. Pszenicznym –
właścicielom sklepu obuwniczego w Unisławiu, E. Szymeczko –
właścicielce salonu fryzjerskiego „Pasja”, UG w Chełmży i Starostwu
Powiatowemu za gadżety promujące nasz region. Ogromnie jesteśmy
wdzięczni Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kończewicach za wszelką
pomoc i życzliwość, paniom z KGW w Kończewicach za pomoc, doskonały poczęstunek i występ. Wielką pomocą wykazali się strażacy
z OSP w Kończewicach, E. K. Bogusławscy i pracownicy obsługi szkoły,
którzy wzięli na siebie prace porządkowe po koncercie.
Walentynkowy występ ubarwiły wystawy pani D. Powaszyńskiej
i pani M. Urbańskiej. Zaśpiewali i zagrali dla nas: sołecki Zespół Wokalny ze Strużala, 2 MK, Ewa Lewandowska i Patrycja Pleskot przy
akompaniamencie p. T. Niżygorockiego. Dawkę humoru zapewniły
panie z KGW Kończewice. Wszyscy wystąpili za oklaski, których
publiczność nie szczędziła. Nastrojowa muzyka, humor i dobre
towarzystwo to gwarancja miłego spędzenia czasu w walentynkowe
popołudnie.
Zarząd Stowarzyszenia Homo Homini

Świat i region

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania
ludzi młodych z całego świata, które odbywają się od
1984 roku co kilka lat, raz w jednym z krajów Europy, za
kilka lat w kraju poza Europą.
Pomysłodawcą tych spotkań był nasz rodak św. Jan Paweł II.
Najbliższe Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w lipcu 2016 roku pod hasłem: ,,Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią”.
Centralne wydarzenia odbędą się w Krakowie. Będą one poprzedzone tzw. ,,Dniami w Diecezjach”, gdzie młodzi ludzie z całego świata, którzy przyjadą do naszego kraju zostaną rozlokowani
do wszystkich diecezji polskich. Będziemy to przeżywali również
w wielu paraﬁach naszej toruńskiej diecezji w dniach: 20 – 25 lipca
2016 roku. Ideą tych dni jest poznanie kultury polskiej, tradycji,
języka, zwyczajów oraz naszych terenów. W naszej toruńskiej diecezji spodziewamy się gości zagranicznych z następujących krajów:
Hong Kong, Włochy, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Zambia,
Liban, Gabon i Filipiny. Do Chełmży przybędzie 60 gości z Gabonu
i Zambii. W ramach przygotowań do spotkania w październiku
2014 roku powstała przy paraﬁi św. Mikołaja w Chełmży zawiązała
się grupa młodych ludzi – wolontariuszy, którzy są odpowiedzialni
za pomoc w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży w ramach
chełmżyńskiego dekanatu. Promują oni to wydarzenie, spotkają
się, formują, a także czynnie angażują się w życie paraﬁi i nie tylko.
8
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Ponadto w przygotowaniu do Światowych Dni odbyło się
wiele spotkań z udziałem naszej młodzieży, którzy promowali to
wydarzenie. Były to Dni Chełmży, promocja ŚDM w paraﬁach dekanatu chełmżyńskiego podczas niedzielnych Mszy św., czuwania
modlitewne, udział wolontariuszy ŚDM w wyścigach pojazdów
wodnych w Zalesiu na rozpoczęcie lata, nagranie ﬁlmu przy dużej
pomocy Marcina Łaukajtysa, oraz artykuły w miejskiej prasie lub
Internecie (facebook: fanpage: ŚDM Chełmża).
Wszystkich, którzy są zainteresowani spotkaniami wolontariatu ŚDM oraz wyjazdem do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem mogą zgłaszać się do biura paraﬁalnego w Chełmży w goKs. Dawid Gapiński
dzinach urzędowania.

