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SZPITAL W NOWEJ ODSŁONIE
W grudniu 2011 r.
dokonano oficjalnego otwarcia
nowego
obiektu
Szpitala
Powiatowego, który wybudowany
został w ramach realizowanego
w ostatnich latach
projektu
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
i
modernizacja
Szpitala
Powiatowego w Chełmży”. Po
dokonanej
rozbudowie
cały
kompleks szpitalny liczy ponad
6 tys. m. kw. Łączny koszt
inwestycji zamknął się w 18 mln
zł. Inwestycja dofinansowana
została ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W nowo wybudowanym obiekcie szpitala znajduje się pediatria
oraz oddział położniczy. Przestrzenne i klimatyzowane sale, nowoczesny sprzęt medyczny
wspomagający przebieg porodu, znakomite warunki dla najmłodszych, to efekt zrealizowanej
inwestycji.
Patrz str. 2
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W terminie od 30 stycznia do 07
marca br. zaplanowany został cykl spotkań
przedstawicieli samorządu z mieszkańcami
gminy. Łącznie odbędzie się 28 zebrań, czyli tyle
ile jest sołectw w Gminie Chełmża. Zebraniom
przewodniczyć będą sołtysi, którzy wspólnie
z członkami Rad Sołeckich przedstawią
sprawozdania finansowe z wykonania Funduszu
Sołeckiego i sprawozdania z działalności i
pracy danego sołectwa w roku 2011. Poza tym
Stefan Łaszewski to pierwszy wojewoda pomorski w II Rzeczypospolitej – urodził się
omówione zostaną sprawy bieżące z działalności
samorządu jak i sołectw. Większość zebrań 150 lat temu w Brąchnówku. Z tej okazji 22 stycznia przypomniano o zasługach tej ważnej dla
odbędzie się w świetlicach wiejskich. Cykl regionu i Polski postaci. W Grzywnie i Brąchnówku odbyły się obchody rocznicowe. Relacja
spotkań rozpocznie zebranie w Browinie, a z obchodów w lutowym numerze Kurendy.
zakończy zebranie mieszkańców w Zajączkowie.
Terminarz zebrań na str. 5
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Brąchnówko - 150 urodziny

AKCJA DROGOWA
ZIMA 2012’
Drogi gminne – koordynator Referat
Planowania Inwestycji i Rozwoju –
podinspektor ds. zarządzania siecią drogową
Łukasz Kowalski
Tel. kontaktowe: kom. 724 806 840 lub
609 799 468 lub nr stacjonarny do UG
w Chełmży 56/675 60 76 – 78 czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, a
we wtorki 7.30 – 15.30.
Drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg
w Toruniu tel. 56 / 66 44 775
Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Toruniu , tel. 56/66 44 035/037
Droga krajowa nr 1 – Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Toruń
tel. 56/658 40 60; 56/623 07 09; 696 629 830.
Ł.Kowalski

Samorządowy serwis informacyjny
Gmina Chełmża w 2011 r

Samorządowe podsumowanie
Podsumowanie
wykonanych
założeń budżetu, wydarzeń, inicjatyw
obywatelskich z udziałem mieszkańców,
podziękowania za osiągnięcia w wielu
dziedzinach, za współpracę i promocję
gminy zakończyło kolejny rok pracy Wójta i
Rady Gminy Chełmża.
Na uroczystej, ostatniej w 2011
roku sesji Wójt Gminy Jacek Czarnecki
podsumował dokonania samorządu podczas
minionych 12 miesięcy. Gośćmi uroczystości
byli: Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł,
Radny Sejmiku Leszek Pluciński, ppłk
Edward Koniecki z CSAiU w Toruniu, radni
obecnej kadencji, sołtysi, przedstawiciele
duchowieństwa, oświaty, służb mundurowych,
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń,
przedsiębiorcy, ludzie świata sztuki, kultury,
sportu, pracownicy Urzędu Gminy Chełmża
oraz z jednostek organizacyjnych.
Podczas
sesji
wręczono
podziękowania przedstawicielom instytucji,
organizacji i mieszkańcom, których działalność
nie pozostaje bez znaczenia dla Gminy
Chełmża i widoczna jest w wielu dziedzinach.
Podziękowania Wójta Gminy Chełmża i
Przewodniczącego RG otrzymali: Prezes
Szpitala w Chełmży - Leszek Pluciński za
wkład na rzecz 10-letniej pracy spółki Szpital,
Skanska NDI JV za wzorową współpracę z
samorządem przy realizacji odcinka nr III
A-1 i Nowa Energia za wsparcie finansowe
przede wszystkim takich przedsięwzięć w roku
2011 jak : wakacyjny wypoczynek dla dzieci
„Leśna Przygoda”, Dożynki Gminne, Fundusz
stypendiów im. Jacka Luntkowskiego.

Wśród
wyróżnionych
zabrakło
niestety
Magdaleny Czyszek, która
podjęła się zorganizowania
akcji pomocy dla chorej
Zuzi z Grzywny, dzięki
której udało się znaleźć
„bliźniaka” genetycznego.
Pan
Wójt
podkreślił
także
udział
wielu
osób, organizacji, które
poprzez swoje działania
spowodowały, że o naszej
gminie słychać było nie
tylko w województwie,
ale i nawet w kraju. Dyplomy i pamiątkowe
statuetki odebrali: ppłk Edward Kaniecki
z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
im. gen. J.Bema w Toruniu, Ks. Kanonik
Wiesław Roczniak - Proboszcz Parafii w
Grzywnie, Franciszek Krutelewicz - PPH
FRANK w Chełmży, Janusz Wilczyński –
Firma Drogowa z Rogowa, Koło Gospodyń
Wiejskich w Głuchowie i Koło Gospodyń
Wiejskich w Nawrze.
Władze samorządowe gratulacje za osiągnięcia
w 2011 roku skierowały do : Dyrektor DPS w
Browinie Anny Woźniak – Margol, Zofii
Branickiej „WOLONTARIUSZKI ROKU
2011”, Alicji Glaszka i Karoliny Kujawskiej
za tytuł Wicemistrzyni Europy w Kajakarstwie.
Podziękowano również za działalność
szkolnym Kołom CARITAS i sztabom WOŚP,
działającym na terenie szkół w gminie.Pan
Wójt podczas sesji przedstawił inicjatywy
samorządu i mieszkańców. Na pewno projekt

gminny „Internet za 1 zł” jest przykładem
partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki
inicjatywie prawie 200 mieszkańców korzysta
z Internetu za przysłowiową złotówkę.
Mieszkańcy Kończewic mają w planach
rozbudowę miejscowej kaplicy kościelnej
i w tym celu powołali Społeczny Komitet
Rozbudowy. Cieszy także fakt, że na terenie SP
w Zelgnie na nowo odrodziła się działalność
młodzieżowej organizacji jaką jest ZHP. Z
zapowiadanych inicjatyw na pewno na uwagę
zasługuje przyszłe Muzeum Techniki, którego
pomysłodawcą i organizatorem jest pan Piotr
Guranowski z Bielczyn.
Działalność samorządu i jego mieszkańców
za rok 2011 zobrazowały
wyświetlone
prezentacje multimedialne i filmy. Krótki
występ artystyczny wszystkim zafundowało
Stowarzyszenie HORYZONT z Pluskowęsy.
Po części oficjalnej była okazja do wspólnego
toastu i złożenia życzeń na Nowy Rok 2012.
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Służba Zdrowia

Szpital otwarty na pacjenta
Podczas uroczystego
otwarcia nowej części szpitala
nie zabrakło przedstawicieli
głównych
udziałowców
Spółki, dyrekcji i personelu
placówki.
Udziałowcami
Szpitala Powiatowego Spółka
z o.o. są: Starostwo Powiatowe,
Miasto Chełmża, Gmina
Chełmża, Gmina Łysomice,
Gmina Łubianka, BS Brodnica
i inni udziałowcy.
Z nowoczesnych pomieszczeń
na pewno zadowolone będą przyszłe matki.
Pierwsze piętro nowego budynku zajmuje
oddział położniczy z salami porodowymi i
szkołą rodzenia. Z kolei na parterze mieszczą
się poradnie specjalistyczne, izba przyjęć oraz
pracownie diagnostyczne.
Modernizacja
Szpitala Powiatowego w Chełmży trwała 10 lat
( 2001 – 2011), a całkowity koszt poniesionych
wydatków to ok. 28 mln zł, z czego 10 mln
przeznaczone zostało na zakup nowoczesnego
sprzętu. Pierwszy etap modernizacji rozpoczął
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Poza tym szpital, to największy w Chełmży
pracodawca, który zatrudnia 250 pracowników i
znaczący podmiot gospodarczy z kontraktem w
Narodowym Funduszu Społecznym na 20 mln
zł.
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Ochrona środowiska

