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W Sławkowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej kierownikowi
tutejszej szkoły w latach 1923-1939 ,
społecznikowi i sołtysowi Sławkowa– Szczepanowi Sobczakowi.

Jak się okazuje bieżący rok będzie obfitował w ważne jubileusze
gminne. Już styczeń przyniósł nam 25 urodziny Klubu Sportowego
Gminy Chełmża i szykują się następne.
Gminna instytucja kultury – Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża w maju obchodzić będzie swoje 10-te urodziny.
Będzie okazja, aby podsumować wszystko co z kulturą w gminie
związane na przestrzeni ostatnich lat.
Myślę, że to dobra wiadomość dla czytelników KURENDY –
nasza gminna gazeta do swoich odbiorców dociera już od 20 lat ! Pierwszy jej
numer ukazał się dokładnie we wrześniu 1997 roku. Od tego momentu
KURENDA w sposób nieprzerwany jest z mieszkańcami Gminy Chełmża.
Na pewno kiedyś nie była ona tak obszerna i kolorowa jak obecne jej numery,
ale okazała się doskonałym i wówczas jeszcze podstawowym nośnikiem
informacji w naszej gminie. Chociaż dzisiaj KURENDZIE przyszło konkurować
z internetem czy FB, mimo to przyznacie, że gazeta nie straciła na swojej
ważności. Mieszkańcy z utęsknieniem wyczekują każdego nowego wydania.
To jej ogromny sukces. Miesięcznik finansuje Samorząd Gminy Chełmża,
a jego pomysłodawcą sprzed 20 laty jest Wójt Jacek Czarnecki. KURENDA od
samego początku powstania towarzyszy naszym mieszkańcom w ważnych
wydarzeniach gminnych i spotkaniach rodzinnych, jubileuszach, rocznicach
itp. Można powiedzieć, że to taka Kronika Gminy Chełmża.
Zapewne czytelnicy przyznają mi rację, że rocznik 2017' KURENDY powinien wyglądać wyjątkowo. Dlatego z okazji jubileuszowego wydania gazety
szykują się ciekawe niespodzianki, konkursy, o których na bieżąco będę informować. I tak już ze styczniowym numerem przekazujemy Państwu pierwszy
zeszyt pt. „Gmina Chełmża na starej fotografii” aut. dr Barbary Łaukajtys.
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PAMIĘTAJĄ I WSPOMINAJĄ
Władze samorządowe, lokalna i uczniowska społeczność
w obecności najbliższej rodziny śp. Szczepana Sobczaka
upamiętnili na zawsze dobre imię tej postaci, która pięknie
zapisała się na kartach historii tutejszego środowiska.
K.Orłowska

ROK 2017
ROKIEM JUBILEUSZY
Ta okolicznościowa wkładka ukazywać się będzie przez
cały rok. I tutaj propozycja dla wytrwałych zbieraczy takich
wydawnictw: te osoby, które zgromadzą komplet 12 zeszytów otrzymają w prezencie specjalną teczkę na ich przechowanie. Jeżeli macie w domach ciekawe zdjęcia, którymi
chcielibyście się z nami podzielić, to jest ku temu jak najlepsza okazja. Kolejne zeszyty czekają na wydanie .
Pozostaje mi życzyć Państwu z początkiem nowego roku
udanej lektury Gazety Gminy Chełmża KURENDA.
Katarzyna Orłowska
Bądźcie z nami !
Redaktor naczelna

CYKLON SKOŃCZYŁ
25 LAT!
Gmina Chełmża 20 stycznia
obchodziła prawdziwe piłkarskie święto. Jubileusz 25-lecia świętował najbardziej zasłużony klub sportowy w jej historii –
CYKLON.
Zapoczątkowana w 1992 roku w naszej gminie przygoda piłkarska trwa do dziś, a przez te wszystkie lata przez
klub przewinęło się wielu zawodników i trenerów. W tym
okresie nie brak było oczywiście sukcesów i porażek. Dzięki
temu było co wspominać i świętować.
Relacja z imprezy na str. 11
GAZETA GMINY CHEŁMŻA

1

SPRAWY SAMORZĄDOWE

STYCZEŃ’ 2017

W Nowy Rok z nowym budżetem

PODATKI I OPŁATY BEZ ZMIAN
20 grudnia 2016 r. radni gminni przyjęli uchwałę określającą
budżet Gminy Chełmża na 2017 rok. Jest to najważniejszy
dokument ﬁnansowy dla gminy i jej mieszkańców, który
określa plan dochodów i wydatków budżetu gminnego.
Dzięki niemu już od pierwszych dni nowego roku istnieją
podstawy formalne do ﬁnansowego funkcjonowania Gminy
Chełmża w bieżącym roku.
Zaplanowane dochody są na wysokości 36,5 mln zł, a wydatki na
37,5 mln zł. Przewiduje się, że deﬁcyt budżetowy wyniesie na koniec
roku 1 mln zł.
Tegoroczny budżet odróżnia od tych z poprzednich lat nieco inna
ﬁlozoﬁa czasowa realizacji zadań inwestycyjnych. Większość zadań
umieszczonych w załączniku inwestycyjnym to zadania wykraczające
poza 2017 rok, dwu- a nawet trzyletnie. Pozwala to lepiej zaplanować
konkretne działania i gospodarować środkami budżetowymi. Na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych pozostały stawki podatków,
opłaty za wodę i ścieki oraz za gospodarkę odpadami.
Na zadania inwestycyjne zaplanowano ponad 6,5 mln zł.
Zdecydowana większość środków na ten cel pochodzi z dochodów
własnych gminy. Z harmonogramu konkursów, w ramach których rozdzielane są środki unijne wynika, że w roku 2017 do budżetu gminnego
takie środki mogą wpłynąć w niewielkiej ilości. Gmina będzie aplikowała o środki, ale realizacja zadań i ich rozliczenie nastąpi dopiero w
latach następnych. W ramach wydatków na inwestycje największy nacisk położono na zadania związane z infrastrukturą drogową, obejmujące nie tylko modernizację dróg, ale także budowę ciągów pieszorowerowych. Na te cele planuje się wydać prawie 4 mln zł, czyli ponad
połowę środków przeznaczonych na inwestycje. Zadania z zakresu modernizacji dróg będą realizowane m.in. w miejscowościach: Nowa
Chełmża, Nawra, Zajączkowo, Grzywna, Kończewice, Świętosław, Głuchowo, Zelgno. Planuje się także przygotowanie i rozpoczęcie realizacji
zadań budowy ścieżek rowerowych z Zalesia do Kiełbasina, z Kończewic do Nawry a chodników w Zajączkowie, Kuczwałach, Strużalu,
Nowej Chełmży.

