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JUBILEUSZE Patrz str. 2

Patrz str. 2

W tym roku nie zabraknie najważniejszych wydarzeń promocyjnych  w Gminie Chełmża. 
W	kalendarzu	pojawiły	 się	 również	kulturalne	nowości.	Dotychczasowy	Karnawałowy	Zlot	KGW	
Gminy	Chełmża	przybiera	zupełnie	nową	formułę	–		zastąpi	go	Babski	Piknik	KGW	w	stylu	country.	
Z	pierwszymi	wydarzeniami	w	Nawrze	startuje	Kujawsko	–	Pomorskie	Centrum	Dziedzictwa.		
                                                                                                                                                                      Patrz str.2

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z dofi-
nansowania obsługi księgowej swojej firmy. 
Do�inansowanie	przewidziane	jest	w	okresie	01	stycznia	–	31	grudnia	br.	Wniosek	o	do�inansowanie	
musi	zostać	złożony	w	roku	rozpoczęcia	działalności.	Przedsiębiorca	zakwali�ikowany	do	pomocy	
otrzyma	ją	w	postaci	do�inansowania	obsługi	księgowej	w	kwocie	nie	większej	niż	150,00	zł	brutto	
miesięcznie.		                                                                                                                                             Patrz str. 4

Rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 
podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się 
zgodnie z przyjętymi harmonogramem i kryteriami w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Rodzice	dzieci	obecnie	uczęszczających	do	punktów	przedszkolnych	lub	oddziałów	przedszkolnych	
zorganizowanych	 w	 szkole	 podstawowej	 składali	 deklarację	 o	 kontynuowaniu	 wychowania	
przedszkolnego	 na	 rok	 szkolny	 2022/2023	 w	 punktach	 przedszkolnych	 lub	 szkołach	 podsta-
wowych,	do	których	uczęszczają	ich	dzieci	w	terminie	od	14	lutego	br.	do	25	lutego	br.

REKRUTACJA	W	SZKOŁACH

KALENDARZ	GMINY	2022'

BONUS	DLA	PRZEDSIĘBIORCY

K. Orłowska 

FINAŁ	WOŚPPatrz str. 9
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Statystyka

Nie	 zabraknie	 również	 nowości.	 Dotychczasowy	 Karnawa-
łowy	Zlot	KGW	Gminy	Chełmża	przybiera	nową	 formułę	pikni-
kową	–	zastąpi	go	Babski	Piknik	KGW	w	stylu	country.	Wyda-
rzenie	z	pewnością	ściągnie	do	Grzegorza	gminne	Koła	Gospodyń	
Wiejskich.	 Z	 pierwszymi	 wydarzeniami	 w	 Nawrze	 startuje	
Kujawsko	 –	 Pomorskie	 Centrum	Dziedzictwa,	 które	w	 czerwcu	
na	 terenie	 zespołu	 pałacowo	 –	 parkowego	 proponuje	 koncert	
Chopin	en	Vacances.		

Do	 oferty	 dochodzą	 także	 inne	 wydarzenia	 o	 charakterze	
kulturalnym	 i	 okolicznościowym	 jak	wakacyjna	 akcja	 „Wakacje	
z	kulturą”	czy	też	gminne	obchody	święta	patrona	strażaków.	
A	w	sołectwach	odbędą	się	tradycyjne,	lokalne	imprezy.	W	ofercie	
także	imprezy	o	charakterze	sportowo	–	rekreacyjnym.	Na	pewno	
będzie	powtórka	z	ubiegłego	roku	Mistrzostw	w	Badmintonie	
CUP	 Kończewice	 i	 Akcja	 sportowa	 BIEGAMY	 razem	 z	 BIEL-
CZYNAMI.	 Miłośników	 czynnej	 rekreacji	 zaprosimy	 do	 udziału	
w	 systematycznych	 wycieczkach	 pieszych	 i	 rowerowych	 po	
nowych	trasach	w	gminie.	

Wydarzeniem	o	charakterze	ponadgminnym	mają	zamiar	stać	
się	zawody	spinningowe	o	Puchar	Wójta	Gminy	Chełmża,	które	
po	raz	drugi	zorganizują	wspólnie	PZW	Okręg	Toruń	i	Przyjaciele	
Jeziora	Chełmżyńskiego.	

Mieszkańcy	 gminy	 na	 pewno	 będą	 spotykać	 się	 podczas	
imprez	jubileuszowych	 tzw.	urodzinowych	gminnych	instytucji	
i	 organizacji.	 Między	 innymi	 swoje	 30-te	 urodziny	 zamierza	
świętować	piłkarski	Klub	Sportowy	Gminy	Chełmża	CYKLON.	

Organizatorzy	dołożą	wszelkich	starań,	aby	to,	co	zaplanowane	
zrealizować	 i	 trzymać	 się	 harmonogramu.	 Jednak	ważne	 są	 tutaj	
czas	i	realia,	w	których	od	dwóch	lat	żyjemy.	Wszystkie	aktualizacje	
terminów	na	bieżąco	będą	publikowane	w	 internetowym	serwisie	
gminnym	 oraz	 w	 serwisach	 internetowych	 gminnych	 i	 instytucji	
kultury	oraz	w	lokalnej	prasie.	

Kalendarz	wydarzeń	kulturalnych	i	sportowych	udostęp-
niony	zostanie	w	marcowym	numerze	KURENDY.

	MUZYKA			ZABAWA			SPORT K. Orłowska

K. Orłowska

Gminna	Spółka	Wodna	w	Chełmży
-	wyczyszczono	6.858	mb	rowów
-	usunięto	36	awarii
-	wyczyszczono	462	studnie	melioracyjne
-	zakupiono	i	wymieniono	kręgi	i	pokrywy	
			

KGW	–	25,	w	tym	9	zarejestrowanych	KR	KGW	

ROK	2021	W	LICZBACH	–	cd

Liczba	projektów	w	programie	Działaj	Lokalnie	–	4
Wartość	łączna	projektów	w	programie	
Działaj	Lokalnie	–	18.350,00	zł

Ilość	środków	przekazanych	na	organizacje		
–	91.000,00	zł

Stowarzyszenia	z	KRS	–	3
UKS	–	1	

OSP	–	8

Organizacje	pozarządowe

W tym roku nie zabraknie największych i najważniejszych 
wydarzeń promocyjnych w Gminie Chełmża: kultowych 
Dożynek Gminnych i pleneru rzeźbiarskiego, stosunkowo 
młodego, ale bardzo widowiskowego. Dożynki Gminne 
odbędą się 27 sierpnia w Sołectwie Windak . 

Gminny kalendarz

POTRZEBNA	POMOC	!
Po ostatnich wichurach w Gminie Chełmża wielkie licze-
nie strat i organizowanie pomocy poszkodowanym.