Utylizujemy azbest
się w latach 2001- 2005 i objął budowę bloku
operacyjnego, oddziału intensywnej terapii,
centralnej sterylizatornii i windy. Na lata 20062008 przypadły remonty oddziałów. Z kolei
ostatnie lata 2009-2011 objęły budowę nowego
obiektu szpitalnego o powierzchni 2800 m kw. i
zakup wyposażenia. Szpitalem od 10 lat zarządza
Prezes Spółki Leszek Pluciński, którego upór i
konsekwencja w dużej mierze doprowadziły do
tego, że w Chełmży mamy dzisiaj nowoczesny,
wyposażony w nową technologię szpital.
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W grudniu 2011 r. Gmina Chełmża
wypłaciła refundację poniesionych kosztów
za utylizację odpadów zawierających azbest.
Koszty refundacji siedmiu wniosków, które
wpłynęły do Urzędu Gminy Chełmża wyniosły
łącznie 11.295,39 zł.
W roku bieżącym Gmina zamierza wystąpić do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Toruniu o przyznanie dotacji na sfinansowanie
likwidacji pokryć dachowych zawierających
azbest. W związku z powyższym do 31.10.2011
r. do Urzędu Gminy w Chełmży wpłynęło 25
wniosków o dofinansowanie odbioru odpadów
zawierających azbest.
P. Zabłocki
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Budżet do realizacji
Rada Gminy Chełmża w dniu
19 grudnia 2011 roku uchwaliła
budżet
na
2012
rok
oraz
wieloletnią
prognozę
finansową.
Dochody
gminy
w
bieżącym
roku – to 30.641.283 zł. Wydatki
wyniosą blisko 34.000.000 zł, z tego
wydatki na oświatę to 10.701.953 zł.
Na inwestycje w roku bieżącym
przeznaczono prawie 12.000.000 zł.
Najważniejsze z planowanych inwestycji
to: modernizacja dróg gminnych, budowa
solarów,
budowa
przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków, budowa Boiska ORLIK

Pluskowęsy, modernizacja bazy sportoworekreacyjnej w Głuchowie i Kuczwałach
- pokrycie istniejących boisk asfaltowych
sztuczną
nawierzchnią,
remonty
i
modernizacje świetlic wiejskiech w Browinie,
Kończewicach, Bielczynach i Skąpem,
stworzenie elektronicznego systemu usług
dla ludności w zakresie budowy platformy
podatkowej.
W budżecie utworzono rezerwę
ogólną w wysokości 180.000 zł. oraz
rezerwę celową w kwocie 90.000 zł na
realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 70.000 zł i 20.000

zł z przeznaczeniem na realizację programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Na realizację zadań w ramach funduszu
sołeckiego w budżecie zarezerwowano kwotę
358.016,13 zł. Z budżetu gminy zostaną
udzielone dotacje m.in. dla CIK, Biblioteki
Samorządowej i dla „Małej Szkoły” w
Brąchnówku. „ – Gmina Chełmża ma zawsze
trudny budżet. Bardzo bym się cieszył, aby ten
budżet został zrealizowany w stu procentach.
Liczę, że nowy rok 2012 okaże się dla gminy i jej
mieszkańców dobrym rokiem” – podsumował
na Sesji Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
KO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

2:1 dla wdrożonych platform elektronicznych
W ostatnim miesiącu Urząd Gminy
Chełmża uczestniczył w migracji danych i
uruchomieniu trzech platform elektronicznej
wymiany informacji. Platformy dotyczyły:
ewidencji
działalności
gospodarczej,
geodezji i kartografii oraz Zintegrowanego
Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika.
1. Z dniem 1 stycznia 2012 wszyscy
przedsiębiorcy
aktualnie
prowadzący
oraz zakładający działalność gospodarczą
wpisywani
są
do
ogólnopolskiej
elektronicznej bazy danych Ministerstwa
Gospodarki dostępnej pod adresem:
http://prod.ceidg.gov.pl. Urząd Gminy
Chełmża na przełomie roku zakończył
migrację posiadanych danych w formie
elektronicznej i przekazał je do MG. Od
tego czasu wszystkie wpisy dotyczące:
założenia, zmiany, zawieszenia, wykreślenia

działalności gospodarczej wykonywane są
z wykorzystaniem sieci Internet w bazie
danych Ministerstwa Gospodarki. Każdy
mieszkaniec może wyszukiwać informacje
o
aktualnych
przedsiębiorcach,
zaś
przedsiębiorcy mogą sami z wykorzystaniem
sieci Internet składać wnioski o zmianę
we wpisach do ewidencji działalności
gospodarczej.
2. W połowie stycznia dwóch pracowników
urzędu uzyskało dostęp do elektronicznej
bazy danych powiatu toruńskiego.
Baza danych zawiera między innymi
informację o: numerach działek, ich
właścicielach, wielkości oraz klasie gleby.
Udostępniona
platforma
umożliwia
wykonanie podstawowego wypisu i wyrysu
wykorzystywanego do użytku wewnętrznego.
Dzięki dostępowi użytkownicy urzędu

posiadają na bieżąco dane zgodne z danymi
zawartymi w systemach informatycznych
powiatu toruńskiego.
3. Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia
2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji
ludności
wdrożenie Zintegrowanego
Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika
opisywanego w Kurendzie grudniowej w
całym kraju zostało przesunięte na 2013
rok. Nowelizacja ustawy wprowadza, od
1 stycznia 2013 r., zmiany w zakresie danych
gromadzonych w rejestrze PESEL oraz od
2014 roku znosi obowiązek meldunkowy.
Sprzęt przekazany pod koniec 2011 roku
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
wykorzystywany jest do innych celów, a
związanych z ewidencją ludności.
Paweł Rutkowski

Administracja

Wykaz telefonów do UG
W celu ułatwienia szybkiego kontaktu •
telefonicznego z poszczególnymi stanowiskami w
Urzędzie Gminy klienci Urzędu mogą korzystać
z wykazu nowych numerów telefonicznych.
Usprawnienie
możliwości
bezpośredniego
telefonicznego łączenia się do pracowników
urzędu dotyczy wskazanych poniżej numerów
wewnętrznych telefonów obowiązujących od
początku roku:
•
• Sekretariat - centrala, tel. (56) 675-60-76
lub 77 wew. 31 lub 32 Fax.(56) 675-60-79,
• Wójt Gminy Chełmża, wew. 31 lub 32
• Zastępca Wójta, wew. 36
• Sekretarz Gminy, wew. 33
• Skarbnik Gminy, wew. 41
• Straż Gminna 566752598, wew. 48, 52 lub
53
• Radca Prawny, wew.33
•
• Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych,
wew. 43
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Referat Finansowy, wew. 39

o stanowisko ds. wymiaru podatków i
opłat

o ds. poboru i windykacji zobowiązań
finansowych

o ds. księgowości
o ds. płac
o KASA wew. 42
Referat Planowania Przestrzennego,
Inwestycji i Rozwoju – Kierownik wew. 45
o stanowisko ds. planowania
przestrzennego, ds. lokalizacji inwestycji
wew. 47
o ds. inwestycji, ds. zarządzania
siecią drogową, ds. gospodarki
nieruchomościami,
o ds. ochrony środowiska wew. 37
Referat Gospodarki Komunalnej – wew. 49
o stanowisko ds. gospodarowania
zasobami mieszkaniowymi i
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•

obiektami gminnymi, ds. obsługi
administracyjnej, gospodarki
komunalnej oraz rolnictwa, zespół
wodociągowo-kanalizacyjny
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
o stanowisko ds. kadr, kancelaryjnych i
archiwum, wew. 31
o ds. Rady Gminy wew. 46
o ds. zamówień publicznych, wew. 43
o ds. informatyki wew. 38
o ds. ewidencji ludności i dowodów
osobistych, ds. działalności gospodarczej
– wew. 44
o ds. obrony cywilnej, wojskowych, p. poż.
i zarządzania kryzysowego – wew. 53
o ds. bezpieczeństwa i higieny pracy –
wew. 52
o ds. promocji, kultury i sportu – wew. 43
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Nowa siedziba GOPS-u
Od wielu lat pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przyjmowali swoich podopiecznych w
trudnych
warunkach
lokalowych,
za
wynajem których należało płacić spore
pieniądze. To spowodowało, że przystąpiono
do modernizacji pomieszczeń biurowych
w drugim budynku administracyjnym UG.
I się udało. Dokładnie 30 grudnia 2011 roku
pracownicy GOPS-u wspólnie z Wójtem Jackiem
Czarneckim i przybyłymi gośćmi przecięli
symboliczną wstęgę do nowego lokalu ośrodka.
Nowe lokum GOPS-u mieści się przy ulicy
Paderewskiego 11. Odnowione przestrzenne
wnętrza, sala dla oczekujących interesantów,
wydzielone pomieszczenie dla księgowości,
pokoik socjalny- tak wygląda teraz nowa
siedziba ośrodka. Gmina na remont siedziby
dla GOPS-u i siedziby Straży Gminnej, która
również w najbliższym czasie tutaj rozpocznie
swoją działalność wydała łącznie 150 tys. zł. Prace
remontowo – budowlane w budynku polegały
na wykonaniu ścianek działowych, wykonaniu
prac
hydraulicznych
oraz
sanitarnych,

