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Z okazji zbliżającej się Wielkanocy
– świąt zadumy i nadziei –
Życzymy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy
pogody i radości z rodzinnych spotkań,
obfitości smaków na stole
oraz dużo wiosennego optymizmu
Przewodniczący RG Chełmża
Janusz Iwański

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

WIELKANOC TUŻ, TUŻ
Święta Wielkanocne to święta w wiosennych kolorach.
Obfite w różnobarwne dekoracje lecz zawsze
zachowują tradycję. Jak zatem udekorować nasz dom
na te radosne święta? Ekologicznie, tradycyjnie,
a może… po prostu kolorowo? To już podpowiedziały
podczas warsztatów same instruktorki z Pracowni
rękodzieła MALWA przy CIK Gminy Chełmża.

Z KART HISTORII

To właśnie dzięki zorganizowanym przez Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża przedświątecznym warsztatom rękodzielniczym w wielu domach zagościł wyjątkowy, świąteczny
nastrój – dowodem są wykonane przez uczestników warsztatów
dekoracje świąteczne.
Wielkanoc niesie ze sobą szczególną atmosferę, którą każdy
z nas chce zatrzymać jak najdłużej. Wykonane dekoracje przy
udziale instruktorów z CIK-u na pewno to sprawią.
Łącznie w okresie przedświątecznym przeprowadzonych zostało 18 warsztatów z udziałem prawie 400 uczestników z miejscowości: Bielczyny, Kiełbasin, Głuchowo, Brąchnówko, Kuczwały, Dźwierzno, Grzywna, Zelgno, Kończewice, Skąpe, Grzegorz,
Strużal i Nawra.
KO
Na zdjęciu uczestniczki warsztatów w Bielczynach

25 lat temu – 8 marca 1990 roku – Sejm uchwalił pakiet
ustaw samorządowych.
Z dniem 16 marca 1990 roku w życie weszła uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej, w myśl której nastąpiło rozdzielenie
Miasta Chełmża z sąsiadującą Gminą Chełmża (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego
2 kwietnia 1990 r.). Od tego dnia Gmina Chełmża stała się
odrębną i samodzielną jednostką samorządu terytorialnego.
A już 27 maja tego samego roku odbyły się pierwsze wybory
samorządowe.
W najbliższych dwóch numerach KURENDY
przypomnimy mieszkańcom, jak 25 lat Samorządności
zmieniało naszą gminę.
KO
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Wybory w Sołectwach

SOŁTYSKI I SOŁTYSI
NA KADENCJĘ 2015-2019
Dwudziestu ośmiu sołtysów (tyle gmina liczy sołectw)
wybrali mieszkańcy gminy Chełmża na nową kadencję
2015-2019.
Rewolucyjnych zmian na stanowiskach nie ma. W prawie
siedemdziesięciu procentach kadencje sołtysów zostały przedłużone. Tegoroczne wybory pokazują, że w naszej gminie sołtys ciągle ma męską twarz, chociaż te proporcje ostatnio się trochę zmieniły. Reprezentowanie wsi i rozwiązywanie najpilniejszych problemów sąsiadów, paniom zdecydowali się powierzyć
mieszkańcy dziesięciu sołectw.
Panie, które funkcję sołtysa objęły po raz pierwszy to:
Brąchnówko – Bożena Insadowska, Głuchowo – Genowefa
Stasiorowska, Kuczwały – Karina Stokłosa, Świętosław – Joanna
Rumińska i Zelgno – Stanisława Stasieczek.
Wśród panów, pierwszy raz sołtysami zostali: Drzonówko –
Andrzej Daroń, Nawra – Marek Śmietana, Parowa Falęcka –
Łukasz Kotewicz, Pluskowęsy – Piotr Zając, Skąpe – Mariusz
Lewandowski.
Tegoroczne wybory sołeckie cieszyły się dużą frekwencją.
Najliczniej mieszkańcy zebrali się w sołectwach: Bogusławki,
Grzywna, Witkowo, Parowa Falęcka czy Kiełbasin. Z kolei
najmniej mieszkańców przybyło na zebranie w Nowej Chełmży.
Bycie sołtysem to zaszczytna, ale trudna funkcja. Sołtys pracuje bezpośrednio z mieszkańcami, jak się mówi na pierwszej
linii frontu. Pamiętajmy także, że funkcja ta ma wielowiekową
tradycję. W Polsce znana jest od średniowiecza. A do podstawowych zadań i obowiązków sołtysa należy: zwoływanie zebrań
wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej, reprezentowanie sołectwa
na zewnątrz, podejmowanie działań organizatorsko – wykonawczych, przewodniczenie Radzie Sołeckiej, realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa, informowanie mieszkańców
o wszystkich istotnych sprawach dla sołectwa. W naszej gminie
sołtysi mogą liczyć na dietę w wysokości 250 lub 350 złotych
miesięcznie w zależności od liczby mieszkańców sołectwa i na
KO
dwuprocentową prowizję od zebranych podatków.

Zebranie sołeckie wyborcze w Kiełbasinie

Dziękuję mieszkańcom Sołectwa Browina za wybór mojej osoby
na Sołtysa Sołectwa Browina na kadencję 2015-2019.
Wiesław Wiśniewski Sołtys
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy brali udział
w wyborach sołeckich i poparli moją kandydaturę. Frekwencja i ilość
głosów, którą otrzymałem świadczy o zaufaniu Państwa do mojej
osoby oraz aprobacie dotychczasowych działań. Dziękuję za współpracę Radzie Sołeckiej. Plany na kolejne lata są rozległe. Liczę na owocną
współpracę z nowo wybraną Radą Sołecką jak i mieszkańcami.
Sołtys Sołectwa Dziemiony Tomasz Bereza
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Wyniki wyborów w sołectwach 09.03.2015 Opr. B. Kozłowska
Sołectwo

Liczba
uprawnionych

Liczba
Frekbiorących wenudział
cja
w zebraniu w %

Kandydaci na Sołtysa
głosy „za”

1.

Bielczyny

275

83

30

Józef Kowalski – 57
Krzysztof Pacholec – 25

2.

Bogusławski

68

35

52

Marzena Młodzianowska – 35

3.