Szkody w gminie

																								u	21	gospodarzy
-	ściągalność	składek	bieżących	–	99%
-	ściągalność	składek	zaległych	–	84%
-	ilość	spraw	skierowanych	do	Starosty	–	12
-	ilość	spraw	skierowanych	do	sądu	–	19

JUBILEUSZE	W	GMINIE	CHEŁMŻA	2022'

10	–	lecia	Wodkan	Sp.	z	o.o.
15	–	lecie	CIK	Gminy	Chełmża
25	–	lecie	Gazety	Gminy	Chełmża	KURENDA
30	–	lecie	KSGCh	CYKLON
95	–	lecie	OSP	Kończewice

Zakład	Usług	Komunalnych

K. Orłowska

www.gminachelmza.pl/aktualności

W	pierwszej	kolejności	tym,	którzy	jej	najbardziej	potrze-
bują.	Najbardziej	 poszkodowaną	miejscowością	 okazały	
się	Kuczwały	i	ich	mieszkańcy.	Nie	oznacza	to	jednak,	że	strat	
nie	ma	w	innych	rejonach	gminy.	W	dniach	16-22.02.br	gminne	
jednostki	OSP		odnotowały	28	wyjazdów	do	różnych	zdarzeń:	
uszkodzone	dachy	budynków	mieszkalnych	i	gospodarczych,	
zerwane	 dachy,	 połamane	 i	 powyrywane	 drzewa	 blokujące	
drogi,	zagrażające	budynkom	mieszkalnym.

Na	rzecz	najbardziej	poszkodowanej	rodziny	w	Kuczwałach,	
która	 straciła	 całkowicie	 dach	 nad	 głową,	 prowadzona	 jest	
zbiórka	na	portalu	ZRZUTKA.PL	 Inicjatorem	zbiórki	 jest	OSP	
Kuczwały.	 Ponieważ	potrzeby	 są	 ciągle	duże	 specjalne	konto	
utworzyła	Gmina	Chełmża	–	wpłaty	można	dokonywać	na	ra-
chunek	o	numerze:
piskiem	„STOP	WICHUROM	–	Pomagamy	poszkodowanym”.

Gminny	Zespół	Zarządzania	Kryzysowego,	któremu	prze-
wodniczy	Wójt	Gminy	Jacek	Czarnecki,	powołał	Komisję	ds.	
szacowania	strat.

Szkody	powstałe	w	wyniku	wichur	mieszkańcy	mogą	
zgłaszać	do	Urzędu	Gminy	Chełmża	pisemnie	 lub	 telefo-
nicznie.	Zgłoszenia	pisemnego	należy	dokonać	w	Biurze	Ob-
sługi	Interesanta	Urzędu	Gminy	Chełmża	ul.	Wodna	2,	Chełmża,	
(druk	zgłoszenia	dostępny	na	
lub	w	UG);	zgłoszenia	telefoniczne	przyjmowane	są	pod	nume-
rami:	56	675-60-76	lub	56	675-60-77.	

Każde	zgłoszenie	jest	podstawą	podjęcia	prac	przez	Gminną	
Komisję	ds.	szacowania	szkód	oraz	do	podjęcia	dalszych	czyn-
ności	przez	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej.	

Ważną	 rolę	 podczas	 zabezpieczania	 mienia	 i	 likwidacji	
szkód	po	wichurze	odegrali	strażacy	-	ochotnicy	z	gminy.	Stanęli	
jak	zawsze	na	wysokości	zadania.	Wykazali	się	pełną	gotowoś-
cią	i	zdecydowaniem	w	podejmowanych	działaniach.	Z	pomocą	
poszkodowanym	 pospieszyli	 także	 pracownicy	 gminnej	 bry-
gady	budowlanej.	Cały	czas	do	dyspozycji	poszkodowanych	są	
wyznaczeni	pracownicy	Urzędu	Gminy	i	pracownicy	Gminnego	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej.	Pomoc	rodzinie	okazała	przy	po-
rządkowaniu	szkód	również	jedna	z	prywatnych	�irm.

94	1020	1462	0000	7702	0393	3702 z	do-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gminachelmza.pl%2Faktualno%C5%9Bci%3Ffbclid%3DIwAR1qw-4JKqwvUouRdVab5e1qXbY1XBFyUGTqq0OSTnmf7PBn0vOPlxkyNFo&h=AT1pOX1pCoDEONWbP-8jEiQ5-Qy4RUyeDWV6o2PCwMAayrJt5SyJDdGDcCREsbHoiU84rQKwmI0bSaxTJwEXDmxo6gSfYvRvME8nCtQkt86LivzQKsftd-3bTdG0FQ7EtDp3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OCWJKWViJerBQpPO7Gs_GljUyxm4hXPh8Ug9Ym5ZRw_0-i_j9etyslEFjjmP0eF68PngXyIW4V18J7gkbhtfgMIihsbS9450qmdoqP3PAAN8KxnSyHqiuS5PinJsk53jMD7X6ibJBPe2pmC5dLvmUZ4E3PZcxKjavxNjw1uB-Pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gminachelmza.pl%2Faktualno%C5%9Bci%3Ffbclid%3DIwAR1qw-4JKqwvUouRdVab5e1qXbY1XBFyUGTqq0OSTnmf7PBn0vOPlxkyNFo&h=AT1pOX1pCoDEONWbP-8jEiQ5-Qy4RUyeDWV6o2PCwMAayrJt5SyJDdGDcCREsbHoiU84rQKwmI0bSaxTJwEXDmxo6gSfYvRvME8nCtQkt86LivzQKsftd-3bTdG0FQ7EtDp3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OCWJKWViJerBQpPO7Gs_GljUyxm4hXPh8Ug9Ym5ZRw_0-i_j9etyslEFjjmP0eF68PngXyIW4V18J7gkbhtfgMIihsbS9450qmdoqP3PAAN8KxnSyHqiuS5PinJsk53jMD7X6ibJBPe2pmC5dLvmUZ4E3PZcxKjavxNjw1uB-Pg


Jednak	aby	otrzymać	takie	odznaczenia	należy	złożyć	do	Urzę-
du	Gminy	 Chełmża	 wniosek	 o	 nadanie	medali.	Wniosek	mogą	
złożyć	 sami	 Jubilaci	 lub	w	 ich	 imieniu,	 osoby	 bliskie	 np.	 dzieci,	
wnuczęta.	Do	wniosku	potrzebne	są	 	podstawowe	dane	małżon-
ków	(PESEL,	imiona	i	nazwiska,	nazwiska	rodowe,	data	ślubu	i	adres	
zameldowania).	O	odznaczenie	mogą	się	ubiegać	wyłącznie	oby-
watele	Polski.

Gotowy	wniosek	natychmiast	zostaje	przesłany	do	Wojewody	
Kujawsko	 –	 Pomorskiego,	 który	 z	 kolei	 wnioskuje	 o	 nadanie	
odznaczeń	do	Prezydenta	RP.	