wymianie i montażu
nowej
instalacji
elektrycznej,
m a l o w a n i u
pomieszczeń,
przygotowanie
podłóg.
Remont
pomieszczeń
w y k o n a l i
pracownicy brygady
budowlanej
przy
UG
Chełmża
i
wykonawca
wybrany w drodze
przetargu.
Prace
adaptacyjne
budynku trwały od
października
do
grudnia 2011 r.
Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmży
ul. Paderewskiego 11
87-140 Chełmża
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Oświetlenie

Zamówienia publiczne

Oferenci wybrani
1) W dniu 06.12.2011r. upłynął
termin składania ofert w przetargu na
sukcesywną sprzedaż oleju napędowego
w planowanej maksymalnej łącznej
ilości do 130.000 litrów oraz etyliny Pb95 w planowanej maksymalnej łącznej
ilości do 6.000 litrów. W postępowaniu
wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Firma
Handlowo-Usługowa Zbigniew Legutko
ul. Broniewskiego 52 87-140 Chełmża.
Zaoferowana cena brutto oferty wyniosłą
752.060zł. Oferent zaoferował stały
współczynnik dla oleju napędowego i
Etyliny Pb-95 w wysokości 1,02, który będzie
elementem stałym do zmieniającej się w
trakcie trwania umowy ceny paliwa.
2) W dniu 13.12.2011r. upłynął termin
składania ofert w przetargu na przygotowanie
i dostarczanie ciepłych jednodaniowych
posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej
w ramach prowadzonego dożywiania
uczniów szkół Gminy Chełmża na I półrocze
2012r. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład
Usług Gastronomicznych Adam Arbart z
Kowalewa Pom. za całkowitą cenę brutto
oferty 46.620,00zł przy cenie brutto jednego
posiłku 3,00zł.
3) W dniu 21.12.2011r. po przeprowadzeniu
procedury zamówienia z wolnej ręki została
zawarta umowa na świadczenie usług
pocztowych do 50 g.. Umowę podpisano
z Pocztą Polską S.A. mającą wyłączność
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Godziny pracy GOPS-u:
Poniedziałek: 7.00 – 15.00
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.00 – 15.00
Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 15.00

z mocy ustawy na świadczenie usług
pocztowych. Planowana wartość umowy
wynosi 109.054,45zł. Dodatkowo na
pozostałe rodzaje przesyłek zawarto umowę ,
której planowana wartość wynosi 4.870,50zł.
4) W dniu 21.12.2011r. po przeprowadzeniu
procedury zamówienia z wolnej ręki
została zawarta umowa
na kruszenie
materiałów pochodzących z rozbiórki
dróg oraz transport gruzu budowlanego i
odsiewek powstałych podczas kruszenia
w ramach zamówienia uzupełniającego
przewidzianego do zastosowania w
procedurze podstawowej. Umowę podpisano
z dotychczasowym Wykonawcą KIC – Trans
z Drzycimia. Planowana wartość umowy
wynosi 122.056,08zł przy zachowaniu cen
jednostkowych z oferty złożonej w przetargu
na zamówienie podstawowe.
5) W dniu 22.12.2011r. został ogłoszony
przetarg na dostawę i instalację sprzętu
komputerowego,
budowę
platformy
podatkowej i integrację platformy podatkowej
z systemem płatności elektronicznych w
ramach projektu: Rozlicz się przez internet,
uzyskaj informację z elektronicznego okienka
– stworzenie elektronicznego systemu usług
dla ludności w Gminie Chełmża. Termin
składania zaplanowano na dzień 04.01.2012r.
Niestety w postępowaniu nie wpłynęła żadna
oferta, wobec tego postępowanie zostało
unieważnione.
Anna Feeser-Bering
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Kto dostarczy energię ?
Po przeprowadzeniu procedury
zamówienia z wolnej ręki została zawarta
umowa na świadczenie kompleksowej usługi
oświetlenia na terenie Gminy Chełmża
na majątku oświetleniowym stanowiącym
własność Energa – Oświetlenie Sp.z o.o.
Umowę podpisano z firmą Energa –
Oświetlenie Sp.z o.o . będącą właścicielem
676 szt. punktów świetlnych przy drogach,
placach i innych otwartych terenach na
terenie naszej Gminy. Sukcesem odbytych
negocjacji jest ustalenie ceny netto 1MWh
energii elektrycznej w wysokości 261,00 zł
w odniesieniu do pierwotnie zaoferowanej
stawki 269,87 zł/MWh oraz rezygnacja przez
firmę ze stałej opłaty handlowej. Natomiast
za konserwację punktów świetlnych w 2012r.
Gmina płacić będzie netto12,00 zł za każdy
eksploatowany punkt świetlny, zaś koszt
konserwacji wyłączonych z eksploatacji lampy
wyniesie 6,00 zł netto w stosunku do pierwotnie
oferowanej jednej stawki 12,00 zł za wszystkie
lampy. W ramach zawartej na rok 2012 umowy
oraz wskazanych cen zostaną wymienione
54 oprawy rtęciowe na oprawy sodowe w
miejscach wyznaczonych przez Gminę.
Dodatkowo została zawarta odrębna umowa z
w/w firmą na konserwację w 2012r. punktów
świetlnych stanowiących majątek Gminy przy
wynegocjowanych cenach jednostkowych
dla punktów eksploatowanych 9,00 zł netto
i 4,50 zł netto dla punktów wyłączonych z
eksploatacji z pierwotnie oferowanej jednej
stawki w wysokości 10,00 netto.
Anna Feeser-Bering
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Rolnictwo i ochrona środowiska
Organizacje społeczne

Mercedes dla druhów

Strażacy
ochotnicy
z OSP Kończewice w grudniu
minionego
roku
stali
się
posiadaczami
samochodu
ratowniczo
-pożarniczego.
Samochód
marki
Mercedes
samorząd Gminy Chełmża otrzymał
na
podstawie
trójstronnego
porozumienia
pomiędzy
Prezydentem Torunia, Wójtem
Gminy Chełmża a Miejskim
Komendantem PSP w Toruniu.
Komendant Gminny ZOSP
Bogusław Koszela z rąk Wójta Gminy
Jacka Czarneckiego odebrał kluczyki
i dowód rejestracyjny do wozu, które
następnie przekazał Prezesowi ZOSP Kończewice
Mieczysławowi Sołtysiakowi. Przekazanie wozu
odbyło się przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
PSP w Chełmży w obecności Dowódcy JRG
Wojciecha Wojciechowskiego, strażaków PSP i
przybyłych druhów ochotników z Kończewic.
Przekazany jednostce samochód zastąpi 35-letni
samochód marki „FORD”.