Rozpoczęte zostaną zadania budowy nowych punktów oświetlenia drogowego w takich miejscowościach jak Nowa Chełmża,
Kiełbasin, Browina, Strużal, Zelgno, Dźwierzno. Wybudowana zostanie kanalizacja obejmująca część centrum Nawry.
W partnerstwie z Powiatem Toruńskim planuje się wykonanie
modernizacji drogi Nawra – Głuchowo, drogi i chodnika w m. Zelgno-Bezdół oraz przygotowanie dokumentacji do budowy dróg rowerowych do Warszewic, Głuchowo – Windak i Sławkowo –
Browina.
W roku 2017 dużo pracy będzie skierowane na przygotowanie
dokumentacji projektowych i konkursowych na realizację kolejnych zadań z wykorzystaniem środków unijnych.
Dużym wyzwaniem dla władz Gminy będzie realizacja w 2017
roku zadań z zakresu oświaty. Wydatki na ten cel stanowią prawie
1/3 budżetu gminnego, a subwencja z budżetu państwa od wielu
lat nie pokrywa całości wydatków. Dodatkowym problemem
będzie zmiana gminnej struktury organizacyjnej szkół, wymuszona decyzjami centralnymi wprowadzającymi likwidację gimnazjów. Wydatkom na cele oświatowe dorównują wydatki w ramach
pomocy społecznej, które wzrosły w budżecie gminnym w porównaniu do lat poprzednich ponad dwukrotnie do poziomu ponad 10,8 mln zł, a to za sprawą środków (6,4 mln zł) wypłacanych
w ramach rządowego programu 500+.
Ponad 447 tys. zł będą mogły wydać sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na zadania zgłoszone przez mieszkańców swoich
wsi. Z tych środków powstaną m.in. kolejne siłownie zewnętrzne,
zagospodarowane zostaną tereny zielone, będą remontowane
świetlice, uzupełniane wyposażenie świetlic i placów zabaw a także sﬁnansowane zostaną spotkania mieszkańców i festyny sołeckie. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, coraz więcej sołectw z tych środków instaluje systemy monitoringu.
Taki jest przyjęty na początku roku plan, który można określić
jako ambitny, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Wójt i pracownicy urzędu dołożą wszelkich starań, aby został
on zrealizowany.
K. Bober

Zebrania wiejskie

MIESZKAŃCY OBRADUJĄ
Tradycyjnie w styczniu ruszyły zebrania wiejskie, które odbędą się w każdym z 28 sołectw w gminie. Jako pierwsi o lokalnych problemach dyskutowali już 3 stycznia br. mieszkańcy sołectwa Drzonówko.
Przez kolejne dni stycznia i lutego władze
gminy odwiedzać będą poszczególne sołectwa, co
dla mieszkańców jest okazją, by zgłosić swoje problemy. Jednak główny temat spotkań ma dotyczyć wykonania gminnych zadań w roku 2016
i planów na rok bieżący.
Przy okazji zebrań opiekunowie sołectw
przekazują mieszkańcom ogólne komunikaty
dotyczące m.in. stawek podatków, nowych zasad
dotyczących wycinki drzew czy najbliższych wydarzeń w gminie.
Cykl zaplanowanych zebrań wiejskich z mieszkańcami zakończy 17 lutego zebranie w sołectwie Szerokopas.
Harmonogram zebrań w poszczególnych sołectwach do wglądu w UG Chełmża i u opiekuNa zdj.: Zebranie mieszkańców Sołectwa Głuchowo, które odbyło się w świetlicy wiejskiej
w dniu 12.01.br.
nów sołectw.
K. Orłowska
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Udział w zebraniu wzięło 41 osób.
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Gospodarka odpadami komunalnymi

UWAGA!

W harmonogramie wywozu odpadów,
który zamieszczono w grudniowym wydaniu Kurendy
wystąpił błąd w dacie odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych z trasy nr 2 tj. Browina (Krótka, Boczna,
Witosa), Nawra, Brąchnówko, Bogusławki – w miesiącu
kwietniu jest data 16 kwietnia, a powinna być

6 kwietnia!

Oferta WFOŚiGW

PROGRAM EKODOM
W grudniu ubiegłego roku w świetlicy wiejskiej
w miejscowości Bielczyny odbyło się spotkanie,
które pozwoliło mieszkańcom Gminy Chełmża poznać
zasady jakie proponuje program EKODOM realizowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdarki
Wodnej w Toruniu.
Spotkanie zostało przeprowadzone przez doradcę energetycznego, który po przedstawieniu idei programu odpowiadał na
wszystkie nurtujące pytania zadane przez uczestników.
Zainteresowanych skorzystaniem z programu zapraszamy do
kontaktu ze specjalistami z WFOŚiGW. Więcej informacji można znaleźć
www.wfosigw.pl
na stronie internetowej:
56 62 12 356
lub pod numerami telefonów:
56 62 12 350
M. Kuraś
56 62 12 359

W TROSCE
O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
Przypominamy mieszkańcom Gminy Chełmża zasady
zbiórki odpadów.
Zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża odpady zbierane są do:
● pojemników koloru zielonego (do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych);
● worków lub pojemników o pojemności 120 l koloru niebieskiego, żółtego, białego i brązowego (do zbierania segregowanych
odpadów komunalnych);
Ilość zebranych i oddanych odpadów jest nieograniczona pod
warunkiem zbierania i oddawania ich w stosownych pojemnikach.
Mieszkańcy Gminy Chełmża mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje
się na terenie ZGK Sp. z o.o. przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10 do 16
(w okresie od 1 kwietnia do 31 października do godz. 18)
oraz w soboty w godzinach od 10 do 14
Na PSZOK można dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych (odpady nie mogą być zmieszane) bez ponoszenia dodatkowych opłat :
1) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
2) papier i tekturę;
3) szkło;
4) bioodpady, w tym odpady zielone;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony – jeden komplet opon (4 szt.) w rozmiarze do
17 cali włącznie, pochodzących z jednego gospodarstwa domowego na rok (opony w większym rozmiarze lub w większej ilości
niż 4 szt. są odbierane za dodatkową opłatą)
10) tekstylia i odzież;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę,
ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (pozostałe
są odbierane za dodatkową opłatą);
ZGK Sp. z o.o. w Chełmży prowadzi:
- sprzedaż worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów,
- sprzedaż oraz dzierżawę pojemników przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.
W celu zakupu lub wydzierżawienia pojemników oraz zakupu worków należy zgłaszać się do siedziby spółki, znajdującej
się przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży (tel. 56 675 22 06).
Ponieważ wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczana jest na podstawie deklaracji, przypominamy, że deklarację składa się, gdy zmieniają się okoliczności, które
mają wypływ na wysokość naszej miesięcznej opłaty np. opuszczenie budynku przez wszystkich lokatorów, wyjazd za granicę, itp.
Na zgłoszenie tych zmian mamy 14 dni.
Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
uzyskać można ze strony internetowej Gminy Chełmża:
www.gminachelmza.pl (zakładka gospodarka odpadami)
lub u pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. (56) 675 60 76 wew. 54. P. Zabłocki
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Edukacja w Gminie