Niestety	taka	procedura	trwa	nawet	kilka	miesięcy.	Dlatego	nie-
zwykle	istotne	jest,	aby	z	wnioskiem	o	nadanie	medali	do	Urzędu	
Gminy	wystąpić	jak	najszybciej,	jednak	nie	szybciej,	niż	sześć	mie-
sięcy	przed	rocznicą	ślubu.	Pod	uwagę	brana	jest	data	zawarcia	
związku	małżeńskiego	w	Urzędzie	Stanu	Cywilnego.	

Serdecznie	 zapraszamy	 zainteresowane	 pary	 do	 składania	
wniosków	o	w/w	odznaczenie.	W	2022	r.	jubileusz	taki	obchodzą	
23	pary	z	gminy,	z	czego	do	tej	pory	wnioski	o	medale	złożyły	tylko	
4	pary.	
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LUTY’ 2022SPRAWY SAMORZĄDOWE

Samorząd gminny

WSZYSTKO	ZGODNIE	Z	PLANEM

Plan	prac	Rady	Gminy	za-
kłada	 odbycie	 jednej	 sesji	
zwyczajnej	 raz	 w	 miesiącu.	
Jeżeli	 zaistnieje	konieczność,	
radni	 mogą	 odbywać	 sesje	
nadzwyczajne.	 Jak	 na	 razie	
sesje	 odbywać	 się	 będą	 w	
trybie	zdalnym.	Marcowy	po-
rządek	 obrad	 zawiera	 spra-
wozdania	z	realizacji	Roczne-
go	 Programu	Współpracy	 w	 2021	 r.	 z	 organizacjami	 poza-
rządowymi	oraz	 innymi	podmiotami	prowadzącymi	działal-
ność	 pożytku	publicznego,	 sprawozdanie	Kierownika	Gmin-
nego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	z	realizacji	zadań	w	zakresie	
pomocy	społecznej	w	2021	r.	i	sprawozdanie	z	realizacji	Gmin-
nego	Programu	Przeciwdziałania	Przemocy	w	rodzinie	oraz	
O�iar	Przemocy	w	rodzinie	na	terenie	Gminy	Chełmża.	Rad-
nym	przedłożone	zostaną	także	informacje	dotyczące	funkcjo-
nowania	Gminnej	Spółki	Wodnej	i	z	działalności	Izby	Rolniczej.

Transmisje	 z	 obrad	 sesji	 i	 zapisy	 obrad	 dostępne	 są	 pod	
adresem:

Radni z naszej gminy popracują w roku bieżącym według 
przyjętego podczas styczniowej sesji Planu Pracy Rady 
Gminy Chełmża w 2022 r. 

K. Orłowska 

www.bip.gminachelmza.pl/6561,rada-gminy-chelmza Szkoły gminne

Obecnie,	czas	związany	z	pandemią	koronawirusa,	to	na	pewno	
czas	trudny	dla	uczniów	i	nauczycieli,	pracowników	obsługi	i	ro-
dziców,	kiedy	wszyscy	muszą	dostosować	się	ściśle	do	określonych	
procedur	 i	 obostrzeń.	 Szkoła	 jest	 przecież	 miejscem	 nauki,	 na-
wiązywania	nowych	znajomości,	kształtowania	umysłu,	rozwija-
nia	wyobraźni.	A	jej	obiekty	powinny	temu	służyć	i	być	przyjazne	
dzieciom	 i	 młodzieży.	 Niestety	 pandemia	 niektóre	 z	 procesów	
nauczania	 i	 wychowania	 uczniów	 oraz	 działalności	 placówek	
oświatowych	hamuje	lub	zatrzymuje.

Roboczą	wizytę	Wójt	Jacek	Czarnecki	złożył	między	innymi	
Dyrektor	SP	Zelgno	Beacie	Zając.	Szkoła	w	Zelgnie	przygotowuje	
się	na	przeprowadzenie	inwestycji	w	swoim	obiekcie.	Przebudo-
wie	i	zmianie	w	sposobie	użytkowania	ulegnie	dawna	sala	gimna-
styczna,	na	bazie	której	powstaną	dwie	dodatkowe	sale	klasowe.	
Nowe	klasy	dostępne	będą	w	przyszłym	nowym	roku	szkolnym.	
Wykonawcą	przebudowy,	której	koszt	wyniesie	niecałe	403	tys.	zł,	
jest	�irma	KP	Budownictwo	Sp.	z	o.o.	z	Torunia.	Dzięki	inwestycji	
od	nowego	roku	szkolnego	nauczanie	odbywać	się	będzie	wyłącz-
nie	w	budynkach	szkoły	w	Zelgnie.	Szkoła	nie	będzie	już	musiała	
korzystać	z	obiektów	szkolnych	w	Pluskowęsach.

Wójt Gminy Jacek Czarnecki odbywa zaplanowane wizyty 
w gminnych szkołach. Celem wizyt jest zapoznanie się z bieżą-
cą działalnością placówek, przedyskutowanie spraw dotyczą-
cych ich funkcjonowania i bieżących potrzeb. 

CZAS	WIZYT

K. Orłowska

Serdecznie dziękujemy gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

za dofinansowanie zajęć w ramach innowacji „Od zabawy 

do precyzji”. Dzięki Państwa wsparciu zajęcia przeprowa-

dzone dla dzieci stały się atrakcyjne i wzbudziły wiele 

zainteresowania.                   Anna Kordowska, Maja Olszewska

PODZIĘKOWANIE

ZŁÓŻ	WNIOSEK
Pary małżeńskie, które doczekały się pięćdziesiątej rocznicy 
ślubu, tzw. Złotych Godów mogą zostać odznaczeni przez Pre-
zydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubileusz ślubu

Ewa Skonieczna
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Lokalny biznes

Społeczeństwo

ODWIEDZINY	W	FIRMIE

BLISKA	POMOC

W	 tym	 miejscu	 stworzyła	 dla	 swojej	 działalności	 zupełnie	
nową	zagospodarowa-
ną	 przestrzeń.	 Nowe	
obiekty	 �irmy	 to	 dos-
konała	wizytówka	nie	
tylko	 dla	 samej	 miej-
scowości,	 ale	 przede	
wszystkim	 dla	 Gminy	
Chełmża.	

TERKAN	Sp.	z	o.o.	
Sp.	k.	działa	na	rynku	

technologii	bezwykopowych.	Firma	świadczy	usługi	z	zakresu	
Inżynierii	S�rodowiska.	TERKAN	to	�irma	idąca	z	duchem	czasu	
bazująca	na	najnowszych	technologiach	dostępnych	na	rynku.