Harmonogram
zebrań wiejskich

Data Godz Sołectwo Miejsce
30.01 19.00

Browina

31.01 15.00 Sławkowo

świetlica
szkoła

01.02 18.00 Bogusławki Nawraświetlica
02.02 18.00 Brąchnówko świetlica
03.02 18.00

Windak

świetlica

06.02 18.00 Bielczyny świetlica
Poza tym spotkanie stało się okazją do obejrzenia
bazy samochodowej chełmżyńskiej JRG, z którą
zapoznał wszystkich Dowódca Jednostki.
Miejmy nadzieję, że
przekazany
samochód przyczyni się do podwyższenia
standardu niesienia pomocy przez druhów z
OSP Kończewice, a jednocześnie nie będzie
potrzeby częstego jego używania, czego sobie i
strażakom życzymy.
KO

08.02 18.00 Dźwierzno świetlica
09.02 15.00 Drzonówko świetlica
09.02 17.00

Kiełbasin

świetlica

10.02 18.00 Kończewice świetlica
13.02 18.00

Liznowo

świetlica

14.02 17.00

Strużal

UG

POWIAT TORUŃSKI

Wolontariusz Roku
Tytułem
„Wolontariusza Roku
Powiatu Toruńskiego 2011” uhonorowana
została mieszkanka naszej gminy Zofia
Branicka z Witkowa. Komisja Konkursowa
doceniła
wyróżniającą
aktywność
Wolontariuszki i bezinteresowne jej działania
na rzecz innych. Wszystkie podjęte przez naszą
Laureatkę do tej pory inicjatywy dokładnie
definiują pojęcie wolontariatu, bo wolontariat
to nic innego jak dobrowolna, bezpłatna,
świadoma praca na rzecz innych.
Zofia Branicka, obecnie uczennica
Liceum Akademickiego w Toruniu poza nauką
znajduje czas, aby angażować się w działania
służące swoim rówieśnikom ale i nie tylko.
Laureatka jest między innymi uczestniczką
wielu
projektów
realizowanych
przez
Stowarzyszenie HORYZONT przy Gimnazjum
w Pluskowęsach, zbiórek organizowanych przez
PCK i WOŚP. Prowadzi kronikę wydarzeń
swojej wsi. W minionym roku pomogła również
mieszkańcom swojej wsi przy opracowywaniu
Planu Odnowy Wsi Witkowo. W swoim
dorobku wolontariackim ma także organizację
pielgrzymek do sanktuarium Bielczyńskiego.
Jednak, aby podejmować tak wiele cennych
inicjatyw należy przede wszystkim umieć
wygospodarować na to wolny i jakże cenny czas.
Zapytaliśmy Zosię jak sobie z tym radzi.
- Ile czasu tygodniowo zajmuje ci wolontariat?
- Zdarza się, że działania wykonywane
społecznie zajmują mi cały wolny czas. Innym
razem mam wolną chwilę dla siebie. Różne są
też rodzaje pomocy. Czasem to tylko jedna,
krótka rozmowa, która pomoże komuś spojrzeć
na problem z innej perspektywy, albo bardziej
przyziemnie, zrozumieć ostatni temat np. z
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matematyki. Innym razem pomoc jest bardziej
regularna i długoterminowa. Różni ludzie mają
różne,
co
zrozumiałe,
zawsze
dla
nich poważne
problemy,
które wspólnie
staramy
się
rozwiązać.
To daje wiele
satysfakcji,
ale nigdy nie
liczę, ile godzin
poświęcam różnym sprawom.
- Uczysz się w liceum. Jak znajdujesz poza
nauką czas na pomaganie innym?
- Przyznaję, że jako uczennicy
gimnazjum było mi łatwiej działać w swoim
lokalnym środowisku. Wtedy moja praca skupiała
się głównie w Gimnazjum w Pluskowęsach i w
miejscowości, w której mieszkam. Dziś nieco
zmienia się obręb moich działań. Staram się
współpracować tak jak dotychczas, ale też angażuję
się w nowe projekty w Toruniu. Wystarczy nieco
dobrej woli i samodyscypliny, a zawsze znajdzie
się czas na zrobienie czegoś dla innych. W końcu
jak śpiewał S. Sojka: „Życie nie tylko po to jest by
brać (...) i aby żyć siebie samego trzeba dać.
Podczas uroczystej sesji RG Chełmża
w dniu 28 grudnia br. laureatka z rąk Wójta
Jacka Czarneckiego i Przewodniczącego RG
Chełmża odebrała gratulacje i statuetkę anioła
symbolizującego dobro okazywane na rzecz
drugiego człowieka.
KO
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15.02 18.00 Pluskowęsy świetlica
16.02 18.00

Grzywna

świetlica

17.02 17.00 Świętosław świetlica
20.02 16.00 Kuczwały świetlica
21.02 18.00

Nawra

świetlica

23.02 17.00

Nowa
świetlica
Chełmża
24.02 18.00 Parowa Fal. świetlica
27.02 18.00 Głuchowo

szkoła

28.02 18.00 Mirakowo świetlica
29.02 13.00 Grzegorz

świetlica

29.02 18.00

Zelgno

świetlica

01.03 18.00

Skąpe

sala osp

02.03 17.00 Dziemiony świetlica
05.03 18.00 Szerokopas świetlica
06.03 18.00

Witkowo

świetlica

07.03 18.00 Zajączkowo świetlica
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Mikołajki w
przedszkolu Nawrze
W dniu 6.12.2011 r.
do naszego przedszkola przybył
Mikołaj z worem pełnym wspaniałych
paczek ze słodyczami i zabawkami. Każde
dziecko zanim otrzymało paczkę musiało
zaśpiewać Mikołajowi piosenkę, której
nauczyło się w przedszkolu. Spotkanie z
Mikołajem było wspaniałe. Gośćmi byli
także rodzice.
Dziękujemy wszystkim sponsorom naszych
paczek: radzie Sołeckiej z Bogusławek i z
Nawry, Radnej D. Kurdynowskiej, Państwu
A. i J. Musiałowskim oraz KGW z Nawry.

Inicjatywy sołeckie

MIKOŁAJ W Głuchowie
Imieniny Mikołaja co roku świętują
najmłodsi mieszkańcy Głuchowa. Tak było i
tym razem. Brak zimowej aury nie przeszkodził
św. Mikołajowi w wizycie w naszej gminie.
Wprawdzie bez sań i reniferów, ale tradycyjnie z
uśmiechem i prezentami odwiedził oczekujących
go dzieci między innymi w Głuchowie.
Do miejscowej sali sportowej na spotkanie
z Mikołajem przybyła ponad setka dzieci z
Głuchowa i z okolicy. Poza Głuchowem gościły
również dzieci z Chełmży, Bielczyn, Windaka,
Parowy Falęckiej, Kończewic.
W oczekiwaniu na
Mikołaja,
w
mikołajkową atmosferę najmłodszych
wprowadziły wspólne zabawy, jakie na ten dzień
przygotowała biblioteka w Głuchowie. Wspólnie
z dziećmi bawiły się również panie z KGW
Głuchowo, które zajęły się organizacją tego
wyjątkowego spotkania. Z kolei w rolę samego
Mikołaja wcielił się sołtys Głuchowa. Impreza się
udała. Dzieci przyszły w towarzystwie rodziców,
babć, całymi rodzinami.
Zakup słodyczy poza wpłatami

dofinansowała Rada Sołecka Głuchowa, Radny
Głuchowa i Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.
O przygotowanie i wystrój sali zadbało
Gimnazjum w Głuchowie.
Organizatorzy KGW Głuchowo i Rada Sołecka,
dziękują wszystkim, którzy w jaki kolwiek sposób
włączyli się i przyczynili do przygotowania
tegorocznych mikołajek.
KO

Inicjatywy mieszkańców

Podziękowania kierujemy również dla Pani
M. Niedużej.
Przedszkolaki i M. Rolbiecka

Świąteczne spotkania
z tradycją

Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża było organizatorem spotkań
o tematyce świątecznej pn. „Spotkania z tradycją Świąt Bożego Narodzenia”. Do udziału
w cyklu warsztatów zostały zaproszone szkoły gminne oraz sołectwa. W ramach spotkań
dzieci oraz młodzież miały okazję obejrzeć
prezentację multimedialną wprowadzającą
w atmosferę świąt, wspólnie pośpiewać świąteczne piosenki, zaś na zakończenie wypiekać
ciasteczka, bądź dekorować gotowe wypieki.
Łącznie w przeprowadzonych warsztatach
wzięło udział ponad 200 osób z SP w Grzywnie, SP w Zelgnie, SP w Kończewicach oraz
miejscowości Liznowo.