Brąchnówko

211

54

26

Bożena Insadowska – 35
Andrzej Kudliński – 19

4.

Browina

691

59

9

Wiesław Wiśniewski – 47

5.

Drzonówko

93

16

17

Andrzej Daroń – 16

6.

Dziemiony

156

42

27

Tomasz Bereza – 30
Jakub Skonieczny – 12

7.

Głuchowo

426

47

11

8.

Grzegorz

110

28

26

Franciszek Piróg – 27

9.

Grzywna

969

172

18

Marcin Grzeszczak – 66
Anna Błażejczyk – 54
Adam Warduliński – 29
Marek Wiśniewski – 19

10.

Januszewo
Dźwierzno

428

99

23

Dariusz Podsiedlik – 85

11.

Kiełbasin

92

32

35

Ewa Kasprzak – 32

12.

Kończewice

629

48

8

Sylwia Barańska – 46

13.

Kuczwały

401

58

15

Karina Stokłos – 37
Krzysztof Zygmunt – 16

14.

Liznowo

159

34

21

15.

Mirakowo

3442

55

12

16.

Nawra

386

72

19

17.

Nowa Chełmża

451

24

5

18.

Parowa Falęcka

83

28

34

19.

Pluskowęsy

515

80

16

Piotr Zając – 62

20.

Skąpe

535

57

11

Andrzej Szymborski – 20
Wiesław Kosatka – 9

21.

Sławkowo

168

30

18

Dariusz Pawlak – 30

22.

Strużal

115

36

31

Katarzyna Machalewska – 35

23.

Szerokopas

100

23

23

Piotr Brzeski – 22

24.

Świętosław

258

61

24

Ewa Kokoszka – 17
Marek Huzarski – 9

25.

Windak

53

12

23

Wiesław Mańkowski – 11

26.

Witkowo

82

39

48

Roman Branicki – 39

27.

Zajączkowo

130

25

19

Jolanta Sarnowska – 24

28.

Zelgno

226

70

31

Czesława Zych – 17
Adam Burchardt – 17

Genofewa Stasiorowska – 28
Ewa Lisewska – 17

Andrzej Ośmiałowska – 24
Barbara Pawella-Jeziorska – 8
Marek Ciołek – 34
Joanna Jankierska – 17
Marek Śmietana – 40
Marianna Rolbiecka – 30
Wiesław Wójtowicz – 24
Łukasz Kotewicz – 20
Lidia Stramek – 8

Mariusz Lewandowski – 28

Joanna Rumińska – 35

Stanisława Stasieczek – 34

* Wytłuszczonym drukiem podano nazwiska osób, które zostały sołtysami

Szanowni Mieszkańcy Grzywny! Dziękuję wszystkim za oddane na
moją osobę głosy podczas wyborów na Sołtysa Sołectwa. Pozostaję do
Waszej dyspozycji przez kolejną kadencję pełnienia funkcji Sołtysa.
Będę starał się nie zawieść Waszego zaufania, którym mnie ponownie
obdarzyliście.
Marcin Grzeszczak Sołtys Grzywny
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Melioracje w gminie

GSW PO WALNYM

W piątek 20.02.2015 odbyło się walne zebranie Gminnej
Spółki Wodnej, w którym uczestniczyli delegaci wiejscy
GSW, zaproszeni goście oraz przedstawiciel władz Gminy
Zastępca Wójta Kazimierz Bober.
Na spotkaniu Zarząd podsumował pierwszy rok swojej działalności, przedstawił sprawozdania rzeczowe, finansowe oraz plan działania i założenie budżetu na 2015 rok. Następnie rozpoczęła się niezwykle owocna dyskusja, podczas której Zarząd odpowiadał na pytania przybyłych, jak i przyjmował wnioski bieżące o wykonanie prac.
Pragnę zaznaczyć, iż całe spotkanie odbyło się w bardzo miłej i spokojnej atmosferze, co wynikało z ogólnego zadowolenia delegatów
oraz władz gminy z pracy Zarządu, pod adresem którego padło wiele
miłych słów. Warto zauważyć, że tak dużą liczbę prac można było wykonać dzięki składkom, których ściągalność znacznie wzrosła, oraz dofinansowaniu zewnętrznemu. W bieżącym roku założyliśmy równie
ambitne plany, do wykonania których niezbędne będzie dalsze poprawienie ściągalności składek.
Co bardzo ważne, to na zebraniu uchwalono podniesienie składki z 18 zł do 20 zł za ha zmeliorowany. Ponadto, jako że koszty wezwań
do zapłaty pochłaniają sporą część budżetu i płatności składek są nieterminowe, uchwalono opłatę za upomnienie w wysokości 10 zł.

Przypominamy więc o terminowym uregulowaniu należności
aby nie narażać się na dodatkowe koszty lub wpis do KRD.
Ponadto przypominamy, że biuro GSW znajduje się na II
piętrze UG na ul. Paderewskiego 11 i czynne jest we wtorki
i czwartki (8-14) oraz piątki (11-15).
We wszystkich sprawach można się kontaktować za pomocą
e-mail: gsw@gminachelmza.pl oraz telefonicznie: 537-977-467.
Prosimy o zgłaszanie awarii, a także rowów do konserwacji,
co umożliwi nam lepszą pracę na rzecz wspólnego dobra GSW.
Jakub Skonieczny

Trwa aktualizacja Strategii ZIT

PARTNERZY W REGIONIE
Nowy okres wydatkowania środków Unii Europejskiej
charakteryzuje się ukierunkowaniem na tzw. politykę
terytorialną czyli realizację przedsięwzięć obejmujących
swoim zasięgiem obszar szerszy niż jedna gmina czy miasto.
Celem jest wykorzystanie lokalnych potencjałów i zasobów do
rozwiązania podstawowych problemów rozwojowych wynikających z opracowanej strategii rozwoju danego terytorium.
Środkiem do osiągnięcia założonych celów będzie realizacja tzw.
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Najwyższym poziomem będzie ZIT wojewódzki obejmujący
partnerstwo 23 samorządów – Bydgoszczy, Torunia oraz gmin i miast
ościennych włącznie z Powiatami Bydgoskim i Toruńskim. Jednym z
partnerów porozumienia Związku ZIT jest Gmina Chełmża. W 2014
roku przygotowana została Strategia ZIT, która jednak obecnie musi
być zaktualizowana, dostosowana do ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 -2020. Program ten został w grudniu 2014 roku zaakceptowany przez Komisję Europejską i przewiduje przeznaczenie części
środków w wysokości ponad 166 mln euro właśnie na realizację zadań
w ramach ZIT. Środki te mogą być wykorzystane zarówno na zadania
inwestycyjne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) jak również
na tzw projekty „miękkie” – służące szkoleniom i aktywizacji mieszK.Bober
kańców( Europejski Fundusz Społeczny).