	Z	właścicielami	�irmy	spotkał	się	Wójt	Gminy	Jacek	Czar-
necki.	Właściciele	zapoznali	swojego	gościa	z	nowym	obiektem	
�irmy	 i	 z	prowadzoną	obecnie	działalnością	usługową	 �irmy.	
Lokalni	 przedsiębiorcy	 stanowią	 jedno	 z	 kluczowych	 ogniw	
działalności	gminnego	samorządu.	

Do	 rządowego	 programu	 „Opieka	 wytchnieniowa”	 Gmina	
Chełmża	przystępuje	po	raz	pierwszy.	Koszt	jego	realizacji	sięgnie	
ponad	146	tys.	zł,	ale	całość	�inansowana	będzie	z	Państwowego	
Funduszu	Celowego	w	ramach	Funduszu	Solidarnościowego.	

Program	ma	na	celu	odciążenie	członków	rodzin	lub	opieku-
nów	 sprawujących	 bezpośrednia	 opiekę	 nad	 dziećmi	 z	 orzecze-
niem	o	niepełnosprawności.	W	praktyce	oznacza	to	wsparcie	w	co-
dziennych	obowiązkach	 lub	zapewnienie	czasowego	zastępstwa.	
Dla	osób	sprawujących	opiekę	jest	to	inicjatywa,	dzięki	której	będą	
miały	nieco	więcej	wolnego	czasu,	a	 ten	można	wykorzystać	na	
odpoczynek	i	regenerację	lub	załatwienie	niezbędnych	spraw.	

Uczestnikom	przysługiwać	 będzie	 do	 20	 godzin	miesięcznie,	
czyli	maksymalnie	 240	 godzin	 rocznie.	 Usługi	w	 ramach	 opieki	
wytchnieniowej	realizowane	będą	w	miejscu	zamieszkania	osoby	
niepełnosprawnej.	Wsparciem	zostanie	objętych	10	rodzin	zakwa-
li�ikowanych	do	Programu	na	podstawie	zgłoszeń.	Osoby	te	muszą	
spełniać	kryteria,	czyli	sprawować	opiekę	nad	osobą	z	orzeczeniem	
o	 znacznym	 stopniu	 niepełnosprawności	 lub	 dzieckiem	 z	 orze-
czeniem	o	niepełnosprawności.	Udział	w	programie	jest	bezpłatny.

Drugi	z	projektów	GOPS-u	to	program	„Asystent	osobisty	
osoby	niepełnosprawnej”.	Gmina	drugi	raz	uczestniczy	w	tym	
Programie.	Koszty,	 czyli	 kwotę	260	 tys.	 zł	 również	w	 całości	
pokrywa	 Fundusz	 Solidarnościowy.	 Asystenci	mają	 pomagać	
w	wykonywaniu	codziennych	czynności,	wychodzeniu	z	domu,	
załatwianiu	spraw	w	urzędzie,	bądź	 też,	w	przypadku	dzieci,	
dotarciu	do	szkoły	i	powrotu.	

Kto	będzie	mógł	skorzystać	z	pomocy	asystenta?	Program	
kierowany	jest	do	dwóch	grup:	osób	z	orzeczeniem	o	niepeł-
nosprawności	w	stopniu	znacznym,	umiarkowanym	lub	innym,	
równoważnym,	a	także	dzieci	do	16	lat,	również	z	orzeczeniem	
o	 niepełnosprawności.	 Wsparcie	 asystenta	 jest	 bezpłatne.	
Do	uczestnictwa	w	programie	przewidziano	10	osób.	Na	każde-
go	z	uczestników	przysługuje	limit	godzin	między	360	a	840	
rocznie,	w	zależności	od	stopnia	niepełnosprawności.	

Dzięki	 asystentom	 osoby	 z	 niepełnosprawnościami	
mogą	uniknąć	izolacji	i	wykluczenia	społecznego,	mogą	po	
prostu	uzyskać	pomoc	w	codziennych	czynnościach.	

Doświadczenia	z	poprzedniej	edycji	Programu	udowadnia-
ją	 wagę	 roli	 asystentów	 dla	 osób	 z	 niepełnosprawnościami.	
Dzięki	 programowi	 mogli	 podtrzymać	 relacje	 międzyludzkie	
i	sprawniej	funkcjonować.	Oba	projekty	są	dużym	wsparciem	
dla	osób	z	niepełnosprawnościami,	a	także	ich	opiekunów.	

To	kolejne	projekty,	w	które	angażuje	się	nasza	gmina	oraz	
Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	i	nie	jedyne	w	tym	roku.

FIRMA TERKAN Sp. z o.o. Sp. k. swoją siedzibę po-
nad półtora roku temu ulokowała w miejscowości 
Grzegorz, na zakupionym terenie po dawnym KR. 

Gmina Chełmża otrzymała dwa kolejne dofinansowania na 
realizację projektów społecznych. Ich realizacją zajmie się 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. Jeden z pro-
jektów dotyczy opieki wytchnieniowej, a drugi – asystenta 
osoby niepełnosprawnej. Skorzystają osoby z niepełnospraw-
nością oraz ich opiekunowie. Ponad 400 tys. zł – to łączna 
kwota tych dwóch projektów.

K. Orłowska 

K. Orłowska 

Od lewej Krzysztof Twardowski (właściciel firmy), Wójt Gminy Chełmża 
Jacek Czarnecki, Mirosław Kufel (właściciel firmy). 

Przedsiębiorcy

Do�inansowanie	 obsługi	 księgowej	 obejmuje	 osoby,	 które	
w	okresie	od	1	stycznia	do	31	grudnia	br.	rozpoczęły	prowadzenie	
działalności	gospodarczej	na	podstawie	wpisu	do	Centralnej	Ewi-
dencji	i	Informacji	o	Działalności	Gospodarczej,	dla	której	główne	
miejsce	 jej	 wykonywania	 zlokalizowane	 jest	 na	 terenie	 Gminy	
Chełmża.	Przedsiębiorca	musi	być	płatnikiem	podatku	od	nieru-
chomości	od	gruntów	lub	budynków	związanych	lub	zajętych	na	
prowadzenie	działalności	gospodarczej	na	terenie	Gminy	Chełmża	
(dopuszczalne	 jest	 również	 opłacanie	 w/w	 podatku	 przez	

właściciela	nieruchomości,	na	której	prowadzona	jest	działal-
ność	gospodarcza).	Wniosek	o	do�inansowanie	musi	zostać	zło-
żony	w	roku	rozpoczęcia	działalności.

Przedsiębiorca	zakwali�ikowany	do	pomocy	otrzymuje	 ją	
w	 postaci	 do�inansowania	 obsługi	 księgowej	 w	 kwocie	 nie	
większej	niż	150,00	zł	brutto	miesięcznie,	przez	okres	maksy-
malnie	12	miesięcy.	Całkowita	maksymalna	kwota	pomocy	
dla	przedsiębiorcy	wynosi	1.800,00	zł	brutto.