Opłatek w Kiełbasinie
18 grudnia 2011 r. w
Kiełbasinie odbyło się spotkanie
opłatkowe. Tak jak nakazuje nasza
polska tradycja, w licznym gronie
połamaliśmy
się
opłatkiem
i
złożyliśmy sobie życzenia, a przy
muzyce
świątecznej
zasiedliśmy
do przepysznej kolacji wigilijnej,
przygotowanej przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich.
W spotkaniu udział wzięło
liczne grono mieszkańców Kiełbasina
oraz zaproszeni goście, przyjaciele
Sołectwa Kiełbasin – p. Czesław
Tyszkiewicz – Radny, p. Ryszard
Zieliński – Sołtys Sołectwa Mlewo,
„Hubertówce” przy plebanii, za udostępnienie
p. Dominik Zając – Sołtys Sołectwa Pluskowęsy, której serdecznie dziękujemy ks. P. Igielskiemu
p. Ewa Lewandowska – Rada Sołecka Sołectwa oraz obecnemu na spotkaniu ks. W. Zagórskiemu.
Mirakowo. Spotkanie odbyło się w tzw.
Mieszkańcy

„NASZA CHOINKA”
W grudniu 2011 r. tuż przed świętami
Bożego Narodzenia w Sołectwie Strużal stanęła
śliczna i kolorowa choinka, która zdobiona była
przy dźwiękach kolęd przez dzieci i mieszkańców sołectwa. Nie obyło się również bez wizyty Mikołaja, który przyniósł dzieciom słodkie
upominki. Radości było co niemiara, a to dzięki programom profilaktycznym, które realizuje
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Bardzo dziękujemy za wszystko.
Pomyślności i szczęścia w Nowym Roku 2012
Życzą wszystkim
mieszkańcy Sołectwa Strużal

Paulina Płochacka
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Grzywna

Działalność w jesieni życia

Szkoła i jej tradycje
Tradycją
Szkoły
w
Grzywnie stało się organizowanie kiermaszu
przedświątecznego. Jest to dobra okazja dla
mieszkańców Gminy, aby zapoznać się z
twórczością naszych uczniów, ich nauczycieli
i rodziców, a także zakupić ręcznie wykonane
ozdoby, które stają się świąteczną dekoracją
domów. Nie zabrakło i tym razem łańcuchów
z bibuły, ozdób ze słomy, papieru, drewna,
makaronu, masy solnej oraz świątecznych
pierników i przepięknych kart świątecznych.
Dodatkową
atrakcją
była
możliwość
obejrzenia pokonkursowej wystawy szopek
bożonarodzeniowych.
Już po raz XII zorganizowano rodzinny konkurs
szopek bożonarodzeniowych. Zgłoszono 34
prace ze szkół podstawowych z Kończewic,
Zelgna i Grzywny oraz z gimnazjum w
Pluskowęsach. W tym roku autorami zwycięskich
szopek są: Martyna i Michał Mucha (I m.), Jakub
Jaroszewski (II m.) i Agnieszka Bożejewicz
(III m.). Po raz pierwszy postanowiliśmy

Seniorzy
przy opłatku wigilijnym

przyznać również wyróżnienie. Otrzymał je
- za pomysłowość i oryginalność wykonania Hubert Pawski z Kończewic, który od kilku lat
bierze udział w konkursie. Kolejny raz uczestnicy
konkursu pokazali, że wyobraźnia nie zna granic
i wykorzystując różne pomysły i materiały
można wykonać prace jedyne w swoim rodzaju.
Hanna Skrzypczak

Zelgno

W dniu 17 .12.2011r. z inicjatywy
Rady Sołeckiej, KGW, OSP odbyło się spotkanie
opłatkowe seniorów sołectwa Zelgno. Spotkanie
rozpoczęło się występem dzieci przygotowanych
przez p.Jolę Pawełczyk- kier. bibioteki w Zelgnie.
Na stole znalazły się tradycyjne potrawy
wigilijne, było dzielenie się opłatkiem, życzenia
i wspólne śpiewanie kolęd.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście p. vice
wójt K Bober, radny powiatowy K. Lewandowski
i radna gminna St. Stasieczek. Spotkanie upłynęło
w miłej serdecznej atmosferze. Myślę, że wpisze
się na stałe w kalendarz imprez odbywanych w
sołectwie.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania tego spotkania:

p..Kazimierzowi
Lewandowskiemu,
p.
Jarosławowi Pikusowi, p. Stanisławie Stasieczek
za wsparcie finansowe.
Paniom z KGW za przygotowanie wspaniałych
potraw wigilijnych i p. Barbarze Salamon za
piękną dekorację. Do zobaczenia za rok
Maria Burchardt
31.12.2011 mieszkańcy Zelgna bawili się na
tradycyjnej zabawie sylwestrowej. Wszyscy
bawili się do białego rana przy muzyce zespołu
muzycznego „Forte” z Chełmży – witaliśmy
NOWY ROK strzelaniem z korków szampana
oraz fajerwerków- DO SIEGO ROKU !!!
Maria Burchardt

W rodzinnej atmosferze upłynęło
spotkanie opłatkowe Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Chełmży.
Jak co roku seniorzy spotkali się przy
wigilijnym stole z opłatkiem i wymienili się
życzeniami świątecznymi. Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów to jedna z najliczniejszych
organizacji na terenie miasta, która w swoim
gronie skupia zarówno mieszkańców miasta jak
i gminy Chełmża. Udział w tym wyjątkowym
spotkaniu wzięło ponad 150 osób. Dla tym,
którzy nie mogli przybyć z racji wieku lub
choroby związek przygotował i dostarczył do
domów paczki świąteczne. Seniorzy wysłuchali
koncertu kolęd, który wykonali uczniowie
szkoły muzycznej. Nie zabrakło też muzyki
rozrywkowej. Wykonany przez młodzież koncert
był bardzo wzruszający i pozwolił wprowadzić
gości w świąteczny nastrój. Podczas spotkania
nie zabrakło pięknej poezji, którą wyrecytowali
Romualda Więckowska oraz Stanisław Burandt.
Spotkanie opłatkowe Związek organizuje co
roku. Podobnie co roku organizowany jest
Światowy Dzień Inwalidy, i obydwa te spotkania
zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem
członków Związku. Poza tym seniorzy w ciągu
roku organizują spotkania przy kawie oraz
prowadzą ożywione życie turystyczne biorąc
udział w kilku wyjazdach, głównie nad morze i
w góry.
KO

Świąteczne Wypieki
w Skąpem

Biblioteka mieszkańcom

Świąteczne upominki
i zabawy
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę

Dnia 10 grudnia 2011 roku miało
miejsce spotkanie świąteczne organizowane
przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie oraz
Przedszkole Ziemi Gotyku. Spotkanie odbyło
się w budynku świetlicy wiejskiej w Zelgnie.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania
gości przez panią dyrektor Justynę Błaszczyk.
Następnie dzieci z SP w Zelgnie zaprezentowały
przygotowany program artystyczny przeplatany
wspólnym śpiewaniem
kolęd
przygotowany
przez p. Jolę Pawełczyk
.Po części artystycznej
rozdano
dzieciom
upominki i przybyli
goście zostali zaproszeni
do
poczęstunku.
Pragniemy serdecznie
podziękować
pani
Sołtys za udostępnienie
świetlicy oraz paniom
z
Koła
Gospodyń
Wiejskich
w
Zelgnie za pomoc w przygotowaniu imprezy.
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sponsorów którzy ufundowali paczki dla dzieci
i poczęstunek dla gości: Pani radna Stanisława
Stasieczek, Pani Barbara Tymuła, Pan Roman
Rzymski, Pani Joanna Demel, Ochotnicza Straż
Pożarna w Zelgnie, Pani Czesława Zych, Pani
Małgorzata Makulec, Pani Bożena Sałatowska,
Pani Karolina Patalon, Pani Edyta Szymańska,
Pani Ewa Katlewska.
Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczyste święta w naszej tradycji. Święta,
na które wszyscy czekamy z utęsknieniem, do
których przygotowujemy się długo i starannie.
15 grudnia dzieci z Zerówki i przedszkola Fundacji Ziemia Gotyku pod opieką pani Marioli
Dawiec oraz pani Mai Olszewskiej zawitały do
biblioteki w Skąpem, w celu upieczenia świątecznych słodkości. Dzieci miały frajdę z wycinania
foremkami różnych kształtów ciasteczek. Zapewne dzieciom najbardziej spodobała się degustacja tych słodkości. W ten sposób stworzyliśmy
przedświąteczny nastrój, który towarzyszył nam
już do samych świąt.
E. Kucharzewska
Bożena i Ola
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Sprawy obywatelskie
Z życia OSP