PODARUNEK DLA SZKOŁY
O nową tablicę mul medialną wzbogaciła się
pracownia historyczna w Gimnazjum im.
Błogosławionej Juty w Głuchowie.
Prezent ten dla szkoły ufundował pan Arkadiusz Nowicki – właściciel ﬁrmy ODF (Obiektywne Doradztwo Finansowe) – jeden ze znanych liderów rynku ubezpieczeń. „Od kilku tygodni nasi uczniowie
mogą w pełni realizować hasło edukacji mul medialnej na lekcjach
historii. Filmy, fotograﬁe, animacje mogą teraz bawić, cieszyć oraz
kształcić. Wielka jest nasza radość i satysfakcja. Za pośrednictwem
„Kurendy” chciałabym złożyć serdeczne podziękowania za taki
wspaniały prezent” – mówi Barbara Łaukajtys, nauczyciel historii
w głuchowskim gimnazjum. KO
Na zdj. od lewej: Właściciel ﬁrmy ODF Arkadiusz Nowicki, Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Barbara Łaukajtys

Ogólnopolska akcja prewencyjna

Na Wszelki Wypadek
„Wiem –
Jestem Bezpieczny”
W okresie od 1 listopada do 22 grudnia 2016 r.
szkoła podstawowa w Kończewicach uczestniczyła w projekcie, którego celem było podnoszenie świadomości użytkowników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowania dzieci
i dorosłych na co dzień. Każdy wychowawca i jego uczniowie
mieli do przeprowadzenia konkretne działania.
Zaprosiliśmy dzieci i dorosłych do udziału w konkursie online
na stronie organizatora akcji www.nawszelkiwypadek.pl.
W listopadzie jako pierwszy test rozwiązał K. Lipowski. Zwycięzca
miesiąca otrzymał plecak, kamizelkę odblaskową i dyplom. Za udział
w konkursie kamizelki i dyplomy otrzymali także N. Zielniewska, P. Siennicki, W. Grenda-Wołkow i J. Lewandowski. Podczas listopadowych
spot-kań z rodzicami wychowawcy poinformowali o działaniach
prowadzonych w szkole dotyczących udziału w konkursie. Zadaniem
rodziców było zadbanie, aby każde dziecko posiadało i nosiło kamizelkę
odblaskową.
W ramach programu uczniowie wzięli udział w gminnym etapie
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”.
Zgłosiliśmy na konkurs 14 prac – J. Lewandowski zajął III miejsce w grupie klas IV-VI, a A. Boryczko w grupie 0-III zdobyła wyróżnienie. Prace naszych uczniów zakwaliﬁkowały się do etapu powiatowego. Jeszcze w listopadzie uczniowie klasy I równolegle realizowali program o bezpieczeństwie w ramach akcji „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Podsumowaniem działań listopadowych było, po przeprowadzeniu
przez wychowawców zajęć tematycznych z uczniami, rozdanie ulotek
informacyjnych dostarczonych przez organizatora konkursu. Były one
tematycznie związane z bezpieczeństwem na co dzień.
Grudniowe działania rozpoczęliśmy od konkursu plastycznego dla
trzech grup wiekowych pt. „Jestem bezpieczny!”. Na konkurs wpłynęły
42 prace. Nagrody i wyróżnienia otrzymało 15 osób. W szkole gościliśmy strażnika Straży Gminnej w Chełmży, który przeprowadził zajęcia na
temat bezpieczeństwa w kontaktach z osobami obcymi na co dzień i w
Internecie, ćwiczył z dziećmi jak zachować się kontakcie z agresywnym
psem, wskazał uczniom pozytywne aspekty i obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych. Zajęcia z dziećmi przeprowadzili także policjanci z komisariatu w Chełmży. Każde dziecko po spotkaniu otrzymało
elementy odblaskowe.
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Kolejne spotkania z dziećmi
przeprowadzili zaproszeni strażacy
z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
PSP w Chełmży. Uczniowie obejrzeli ﬁlm edukacyjny. Przypomniano im o bezpieczeństwie w czasie zabaw zimowych oraz bezpiecznym posługiwaniu się urządzeniami elektrycznymi i fajerwerkami. Strażacy przeprowadzili
także, z uczniami i nauczycielami klas młodszych, symulowaną
ewakuację w przypadku pożaru w szkole.
Uczniowie klasy IV samodzielnie wykonali mobilną gazetkę tematycznie związaną z konkursem. W ramach akcji uczniowie klasy
V tworzyli hasła na temat bezpiecznych zachowań, które umieścili
na widocznych miejscach korytarza szkoły, gdzie każdy mógł się
z nimi zapoznawać. Klasa VI zorganizowała szkolny dzień odblaskowej kamizelki pod hasłem „W naszej szkole nowa moda – kamizelka odblaskowa”. Wszystkie działania przeprowadzone w ramach
dwumiesięcznej akcji podsumował spot promujący bezpieczne
zachowania w szkole, w drodze z autobusu do szkoły, na przejściu
dla pieszych i w domu w czasie świątecznych przygotowań.
Bezpieczeństwo to sprawa najważniejsza, więc rozmowy o nim
i działania nie kończą się razem z konkursem.
Informacje o naszych działaniach i relacje fotograﬁczne na
naszej stronie internetowej:
www.spkonczewice.szkolnastrona.pl lub
www.torun.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
oraz w mediach lokalnych.
Za zaangażowanie w działania projektu dziękuję uczniom,
nauczycielom, rodzicom i zaproszonym gościom.
Koordynator projektu szkolnego M. Lipowska
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Porady z zakresu prawa

Informacja o przetragach

POMOC PRAWNA
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (harmonogram)
Miasto Chełmża
Poniedziałek
800-1200
i Gmina Chełmża
Wtorek
1530-1930
Zespół Szkół w Chełmży
Środa
800-1200
ul. Hallera 23
Czwartek
800-1200
87-140 Chełmża
Piątek
1530-1930
tel. 56 675 24 19
Dla kogo darmowa pomoc prawna?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
· młodzież do 26 roku życia · osoby ﬁzyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej · osoby,
które ukończyły 65 lat · osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny · kombatanci · weterani · zagrożeni lub poszkodowani
katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
dotyczącego jej problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej
projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu
sądowo-administracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
W jakim zakresie można otrzymać pomoc prawną?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy · przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej · prawa cywilnego · spraw karnych · ubezpieczenia
społecznego · spraw rodzinnych · prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu
prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Przygotowała: Małgorzata Małek