Aby	skorzystać	ze	wsparcia	należy	złożyć	odpowiedni	
wniosek	 w	 Urzędzie	 Gminy	 Chełmża	 –	 Biuro	 Obsługi	
Interesanta.	Druki	wniosków	dostępne	są	w	w/w	miejscu	
oraz	na	stronie	internetowej

Nabór	wniosków	będzie	realizowany	do	momentu	wyko-
rzystania	 kwoty	 przeznaczonej	 w	 budżecie	 Gminy	 Chełmża	
na	do�inansowanie	obsługi	księgowej.									

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospo-
darczej? Skorzystaj z dofinansowania obsługi 
księgowej swojej firmy.

DOFINANSOWANIE	
DLA	POCZĄTKUJĄCYCH

www.gminachelmza.pl

 Lucyna Wójcik
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Rusza przebudowa sześciu dróg gminnych i wewnętrznych 
w miejscowościach: Kończewice, Liznowo, Brąchnówko, No-
wa Chełmża, Dźwierzno, Zalesie. Umowy z wykonawcami 
zostały podpisane. 

Inwestycje 2022'

DROGI	DO	PRZEBUDOWYWIZUALIZACJA	WSI

K. Orłowska

Łączny	koszt	inwestycji		wyniesie		835	tys.	zł.	Drogi	mają	być	
gotowe	do	czerwca	br.	Ten	projekt	drogowy	zasilą	środki	z	Rządo-
wego	Funduszu	Inwestycji	Lokalnych.	

W	Gminie	Chełmża	każdy	rok	przynosi	kolejne	kilometry	dróg	
i	ciągów	pieszych.	Od	kilku	lat	władze	samorządowe	konsekwent-
nie	inwestują	w	bezpieczeństwo	drogowe.	Podejmowane	działania	
są	kompleksowe	i	prowadzone	według	wyznaczonych	standardów.		
Przykładem	tego	jest	dwuletni	projekt	pn.	„Poprawa	bezpieczeń-
stwa	 na	 drogach	 publicznych	 na	 terenie	 Gminy	 Chełmża	 2021-
2022”.	Ten	projekt	docelowo	zakłada	modernizacje	i	przebudowy	
22	odcinków	drogowych	(9,7	km	dróg),	budowę	prawie	3	km	chod-
ników,	budowę	oświetlenia	w	10	lokalIzacjach	w	gminie	(254	lam-
py),	przejścia	dla	pieszych	w	4	lokalizacjach.

Na	przebudowach	i	budowach	nowych	chodników	dróg	zysku-
ją	 piesi	 i	 kierowcy.	 Mieszkańcy	 gminy	mogą	 coraz	 częściej	 po-
ruszać	 się	 po	 estetycznych	 i	 oświetlonych	 chodnikach.	 Bezpie-
czeństwo	wszystkich	uczestników	ruchu	drogowego	na	obszarze	
Gminy	Chełmża	poprawi	się	w	znaczący	sposób.

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na prze-
budowę drogi gminnej nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża.
Inwestycja realizowana będzie w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie 

z warunkami Polskiego Ładu podpisanie umów z wykonawcami nastąpi 
po otrzymaniu promesy inwestycyjnej dotyczącej finansowania w/w 
zadania z programu Rządowego Fundusz Polski Ład: program Inwe-
stycji Strategicznych.

Zadanie	 planowane	 jest	 do	 realizacji	 w	 ciągu	 6	 miesięcy.	
Obejmie	 przebudowę	 drogi	 w	m.	 Nowa	 Chełmża	 oraz	 budowę	
chodnika	w	m.	Nowa	Chełmża.	Zamówienie	podzielone	zostało	na	
dwie	części	w	ramach	których,	jako	najkorzystniejszych	wybrano	
wykonawców:
	 	 	Drogę	przebuduje	Zakład	Drogowo-Budowlany	Rogowo	Sp.	
z	o.o.	spółka	komandytowa,	Rogowo	23,	za	510.558,21	zł	brutto.
				Chodnik	wybuduje	PBD	Sp.	z	o.o.	Toruń	za	502.296,95	zł	brutto.		

Kolejnym planowanym do realizacji w ramach w/w funduszu za-
daniem jest  budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gmina. 
Został	 dokonany	 wybór	 najkorzystniejszej	 oferty	 na	 kwotę	

1.175.442,43	zł	złożonej	przez	�irmę	IL-MAR	Marcin	BARTCZAK	
z	siedzibą	w	Osięcinach.	

Zadanie	planowane	jest	do	realizacji	w	ciągu	8	miesięcy.

Stanowią	one	rodzaj	drogowskazu	dla	turystów	przejeżdża-
jących	przez	gminę	 i	 są	podpowiedzią	wielu	 ciekawych	 tras,	
miejsc	i	obiektów	gminnych.

Takie	 tablice	 zewnętrzne	 z	mapą	 są	 szansą	 na	 promocję	
miejscowości	 i	 gminy	 oraz	 na	 zainteresowanie	 przyjezdnych	
wybranym	elementem	lokalnej	rzeczywistości.

Do	tego	jeszcze	wiata,	jaka	stanęła	na	terenie	rekreacyjnym	
w	centrum	Pluskowęs	i	śmiało	można	już	mówić,	że	wieś	goto-
wa	jest	do	nadchodzącego	sezonu	turystycznego.

Tablice informacyjne w miejscowości Pluskowęsy, to ko-
lejne z tablic, które pojawiły się na terenie Gminy Chełmża. 

Anna Feeser-Bering

WYBIERAMY	WYKONAWCÓW
Czas inwestycji

11 lutego br podpisano umowę z wykonawcą KP Budowni-
ctwo Sp. z o.o. z Torunia za 402.700,95 zł bru�o.
Zostanie	wykonana	przebudowa	i	zmiana	sposobu	użytko-

wania	istniejącej	sali	gimnastycznej	na	dwie	sale	klasowe	w	SP	
w	m.	Zelgno.	Realizację	zadania	przewidziano	do	lipca	br.		

Upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na bu-
dowę chodników w m. Zajączkowo i Głuchowo. 
Zadanie	 podzielono	 na	 dwie	 części	 dot.	 poszczególnych	

chodników.	W	części	pierwszej	złożono	5	ofert,	w	części	dru-
giej	wpłynęły	dwie	oferty.	Obecnie	trwa	badanie	i	ocena	ofert.

Z początkiem lutego ogłoszono postępowanie na przebu-
dowę dróg gminnych nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża 
i nr 100529 C w miejscowości Kuczwały (centrum) plano-
wanych do finansowania przy udziale środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 
Termin	składania	ofert	upłynął	18	lutego	br.	Obecnie	trwa	

badanie	i	ocena	ofert.
Zostało ogłoszone postępowanie na termomodernizację 
budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie.
	Składanie	ofert	wyznaczono	na	dzień	25.02.2022	r.				 