LGD RYBAK

Wymiana w Pszczewie
Przy okazji wizyty w Pszczewie członkowie
LGR mieli także okazję zwiedzić okoliczne
miejscowości. Po Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej
i Regionu Kozła uczestników wymiany
oprowadził skarbnik grupy LGR Obra-Warta,
Kamil Sieratowski. Uczestnicy wymiany
gościli także w zbąszyńskim przedszkolu,
gdzie obejrzeli wspaniały spektakl świąteczny
przygotowany przez dzieci oraz wzięli udział
w bożonarodzeniowym kiermaszu. Obecny
na spotkaniu burmistrz Zbąszynia, Tomasz
Kurasiński, opowiedział zebranym o szczegółach
wdrażanego przez LGR Obra – Warta programu
„Dzień rybny”, który raz w tygodniu gwarantuje
świeże ryby na posiłek dla przedszkolaków.
Partnerska grupa z Pszczewa oraz Technikum
Rybackie w Sierakowiei Uniwersytet Trzeciego
Wieku zaprosili uczestników wymiany do
udziału w Wigilii, na której była okazja
do
zaprezentowanianaszym
gospodarzom
produktów z naszego regionu. Gospodarze
zachwycali
się
potrawami
przyrządzonymi
przez
Panie
ze stowarzyszeń Płużniczanki,
Jesień Życia oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Nawrze. Szczególnym
powodzeniem
cieszyły
się
pierogi, ryby w brzoskwiniach,
naleśniki ze szpinakiem oraz
tradycyjny ZawijaniecNawrzański
przyrządzony przez panią Alicję
Glaszkę, przewodniczącą KGW w
Nawrze.
Uczestnicy
wyjazdu
wzięli
również udział w spotkaniu z
przedstawicielem Straży Leśnej
z nadleśnictwa Sieraków, który
oprowadził gości po ośrodku
szkoleniowym oraz wzięli udział we
wspólnym spotkaniu integracyjnym
przy ognisku. Przy pożegnaniu
pracownicy biura LGR „Rybak”
dziękując za gościnność, zachęcili
gospodarzy do rewizyty w naszym
regionie. Obie grupy wyraziły też
Udział w wyjeździe wzięli mieszkańcy z Gminy: Andrzej Ośmia- nadzieję na trwałą współpracę.
łowski-Sołtys Liznowa, Dominik Chmiel i Artur Pawłowski.
Biuro LGR Rybak
W ramach swojego pierwszego
wniosku o współpracę międzyregionalną,
Lokalna
Grupa
Rybacka
„Rybak”
zorganizowała dwudniowy wyjazd do Pszczewa
w województwie lubuskim – siedziby Lokalnej
Grupy Rybackiej Obra-Warta.Celem spotkań
była przede wszystkim wymiana doświadczeń
i skorzystanie z wiedzy i umiejętności naszych
partnerów.
Po
zapoznaniu
uczestników
spotkania,
prezentacji obu Grup dokonały Kamila Mika,
asystentka projektu LGR „Rybak” oraz Ewa
Kaźmierczak asystentka biura z LGR Obra-Warta.
Przedstawiciele obu stowarzyszeń uczestniczyli
w szkoleniu dotyczącym kompletowania
dokumentacji inwestycyjnej oraz dyskutowali
na temat dobrych praktyk w regionach.Grupy
wymieniły się doświadczeniami we wdrażaniu
Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich, w szczególności tych, dotyczących
współpracy międzyregionalnej.

„Niezwyczajni są wśród nas …”
Niezwyczajni są wśród nas – wystarczy dobrze się rozejrzeć. Niewielu z nas posiada
umiejętność dostrzeżenia osób niezwykłych w
najbliższym środowisku. Jeszcze mniej chciałoby się swymi spostrzeżeniami podzielić z innymi.
Okazją do takich działań był powiatowy konkurs „Niezwyczajni są wśród nas …”
na wypowiedź o nieprzeciętnych mieszkańcach
powiatu toruńskiego. Organizatorem konkursu,
mającego na celu inspirowanie mieszkańców do
poszukiwań pozytywnych postaci w najbliższym
środowisku, a także utrwalenie ciekawych wspomnień pokolenia dziadków i pradziadków , była
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Juliana Prejsa w Chełmży.
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28 grudnia 2011 r. w Galerii pod Ratuszem w Chełmży odbyło się podsumowanie
konkursu. Jury przyznało wyróżnienie w kategorii osób dorosłych pani Krystynie Wolak
z Dźwierzna za pracę pt. „Herody”. Jurorzy
podkreślili, że autorka nie tylko przedstawiła
ciekawego człowieka – pana Lecha Góreckiego
z Dźwierzna, ale także, dzięki utrwaleniu jego
wspomnień ocaliła od zapomnienia tradycje ludowe sprzed ponad 60 lat. Pani Krystynie gratulujemy sukcesu i jednocześnie zachęcamy mieszkańców naszej gminy do aktywnego udziału w
konkursach organizowanych przez biblioteki.
Jolanta Pawełczyk
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
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Opłatek strażaków
W dniu 18 grudnia 2011 roku odbyło
się tradycyjne spotkanie opłatkowe druhów
ochotników w Gminie Chełmża .
Jak tradycja nakazuje ,w dniu tym spotkali się
Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych na
tradycyjnym opłatku wigilijnym. Spotkanie
poprzedziła uroczysta msza święta celebrowana
przez kapelana strażaków Ks.Kanonika
Zbigniewa Koślickiego. Gospodarzem dalszej
części spotkania było OSP Zajączkowo. Dużą
pomoc w przygotowaniach okazały panie z
Koła Gospodyń w Zajączkowie. W spotkaniu
z druhami uczestniczył Wójt Gminy Jacek
Czarnecki, Członek Zarządu Powiatowego
druh Kazimierz Gębski oraz przedstawiciele
samorządu gminnego. Spotkanie przebiegło w
bardzo miłej atmosferze .

Strażacy się rozliczą
Gminny Zarząd OSP ustalił terminy zebrań
sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych
jednostkach OSP. Pierwsze zebranie odbyło się
w OSP Skąpe. Kolejne zebrania odbędą się w
następujących terminach :
ZOSP Kończewice - 03.02.2012 g.19.00
OSP Zelgno
- 10.02.2012 g.18.00
OSP Zajączkowo
- 17.02.2012 g.19.00
OSP Grzegorz
- 25.02.2012 g. 18.00
OSP Kuczwały
- 27.02.2012 g.18.00
OSP Świętosław
- 03.03.2012 g.18.00
OSP Szerokopas
- 17.03.2012 g 18.00

Zapobiegamy pożarom
W miesiącu grudniu odbył się konkurs
plastyczny uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów na temat ”Zapobiegamy pożarom”.
W konkursie udział wzięły prace uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Zelgnie , Sławkowie i
Gimnazjum w Pluskowęsach .
Komisja konkursowa wyłoniła najciekawsze
prace i przesłała je na II etap konkursu –na
szczebel wojewódzki.
Nagrodzeni w konkursie to:
Kategoria szkoły podstawowe kl.I-III
1.miejsce –Kinga Smigielska SP Zelgno
2 miejsce –Martyna Wiśniewska SP Zelgno
3 miejsce –Klaudia Pawłowska SP Zelgno
Wyróżnienia Natalia Bąk SP Zelgno i Szymon
Rutkowski SP Zelgo
Kategoria szkoły podstawowe kl IV-VI
1 miejsce Natalia Jastrzębska SP Zelgo
2 miejsce Ewelina Cicha SP Zelgno
3 miejsce Weronika Plewa SP Zelgno
Wyróżnienia Dominika Trzeciak SP Sławkowo i
Radosław Piotrowski SP Sławkowo
Kategoria Gimnazja
1 miejsce Anna Branicka Gim.Pluskowęsy
2 miejsce Martyna Szymańska Gim. Pluskowęsy
3 miejsce Joanna Wiśniewska Gim.Pluskowęsy
Wyróżnienia Grzegorz Czyż i Natalia
Tyszkiewicz –Gim. Pluskowęsy
W. Żółtowski
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Europejski Dzień Języków Obcych

Nawra

Seniorzy przy kawie
W dniu 10.12.11 r w świetlicy
wiejskiej w Nawrze wspólnie i miło przy kawie i
słodkościach i miłych pogawędkach czas spędzili
przybyli seniorzy ze wsi. Wszystkim osobom,
które pomogły, aby umilić i przygotować
spotkanie serdecznie dziękuję.
A. Glaszka

Sołtys Nawry
Na przełomie listopada i grudnia
2011r. w Szkole Podstawowej w Zelgnie
obchodziliśmy Europejski Dzień Języków
Obcych. Hasło tegorocznych obchodów EDJO
brzmi “Dziesiątki Języków - Tysiące Możliwości”.
Uczniowie klas O - III obejrzeli scenkę
tematyczną zatytułowaną “An English lesson”,
połączoną z prezentacjami piosenek w języku
angielskim w wykonaniu przedstawicieli
poszczególnych klas. Na zakończenie uczniowie

otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
W trakcie spotkania klas IV - VI uczniowie
zaprezentowali scenki, w których udowodnili, że
nauka języków obcych jest niezbędna podczas
wycieczek zagranicznych, pobytu w restauracji
czy szukania pracy. Poza tym uczniowie
wysłuchali piosenki w języku angielskim oraz
wiersza o przyjaźni.
Joanna Prażuch