Bardzo dziękuję mieszkańcom Bielczyn, którzy w wyborach obdarzyli
mnie zaufaniem i powierzyli mi dalsze pełnienie funkcji sołtysa.
Józef Kowalski
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom Nawry
i Izabelina, którzy oddali swój głos na moją osobę w głosowaniu
na sołtysa. Będę starał się sumiennie i uczciwie wykonywać swoją rolę
w pełnieniu obowiązków, zarówno wobec mieszkańców sołectwa jak
i gminy.
Sołtys sołectwa Nawra Marek Śmietana

Na zdj.: 5 lutego br. w Urzędzie Gminy Chełmża odbyło się robocze
spotkanie przedstawicieli gmin powiatu toruńskiego poświęcone
przygotowaniu tematów do wspólnej realizacji w ramach ZIT.

Nowe środki unijne do rozdania

KADRY W URZĘDZIE
Początek bieżącego roku w Urzędzie Gminy rozpoczął
się bardzo pracowicie.

Pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych uczestniczyli
w spotkaniach roboczych i szkoleniach, mających na celu wypracowanie pomysłów – projektów twardych i miękkich do dofinansowania z programów: Regionalnego Programu Operacyjnego
(RPO), Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Nowa perspektywa unijna zaplanowana została na lata 2014-2020. B.Kozłowska
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Zrzeszenie rolników

„HODROL” ROZLICZYŁ 2014 ROK
17 lutego odbyło się w Grzywnie Walne Zgromadzenie
Spółdzielczego Zrzeszenia Marketingowego Rolników
Indywidualnych „Hodrol”.
Na spotkaniu podsumowano działalność
„Hodrolu” w 2014 roku. Uczestnicy zapoznali
się ze sprawozdaniami z pracy Zarządu i Rady
Nadzorczej oraz ze sprawozdaniem finansowym spółdzielni. Następnie w głosowaniu
udzielili absolutorium Zarządowi. Mimo trudności i zawirowań na rynku wieprzowiny, przy
mało atrakcyjnych cenach skupu – Spółdzielnia uzyskała dodatni wynik finansowy wypracowując niewielki zysk.
Członkowie spółdzielni to prawdziwi specjaliści w produkcji żywca wieprzowego. Rekordziści sprzedali ponad 2.000 sztuk a mięsność sięgała ponad 58%. Średnia mięsność dla wszystkich dostawców wyniosła 57,1 %. Odbiorcą żywca są Zakłady Mięsne „Skiba”.

Na uwagę zasługuje fakt wsparcia finansowego ze strony
Spółdzielni na rzecz lokalnej społeczności w postaci dotacji na
zakup sztandaru dla Gimnazjum w Głuchowie, na organizację Dożynek Gminnych w Browinie oraz na organizację konkursu wiedzy
rolniczej w Łubiance.
Podczas zebrania dokonano także zmian
w składzie Rady Nadzorczej. Henryk Śmiałek –
jeden z inicjatorów i założycieli Spółdzielni
„Hodrol” złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego.
Spółdzielnia z siedzibą w Skąpem działa od
1998 roku zrzeszając obecnie 61 udziałowców z terenu pięciu gmin. Główne kierunki jej działalności to
prowadzenie skupu tuczników i rozprowadzanie nawozów oraz
preparatów paszowych. Funkcję Prezesa Zarządu od wielu lat
pełni Stanisław Domański z Bielczyn.
K. Bober

Rolnictwo

SPOTKANIE SZKOLENIOWE
Z NAGRODAMI
Tegoroczne spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla
Rolników z Gminy Chełmża odbyło się w dniu 12.02.br
w Grzywnie, w tłusty czwartek.
Na spotkanie przybyło ponad 150 osób. Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Przewodniczący
Komisji Rady Gminy ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska radny Henryk Fałkowski i Franciszek Krutelewicz – właściciel PHP FRANK w Chełmży.
Informacje przekazane przez specjalistów podczas spotkania,
zapewne wykorzystane zostaną przez rolników w nadchodzącym
sezonie wiosennych upraw.
Wykład na temat racjonalnego nawożenia rzepaku, zbóż i kukurydzy wygłosił dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Najnowsze odmiany rzepaku, pszenicy oraz
roślin strączkowych zaprezentowali Prezes Zarządu Wojciech Błaszczak oraz Marek Luty z firmy Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Rolnicy mieli okazję zapoznać się z ofertami handlowymi przygotowanymi na najbliższy sezon upraw przez firmy związane z branżą rolniczą. Uczestnicy spotkania zapoznali się z nowościami wprowadzonymi na rynku sprzedaży środków ochrony roślin, nawozów,
czy sprzętów rolniczych. Poinformowano o możliwości skorzystania
z Karty Rabatowej Młodego Rolnika (dot. rolników
w wieku do 40 lat). Karta rabatowa będzie upoważniała rolników do zniżkowych zakupów i usług
w punktach, które przyłączą się do programu.
Partnerami Gminy Chełmża w przygotowaniu Karty
Młodego Rolnika będzie grupa prywatnych przedsiębiorców oferujący zniżki na swoje usługi.
Na zakończenie spotkania rozlosowano nagrody
ufundowane przez sponsorów. Do rolników trafiło
piętnaście nagród rzeczowych ufundowanych m.in.
przez: firmę Bayer CropScience, dwa bony towarowe na zakup nawozu w PHP FRANK w Chełmży,
bon na zakup materiału siewnego Hodowli Roślin

Strzelce Sp. z o.o., Bank BS Brodnica Oddział w Chełmży, Bank
BGŻ w Chełmży, Bank PKO S.A. w Chełmży i firma Impuls.
Nagrodę główną w postaci kosiarki z napędem ufundowała
firma ABT MOTOR z Chełmży. Właścicielem kosiarki został Pan
Marek Bas z Witkowa.
Organizatorzy dziękują za współpracę Sponsorom i Rolnikom,
którzy po raz kolejny licznie uczestniczyli w spotkaniu.