Na zdj. od lewej: ks. Dawid Gapiński, wolontariusze zaangażowani w ŚDM
i proboszcz paraﬁi w Chełmży ks. kan. Krzysztof Badowski.
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II Zlot Karnawałowy KGW Gminy Chełmża

BAL NA STO… PAŃ!
Reprezentacje aż piętnastu Kół Gospodyń Wiejskich
wzięły udział w II Gminnym Zlocie Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Chełmża!
Podczas tegorocznego karnawału dobrej zabawy nie mogło
zabraknąć. To dzięki naszym gospodyniom z KGW ta coroczna impreza
jest kolorowa, wesoła i bardzo smaczna !
Zabawa zabawą, ale też dobrze mieć wiedzę na temat jak się bronić w niebezpieczeństwie. Dlatego na początku spotkania panie
uczestniczyły w szybkiej lekcji samoobrony przeprowadzonej przez
przedstawicieli Toruńskiego Klubu Karate Kyokushin. Zabawy z muzyką i piosenkami podczas tego rodzaju spotkań zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony ich uczestniczek. Podczas zlotu odbył
się konkurs „Jaka to piosenka” o Nutkę Wójta Gminy Chełmża.
Konkurs piosenkami w swoim wykonaniu uświetniła nasza lokalna
wokalistka Natalia Majewska. Nutka Wójta Gminy Chełmży traﬁła do
pań z Kiełbasina, które w odgadywaniu tytułów piosenek nie miały
sobie równych.

W dalszej części imprezy panie rozśpiewały się również podczas
zorganizowanego karaoke. Chętnych do tej muzycznej zabawy nie
brakowało.
Panowie, którzy dotrzymywali towarzystwa naszym paniom
podczas tego karnawałowego wieczoru to: Zastępca Wójta Kazimierz Bober, Radny Gminy i jednocześnie Sołtys Grzegorza Franciszek Piróg i miejscowy proboszcz ks. mjr rez. WP Marek Reimer.
Udział w tegorocznym zlocie wzięły panie z KGW: Liznowo, Kuczwały, Głuchowo, Zajączkowo, Grzegorz, Nawra, Szerokopas, Kiełbasin, Zelgno, Dźwierzno, Kończewice, Sławkowo, Drzonówko, KKA
Od – Nowa z Bielczyn i KAK SZPILKI z Kończewic.
Organizatorkami karnawałowego spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich z Grzegorza oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża.
Śmiało przyznać można, że Koła Gospodyń Wiejskich to siła Gminy
Chełmża. Nie sposób zliczyć wspólnych imprez i inicjatyw zrealizowanych z udziałem członkiń kół. „Wszelkie inwestycje w Waszą działalność, w kapitał który posiadacie – kapitał ludzki, w projekty unijne,
których byłyście uczestniczkami są jak najbardziej uzasadnione i nie zostały zmarnowane, bowiem z roku na rok pokazujecie, że warto z Wami działać i współpracować” – mówiła do zebranych pań szefowa
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża Justyna Błaszczyk .
O oprawę muzyczną spotkania, oświetlenie i nagłośnienie sali
KO
w świetlicy w Grzegorzu zadbał pan Piotr Żubkowski.
Serdecznie z całego serca dziękujemy za pomoc przy organizacji II Karnawałowego Zlotu Kół
Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża w Grzegorzu. A w szczególności dziękujemy Wójtowi
Gminy Chełmża p. Jackowi Czarneckiemu, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża,
Ks. Proboszczowi Markowi Raimerowi, p. Sołtysowi Franciszkowi Piróg oraz koleżankom
Przewodnicząca KGW Grzegorz
z przybyłych KGW.
Małgorzata Wątorowska

GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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CIK Gminy Chełmża informuje

„ZAJĄC WIELKANOCNY”
Zapraszamy mieszkańców Gminy Chełmża
do udziału w konkursie plastycznym pt.
„Zając Wielkanocny”.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zająca
wielkanocnego w formie przestrzennej. Wykonane prace prosimy dostarczyć do dnia 16.03.2016r. do CIK w Brąchnówku lub
do bibliotek gminnych (Skąpe, Głuchowo, Grzywna, Zelgno).
Podsumowanie konkursu 18 marca 2016r. o godz. 16.00
w świetlicy wiejskiej w Grzywnie. Szczegóły konkursu zawarte
są w regulaminie.
Regulamin dostępny w CIK Gminy Chełmża i w wymienionych wyżej bibliotekach oraz na
www.gminachelmza.pl/aktualności.