Samorząd

Sołtysi obradowali
W grudniu spotkali się Sołtysi
z Gminy Chełmża na naradzie z Wójtem
Jackiem Czarneckim. W takiej naradzie
sołtysi biorą udział dwa razy w roku. Zanim
omówiono sprawy roku mijającego, miejsce
miało krótkie wspomnienie przypadającej na
ten dzień 30 rocznicy wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego. Oprócz sołtysów udział w
spotkaniu wzięli Zastępca Wójta, Skarbnik
Gminy, Sekretarz Gminy, Przewodniczący
i Wiceprzewodnicząca
RG Chełmża oraz
zaproszeni goście. Podczas spotkania poruszono
szereg istotnych spraw m.in. podsumowanie
wykonania funduszu sołeckiego i zaległości
sołectw w odprowadzaniu podatku. Z analizy
dokonanych wpłat podatku do kasy gminnej,
który zainkasowali sołtysi wynika, że największą
ściągalnością podatku wykazali się sołtysi takich
sołectw jak Grzegorz ( 98%), Zajączkowo ( 74%),
Nowa Chełmża ( 70%), Dziemiony i Bielczyny
( 62%). Najmniej podatku do sołtysów wpłacili
mieszkańcy Grzywny, Głuchowa i Świętosławia.
Poza sprawami samorządowymi

uwagę uczestników skupiono również na
zagadnieniach ważnych dla życia i zdrowia.
Instruktaż w zakresie udzielenia w nagłych
sytuacjach pierwszej pomocy omówił i
zademonstrował lekarz rodzinny Jarosław Pikus
z Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia
w Zelgnie. Z kolei zakres udzielanej pomocy
przez Punkt Konsultacyjno – informacyjny dla
rodzin z problemem uzależnień przedstawiła
specjalista uzależnień Danuta Janowska.
Wspomniane spotkanie prozdrowotne ze
specjalistami i wiele podobnych w gminie
organizuje Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w ramach specjalnego programu
profilaktycznego realizowanego w ciągu roku.
W klimat nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia wprowadził wszystkich
występ wokalny przygotowany przez uczniów
SP w Sławkowie pod kierunkiem pani Anity
Dundelskiej. Na zakończenie były wspólne
życzenia świąteczno-noworoczne.
KO

ROLNICTWO

Akcyza doprodukcji
odbioru
rolnej w okresie od 1 lutego 2012r.do

Uprzejmie informuję, iż w 2012 r.
producenci rolni będą mogli składać wnioski o
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej w terminach:
1. od 1 lutego2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z
fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem) dokumentującymi
zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia
2012r.
2. od 1 sierpnia 2012 r do 31 sierpnia 2012
r. . wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem)
dokumentującymi zakup oleju napędowego do
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31 lipca 2012r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w
2012 r. w terminach:
1.2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia
wniosku w pierwszym terminie;
2. 1-31 pażdziernika 2012 r. w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie.
Wypłata nastąpi przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
Informują ponadto, że kwota zwrotu na podatek
akcyzowy uległa zmianie i będzie wynosiła 0,95
zł za litr oleju napędowego.
Blankiety wniosków dostępne są w Urzędzie
Gminy.
K.Majewska
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OBRONA CYWILNA

KONKURS
PLASTYCZNY
„Obrona Cywilna – Wokół nas –
Szybko Reagujesz – Życie Ratujesz” – pod
taka nazwą odbył się wojewódzki konkurs
plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych poświęcony tematyce
obrony cywilnej. Z naszej gminy w gronie
laureatów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
wyróżnienie otrzymała Kamila Jeziorowska
- uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Pluskowęsach pod opieką nauczyciela pani
Beaty Niedziałkowskiej.
Wręczenie
nagród Laureatom konkursu miało miejsce 12
grudnia br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Bydgoszczy. Gratulujemy.
KO

Podziękowanie
W imieniu Zarządu Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddziału Rejonowego w Chełmży
serdecznie dziękuję
Panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu
za wsparcie finansowe organizacji
spotkania opłatkowego
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego 2012 roku
składa
Jerzy Więckowski - Przewodniczący

Podziękowanie
Mieszkańcom Witkowa
za udział w pogrzebie
naszej kochanej Cioci
śp. Agnieszki Tełowskiej
za modlitwę i kwiaty serdeczne
podziękowanie
składa bratanica
Stefania Więcławska z rodziną.
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WOŚP Głuchowo

Zagrali z pompą
Nie tylko duże miasta angażują się
w orkiestrę Jurka Owsiaka. Także mieszkańcy
małych miejscowości chcą pomagać Wielkiej
Orkiestrze w zbiórce funduszy. Przykładem
jest Sztab WOŚP przy Gimnazjum w Głuchowie,
który kwestuje już od kilku lat. Tak i tym razem
muzyka WOŚP rozbrzmiewała na terenie
wspomnianej szkoły. W tym roku akcja odbywała
się pod hasłem „Gramy z pompą!”. Za zebrane
pieniądze ze zbiórek na terenie kraju zostanie
zakupiony sprzęt dla wcześniaków oraz pompy
insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą .
W zbiórkę pieniędzy i przygotowania
włączyła się młodzież, grono pedagogiczne
i sponsorzy. Podczas tegorocznego Finału
gimnazjum pobiło kolejny rekord, zebrało
18.370,00 zł , czyli dokładnie o 4.618,69 zł
więcej jak w roku 2011 r. Zebrana kwota zasili
fundację Jurka Owsiaka. Wielkie brawa – bo
wynik znaczący i godny uwagi. Większość

sponsorów włączyła się w organizację imprezy
i wspierała orkiestrowe działania sponsorując
produkty niezbędne do organizacji, ofiarowując
do sprzedaży fanty, piekąc ciasto, kupując losy,
drobne gadżety, fundując występy, uczestnicząc w
meczach siatkarskich czy przychodząc na ciepły
posiłek do finałowego bufetu przygotowanego
przy udziale pań z KGW Głuchowo. Do grona
uczestników WOŚP w tym roku dołączyli
również przybyli goście: Poseł na Sejm RP Janusz
Dzięcioł i ppłk Edward Kaniecki z CSAiU w
Toruniu.
Filar całej akcji to 30 – osobowa grupa
młodzieży, która cały dzień zbierała pieniądze
do owsiakowskich puszek. Rekordzistkami
okazały się dwie wolontariuszki: Ola Burczaniak
( 1.769,70 zł) i Iza Jahn ( 1.648,22 zł). Nad
całością przebiegu akcji czuwała szefowa Na zdj. Najmłodsze wolontariuszki:
głuchowskiego sztabu WOŚP Maria Bulińska.
Milena Roszak i Zuzia Jahn
KO

Ogłoszenie
Informujemy, że odbiór padłych zwierząt z ferm
drobiu i ferm zwierząt futerkowych wymaga
zawarcia indywidualnych umów Z P.P.H. „
HETMAN”.
W roku 2012 została podpisana umowa z
Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym
„HETMAN”( nr tel. 56 683 25 62) na odbiór
padłych zwierząt stanowiących
uboczny
produkt zwierzęcy kategorii 1 i 2 w rozumieniu
Rozporządzenia (WE) 1069/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 października
2009 r.

Podziękowanie
Jednostka OSP i KGW w Zajączkowie
serdecznie dziękują
Paniom Justynie Błaszczyk
– Dyrektor CIK Gminy Chełmża
i Paulinie Płochackiej – instruktor
za przygotowanie dekoracji sali
w świetlicy wiejskiej
do spotkania opłatkowego
Druhów z Gminy Chełmża.