B. Kozłowska Foto J. Błaszczyk
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Informacje o przetargach

Z działalności OSP

GMINA SZUKA
WYKONAWCÓW

DRUHOWIE PODSUMOWUJĄ
2014 ROK

1. 20.02.2015r. upłynął termin składania ofert

w ogłoszonym przetargu na „Budowę świetlicy
wiejskiej w Witkowie.”
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Przetarg został rozstrzygnięty i wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o z Chełmży z ceną brutto wynoszącą 332.100,00 zł oraz zaoferowanym okresem rękojmi wynoszącym 5 lat.
2. 27.02.2015r. został ogłoszony przetarg na organizację

placów zabaw w ramach projektu pn. „Modernizujemy oddziały przedszkolne w Gminie Chełmża”.
Termin składania ofert zaplanowano na dzień 16.03.2015r.
Z uwagi na zapytania do ogłoszonego przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 18.03.2015r.
3. 6.03.2015r. został ogłoszony przetarg na „Modernizację

oddziałów przedszkolnych w Gminie Chełmża”.
Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części i obejmuje dostawę asortymentu stanowiącego dostosowanie pomieszczeń np. umywalek, misek ustępowych, luster, podajników
do mydła oraz na ręczniki papierowe i inne. Pozostałe dwie części
obejmują wyposażenie oddziałów przedszkolnych w m.in. sprzęt
elektryczny, sprzęt ICT, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły
plastyczne, meble oraz inny asortyment.
Realizacja zadań związanych z modernizacją oddziałów przedszkolnych współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Okres zimowych miesięcy to czas na zebrania
sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Na terenie Gminy Chełmża funkcjonuje osiem jednostek OSP –
Skąpe, Kończewice, Kuczwały, Zelgno, Grzegorz, Świętosław, Szerokopas i Zajączkowo. W odstępach tygodniowych zbierają się druhny
i druhowie poszczególnych jednostek, aby podsumować działalność
swoich jednostek w 2014 roku. Przedstawiane jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz podejmowane są uchwały o udzieleniu
absolutorium władzom poszczególnych jednostek. Omawiane są też
plany na kolejny rok działalności a także często przyjmowani nowi
członkowie.
W zebraniach uczestniczą przedstawiciele władz gminnych OSP,
oraz przedstawiciele straży zawodowej – z JRG PSP z Chełmży. Jest to
dobra okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy zawodowcami, a
ochotnikami i do omówienia bieżących problemów funkcjonowania
poszczególnych jednostek. Jednostki OSP nie tylko zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom i chronią przed zagrożeniami, ale również
K.Bober
wspierają organizację wielu gminnych uroczystości.

Anna Feeser-Bering

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie
życzy Sołtys sołectwa Nawra Marek Śmietana

Album z opisaną historią
Organizatorzy dostawiali rozkładane
krzesła, tak wielu gości przybyło do
Muzeum Etnograficznego w Toruniu
na wieczór autorski z Feliksem
Stolkowskim, prezentującym świeżo
wydaną przez Etnomuzeum książkę
„Nawra z tamtych lat”.
Bardzo licznie przybyli potomkowie nawrzańskich Sczanieckich, pojawili się także
przedstawiciele Łubieńskich, Slaskich, Skarżyńskich, Mellinów…
Po raz kolejny zadziałał magizm Nawry, sprowadzając zauroczonych nią, nawet z odległych zakątków kraju.

W KLIMACIE NAWRY
Autor, oprócz skrótowo opowiedzianej
historii książki, przygotował kilka „smaczków”, niekoniecznie rozwiniętych w książce.
Nie zabrakło głosów na fali wspomnieniowej, a po dyskusji ustawiła się długa kolejka
czekających (nierzadko z kilkoma egzemplarzami pod pachą) na autorską dedykację.
Feliks Stolkowski zapytany co planuje po
„Nawrze…”, przypomniał, że w roku 2008,
dla Nawry przerwał pracę nad majątkiem Pluskowęsy, do której
właśnie wrócił. Oczekujemy więc z niecierpliwością na kolejną taką
fot. i tekst Żaneta Karwat
książkę!
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Organizacje pozarządowe

ZACZYNAJĄ OD-NOVA
Mamy w naszej gminie kolejną organizację pozarządową.
Z końcem lutego br. odbyło się spotkanie założycielskie
Koła Kobiet Aktywnych ,,OD-NOVA”.
Organizację do życia powołała grupa mieszkanek Bielczyn,
które zamierzają uczynić coś nowego dla swojej wsi. Na zebraniu
założycielskim wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Przewodnicząca – Katarzyna Lewandowska, Z-ca Przewodniczącej – Katarzyna Gołaszewska, Sekretarz – Anna Stepnowska - Zwierowicz, Skarbnik – Grażyna Brzana, Członek – Kamila
Stepnowska. Powołano również Komisję Rewizyjną: Przewodnicząca – Jolanta Targosz i Członkowie Komisji – Aleksandra
Pacholec i Violetta Szyszka.
Głównym celem nowo powstałej organizacji ma być poprawa
wizerunku wsi poprzez aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez gminę, a także wykorzystanie walorów miejscowości i jej promocja. Panie mają wiele planów: „Pomysłów jest
właściwie tyle, że nie starczyłoby nam dni w roku, aby je zrealizować. Dlatego musimy skupić się na kilku z nich i zrealizować je
dobrze od początku do końca. Na pewno chcemy, aby w naszej
wsi w końcu coś się działo dla wszystkich” – mówi Przewodnicząca Katarzyna Lewandowska.
Chociaż organizacja działa od niedawna, to ma już na swoim
koncie zabawę karnawałową – bal przebierańców dla dorosłych,
który jak oceniają organizatorki wypadł super. „Mieszkańcom spodobał się nasz pomysł, podeszli do niego z uśmiechem, a stroje
były przeróżne” – nie kryje zadowolenia Katarzyna Lewandowska.
Panie zamierzają także dbać o swoją i koleżanek kondycję. Raz
w tygodniu, w środy, w miejscowej świetlicy odbywają się zajęcia fitness. Jest też coś dla dzieci – w każdy czwartek mogą one
brać udział w lekcjach tańca.