„BABA WIELKANOCNA”
Konkurs kulinarny.
Do rywalizacji można zgłaszać babki pieczone bądź gotowane. Komisja oceni walory dekoracyjne oraz smakowe
ciast. Na autorów najlepszych wypieków czekają atrakcyjne
nagrody. Zainteresowani konkursem mają okazję do zaprezentowania swoich umiejętności cukierniczych!
Podsumowanie konkursu odbędzie się 21.03.2016r.
w Urzędzie Gminy Chełmża w sali nr 4.
Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie, który
dostępny jest w CIK Gminy Chełmża i w/w bibliotekach i na
www.gminachelmza.pl/aktualności.
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WARSZTATY WIELKANOCNE
Do Świąt coraz bliżej – warto już dziś pomyśleć
o przygotowaniu ozdób.
21.03.2016 roku w Urzędzie Gminy w Chełmży odbędą
się warsztaty wykonywania stroików wielkanocnych organizowane przez CIK Gminy Chełmża. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia pod nr tel. 691-774-376 lub 56-637-71-29.

Galeria zaprasza

POWRACAMY DO WSPOMNIEŃ
„Na ślubnym Kobiercu”
Zachęcamy mieszkańców Gminy Chełmża do wspólnego
stworzenia wyjątkowej i sentymentalnej wystawy w galerii
Stara SZOPA w Grzywnie.
Ideą wystawy jest ukazanie starej fotograﬁi w stylu retro
i prezentacja sukien ślubnych.
Fotograﬁe lub suknie ślubne na wystawę można
dostarczać do 15 kwietnia br.do Filii Biblioteki Samorządowej
w Grzywnie. Więcej informacji pod nr tel. 739 000 114
lub 691 774 376.
Wystawa będzie towarzyszyć
III Przeglądowi Zespołów i Kapel Weselnych
w Grzywnie w dniu 28 maja 2016 r.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu !
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Klub Cafe Kultura – PLAN obowiązuje od 1.03. do 31.05.
*Opiekun Klubów
w Nawrze i Kończewicach
– pani Iwona Majewska
*Opiekun Klubów
w Dziemionach i Bielczynach
– pani Ilona Witkowska

miejsce

Bielczyny
Dziemiony
Nawra
Kończewice

Poniedziałek

Wtorek

9.00-12.30
X
X
9.00-12.30
X
9.00-12.30
9.00-12.30
X

Środa

X
X
X
X

Czwartek

Piątek

13.30-17.00
X
X
13.30-17.00
14.30-18.00
X
X
14.30- 18.00
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SERWIS INFORMACYJNY
Opr. K.Orłowska

GMINA CHEŁMŻA
Dołącz do nas na

PRZEKAŻ 1% NA KS CYKLON
Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON zwraca się do
osób rozliczających swój PIT o przekazanie 1%.
Wypełniając formularz PIT prosimy wpisać
KRS 0000270261 i cel szczegółowy: KS CYKLON
Kończewice Chełmża 1533.

70 LAT LZS
Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe liczy sobie już 70 lat! 20 lutego obradowała Rada Wojewódzka Zrzeszenia podczas V Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów. Gminę Chełmża w Zjeździe reprezentował Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS jest powszechną organizacją
działającą w zakresie kultury ﬁzycznej i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast, pracowników zakładów pracy i ich rodzin oraz
dzieci, młodzieży i pracowników szkół. Funkcję Przewodniczącego
kontynuować w nowej kadencji będzie Przewodniczący Rady
Wojewódzkiej Michał Marszałkowski.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
Rodzicu nie zwlekaj – przedszkole czeka !
Gminne Niepubliczne „Małe Przedszkole” w Chełmży
ul. Paderewskiego 11 prowadzi zapisy do grup dzieci 3, 4, 5 i
6 – letnich z terenu Gminy i Miasta Chełmża w terminie 4.01. –
31.03.2016 r. Karty zgłoszenia dostępne są w siedzibie przedszkola.
Kadra przedszkola zapewnia ciekawą ofertę dydaktyczno – wychowawczą, naukę poprzez zabawę, dogodnie wyposażone sale, dostęp do ogródka i wyżywienie zgodne z aktualnymi normami żywieniowymi oraz zajęcia dodatkowe. Opieka nad dziećmi podczas
pobytu w przedszkolu od poniedziałku do piątku prowadzona
jest w godz. 6.30 – 17.00.