Tegoroczna inwestycja na drodze Nowa Chełmża – Witkowo pozwoli 
na kontynuację budowy nawierzchni asfaltowej na ostatnim z jej odcinków.

INWESTYCJE
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Organizowanie ferii w bibliotekach gminnych stało się 
coroczną tradycją.

DLA	KAŻDEGO	COŚ	CIEKAWEGO
GŁUCHOWO	–	SKĄPE	–	ZELGNO

W	bieżącym	roku	dzieci	w	wieku	5-13	lat	mogły	ciekawie	spędzić	wolny	
czas.	 Od	 24	 do	 28	 stycznia	 w	 bibliotece	 w	 Skąpem,	 Głuchowie	 i	 Zelgnie	
odbywały	się	zajęcia,	w	których	każdy	uczestnik	mógł	znaleźć	dla	siebie	coś	
interesującego.	 Zajęcia	 były	 bardzo	 dobrze	 zaplanowane.	 Wszystkie	
spotkania	były	wypełnione	zabawą,	o	którą	w	ferie	właśnie	chodzi.	

Podczas	 ferii	dzieci	uczestniczyły:	w	warsztatach	teatralnych	z	 teatrem	
Mag-Mowcy,	 w	 kreatywnych	 warsztatach	 z	 Darimacją,	 gdzie	 wykonywały	
przepiękne	 kolczyki,	 zawieszki	 czy	 breloczki,	 w	 warsztatach	 kulinarnych,	
gdzie	 wypiekały	 mini	 pączki	 i	 faworki.	 Z	 kolei	 podczas	 warsztatów	 plas-
tycznych	z	instruktorką	CIK-u	Agnieszką	Denderz	powstały	piękne	świecące	
obrazy.	W	ofercie	znalazły	się	także	zajęcia	sportowo	–	animacyjne,	wyjazdy	
do	Torunia	do	kina	Cinema	City	na	przezabawną,	animowaną	komedię	„Sing	
2”	oraz	do	Centrum	Rozrywki	Kinder	Park.	Ponadto	uczestnicy	zajęć	feryjnych	
w	bibliotece	w	Zelgnie,	podczas	warsztatów	kreatywnych,	wykonali	ledowe	
lampki	nocne	ze	słoików	i	wzięli	udział	w	warsztatach	krawieckich,	efektem	
których	były	śliczne	bałwanki.	

Dzieci	odwiedziły	także	remizę	strażacką	w	Zelgnie,	po	której		oprowadził	
ich	prezes	dh	Anatol	Wiercioch,	sekretarz	dh	Roman	Tatarewicz,	a	dh	Sławo-
mira	S� liwka	przeprowadziła	krótkie	szkolenie	udzielania	pierwszej	pomocy.	

LUTY’ 2022 DZIEJE SIĘ W GMINIE

Dziękujemy	wszystkim	dzieciom	za	udział	w	zajęciach.	Mamy	nadzieję,	
że	sprawiły	Wam	wiele	radości	i	już	dziś	zapraszamy	do	udziału	w	kolejnych,	
organizowanych	przez	biblioteki	gminne	wydarzeniach.	

Pragniemy	podziękować	wszystkim	osobom,	które	włączyły	się	w	organi-
zację	akcji	„Ferie	zimowe	z	biblioteką	2022”.	Szczególne	podziękowania	kie-
rujemy	do	Sołtys	Głuchowa	i	Radnej	Gminy	Chełmża	Żanety	Talarek,	Sołtysa	
Skąpego	 i	 Radnego	 Gminy	 Chełmża	 Adama	 Galusa,	 KGW	 Głuchowo,	 KGW	
Zelgno	oraz	dla	pań:	Haliny	Kuligowskiej,	Marii	Burchardt,	Czesławy	Zych,	
Wiesławy	Wierzbowskiej	i	Barbary	Tymuła.

Ferie z kulturą

 Ilona Witkowska
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WYPOCZYNEK	W	DŹWIERZNIE

Przy pomocy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy 
Chełmża i Rady Sołeckiej Sołectwa Grzywna, miejscowa 
biblioteka zorganizowała ferie zimowe dla dzieci.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża na zaproszenie 
Radnej Patrycji Dejewskiej, zorga-

nizowało w Dźwierznie w świetlicy wiejskiej akcję ani-
macyjną dla dzieci i młodzieży. 

ATRAKCYJNE	FERIE	
W	GRZYWNIE

W	programie	 nie	 zabrakło	 kon-
kursów	z	nagrodami,	zabaw	grupo-
wych,	 warsztatów	 rękodzielniczych	
i	pysznego	poczęstunku.	Ferie	zimo-
we	to	czas	odpoczynku,	dobrej	zaba-
wy	i	inno-wacyjnych	warsztatów.	

Podczas	tegorocznych	ferii	aż	80	
dzieci	z	naszej	gminy	wzięło	udział	
w	zajęciach	plastycznych	pt.	„S�wie-
cące	obrazy”.	Uczestnicy	z	pomocą	
instruktora	CIK	pokolorowali	i	po-
malowali	 wyjątkowe	 kolorowanki,	
które	świecą	nocą.	Dzięki	talentom	
dzieci	 i	 zastosowaniu	specjalnych	 farb,	powstały	niesamowite	
obrazy,	które	dały	wszystkim	ogromną	radość	i	super	efekty! 

Podczas	 spotkań	 w	 świetlicy	 wiejskiej	 dzieci	 także	 wzięły	
udział	 w	 warsztatach	 z	 malowania	 świecących	 obrazów	 oraz	
malowania	obrazów	brokatem.	Dzieci	uczestniczyły	w	wycieczce	
do	cinema	city	na	�ilm	„Sing	2”.	

W	 kolejnych	 dniach	 dzieci	 mogły	 oglądać	 pokaz	 cyrkowy	
w	wykonaniu	klauna	Pablo.	Było	żonglowanie	piłkami	i	macze-
tami,	pokazy	magii,	sztuczki.	

Kolejną	ofertą	był	spektakl	teatralny	w	wykonaniu	teatru	„Mag-
mowcy”	o	Bałwanim	Serduszku	i	udział	w	warsztatach	teatralnych.	

Podczas	ferii	dzieci	otrzymywały	słodkie	łakocie,	a	w	 	ostat-
nim	dniu	spotkań,	raczyli	się	pizzą.

Agnieszka Denderz,  Instruktor CIK Gminy Chełmża

Milena Kozłowska

Ferie z kulturą
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Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” kolejnym pa-
rom małżeńskim z naszej gminy z okazji 50 rocznicy ślubu 
przyznał Prezydent Rrzeczypospolitej Polski na wniosek 
Wójta Gminy Chełmża. 

50	LAT	RAZEM
Jubileusze mieszkańców

Nasi	Jubilaci	są	wzorem	i	dają	piękny	przykład	dla	młodych	
pokoleń	wstępujących	w	związek	małżeński.