Bielczyńskie Koło Kobiet Aktywnych było również organizatorem
spotknia z okazji Dnia Kobiet. „No cóż, pozostaje mi tylko życzyć sobie i koleżankom z Koła wytrwałości i zapału do działania” – dodaje
Przewodnicząca Koła Katarzyna Lewandowska.
Do udziału w spotkaniu założycielskim panie zaprosiły Prezes
Stowarzyszenia Homo homini Stanisławę Stasieczek, która udzieliła
informacji na temat funkcjonowania takiej organizacji i podzieliła się
z paniami swoimi dotychczasowym doświadczeniem w obszarze
prowadzenia i działania takiej organizacji. „Stawiamy sobie na wzór
organizacje z doświadczeniem, od których możemy się uczyć. Wskazówki, których udzieliła nam Pani Stanisława, potraktujemy jako
cenne uwagi niezbędne do rozwoju naszego Koła” – dodaje Katarzyna Lewandowska.
Pierwsze posiedzenie zakończono wspólną fotografią członków
Koła Kobiet Aktywnych ,,OD-NOVA”.
KO

GOSPODARKA – INWESTYCJE
Inwestycje w Gminie

MURY PNĄ SIĘ DO GÓRY
Przy Szkole Podstawowej w Zelgnie trwa budowa
nowoczesnej sali gimnastycznej.

Roboty ogólnobudowlane obejmują dobudowę do istniejącego
budynku szkoły sali gimnastycznej o wymiarach 32,84m x 23,74m z zapleczem sanitarno – szatniowym i powierzchni całkowitej 1089,39 m2.

Obiekt będzie gotowy pod koniec lipca 2016 roku. Inwestycja
kosztować będzie dokładnie 2.408.890 zł. Na tę inwestycję
mieszkańcy Zelgna i okolic czekali wiele lat. Ich cierpliwość została nagrodzona już w ubiegłym roku, kiedy rozpoczęła się budowa obiektu. Obecnie wznoszone są mury przyszłej sali gimnastycznej przylegającej do szkoły. Najbardziej czasochłonnymi
pracami będzie wykonanie dachu i całego wnętrza.

Trwa budowa murów przyszłej sali sportowej.

Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu Gminy Chełmża
i środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
K. Orłowska

Obecne otoczenie budynku szkoły już niebawem uzupełni nowa sala sportowa,
która z istniejącym boiskiem stanowić będzie nowoczesny kompleks sportowy.
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PODZIĘKOWANIA Z SZEROKOPASU
Mieszkańcy Szerokopasu bardzo dziękują ekipie remontowej pod
kierunkiem panów Marka Kaczmarczyka i Krzysztofa Makowieckiego
za przywrócenie możliwości ogrzewania świetlicy.
Dziękujemy za doradztwo i błyskawiczne wykonanie zadania. Ekipa
znowu pokazała „kawał dobrej roboty”!

DZIEJE SIĘ W GMINIE
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Zabawa w Zelgnie

WSPOMINAMY KARNAWAŁ
Tuż przed feriami uczniowie szkoły w Zelgnie bawili się
podczas zorganizowanych aż trzech bali karnawałowych,
w tym dla klas młodszych, starszych i dla przedszkolaków.
Na zabawę karnawałową czekają zawsze wszyscy uczniowie, ale
przede wszystkim dziewczynki – wszystkie królewny, księżniczki,
wróżki... Ale chłopcy wcale nie byli gorsi: batmani, piraci, króle,
wojownicy... .Zabawa była przednia – gry, zabawy, tańce, konkursy...
. Oczywiście musieli być wybrani, KRÓL I KRÓLOWA takiego balu.
Sala się bawi – klasy IV – VI

W balu przedszkolaka uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych SP Zelgno
oraz z gminnych Punktów Przedszkolnych „Małymi krokami w wielki świat”

MYŚLIWI
I RATOWNICY
DZIECIOM

KO, Foto nadesłane

Królowa i Król balu wybrani
spośród klas I-III

Ferie 2015

Tegoroczne ferie zimowe
umożliwiły dzieciom z Grzywny
zaznajomienie się z myślistwem
oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
Panowie Mirosław i Mieczysław Kufel
z wielką pasją opowiadali o zachowaniu dzikich zwierząt, prezentowali trofea i sprzęt, w jaki wyposażeni są myśliwi. Na zakończenie
spotkania dla wszystkich uczestników zostało przygotowane ognisko
oraz kiełbaski.
Kolejnego dnia zajęć dzieci poznały zasady udzielania pierwszej
pomocy. Panowie Wojtek i Tomek Michalscy rzeczowo przekazywali
wiedzę, którą nasze dzieci mogą wykorzystać w praktyce.
Podczas przerw w zajęciach każdego dnia czekał na dzieci słodki
poczęstunek.
Organizatorami zajęć byli: Radni Gminni z Grzywny, członkowie
Rady Sołeckiej J. Przybysz i K. Kozłowski, Szkoła Podstawowa oraz
M.Trzpil
biblioteka z p. Emilią Chojnacką.