Chów drobiu zagrożony

UWAGA
– PTASIA GRYPA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przekazuje
do zapoznania się praktyczne wytyczne dla hodowców
drobiu przyzagrodowego wynikające z Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków:
Zakazy:
1. Pojenie ptaków, drobiu utrzymywanych przez człowieka wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

WYBIERAMY
WYKONAWCÓW
1. W dniu 22.12.2016 r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu została zawarta umowa na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w planowanej ilości 200.000 litrów”. Zamówienie uwzględnia
dostawę oleju do nieruchomości stanowiących mienie Gminy Chełmża
tj. budynki komunalne, świetlice oraz szkoły.
Dostawcą oleju w 2017 roku będzie Toruńskie Wielobranżowe Towarzystwo Lemix Sp. z o.o., które złożyło najkorzystniejszą ofertę
oferując najniższy stały współczynnik cenowy, który będzie uwzględniany przy obliczaniu ceny za olej opałowy w trakcie trwania umowy.
2. W dniu 28.12.2016r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu została zawarta umowa na „Sukcesywną sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB - 95”. Postępowanie prowadzone było wspólnie
na potrzeby Gminy Chełmża oraz Wodkan Sp. z o.o.
Wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę Handlowo – Usługową
Zbigniew Legutko z Chełmży. Z wykonawcą tym została zawarta odrębna umowa dla Gminy Chełmża i Spółki Wodkan na sprzedaż w/w
paliw w 2017 roku.
3. W dniu 30.12.2016 r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania
o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem było świadczenie
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Gminy Chełmża została zawarta umowa z Pocztą Polską S.A.
Umowę zawarto na okres jednego roku na planowaną kwotę
137.150,00 zł.
4. W dniu 04.01.2017 r. zostały otwarte oferty złożone w przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej:
A) budowy drogi rowerowej przy DW 551 Strzyżawa – Unisław –
Wąbrzeźno w miejscowości Nawra;
B) budowy drogi rowerowej przy DW 551 Strzyżawa – Unisław –
Wąbrzeźno w miejscowości Zelgno;
C) budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa
– Unisław – Wąbrzeźno w miejscowości Dźwierzno.” Przedmiot
zamówienia podzielono na trzy części, gdzie zostały złożone po dwie
oferty na każdą część. Obecnie trwa ocena i uzupełnienie dokumentów w złożonych ofertach.
A. Feeser-Bering

Nakazy:
1. Odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach,
w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami
utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których
jest utrzymywany drób lub inne ptaki;
3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników
wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający paszę
i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
5. Posiadacz drobiu obowiązany jest zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej o zwiększonej śmiertelności drobiu, znaczącego spadku
nieśności i pobierania paszy, objawów chorobowych jak duszności,
objawy nerwowe, sinicy wybroczyn czy biegunki.
Więcej informacji na temat środków ostrożności w związku z zagrożeniem ptasią grypą znajduje się na stronie Gminy Chełmża:
www.gminachelmza.pl w zakładce Rolnictwo.
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Mikołajkowo w świetlicach

W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA
W Browinie i Liznowie również tuż przed świętami zorganizowano spotkania mikołajkowe z udziałem młodszych
i starszych mieszkańców.

JESZCZE O ŚWIĘTACH
W GMINIE

Mieszkańcy Browiny wzięli udział w warsztatach zdobienia pierników, wykonywania mikołaja z masy solnej oraz przygotowywania akcesoriów do foto-budki. Nie zabrakło mikołajkowych konkursów i zabaw.
Zwieńczeniem spotkania było spotkanie z Mikołajem, który rozdał
grzecznym dzieciom paczki z słodkościami.
W Liznowie osoby dorosłe mogły skorzystać z warsztatów, podczas
których przygotowano piękne, świąteczne wianki, natomiast dzieci
zapoznały się z techniką decoupage, tworząc na drewnie wyjątkowe
obrazki. Ozdobą wieczoru był koncert Natalii Majewskiej z Bogusławek, która swoim talentem wokalnym wprawiła wszystkich w świąteczny nastrój. W Liznowie również nie zabrakło gościa specjalnego –
Mikołaja, który tak jak w Browinie obdarował najmłodszych mieszkańców paczkami.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża dziękuje Sołtysowi Sołectwa Browina
Panu Wiesławowi Wiśniewskiemu i Sołtysowi Sołectwa Liznowo Panu Andrzejowi
Ośmiałowskiemu oraz Radom Sołeckim za zaangażowanie w przygotowaniu imprez.
Agnieszka Denderz
Instruktor CIK Gminy Chełmża

Zelgno

PIELĘGNUJĄ TRADYCJE ŚWIĄT
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia pielęgnują mieszkańcy
Sołectwa Zelgno. Tuż przed świętami znaleźli chwilę, aby
spotkać się i podzielić się w swoim gronie opłatkiem.
Organizatorami spotkania była Sołtys Stanisława Stasieczek razem
z Radą Sołecką. Przy stole zastawionym wigilijnymi potrawami poczuli
magię nadchodzących świąt. Pięknych życzeń świątecznych na Boże
Narodzenie też nie brakowało.
Organizatorzy

Świętosław

WE WSI TEŻ MIKOŁAJKOWO
W grudniu minionego roku Mikołaj zawitał
do dzieci z Sołectwa Świętosław.
W miejscowej świetlicy wiejskiej dzieci przyjęły bardzo gościnnie
swojego gościa – Mikołaja, który obdarował je słodkimi upominkami. Były tez wspólne zabawy i tańce integracyjne. Udział w nich
Organizatorzy spotkania
wzięli także rodzice przybyłych dzieci.

Grzywna

KIERMASZ Z TRADYCJAMI
Już po raz siedemnasty w Szkole Podstawowej
w Grzywnie odbył się kiermasz bożonarodzeniowy.