Starsi grają w siatkówkę
Trwa dziewiąta edycja rozgrywek regionalnej ligi siatkówki old-boy. W tym sezonie
bierze w niej udział 12 zespołów, w tym 5 z terenu Gminy Chełmża. Rozgrywki odbywają się w
dwóch rundach, okresie październik-kwiecień. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie I rundy
rozgrywek.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

Drużyna
Toruń
"Gorzelnia" Głuchowo
KS Pigża
Powiat Wąbrzeski
Chełmża
Nowa Chełmża
"DIAGNOTEST" Zelgno
Gmina Łubianka
MKS Toruń
Kończewice
Grzywna
Chełmża Junior

Ilość

Ilość

Ilość

zdobyte

rozegr

zwycięstw

porażek

punkty

meczy
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
9
8
9
8
7
3
3
3
2
2
2

1
2
3
2
3
4
8
8
8
9
9
9

30
26
24
24
23
21
12
10
10
8
5
5

Turniej Mikołajkowy po raz dziewiąty
W dniu 10 grudnia 2011r w salach
gimnastycznych w Pluskowęsach, Grzywnie
i Kończewicach odbył się po raz dziewiąty
Turniej Mikołajkowy w Piłce Siatkowej.
Popularność dyscypliny jaka wynika z ostatnich
sukcesów reprezentacji Polski jak również
ugruntowana renoma organizowanego od kilku
lat turnieju spowodowała, że do turnieju zgłosiło
się ponad 20 drużyn. Ostatecznie w rozgrywkach
wzięło udział 12 zespołów – z Chełmży, Małego
Pułkowa, Pigży, Pędzewa, Zelgna, Głuchowa,
Kończewic, Starostwa Wabrzeskiego, Nowej
Chełmży, Grzywny oraz Torunia i MKS Toruń.
Drużyny najpierw rywalizowały w grupach.
Rozgrywki grupowe wygrały Chełmża, Toruń i
Starostwa Wąbrzeskiego. Te drużyny rozegrały
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pomiędzy sobą mecze finałowe. Ostatecznie po
zaciętych pojedynkach turniej wygrała drużyna
z Torunia pokonując pozostałych finalistów.
Drugie miejsce zajęła drużyna Chełmży.
Najlepsze zespoły wyróżniono okazałymi
pucharami i nagrodami rzeczowymi, które
wręczali m.in: Starosta Powiatu Toruńskiego
Mirosław Graczyk, wicestarosta D. Meller,
Wójtowie Gmin Chełmża - J. Czarnecki oraz
Zławieś Wielka - J. Surdyka .
Na koniec wszyscy uczestnicy zasiedli do
wspólnego, zasłużonego po całodziennej
rywalizacji, obfitego posiłku.
Turniej
zorganizowany
został
przez
Radnego Powiatu Toruńskiego – Kazimierza
Lewandowskiego, przy wsparciu finansowym
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Urzędu
Marszałkowskiego,
Starostwa
Powiatowego w Toruniu, Wójtów Gmin Chełmża
i Zławieś Wielka, , firmy „Bio-Bike z Grzywny,
Stacji Kontroli Pojazdów „Diagnotest” z Zelgna
oraz
Z. Podlaszewskiego w Czernikowie,
Wicestarosty Dariusza Mellera, Antoniego
Wiligalskiego, Marka Grubeckiego oraz
Regionalnej Ligi Siatkówki Old-boy.
Organizator wyraża także podziękowania
Dyrektorkom
Szkół
Podstawowych
w
Kończewicach i Grzywnie oraz Gimnazjum
w Pluskowęsach za współpracę przy
zorganizowaniu Turnieju.
K.Bober
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Serwis informacyjny

Bal karnawałowy w Grzywnie

Halowe Mikołajki
Mistrzostwa Gminy Chełmża w
Piłce Nożnej Halowej tradycyjnie rozgrywane
są w okolicy popularnych Mikołajek. Turniej
kończący sportowy sezon roku 2011 odbył się
w Głuchowie. Wystartowało w nim 6 drużyn, a
więc około 50 zawodników. Rywalizacja toczyła
się w dwóch grupach.

W dniu 14 stycznia 2012 roku, w
świetlicy wiejskiej w Grzywnie odbył się bal
karnawałowy skierowany do pociech naszej
miejscowości. Dzieci w tym dniu zaskoczyły
organizatorów różnorodnością kostiumów
przygotowaną wspólnie z rodzicami na ten
szczególny dzień.
Organizatorzy pomyśleli o atrakcjach dla
dzieci, gdzie masa zabaw, konkursów była
profesjonalnie przygotowana i prowadzona
przez firmę „Ranczo” państwa Annę i
Sławomira Okoń z Łubianki, natomiast za
oprawę muzyczną podziękowania należą

się państwu Rumińskim Dom Weselny
„Boryna”.
W tym szczególnym dniu punktem
kulminacyjnym była wizyta św. Mikołaja,
który zawitał do naszej miejscowości,
co prawda z „opóźnieniem”, lecz za to
z prezentami, na które czekały już z
niecierpliwością nasi milusińscy.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy
włączyli się w organizację balu, a w
szczególności dzieciom i rodzicom za udział
w tej imprezie.
M.Trzpil

Wyniki grupy „A”: Zelgno-Grzywna 2:3,
Zelgno-Głuchowo II 6:3, Głuchowo II-Grzywna
1:8, Awans do półfinałów: Grzywna, Zelgno.
Wyniki grupy ”B”: Kończewice-Głuchowo 6:3,
Kończewice-Browina 2:3, Głuchowo-Browina
3:6, Awans do półfinałów: Browina, Kończewice.
Mecze półfinałowe: Grzywna-Kończewice 4:0,
Browina-Zelgno 7:3
Mecz o miejsce III: Kończewice-Zelgno 8:4
Mecz Finałowy: Browina-Grzywna 4:2
Skład zwycięskiej drużyny: Mateusz Dawiec,
Łukasz Dawiec, Dariusz Basiewicz, Sławomir
Banaszek, Przemysław Trzpil, Cezary Zalech.
Nagrody indywidualne: Najlepszy bramkarz:
Łukasz Substyk /Grzywna/
Najlepszy zawodnik: Sylwester Rasmus /
Kończewice/
Najlepszy strzelec /12 bramek/: Mateusz
Dawiec /Browina/
Gminny Organizator Sportu
Marcin Sadowski

Świąteczne przysmaki

Wieści ze szkoły w Grzywnie
W ostatnim tygodniu przed przerwą
świąteczną uczniowie klasy I oraz dzieci z
oddziału przedszkolnego brały udział w zajęciach
związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi.
Realizując program „ Polskie tradycje w oczach
małego dziecka” wykonały pod kierunkiem
wychowawczyń Anny Kordowskiej i Anny
Klimas podłaźniczki, którymi udekorowały
swoje klasy oraz hol szkoły. Zapach gałązek
świerkowych oraz mandarynek z goździkami
rozchodził się po całej szkole.
W środę 21.12.2011r. po zajęciach lekcyjnych
dzieci z wyżej wymienionych klas podczas
warsztatów
kulinarnych
przygotowywały
wspólnie z wychowawczyniami potrawy
wigilijne: kluski z makiem oraz sałatkę z
uszkami. Przygotowania szły bardzo sprawnie,
gdyż nie były to nasze pierwsze zajęcia kulinarne.
Podczas wspólnej Wigilii każde dziecko z
apetytem zjadło swoje porcje. Nie zabrakło
także tradycyjnego dzielenia się opłatkiem
oraz wspólnego kolędowania przy choince i
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odświętnie nakrytym stole.
Bal przebierańców
5 stycznia odbyła się zabawa
karnawałowa. Był to prawdziwy
bal przebierańców! Pomysłowość
dzieci w doborze strojów przeszła
nasze najśmielsze oczekiwania!
Bawiły się Księżniczki, Motylki,
Biedronki, Modelki, Wampirzyce,
Pani Wiosna, Słonecznik, Robin
Hood, Batman, Klown, Ninja,
Spayderman, Diabły, Wojownicy
Power Ranwers, Zorro, Kowboje i
wiele innych postaci z ulubionych
filmów dla dzieci. Uczniowie klas
0- III pod opieką wychowawczyń:
A. Kordowskiej, A. Klimas,
H. Skrzypczak, R. Grzędy bawiły się przy
ulubionych utworach oraz bardzo chętnie
uczestniczyły w przygotowanych konkursach.
Doping ze strony kolegów w czasie konkursów
był rewelacyjny! Podczas przerwy w tańcach
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dzieci zjadły poczęstunek przygotowany przez
Komitet Rodzicielski. Każda z klas zrobiła
sobie pamiątkowe zdjęcie z wychowawcą oraz
Mikołajem, który tradycyjnie przybył z wielkim
workiem słodkich niespodzianek.
Anna Klimas
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FIRMA HANDLOWA

„ROL”
WSZYSTKO DLA DOMU
UL.CHEŁMIŃSKIE
PRZEDMIEŚCIE 19A
87-140 CHEŁMŻA
TEL. 56 674 99 20

ZAOPATRUJEMY:
-SZKOŁY, STOŁÓWKI, ŚWITLICE
-HOTELE, RESTAURACJE
-PIZZERIE, BARY
-SKLEPY WIELOBRANŻOWE,
- KWIACIARNIE
-KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

POSIADAMY W NASZEJ OFERCIE:
- SERWISY OBIADOWE, KAWOWE,
- TALERZE, FILIŻANKI, KUBKI
- GARNKI, SZTUĆCE, CZAJNIKI
- WAZONY,ŚWIECZNIKI
- WYROBY WIKLINOWE,
- SKARBONKI,
- KIELISZKI, SZKLANKI,
- UPOMINKI, PREZENTY ŚLUBNE
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