TO BYŁ UDANY WYJAZD
Zimowisko w Kościelisku było głównie związane z jazdą
na nartach i snowboardem.
„Przez pięć dni pobytu mieliśmy
zorganizowane lekcje nauki z instruktorami. Dzięki wyjazdowi miałam
okazję nauczyć się jazdy na nartach.
Byliśmy także na Gubałówce oraz na
Krupówkach. A na koniec zimowiska
odwiedziliśmy Aquapark w Zakopanem. Jestem bardzo zadowolona
z wyjazdu i atrakcji jakie nam zapewniono podczas zimowiska w Kościelisku” – opowiedziała po powrocie Weronika Plewa.
Ciepłych, pełnych nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła i radosnych chwil
przy wielkanocnym stole
mieszkańcom Mirakowa, Morczyn
i Kiełbasina
życzy
Radna Gminy Chełmża Magdalena Kopik
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Wieści z bibliotek

FERIE, FERIE I PO FERIACH
Podczas ferii zimowych biblioteki w Zelgnie, Skąpem, Grzywnie
i Głuchowie nie pozwoliły dzieciom się nudzić. Głównymi
atrakcjami wszystkich bibliotek były: wspólny wyjazd do kina
Cinema City do Torunia na film „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”
i udział w warsztatach teatralnych w bibliotece w Zelgnie,
który prowadziła Pani Edyta Łukaszewicz-Lisowska,
aktorka Teatru Baj Pomorski w Toruniu.
Biblioteka w Zelgnie zorganizowała dzień z teatrzykiem, karaoke, naukę
tańca, głośne czytanie, konkursy plastyczne. Był również dzień kulinarny,
dzieci zrobiły wówczas pyszne babeczki. Poza tym biblioteka zorganizowała
questing po bibliotece. Dzieci tworzyły własne książeczki na temat: jak
spędzamy czas podczas ferii.
Biblioteka w Skąpem zapewniła spędzenie czasu wolnego pośród książek i zabaw. Atrakcji było całe mnóstwo: głośne czytanie bajek i baśni, zajęcia plastyczne, konkurs plastyczny pt. „Pejzaż zimowy”, zajęcia kulinarne,
„zimowa rewia mody”, projekcja bajki „Kraina lodu”.
Biblioteka w Głuchowie przeprowadziła ferie pod hasłem „My się zimy nie
boimy, w bibliotece się bawimy”. Oferowano: seans filmowy i bajkowy, głośne
czytanie, były rozgrywki sportowe, turniej gry w piłkarzyki, dzieci samodzielnie tworzyły kwiatki z krepowiny. Biblioteka gościła komendanta Straży Gminnej, który poprowadził dla dzieci i ich Rodziców zajęcia o bezpieczeństwie.
Na koniec ferii zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie
w mojej miejscowości podczas ferii”, który zwyciężyła Julia Grabarek.
Biblioteka w Grzywnie prowadziła ferie pod hasłem: „Ferie bez nudy”.
Zaoferowano spotkanie grupy tanecznej, warsztaty „Pierwsza pomoc” prowadzone przez ratownika medycznego, spotkanie z myśliwymi i wspólne
ognisko. Dzieci spędzały miło czas grając w planszowe gry. Na zakończenie
Patrz także str.7
każdy otrzymał słodki poczęstunek.
Opr. Iwona Majewska

Biblioteka w Głuchowie dziękuje Panu Wojciechowi Rosińskiemu
za udostępnienie świetlicy szkolnej, Panu Grzegorzowi Stramkowi
za poprowadzenie spotkania na temat bezpieczeństwa, Panu
Bartłomiejowi Kamińskiemu za ubezpieczenie dzieci na wyjazdy
do kina oraz na warsztaty teatralne do Zelgna.
Biblioteka w Zelgnie dziękuje Radnej Gminy Chełmża Pani
Stanisławie Stasieczek za udzielenie wsparcia finansowego.
Biblioteka w Grzywnie dziękuje Radnym i Radzie Sołeckiej
z Grzywny za pomoc w zorganizowaniu ferii.
Dziękujemy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża za
sfinansowanie autokaru do kina.

LEKCJE W BIBLIOTECE
Tuż po feriach w bibliotece w Grzywnie
zorganizowano dla dzieci ciekawe
zajęcia. Mali goście opuszczali
bibliotekę zadowoleni i uśmiechnięci.
Tematem lekcji dla uczniów z klasy „O” były
„zwiastuny wiosny”. Wraz z wychowawczynią
p. T Mika wysłuchały one opowiadania pt.
„Pierwsze ptaki” i wiersza „Skowronek”.
Następnie opowiadały o zaobserwowanych
podczas spaceru „zwiastunach wiosny”.
8

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Kolejnego dnia do biblioteki przybyli uczniowie z kl. Ib z SP Kończewice
z swoją wychowawczynią p. Ewą
Czarnecką. Celem spotkania były
lektury, dawniej i dzisiaj zalecane dla
pierwszaków. Dzieci przywiozły do
biblioteki pluszowego gawrona, który
wspólnie z nimi przejrzał półkę z lekturami. Panie odczytały dzieciom fragmenty lektur. Następnie swoje umiejętności czytelnicze prezentowały
dzieci.
E. Chojnacka
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Cikusiowe kluby

Z ŻYCZENIAMI
DLA BABCI I DZIADKA
23 i 24 stycznia br. był czasem szczególnym, bo właśnie
w tych dniach dzieci z Klubu Malucha „Cikusie”
w Skąpem i w Głuchowie gościły Babcie i Dziadków.
Każda grupa maluchów przygotowała część artystyczną.
Dziadkowie mogli zobaczyć jak występują ich wnuczęta, ale i nie
tylko... Występy nagrodzono gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką dla naszych gości były własnoręcznie wykonane
„Butelki Różności”.
Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami
domowego wypieku.
Agata Jeziorska-Duchna
Dziękuję wszystkim rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życiawiosny
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
szczerze życzy
Wszystkim mieszkańcom Nawry i Bogusławek
Radna Gminy Chełmża Dorota Kurdynowska

Zelgno – „Chcemy być razem” po raz 14 !
Tradycyjnie, jak co roku Szkoła
Podstawowa w Zelgnie zaprosiła
niepełnosprawne dzieci, dorosłych
oraz osoby samotne z gminy Chełmża
na spotkanie w ramach programu
„Chcemy być razem”.
To już 14 spotkanie, ale tym razem
niezwykle słodkie za sprawą Tłustego
Czwartku. Wśród gości nie zabrakło Wójta
Gminy Chełmża p. Jacka Czarneckiego,
przedstawicieli Rady Gminy, księży parafii Dźwierzno oraz
przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mimo, że na dworze było chłodno i nieprzyjemnie, u nas
panowała gorąca atmosfera. A może to zbliżające się Święto
Zakochanych sprawiło, że wszyscy mieliśmy rozgrzane serca.
Walentynkowa dekoracja szkoły już od początku
wprowadziła wszystkich w wyjątkowy nastrój. A przygotowany przez uczniów i nauczycieli program artystyczny nie zawiódł, dostarczając wiele radości i uśmiechu.
Teatrzyk szkolny Zelinki rozśmieszył nas do łez przedstawiając zabawne scenki rodzajowe nawiązujące do
Tłustego Czwartku i Święta Zakochanych. Świetną zabawę
zapewnił szkolny chór Da Capo, który zaprezentował
utwory muzyki rozrywkowej. A zespół taneczny Figielek
wykonał mistrzowski popis tańców współczesnych. Jak na
Tłusty Czwartek przystało nie obyło się bez pączków
przygotowanych przez nasze kucharki. Dwadzieścia z nich
kryło niespodziankę – małego migdałka, który gwaranM.Biedrzycka
tował słodką nagrodę.