Mimo jesiennej, deszczowej pogody, w niedzielę, 11 grudnia do
szkoły przyszli nie tylko uczniowie, ale również ich rodziny, znajomi,
a także mieszkańcy Grzywny i okolicznych miejscowości. W tym dniu
panowała w szkole wyjątkowa, świąteczna atmosfera. Już od wejścia
witały wszystkich zimowe dekoracje i olbrzymi bałwan, któremu dzieci
nadały imię Olaf. W sali gimnastycznej, przy dźwiękach kolęd i unoszącym się w powietrzu zapachu pierników, wszystkie klasy sprzedawały ręcznie wykonane ozdoby świąteczne.
Mimo, że kiermasz organizowany jest od wielu lat, również i tym
razem nie zabrakło nowych pomysłów na dekoracje bożonarodzeniowe. Kolejny raz ogromną popularnością cieszyło się stoisko, na którym
rodzice serwowali domowe ciasta. Magiczna atmosfera zatrzymywała
wszystkich w szkole na dłużej.
Kiermaszowi, jak co roku, towarzyszyła wystawa, biorących udział
w Rodzinnym konkursie, szopek bożonarodzeniowych.
Marlena Błaszkowska
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Wieści z bibliotek gminnych

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

Grudzień w bibliotekach gminnych upłynął pod znakiem warsztatów i spotkań związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Biblioteka w Zelgnie zorganizowała spotkanie świąteczne z programem artystycznym dla zaproszonych gości.
Biblioteka w Głuchowie zaproponowała mieszkańcom warsztaty
ozdabiania świeczek metodą decoupage i włączyła się w organizację
wigilii wiejskiej przygotowując jasełka bożonarodzeniowe.
Biblioteka w Skąpem wraz z Klubem Malucha „Cikusie” zorganizowała dla mieszkańców Skąpego i nie tylko, warsztaty bożonarodzeniowe ozdabiania świeczek metodą decoupage. Włączyła się również
w organizację mikołajek sołeckich przygotowując dla dzieci różnego
rodzaju konkursy i zabawy.
Biblioteka w Grzywnie była współorganizatorem podsumowania konkursu gminnego pt. „Świąteczne wiersze i wierszyki”.
Iwona Majewska

12 grudnia w świetlicy w Grzywnie podsumowany został konkurs pt. „Świąteczne wiersze
i wierszyki”.
Na spotkanie w świątecznej atmosferze przybyli
uczestnicy oraz zaproszeni goście m.in. członkowie
Komisji konkursowej – Renata Sztoltman, Iwona Sumińska, Emilia Chojnacka i Agnieszka Denderz.
Na spotkaniu gościliśmy Radnego Gminy Chełmża
z Grzywny Mirosława Trzpila oraz Dyrektora CIK
i bibliotek gminnych Justynę Błaszczyk.

POETYCKO O ŚWIĘTACH
Organizatorem konkursu była Biblioteka Samorządowa w Zelgnie wraz z ﬁliami w Głuchowie,
Grzywnie i Skąpem.
Celem konkursu było zainspirowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do twórczości literackiej,
podzielenie się osobistymi przemyśleniami i nadziejami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia,
wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
właśnie w formie literackiej, a przy okazji promocja amatorskich
talentów literackich.
Na konkurs wpłynęło 26 prac – wierszy i wierszyków w trzech
kategoriach wiekowych: *klasy IV-VI (12 prac); *gimnazjum (5 prac)
i *osoby dorosłe (9 prac). Komisja oceniała przede wszystkim: wartość
merytoryczną i zgodność z tematyką, estetykę pracy, poziom literacki
pracy oraz samodzielność i oryginalność. Komisja wyłoniła trzech zwycięzców: Aneta Salomończyk, uczennica S.P. im. Mikołaja Kopernika w
Sławkowie w kat. klasy IV-VI; Zuzanna Kreczman, uczennica
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach w kat. Gimnazjum oraz
pani Ewa Skowron w kat. dorośli. Komisja postanowiła też przyznać
nagrodę specjalną pani Stanisławie Kędziorek z Mirakowa uzasadniając decyzję nie tylko sędziwym wiekiem autorki, która liczy sobie 91 lat,
ale przede wszystkim pięknem słowa zawartym w tekście napisanym
pismem odręcznym, tak rzadko niestety dziś spotykanym. Wartość literacka pracy oraz uczucia wyrażone w wierszu „Samotne święta” zapewne poruszyły nie jedno serce w trakcie jego prezentacji podczas
spotkania. Wszystkie zwycięskie wiersze zostały odczytane podczas
podsumowania.
Czytelnicy z Filii Biblioteki Samorządowej w Grzywnie pod kierunkiem pani Emilii Chojnackiej – bibliotekarki przygotowały świąteczny
program artystyczny, który wprowadził wszystkich obecnych w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
A. Denderz
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Skąpe

ANIELSKO – DIABELSKO U CIKUSIÓW

Serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc w przygotowaniu ozdób na Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz otwartość na wszelkie propozycje. Dziękuję Panu Markowi Pużanowskiemu za oprawę
muzyczna oraz ﬁrmie P.H.U. DARCOM za magiczną fotorelację i pełen profesjonalizm.
Dziękuję wszystkim ludziom dobrego serca za pomoc w realizacji naszych projektów!
Instruktor CIK Agata Jeziorska-Duchna

Występy gwiazdkowe Rodziców
i dzieci z gminnego Klubu Malucha
„Cikusie” zapisały się do Naszej
tradycji.
Już po raz trzeci, w świetlicy wiejskiej
w Skąpem udało się zrealizować to wspaniałe grudniowe przedsięwzięcie. Nietypowe Jasełka „Niebo kontra piekło”, tym
razem z udziałem Rodziców, Cikusiów oraz
rodzeństwa naszych Maluchów były okazją
do stworzenia atmosfery jedności i radosnego, świątecznego klimatu.
Wielki ukłon w stronę Cikusiów i Rodziców, którzy w pocie czoła przygotowują co
roku przepiękne i pomysłowe stroje, a także
ćwiczą, ćwiczą i ćwiczą, po to, żeby występy
były dopracowane do ostatniego szczegółu.

Zelgno – razem po raz 16.

Z BAJKĄ JEST WESELEJ
Zapraszamy dzisiaj do krainy baśni, gdzie słoneczko
świeci, gdzie gwiazda nie gaśnie… Tymi słowami
uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelgnie powitali
swoich gości, którzy i w roku 2016 nie zawiedli.

A występ chóru Da Capo pod kierunkiem p. Teresy Pużanowskiej
i gościnnym udziale p. Marka Pużanowskiego zapewnił świetną zabawę i przypomniał niezapomniane piosenki z bajek, które z radością
mogliśmy nucić.
Po części artystycznej spotkaliśmy się przy wspólnym stole. Nie zabrakło wyśmienitego poczęstunku przygotowanego przez nasze panie
kucharki i pysznych ciast pieczonych przez mamy naszych uczniów.
Spędzony czas umilały nam wspólne zabawy, dzieci i dorosłych. Chętni
mogli wcielać się w postaci z bajek w przygotowanych foto planszach.
Nie obyło się również bez upominków dla naszych gości, które wręczyła nasza p. dyrektor Beata Zając.
Bawiliśmy się świetnie śpiewając, tańcząc, przeżywając perype e
znanych postaci z bajek, a przede wszystkim po raz kolejny byliśmy
razem!
Czekamy na Was za rok!
M. Biedrzycka