W	zaszczytnym	gronie	Dostojnych	Jubilatów,	uhonorowa-
nych	 odznaczeniem	 znaleźli	 się	 państwo:	 Teresa	 i	 Henryk	
Paczkowscy,	Bożena	 i	 Gerard	 Sałatowscy,	Krystyna	 i	 Sta-
nisław	Kamińscy.

Medale	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie,	w	imieniu	Prezy-
denta	RP	wręczył	Czcigodnym	Jubilatom	obecnym	na	zorgani-
zowanym	9	lutego	br.	spotkaniu	w	Kończewicach,	Wójt	Gminy	
Jacek	Czarnecki.	Jubilaci	zostali	z	tej	okazji	obdarowani	listami	
gratulacyjnymi,	kwiatami	i	okolicznościowymi	upominkami.		

Spotkanie	z	Jubilatami	odbyło	się	w	dostojnej	i	pełnej	wzru-
szeń	atmosferze,	w	obecności	przybyłych	rodzin.	Jednym	z	ele-
mentów	uroczystości	było	wzajemne	podziękowanie	małżon-
ków	 –	 Dziękuję	 ci,	 że	 nasze	 małżeństwo	 było	 zgodne,	
szczęśliwe	i	trwałe.

Kilka	 słów	 do	 dostojnych	 jubilatów	 skierował	Wójt	 Jacek	
Czarnecki	–	Cieszę	się,	że	mogę	z	Państwem	brać	udział	w	tym	
pięknym	jubileuszu.	Jestem	z	Państwa	bardzo	dumny,	że	potra-
�iliście	wytrwać	tyle	lat	razem,	a	to	nie	jest	łatwe,	a	niektórym	
nawet	nie	jest	dane	świętować	ten	jubileusz	–	podkreślił.	

Jubilaci	pytani	o	 receptę	na	długoletnie	 i	 zgodne	małżeń-
stwo,	z	cech	dobrego	związku	wymieniali:	wcale	nie	unikanie	
kłótni,	 które	 i	 tak	powinny	dać	 zgodę,	wspólne	 zrozumienie,	
wybaczenie,	unikanie	wszelkiego	kłamstwa.

K. Orłowska
fot.: K. Orłowska

Przyjaźń	to	taka	piękna	rzecz,	bo	dobrych	Przyjaciół	warto	mieć.
Wszystkim	osobom,	które	spotkałam	w	czasie	swojej	działalności	
jako	Przewodnicząca	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Nawrze	składam	

serdeczne	podziękowanie	za	okazaną	mi	pomoc,	serdeczność	i	przyjaźń.	
22.01.br	złożyłam	rezygnację	z	przewodniczenia	KGW.	Nową	przewodniczącą	

została	p.	Edyta	Nieduża,	a	zastępczynią	–	p.	Renata	Surowiec.	Sekretarzem	Koła	
jest	p.	Maria	Rasmus,	a	Skarbnikiem	p.	Marianna	Rolbiecka.	Moim	Koleżankom	
gratuluję	i	życzę	owocnej	pracy	i	sukcesów.	

DZIĘKUJĘ	I	GRATULUJĘ

Alicja	Glaszka

Mam takie Koleżanki, 
Od dawna zaprzyjaźnione dusze, 
Takie psiapsiółki od serca,
Więc nowych szukać nie muszę.
Były zawsze przy moim boku
I w każdej chwili życia,
Na nich mogłam liczyć,
Bo i łezkę otarły z ukrycia.

Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze

w radości i smutku bez względu
na dobry czy zły los.

Jan Paweł II

Drodzy	Jubilaci	!	Dziękujemy	za	wspaniałe	spotkania	
z	Wami,	a	z	okazji	Waszych	rocznic	 jeszcze	raz	życzymy	
wszelkiej	pomyślności,	wielu	kolejnych	wspólnie	spędzo-
nych	 lat	 w	 zdrowiu,	 szczęściu	 oraz	 wzajemnej	 miłości	
w	otoczeniu	najbliższych.	

Życzymy	Państwu	kolejnych	wspaniałych	Jubileuszy	!

Państwo	 KRYSTYNA	 I	 STANISŁAW	 KAMIŃSCY,	 zam.	
Głuchowo.	W	związek	małżeński	wstąpili	10.07.1972	r.	Mają	trójkę	
dzieci	–	dwóch		synów	i	córkę	oraz	pięcioro	wnucząt.	Pani	Krystyna	
to	od	urodzenia	głuchowianka,	a	pan	Stanisław	pochodzi	z	woje-
wództwa	świętokrzyskiego.																						Jubilaci	nieobecni	na	spotkaniu.

Państwo	 TERESA	 I	 HENRYK	 PACZKOWSCY,	 zam.	
Głuchowo	(Windak).	Data	ślubu	–	28.08.1971	r.
Wspólnie	przez	lata	prowadzili	gospodarstwo	rolne.	Wychowali	
dwójkę	 synów,	 a	 jesień	 życia	 umilają	 im	wnuczęta:	 wnuczki	 –	
Kasia	i	Basia	i	wnukowie	–	Staś	i	Jaś.	Pan	Henryk	przez	lata	za-
angażowany	 był	w	 działalność	 lokalnego	 samorządu.	W	 latach	
1997–2002	pełnił	funkcję	radnego	Gminy	Chełmża,	w	tym	człon-
ka	Zarządu	Gminnego.

Państwo	BOŻENA	I	GERARD	SAŁATOWSCY,	zam.	
Dźwierzno.	Data	ślubu	–	17.	07.1971	r.	Wychowali	pięcioro	
dzieci	–	dwie	córki	 i	 trzech	synów.	Doczekali	się	ośmioro	
wnucząt.	Pani	Bożena	od	urodzenia	zamieszkuje	w	Gminie	
Chełmża,	a	pan	Gerard	sprowadził	się	z	Radzynia	Chełmiń-
skiego.	Pan	Gerard	jest	zaangażowany	w	działalność	gmin-
nego	zespołu	POLSKIE	KWIATY.	Gra	na	bębnach.	Muzyka	to	
jego	życiowa	pasja.
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Mieszkańców naszej gminy 
zagrali tym razem w zale-
siowym WOŚP-ie. Bo tego-
rocznym miejscem w Gmi-
nie Chełmża, w którym 
zagrał 30. Finał WOŚP był 
ośrodek rekreacyjno – wy-
poczynkowy w Zalesiu.

Pomagamy

ZAGRALIŚMY	Z	WOŚP

A	jednym	z	darczyńców	licytacji	WOS�P-u	była	nasza		
Gmina	 Chełmża	 i	 jej	mieszkańcy.	W	 tym	 roku	 o�iaro-
waliśmy	 na	 licytacje	 dziesięć	 ręczników	 kąpielowych	
frotte	z	nazwą	gminy.	