WSZYSTKO O DROBIU – SZKOLENIE
Na 4 marca br. w siedzibie KPODR w Minikowie zaplanowana jest konferencja poświęcona rozwoju produkcji drobiu.
W programie m.in.: aktualna sytuacja na rynku drobiu, perspektywy i zagrożenia w produkcji drobiarskiej, aktualne tendencje w badaniach na drobiu, efektywne żywienie drobiu, wymagania weterynaryjne w zakresie dobrostanu kur niosek i brojlerów,
zagrożenia związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków i finansowanie inwestycji w sektorze rolniczym w 2016 r.

OGŁOSZENIE
Wynajmę pomieszczenia pod sklep
w Dziemionach.
Kontakt – 783 805 086.

Dołączcie do grona znajomych i fanów GMINY CHEŁMŻA
na portalu społecznościowym Facebook!
Jest nas już ponad 2000 osób, ale chcemy,
by było jeszcze więcej, dlatego nie zwlekajcie.

Czekamy na Was!

PRAWO – PORADY ZA DARMO
Codziennie w określonych godzinach mieszkańcy Gminy
i Miasta Chełmża mogą korzystać z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Porady prawne obejmują pomoc na etapie przedsądowym.
Korzystać z bezpłatnych porad może określona grupa osób – między
innymi młodzież w wieku do 26 lat, osoby po 65 roku życia,
kombatanci i weterani. Punkt mieści się w Zespole Szkół Średnich
w Chełmży przy ul. Hallera 23, tel. 56 675 24 19.

WEŹ UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE
Zespoły i kapele grające na weselach, dancingach, zabawach... mogą zgłosić swój udział
w III Przeglądzie Zespołów i Kapel Weselnych.
Impreza ma za zadanie promować przybyłe zespoły muzyczne.
Przegląd odbędzie się 28 maja br. na terenie rekreacji przy scenie
w Grzywnie. Początek o godz. 17.00. Dla laureatów i uczestników przeglądu przewidziano atrakcyjne nagrody. Organizatorem przeglądu jest
Wójt Gminy Chełmża. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 kwietnia.
Regulamin dostępny na www.gminachelmza.pl/aktualności

WARSZTATY MUZYCZNE
Droga do Krakowa – pod takim tytułem odbędą się warsztaty
muzyczne dla mieszkańców czterech gmin, które poprowadzi
zespół NEW LIFE’m w dniach 15-17 kwietnia 2016 r.
Warsztaty podsumuje w dniu 17 kwietnia o godz. 18.00 w Bazylice pw. Św. Trójcy w Chełmży msza św. i koncert NEW LIFE'm z udziałem uczestników warsztatów. Regulamin i zapisy na:
www.paraﬁachelmza.pl warsztatychelmza@gmail.com

PRZYSIEK – FORUM PSZCZELARZY
XXIV Forum Pszczelarzy zaplanowano na 5 marca
(sobota). Warto w tym dniu zajrzeć do oddziału KPODR
w Przysieku koło Torunia.
Podczas forum mowa będzie m.in. o głównych kierunkach
hodowli pszczół w Polsce i na świecie oraz o aktualnej sytuacji
w pszczelarstwie. Zaprezentowana zostanie pasieka hodowlana
pszczół rasy Kraińskiej linii Kujawskiej prowadzonej przez KPODR
w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie.

GAZETA GMINY CHEŁMŻA, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, tel. 56 675-60-76, fax 56 675-60-79
e-mail: kurenda@gminachelmza.pl
Wydawca: Urząd Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl
Zespół redakcyjny: Katarzyna Orłowska (redaktor naczelny)
Druk: Zakład Produkcyjno-Usługowy "Drukarnia", 86-200 Chełmno, ul. Rycerska 19
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