Licznie przybyły do nas zaproszone dzieci i dorośli z Gminy
Chełmża będący pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którymi po raz kolejny chcieliśmy spędzić miłe popołudnie.
Nie zabrakło również p. Jacka Czarneckiego Wójta Gminy
Chełmża, przedstawicieli Rady Gminy, księdza paraﬁi Dźwierzno –
Leszka Łobodzińskiego oraz przedstawicieli Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Gościliśmy także p. Dariusza Zagórskiego starszego wizytatora kujawsko – pomorskiego Kuratorium Oświaty.
I tym razem przygotowaliśmy dla naszych gości wiele atrakcji.
Zespół teatralny Zelinki pod kierunkiem p. Lidii Piórkowskiej
przeniósł nas do krainy bajek. Cóż tam się nie działo! Okazało się, że
dorośli przestali czytać dzieciom bajki. Naprawdę! Też nie mogłam
w to uwierzyć, ale niestety to smutna prawda. Bohaterowie bajek
– Czerwony Kapturek, Wilk, Babcia, Gajowy, Królewna Śnieżka,
Rybak, Krasnoludki, Jaś i Małgosia poczuli się niepotrzebni. A na
dodatek złe wróżki maczały swe różdżki w całym zamieszaniu. Na
szczęście wszystko dobrze się skończyło. Okazuje się, że dzieci kochają bajki i bardzo chcą, aby im czytać. Pamiętajcie o tym dorośli!
Wiele uciechy sprawił nam ten występ – taniec zespołu Figielek, który przygotowały panie Iwona Cuprjak i Anna Pałaszewska,
piękne dekoracje, dzieło p. Dominiki Narloch przewodniczącej RaPragniemy podziękować wszystkim darczyńcom,
dy Rodziców i bajkowe kos umy przeniosły nas do krainy bajek. dzięki którym mieliśmy możliwość przygotowania tej pięknej uroczystości:
Wójtowi Gminy Chełmża p. J. Czarneckiemu,
wiceprzewodniczącej Rady Gminy p. S. Stasieczek,
Sołectwu Witkowo i Szerokopas, Kole Gospodyń z Zelgna,
GOPS w Chełmży, Caritas, OSP z Zelgna, Bankowi PKO oddz. w Chełmży,
właścicielom ﬁrmy „SEPPA” – Państwu Gil i Węgrzyn,
Państwu Lewandowskim właścicielom ﬁrmy „Diagnotest” z Zelgna,
Państwu Joannie i Rafałowi Bober z Zelgna,
Serwisowi samochodowemu STB Auto S. Bytniewski,
Pani J. Ciechackiej i Panu S. Cegielskiemu właścicielom sklepu Odido,
Pani Joannie Bielińskiej właścicielce sklepu Lewiatan, Firmie SKAT z Chełmży,
Piekarni Tradycja, Masarni Pana Kalinowskiego,
Panu Jerzemu Kamińskiemu, Pani G. Buntkowskiej z Chełmży,
klasowym Radom Rodziców za pyszne ciasta
oraz anonimowym darczyńcom.
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Sport w regionie

SIATKARSKA LIGA OLD-BOY PODZIĘKOWANIA
Zdobyte
Ilość
Ilość
zwycięstw porażek punkty

Drużyna

Sety

Chełmża

11

0

33

33:3

Toruń

9

2

28

29:8

KS Pigża

9

2

26

28:10

Powiat Wąbrzeski

7

4

21

22:15

„DIAGNOTEST” Zelgno

7

4

19

22:17

Zelgno

6

5

18

21:16

MKS Toruń

4

7

13

10:25

Gmina Łubianka

3

8

10

15:26

Chełmża Junior

3

8

10

13:25

Kończewice

4

7

10

12:25

Grzywna

2

9

7

11:30

Głuchowo Reaktywacja

1

10

3

6:32

SIATKA MIKOŁAJKOWA
10 grudnia 2016 r. w salach gimnastycznych w Zelgnie, Głuchowie i Kończewicach rozpoczęły się zmagania w Mikołajkowo-Gwiazdkowym Turnieju o Puchar Starosty Toruńskiego zorganizowanym przez Kazimierza Lewandowskiego, właściciela
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów DIAGNOTEST w Zelgnie.
Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn: Diagnotest, Zelgno,
Kończewice, Junior Chełmża, Starostwo Wąbrzeźno, Chełmża,
Grzywna, Głuchowo, Łubianka, Toruń, Kamieniec i Złotoria.
Po zaciętych meczach w fazie grupowej, cztery najlepsze zespoły
przeniosły się do Zelgna, gdzie na nowo powstałej hali sportowej,
rozegrano półﬁnały oraz wielki ﬁnał, w którym to po heroicznym boju
zwycięstwo odniosła drużyna DIAGNOTESTU Zelgno, pokonując
Chełmżę. Zwycięska drużyna oraz trzy pozostałe, które awansowały
do półﬁnałów zostały nagrodzone pucharami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi. Wśród gości zgromadzonych podczas decydujących
meczy turnieju znaleźli się m.in.: Poseł RP Arkadiusz Myrcha oraz cały
zarząd Powiatu Toruńskiego.
Turniej nie mógłby się odbyć, gdyby nie liczni i hojni sponsorzy
turnieju, a byli nimi: Starostwo Powiatowe Toruń, Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki, DIAGNOTEST Zelgno, Stacja Kontroli Pojazdów
Czernikowo Wiesław Podlaszewski, Stacja Kontroli Pojazdów w Grzywnie Henryk Olejniczak, Hurtownia Motoryzacyjna GORDON, Gospodarstwo Rolne Tomasz Kałdonek, Gospodarstwo Rolne Barbara i Jan
Siwek, Zajazd BUMERANG, Stacja Paliw w Łubiance Antoni Wiligarski,
Regionalna Liga Oldbojów, a także Kazimierz Bober, Ryszard Palkowski,
Adam Kozłowski, Bogdan Kondej i Jerzy Kamiński, który zajął się
oprawą muzyczną turnieju.
Organizator turnieju składa serdeczne podziękowania dyrektorom Szkół w Kończewicach, Głuchowie, a w szczególności Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgnie za udostępnienie sal do rozgrywek
i piękną oprawę artystyczną fazy pucharowej turnieju.
K.Bober

Podziękowanie dla Księży, Rady Paraﬁalnej
i wszystkich Paraﬁan paraﬁi Grzywna,
oraz dla nauczycieli Małej Szkoły w Brąchnówku,
Pani Sołtys i Rady Sołeckiej,
oraz wszystkich mieszkańców Brąchnówka
za wsparcie rzeczowe i ﬁnansowe
składają pogorzelcy Krzysztof i Daria Latuszek wraz z wnukami
Pragniemy serdecznie podziękować za podłączenie
ogrzewania do świetlicy wiejskiej wszystkim,
którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji,
a w szczególności panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu
i Radzie Gminy
KGW z Głuchowa