W	 organizację	 włączyły	 się	 również	 gminne	 Koła	
Gospodyń	Wiejskich.	 Panie	 z	 Brąchnówka	 częstowały	
ciepłą	 strawą	 i	 domowymi	 wypiekami	 uczestników	
imprezy,	jednocześnie	tym	sposobem	wspierając	WOS�P,	
a	KGW	Kobiety	Aktywne	OD-NOVA	z	Bielczyn	do	licytacji	
dorzuciły	 osiem	 voucherów	 na	 ciasta,	 które	 nabywcy	
będą	realizowali	bezpośrednio	u	o�iarodawczyń.	

No	i	jeszcze	było	coś	extra	–	butelka	Wina	Wójtowej,	
małżonki	 Wójta	 Gminy	 Chełmża.	 Za	 wino	 własnej	
roboty,	z	ciemnych	winogron	licytujący	do	puszki	WOS�P	
o�iarował	aż	350	zł	!

Swoją	pomoc	w	organizacji	imprezy	zdekla-
rowały	 również	 gminne	 jednostki	 OSP	 z	 Grze-
gorza	i	Zelgna.	Z	kolei	gminna	rekreacyjna	grupa	
POGODA	 z	 chętnymi	uczestnikami	w	dzień	 30.	
Finału	WOS�P	przybyła	w	marszu	nordic	walking	
z	Chełmży	do	Zalesia.	

Organizator	wydarzenia	–	dzierżawca	gmin-
nego	ośrodka	p.	Wojtek	Paliwoda	zadbał	o	cie-

kawe	 atrakcje,	 były	 to	 m.in.:	
KAMIL	CZESZEL	–	GOŚĆ	SPEC-
JALNY	 (wokalista	 –	 Zwycięzca	
Opolskich	Debiutów	 2020	 oraz	
laureat	3	miejsca	programu	TVN	
„Mam	 talent”),	 dla	 odważnych	
wspólna	 kąpiel	 z	 morsami,	
zumba	 dla	 wszystkich,	 foto-
budka,	 gastronomia,	 oczywiś-
cie	 traddycyjnie	 licytacje	 i	kon-
kursy.	 Oprawę	 muzyczną	 za-
pewnili	DJ	Sim.on3	i	FunkDee.	

Celem	 30.	 edycji	 WOŚP	
była	 zbiórka	 funduszy	 na	
diagnostykę	i	leczenie	chorób	
wzroku	u	dzieci.

Zebrano	9.171,60	zł	!

K. OrłowskaRelacja	�ilmowa	z	wydarzenia	na 																zakładkawww.gminachelmza.pl Warto zobaczyć

*

*

*

*

http://www.gminachelmza.pl
http://www.gminachelmza.pl
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Walentynkowa zabawa uczestników z gmin-
nych Klubów seniora nabrała prawdziwych 
rumieńców. 14 lutego odświętnie ubrani 
klubowicze zebrali się na wspólnym święto-
waniu w Pluskowęsach. 

WALENTYNKI	U	SENIORÓW
Seniorzy w Gminie

Ogrom	emocji	wywołały	specjalne	niespodzianki	–	zabawy	
przygotowane	 przez	 animatorkę	 Kamilę	 Olszewską,	 z	 którą	
seniorzy	z	gminnych	Klubów	mają	okazję	już	od	jakiegoś	czasu	
współpracować.	 	Uczestnicy	walentynek	podzieleni	zostali	na	
dwie	grupy.	Obydwa	spotkania	upłynęły	w	miłej	i	serdecznej	
atmosferze	na	rozmowach,	wspólnym	poczęstunku	i	zabawie	
w	rytmach	muzycznych	przebojów.	O	ile	jeszcze	kilka	lat	temu	
starsze	 pokolenie	 ostrożnie	 przyglądało	 się	 celebrowaniu	
miłości	przez	młodych,	to	dziś	seniorzy	przekonują	się	do	tego	
dnia,	 choć	 czasem	 jeszcze	wciąż	 z	 rezerwą.	S�więto	zakocha-
nych	zatacza	więc	coraz	szersze	kręgi,	bo	przecież	okazywanie	
miłości	nikomu	nie	zaszkodzi.

Kluby	seniora	to	miejsca,	w	których	takie	pojęcia	jak	nuda	
czy	samotność	nie	istnieją.	Każda	starsza	osoba	może	spędzić	
tu	czas,	 tym	bardziej,	 że	Kluby	proponują	różnorodne	atrak-
cyjne	zajęcia.	O	tym	zdążyli	się	już	przekonać	niektórzy	miesz-
kańcy	naszej	gminy,	uczestnicząc	w	kolejnych	ich	edycjach.

Kluby	seniora	 to	 również	miejsce	dla	osób	wcale	nieko-
niecznie	samotnych,	także	dla	tych,	którzy	nadal	są	pełni	pasji	
i	zaangażowania.	Każdy	aktywny	senior	znajdzie	tutaj	bogatą	
ofertę	zajęć,	które	zapełnią	mu	wolny	czas.	W	związku	z	tym,	
zachęcamy	 mieszkańców	 gminy	 to	 korzystania	 z	 ich	 oferty,	
która	w	najbliższym	czasie	jeszcze	bardziej	wzmocni	się	zada-
niowo	 i	 tematycznie.	 Ma	w	 tym	 pomóc	 realizacja	 gminnego	
projektu	 „Przystań	seniora”,	właśnie	 tutaj	w	Pluskowęsach.	
Obecnie	trwają	zapisy	chętnych	osób.	To	tutaj	właśnie	powstaje	
miejsce	w	gminie,	które	wypełni	wolny	czas	naszym	seniorom,	
stworzy	im	strefę	spokoju,	wypoczynku,	ale	i	też	rozrywki.

Na	walentynkowym	spotkaniu	nie	zabrakło	Wójta	Gminy	
Jacka	Czarneckiego	i	zaproszonych	gości.	Organizatorem	
spotkania	 był	 Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej,	 który	
przy	udziale	innych	instytucji,	osób	realizuje	gminną	politykę	
senioralną.	

K. Orłowska

Polityka	senioralna	w	Gminie	Chełmża	 to	 jeden	z	prio-
rytetowych	 obszarów	działania	władz	 samorządowych	w	 ob-
liczu	 starzenia	 się	 społeczeństwa.	Zapewnienie	wsparcia	oraz	
włączanie	 seniorów	 do	 głównego	 nurtu	 lokalnego	 życia	
społecznego	to	podstawowe	 	hasła	działań	na	poziomie	lokal-
nym.	 Strategię	 tych	 wszystkich	 dotychczasowych	 działań	
wzmocnić	 mają	 planowane	 kolejne,	 o	 których	 będziemy	 na	
bieżąca	informować	i	zachęcać	w	nich		do	udziału.

LUTY’ 2022 DZIEJE SIĘ W GMINIE
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