TŁUSTO,
SŁODKO
I
MIŁOŚNIE

Wszystkim uczestnikom tegorocznego spotkania nie
brakowało dobrego humoru, a czas upływał niezwykle szybko.
Kolejne spotkanie za rok, a wraz z nim niezwykłe emocje, szczery
uśmiech, uścisk dłoni, wzruszenie…
Czekamy na Was!

GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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Blues w Drzonówku

KONCERTOWA WIOSNA NADCIĄGA
Już od marca w naszej gminie zaczęło budzić się
koncertowe życie. Kończy się zima bez zimy,
ale wiosna i lato powinny być piękne..
Więcej o zespole na www.kasachorych.com

Warto już teraz planować wyjścia koncertowe, bo nie tylko
piękna pogoda nas do tego zachęca. Koncertowe wrażenia
szykują się niesamowite.
Pierwszy wiosenny koncert AUTSAJDER BAR w Drzonówku
odbył się już 14 marca z udziałem szantowego zespołu KEJA 71.
Kolejne muzyczne wydarzenie, także w AUTSAJDER BAR to
koncert z udziałem KASY CHORYCH, legendy polskiego blues-rocka
zaplanowany na 5 kwietnia br. Wstęp na koncert jest wolny.
Organizatorami koncertów są Wójt Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki i AUTSAJDER BAR w Drzonówku.

Na razie to początek z listy tegorocznych koncertów w naszej
gminie. Liczymy, że jeszcze inni wykonawcy zechcą nam zagrać
podczas planowanych imprez. Na pewno o tym w swoim czasie
poinformujemy. Wystarczy śledzić informacje pojawiające się na
naszej stronie lub zaglądać na gminnego facebooka.
KO

Zalesie dla śmiałków

WIELKIE MORSOWANIE
28 lutego 2015 roku w Ośrodku Wypoczynkowym
w Zalesiu odbyło się wielkie morsowanie. W imprezie
uczestniczyły kluby morsów z Torunia, Włocławka,
Wąbrzeźna, Płocka, nowo powstała grupa morsów
z Gminy Chełmża i inni miłośnicy lodowatej kąpieli.
Niektórzy uczestnicy imprezy po raz pierwszy doświadczyli tej
ekstremalnej przyjemności. Poza kąpielą organizatorzy zapewnili
wiele innych atrakcji, między innymi – konkursy z nagrodami, testy
sprawnościowe, ognisko z kiełbaskami i bardzo bogate zaplecze
kulinarne. Organizatorami byli: Wójt Gminy Chełmża, Toruński Klub
Ł. Kowalski
Morsów i Morsy Gminy Chełmża.

Grupa miłośników morsowania dziękuje za wspólną zabawę i zaprasza
do Zalesia w każdą sobotę – zapewniamy niezapomniane doznania.

Z okazji Świąt Wielkanocnych serdeczne życzenia Wesołego Alleluja,
bogatego zająca, smacznego jajka, miłych spotkań
w gronie najbliższych przy wspólnym stole
oraz mokrego poniedziałku
wszystkim mieszkańcom Bielczyn i Windaka
składa Radna Danuta Powaszyńska

Sport

TERMINARZ ROZGRYWEK
RUNDY WIOSENNEJ PIŁKI NOŻNEJ
rok
2015

klasa A – Cyklon Kończewice

21.03 Cyklon Kończewice – Kasztelan Papowo B.
28.03. Cyklon Kończewice – LZS Bobrowo
04.04. Węgrowianka Węgrowo – Cyklon Kończewice
11.04 Cyklon Kończewice – LZS Świedziebni
18.04. KP WOJOWNIK WABCZ – Cyklon Kończewice
25.04 Cyklon Kończewice – Victoria Lisewo KS
02.05. Gwiazda - J.B Catering Starogród - Cyklon K
09.05. Cyklon Kończewice – Radzynianka Radzyń Ch.
16.05. Start Toruń – Cyklon Kończewice
23.05. Cyklon Kończewice – LKS Pomowiec Kijewo K.
30.05. Stal Grudziądz – Cyklon Kończewice
–
06.06.
07.06. Cyklon Kończewice – Unislavia Unisław
14.06. ISKRA CIECHOCIN – Cyklon Kończewic
21.06
–
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klasa B – Sokół GRZYWNA
–
–
–
SOKÓŁ GRZYWNA – NIEDŹWIEDZIE TORUŃ
Victoria Czernikowo – SOKÓŁ GRZYWNA
SOKÓŁ GRZYWNA – Sparta Łubianka
SOKÓŁ RUSTICO LUBICZ – SOKÓŁ GRZYWNA
SOKÓŁ GRZYWNA – Zamek Zamek Bierzgłowski
Opatrunki Toruń – SOKÓŁ GRZYWNA
SOKÓŁ GRZYWNA – Ogniwo Zegartowice
LZS Steklin – SOKÓŁ GRZYWNA
SOKÓŁ GRZYWNA – Wisła - Hacom Pędzewo

–
–
ORZEŁ GŁOGOWO – SOKÓŁ GRZYWNA

Dzieląc się jajkiem,
w te piękne Święta,
życzmy sobie samych radości.
Niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech u Was gości.
Najserdeczniejsze życzenia z okazji
Świąt Wielkanocnych
Druhnom i Druhom z Gminy
składa
Prezes Gminnego Zarządu
ZOSP RP w Chełmży
dh Franciszek Piróg

DZIEJE SIĘ W GMINIE

MARZEC’ 2015

Gminny Dzień Kobiet

OPERETKOWE PRZEBOJE W PREZENCIE
„Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Nie kochać w taką noc
to grzech” czy „Amigos para sempre” – m.in. te piosenki
miały okazję usłyszeć panie biorące
udział w Gminnym Dniu Kobiet w Głuchowie.