Jubileusze mieszkańców

RAZEM NA DOBRE I ZŁE
OD 50 LAT!
28 grudnia 2016 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmży
odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego
Państwa Haliny i Bronisława Szczęsnych, którzy 4.12.1966 r.
w tym samym urzędzie zawarli związek małżeński.
Szanownych Jubilatów oraz ich najbliższych przywitał Wójt
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki oraz Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Bogumiła Wilczyńska.
Państwo Halina i Bronisław Szczęśni 50 lat temu zawarli
związek małżeński. Od tego dnia wiedli wspólne życie, pokonując
wszelkie trudności narzucone przez los. Te wspólne 50 lat to wzór i
piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie. Mieszkają w Nawrze gm. Chełmża. Są rodzicami
dwójki synów i do-czekali się trójki wnucząt.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń
dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za oﬁarną
miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane,
za każdy siwy włos na ich skroni, Jubilaci zostali odznaczeni przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami Za Długoletnie
Pożycie Małżeń-skie, które Jubilatom wręczył Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki. Przy wręczaniu medali towarzyszyła Kierownik
Urzędu Stanu Cywil-nego w Chełmży – Bogumiła Wilczyńska oraz
pracownik Referatu OSO Urzędu Gminy Chełmża Krystyna
Kadukowska. Dostojnym Jubilatom wręczono kwiaty, pamiątkowe
K.Kadukowska
dyplomy i okazjonalny prezent.
Jeszcze raz zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia
pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze
gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia
na dalsze lata wspólnego życia.
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Dostojny jubileusz

70 LAT KOŁA ŁOWIECKIEGO ŁOZA

Podczas uroczystości zaplanowano między innymi występ zespołu sygnalistów myśliwskich ze Zespołu Szkół
Leśnych w Tucholi. Nie zabraknie oczywiście bogatego
poczęstunku – potraw, wędlin i wędzonek z dziczyzny.
Uczestnikom Balu zaprezentowana będzie wystawa
związana z łowiectwem okręgu toruńskiego, która w lutym br. zostanie udostępniona w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chełmży.
Relację z Jubileuszu, historię koła oraz inne wiadomości z życia koła
można śledzić na nowo powstałej stronie internetowej: www.łoza.pl

28 stycznia 2017 r. Koło Łowieckie Łoza w Chełmży zorganizowało obchody Jubileuszu 70-lecia powstania Koła.
Z tej okazji odbył się uroczysty Bal Myśliwski w Grzywnie w
restauracji „U Boryny”. Będzie to już 11 Bal Myśliwski organizowany przez koło, tym razem połączony z obchodami Jubileuszu.
Poza członkami koła Łoza, udział wezmą również myśliwi z zaprzyjaźnionych kół łowieckich, rodziny i przyjaciele myśliwych
oraz znamienici goście – Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego, Starosta Toruński, Burmistrz Miasta Chełmży, Wójt Gminy Chełmża, Władze Okręgowego Związku Łowieckiego w Toruniu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń.

Zarząd Koła.

WOŚP w Gminie

KOLEJNE REKORDY
ODNOTOWANE
25. ﬁnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w niedzielę 15 stycznia. W tym roku
głośno było w Gimnazjum w Głuchowie, SP w Kończewicach i w Autsajder Bar w Drzonówku.

Organizatorzy sztabów przygotowali wiele atrakcji – ciekawe
licytacje, koncerty zespołów, mecz siatkówki i marsz nordic walking. W
przygotowanie każdego z wydarzeń włączyli się nasi uczniowie,
nauczyciele, organizacje społeczne, w tym KGW, grupy sportowe,
lokalni przedsiębiorcy, darczyńcy gadżetów na licytację, no i hojni
uczestnicy licytacji. W Głuchowie i w Drzonówku ﬁnał WOŚP zakończyło tradycyjne światełko do nieba.
W tym roku WOŚP zbierała pieniądze na wyposażenie szpital-nych
oddziałów pediatrycznych i na godną opiekę nad seniorami.
Zorganizowane w gminie sztaby WOŚP po raz kolejny pobiły swoje
rekordy w uzbieranych kwotach. GRATULUJEMY !
Gimnazjum w Głuchowie (zbiórka do puszek, licytacja uczniowska,
wielka licytacja) – 42.011,64 zł
Gimnazjum w Pluskowęsach (zbiórka do puszek, licytacja szkolna) –
2.740,67 zł
SP Kończewice (zbiórka do puszek, licytacja szkolna) – 27.405,00 zł
Autsajder Bar Drzonówko (zbiórka do puszek, licytacja) – 4.332,90 zł

Łącznie na konto WOŚP przekazaliśmy kwotę 76.490,21 zł !
K. Orłowska

REKONSTRUKCJE W GIMNAZJUM

Edukacja w gminie
W listopadzie i grudniu 2016 r. gimnazjaliści klas mundurowych z Głuchowa realizowali projekt „Rekonstrukcje”.
Był on doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy historycznej z zakresu dziejów starożytnych
i średniowiecznych. Do szkoły przybył znany rekonstruktor – p. Grzegorz Krywalski, który zaprezentował młodzieży nie tylko stroje legionistów
i rycerzy średniowiecznych, ale również sposób
prowadzenia walk w tych odległych czasach.
Koordynatorem przedsięwzięcia był nauczyciel
historii – dr Barbara Łaukajtys.
B. Łaukajtys

Z życia organizacji pozarządowych

KONCERT DOCENIONY
Jest nam niezmiernie miło, że inicjatywa Stowarzyszenia Homo Homini pn. „Koncert ze św. Walentym
w tle” została zauważona na Forum Organizacji Pozarządowych i otrzymała wyróżnienie.
Cieszy nas, to tym bardziej, że działania w 2016 roku zaprezentowane na ubiegłorocznym Forum były ciekawe i różnorodne. Choć
główna nagroda przypadła stowarzyszeniu zza Wisły, oba wyróżnienia powędrowały do grup z naszej gminy.
Dziękujemy za poparcie naszej inicjatywy. Gratulujemy wszystkim,
Kamila Kachniarz
którzy się zaprezentowali.
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Piłka nożna w Gminie
Przyjęcie urodzinowe z okazji 25 lat Klubu Sportowego Gminy
Chełmża CYKLON zorganizowane w sali widowiskowo – sportowej
w Zelgnie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów.

URODZINY
CYKLONU
Relacja fotograﬁczna ze spotkania na:
ww.gminachelmza.pl /WARTO ZOBACZYĆ

Sala po brzegi wypełniona została przez zaproszonych gości, w tym przedstawicieli PZPN, sponsorów,
działaczy sportowych, przedstawicieli pobliskich klubów piłkarskich, organizacji i grup sportowych, lokalnych samorządowców, zawodników – zarówno tych
obecnych jak i tych byłych. Jednym słowem mówiąc,
do Zelgna przybyli ci wszyscy, którym sport nie jest obojętny. Oczywiście nie zabrakło także kibiców i sympatyków CYKLONU.
Spotkanie zainaugurowano przy rytmach muzyki
zespołu AKCENT, przy znanej i lubianej piosence „Przez
twe oczy zielone”, bo piosenki disco polo, jak wiadomo
nie od dziś, z piłką nożną komponują się doskonale.
Nie mogło także zabraknąć tak ważnych momentów
dla Klubu jak symboliczna prezentacja ﬂagi klubowej. Jej barwy są
znakiem rozpoznawczym całej społeczności klubu. Także symbolicznym gestem – minutą ciszy, upamiętniliśmy zmarłych zawodników
i działaczy związanych przed laty z CYKLONEM.
25-letnią działalność Klubu CYKLON podsumował ﬁlm zrealizowany przez telewizję PO Sąsiedzku i okolicznościowa wystawa.
Początki działalności Klubu sprzed 25 lat wspominał także jego
pierwszy prezes Jacek Czarnecki.
Ważnym punktem gali była prezentacja składów drużyn występujących w barwach jubilata – Klubu Sportowego Gminy Chełmża
CYKLON. Prezentację tę uświet-niły barwnymi pomponami w specjalnych układach tanecznych czirliderki ze szkoły podstawowej
w Zelgnie. Urodziny CYKLONU stały się również okazją, aby Klub mógł
podziękować osobom, ﬁrmom zaangażowanym w jego dotychczasowy rozwój oraz ﬁnansowanie. Z kolei przybyli goście gratulowali
władzom Cyklonu kolejnych tak udanych jubileuszy i nie poprzestającej działalności w rozwój piłki nożnej.
Były też i niespodzianki urodzinowe. Gościem Specjalnym urodzin
CYKLONU był Mistrz Świata Trików Piłkarskich Krzysztof Golonka.
Gość dał popis swoich umiejętności piłkarskich i poprowadził krótki
trening z kilkoma zawodnikami na scenie. A później był jeszcze czas
na wspólne fotki i autografy pamiątkowe. Była to nie lada atrakcja,
szczególnie dla tych najmłodszych uczestników imprezy. „Trening
z Krzychem” zakończył oﬁcjalną część obchodów.
Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli okolicznościową wystawę, zaopatrzyli się w klubowe okolicznościowe gadżety i skosztowali urodzinowego poczęstunku.
Władze CYKLONU mają powody do zadowolenia. Społeczność
CYKLONU liczy ponad 200 zawodników. To doskonały dowód na to, że
Klub przez 25 lat swojej działalności sukcesywnie wzrasta w siłę, a jego
popularność w gminie w ostatnim czasie cieszy się ogromnym
zainteresowaniem wśród najmłodszych zawodników.

K.Orłowska; fot.: B. Łaukajtys
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SERWIS INFORMACYJNY
Opr. K.Orłowska

KALENDARZ WYDARZEŃ
Z początkiem roku zgodnie z przyjętym w gminie
Kalendarzem Imprez i Wydarzeń dzieją się ciekawe rzeczy.
W najbliższych miesiącach odbędą się
kolejne spotkania mieszkańców:
18.02. Grzywna – III Wieczór Przedsiębiorcy,
23.02. Grzywna – Spotkanie szkoleniowo –
informacyjne dla rolników,
08.03. Głuchowo – Gminny Dzień Kobiet.
Wspomniany kalendarz do rąk mieszkańców traﬁ w miesiącu
luty za pośrednictwem Gazety Gminy Chełmża KURENDA.

FILMOWE SPOTKANIA
Jak minął rok 2016 w gminie? Czy miniony rok dla Gminy
Chełmża i jej mieszkańców był udany? Odpowiadając sobie
na te pytania warto obejrzeć ﬁlm „Gmina Chełmża i jej
mieszkańcy w 2016 roku”.
Spotkania z ﬁlmem organizowane są obecnie w
świetlicach wiejskich i w bibliotekach gminnych. Film
dostępny jest również na www.gminachelmza.pl w
galerii Warto zobaczyć lub na stronie internetowej
Telewizji PO Sąsiedzku.

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN
Osoby otrzymujące z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia wychowawcze (500+), zasiłki rodzinne
oraz fundusz alimentacyjne są zobowiązane do niezwłocznego powiadmienia tut. Ośrodka o wystąpieniu wszelkich
zmian mających wpływ na prawo do otrzymywania tych świadczeń.
Pozwoli to na weryﬁkację danych i wprowadzenie zmian co wpłynie na uniknięcie sytuacji prowadzącej do nienależnego pobrania świadczenia, a co za tym idzie
do jego zwrotu wraz z odsetkami.

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmży
organizuje na terenie gminy Chełmża
kurs w zakresie stosowania środOCHRONA
ków ochrony roślin sprzętem naROŚLIN
ziemnym.
Jednocześnie przypominamy, że zaświadczenie z takiego
kursu jest ważne przez 5 lat. W związku z tym prosimy o sprawdzenie terminu ważności swojego zaświadczenia uprawniającego do zakupu i stosowania środków ochrony roślin.
Chętnych prosimy o kontakt z Biurem PZDR w Chełmży lub
Danutą Wilińską w celu rezerwacji miejsca – tel. (56) 675-22-60
lub 723-330-838. Przypominamy, że ilość miejsc w szkoleniu jest
ograniczona – maksymalnie 30 osób. Zapraszamy do udziału!

GMINA CHEŁMŻA
Dołącz do nas na
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!

ZAŁÓŻ FIRMĘ PRZEZ TELEFON
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NOWE KRYTERIA DOCHODOWE
Od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległy kryteria
dochodowe kwaliﬁkujące osoby do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Powyższe kwaliﬁkujące kwoty wynoszą dla osoby samotnie
gospodarującej w kwocie 1.268 zł ne o, zaś dla osób w rodzinie
2.028 zł, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

MOŻNA ZOSTAĆ STRAŻAKIEM
– NABÓR TRWA
Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu ogłasza nabór do służby
przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty
(docelowo stanowisko etatowe – starszy ratownik – kierowca).
Planowany termin przyjęcia do służby – IV
kwartał 2017 roku. Termin składania dokumentów
upływa 7 lutego 2017 r. o godz. 15:00. Liczba wolnych stanowisk: 5.
Miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Toruniu. Aby umożliwić podjęcie służby w PSP kandydatom przeprowadzone będzie postępowanie kwaliﬁkacyjne, w którym
przyjmuje się system punktacji za posiadane
uprawnienia. Obowiązuje także test sprawności
ﬁzycznej składający się z próby wydolnościowej i prób
sprawnościowych.
Więcej informacji na: www.straz.torun.pl

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
Nakład: 1500 egz.
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Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe
usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017
można już zarejestrować własną ﬁrmę przez
telefon.
Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe
usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej
dostępna jest pod numerem 801 055 088.