Koncert zgromadził liczne grono słuchaczek i miłośniczek przebojów muzyki filmowej, rewiowej i operetkowej. Zaprezentowane przeboje łączy jedno: wszystkie opowiadają o meandrach miłości – o radościach, rozterkach, bądź smutkach związanych z sercowymi namiętnościami. Na scenie w prawie godzinnym koncercie wystąpili artyści muzycy: Mariusz Żelazek, Robert Rychlicki,
Marcin Ziemka (perkusja, kontrabast, fortepian) oraz soliści –
Grażyna Nita i Dominik Sierzputowski.
Z bukietem wyjatkowych życzeń dla pań dołączyli obecni na
koncercie panowie: organizator spotkania Wójt Jacek Czarnecki,
Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański, Radny Powiatu
Toruńskiego Łukasz Kowalski, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
dh Franciszek Piróg i Dyrektor Gimnazjum w Głuchowie Wojciech
Rosiński. Tradycyjnie już swoją obecnością to doroczne święto
pań w Gminie Chełmża zaszczycili panowie: Poseł na Sejm RP
Janusz Dzięcioł i ppłk Edward Kaniecki z toruńskiego CSAiU.

Dzień Kobiet miał w tym roku szczególne znaczenie. 25 lat
temu została uchwalona ustawa o samorządzie terytorialnym,
która przywróciła władzę lokalną. Nasza gmina stała się odrębną, samodzielną wspólnotą samorządową, o czym zresztą
wspomniał organizator spotkania, Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
„8 marca, tak historia chciała, uchwalono piękną ustawę dla
Małych Ojczyzn. Bez pań te nasze Małe Ojczyzny byłyby mizerne.
Mam zaszczyt podziękować paniom za wspólną pracę na rzecz
naszego samorządu” – powiedział do uczestniczek spotkania
Wójt. Mieszkanki gminy w większości, to aktywne osoby zrzeszone w wielu organizacjach społecznych, pracujące w Radach
Sołeckich, w Radzie Gminy, w instytucjach i placówkach gminnych, w samorządzie. Sprawy gminy nie są im na co dzień obojętne. Poza tym, na rzecz naszego samorządu pracują także
panie, nie będące mieszkankami gminy, ale chętnie pomagające przy wielu wydarzeniach, inicjatywach i dzielące się ciekawymi pomysłami. „Jesteście z nami, począwszy od sadzenia
kwiatów, a kończąc na organizacji Dnia Dziecka i Dnia Seniora.
Dziękuję Wam za to wspólne bycie razem, w tej wielkiej rodzinie”
– kontynuował Wójt Czarnecki. Muzyczne wydarzenie zakończyło spotkanie pań i panów przy kawie i cieście.

Nad organizacją i przebiegiem spotkania czuwała Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża Justyna Błaszczyk,
a o przygotowanie i wystrój sali zadbało Gimnazjum w Głuchowie pod kier. p. Darii Bogdanowicz.
Żeby Wielkanoc w tym roku,
przyszła z sukcesem u boku.
Aby żyło się Wam zdrowo,
prywatnie i zawodowo.
Wielu, wielu chwil radosnych
i cudownej, ciepłej wiosny
dla mieszkańców sołectwa Zelgno
życzy
Sołtys i Rada Sołecka
Z okazji Świąt Wielkanocnych
mieszkańcom Gminy Chełmża oraz
wszystkim naszym drogim Czytelnikom
najlepsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt.
składa Redakcja KURENDY

WESOŁEGO ALLELUJA !

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie
dla mieszkańców Liznowa, Zelgna B.,
Witkowa i Zelgna
śle Radna St. Stasieczek

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam Mieszkańcom Pluskowęs i Zalesia
wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Radny Gminy Chełmża Henryk Fałkowski
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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NAJGŁOŚNIEJSZE MIEJSCE GMINY CHEŁMŻA

AUTSJADER BAR
oraz

OGŁOSZENIE
Wezmę w dzierżawę
grunty orne 1600/ha lub łąki 900/ha.
tel.535391896

WÓJT GMINY JACEK CZARNECKI

ZAPRASZAJĄ!

WSZYSTKO O WIOŚNIE

KONKURS PLASTYCZNY
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Ponad 35

Godziny otwarcia bibliotek
WTOREK
PONIEDZIAŁEK
9.00-17.00
Zelgno
9.00-17.00
9.00-17.00
Grzywna
7.30-15.30
13.00-17.00
Skąpe
10.00-14.00
13.00-17.00
Głuchowo 10.00-14.00

ŚRODA
9.00-17.00
7.30-15.30
10.00-14.00
10.00-14.00

PIĄTEK
CZWARTEK
9.00-17.00 10.00-18.00
7.30-15.30 7.30-18.30
10.00-14.00 14.00-18.00
13.00-17.00 14.00-18.00

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża zaprasza do udziału w wiosennym
konkursie plastycznym. Konkurs ma charakter gminny i kierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Udział w konkursie wezmą prace plastyczne związane
tematycznie z hasłem konkursu.
Prace należy dostarczyć w terminie do
30.04.2015 roku do siedziby Organizatora
na adres: Brąchnówko 18, 87- 140 Chełmża
lub do Bibliotek Gminnych (Zelgno, Skąpe,
Głuchowo, Grzywna).
Podsumowanie, ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród odbędzie się 15 maja br.,
podczas „Święta Niezapominajki”
w Kiełbasinie.
W każdej z kategorii zostaną przyznane
trzy nagrody za I, II, III miejsce w konkursie
oraz trzy wyróżnienia.
Poza tym wszyscy uczestnicy zostaną
nagrodzeni upominkami.

Zapraszamy do udziału!
Szczegóły konkursu:
regulamin i karta zgłoszenia dostępne na:
www.gminachelmza.pl/Aktualnosci
lub u organizatora konkursu

GAZETA GMINY CHEŁMŻA, ul. Wodna 2, 87-100 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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