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Akcja zimowa
W roku bieżącym zima zaskoczyła nas wszystkich dużymi opadami
śniegu oraz mroźnym wiatrem, który regularnie zasypywał śniegiem większość
dróg na terenie Gminy Chełmża tworząc czasami nawet 2 metrowe zaspy
śnieżne.

W roku bieżącym do dnia 17 stycznia Gmina Chełmża na
odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych wydała z budżetu
ponad 40 tyś. zł.
Usługi odśnieżania podczas tegorocznej akcji zimowej wykonuje
dla Gminy Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża jak i
zewnętrzne jednostki wybrane w ramach przeprowadzonego zapytania
ofertowego tj. Kółko Rolnicze w miejscowości Kuczwały oraz
Przedsiębiorstwo Robót Ekologicznych BIOTOR z miejscowości
Gmina odpowiada za właściwe utrzymanie zimowe dróg i ulic Kończewice oraz dodatkowo po dużych opadach śniegu korzystamy z
gminnych. Przez gminę przebiegają również drogi krajowe, wojewódzkie i pomocy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Bielczyny i F.P.H.U.
powiatowe. Za ich utrzymanie odpowiadają podobnie zarządcy tych dróg. Drogi i EKOLAND ze Skąpego.
ulice gminne odśnieżane są w określonej kolejności uzależnionej od ważności
dla układu komunikacyjnego gminy i tras komunikacji autobusowej. Jakość
odśnieżania zależy również od tego, czy nawierzchnia drogi jest utwardzona,
“Zima, zima ... pada śnieg”
czy też jest to droga gruntowa. Za odśnieżanie chodników i likwidowanie lodu na
chodnikach odpowiadają właściciele lub zarządcy nieruchomości graniczących Zima jeszcze przed nami...
bezpośrednio z chodnikiem. W pozostałych przypadkach odpowiedzialni są za Zawiadomienia w sprawie złych warunków na drogach spowodowanych
przez niekorzystną aurę zimową proszę kierować do Łukasza Kowalskiego
to zarządcy dróg.
pracownika Urzędu Gminy Chełmża telefonicznie pod nr 724 806 840, 609
799 468 lub 056 675 60 76 od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do
godz. 15:00 w pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2.

Tekst i fot. Ł. Kowalski
Fot.K. Orłowska

Samorządowy serwis informacyjny
Sesja RG podsumowująca rok 2009’
Grudniowa XLIX uroczysta Sesja RG podsumowała rok 2009
w Gminie Chełmża. Udział w obradach oprócz Radnych, wzięli
również zaproszeni goście, kierownicy z UG Chełmża, kierownicy
jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji
społecznych, sołtysi i mieszkańcy sołectw.
Tematem obrad było podsumowanie działalności samorządu
gminnego w minionym roku oraz zapoznanie się z działalnością i
ciekawymi przedsięwzięciami jednostek organizacyjnych i organizacji
pozarządowych.
Sesję rozpoczął film stanowiący kompendium ważniejszych zadań
zrealizowanych przez samorząd, wydarzeń i imprez jakie miały miejsce w
Gminie Chełmża w 2009 r. Koniec roku stał się okazją do podsumowań
działalności
sołectw w gminie. Nagrody za wyróżniająca pracę i
zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej na rzecz swoich sołectw
Wójt Gminy Chełmża przyznał sołtysom: Genowefie Nowak - sołtysowi
Zajączkowa, Alicji Glaszka - sołtysowi Nawry i Andrzejowi Kudlińskiemu sołtysowi Brąchnówka.
Doceniona została również dotychczasowa działalność
Pracowni rękodzieła ludowego „MALWA” prowadzonej przez Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża przy Bibliotece w Zelgnie, która
uznana została za „Inicjatywę Lokalną Roku 2009”.
Wyróżnienie za autorskie teksty literackie, z których powstają
przedstawienia z udziałem dzieci ( świetne warsztatowo, dynamiczne i
pełne energii) Wójt Jacek Czarnecki wręczył pani Lidii Piórkowskiej,
nauczycielowi nauczania zintegrowanego ze SP w Zelgnie.
Swoje dokonania i sukcesy na forum zaprezentowały: Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża, Biblioteka Samorządowa w Zelgnie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja Ziemia Gotyku,
Stowarzyszenie Homo homini, Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON i
Zarząd Gminny ZOSP.

Moja Wieś - Moje sołectwo

K.O.

W Gminie Chełmża podsumowano już piątą edycję konkursu „Moja
Wieś Moje Sołectwo”. Do konkursu przystąpiło sześć sołectw z Gminy, ale
ostatecznie dokumentację konkursową przedłożyło pięć wsi. O miano laureata
konkursu rywalizowały ze sobą sołectwa: Brąchnówko, Głuchowo, Grzegorz,
Nawra i Zelgno.
Coroczny konkurs ma na celu promocję najlepszych sołectw w
gminie, zarówno pod względem wizerunku wsi jak i organizacji wielu
ciekawych, oddolnych przedsięwzięć. Kolejne sołectwa pokazały, jak
skoordynowana działalność lokalnych społeczności na rzecz swoich wsi może
być skuteczna i owocna, a tym samym wysoko oceniona przez Gminną
Komisje Konkursową. W V edycji konkursu wyróżniono i nagrodzono
jednocześnie dwóch laureatów: Sołectwo Brąchnówko i Sołectwo Nawra.
Laureaci otrzymali równorzędne nagrody finansowe po 5 tys. zł na sołectwo.
Sołectwa te, nie tylko wyróżniła estetyka wsi: kolorowe nasadzenia
kwiatów, dekoracje wiejskie, uporządkowane tereny publiczne, ale także
efekty działalności mieszkańców jak udział w wielu wydarzeniach gminnych,
organizacja własnych przedsięwzięć lokalnych, gminnych i nawet
ponadlokalnych, współpraca z samorządem gminnym, z organizacjami
pozarządowymi i instytucjami kulturalnymi jak CIK i Biblioteki. Poza tym
obydwa sołectwa zostały zaprezentowane przez Koła Gospodyń Wiejskich na
I Gminnym Turnieju KGW, co było jednym z punktów regulaminu konkursu.

Na zdjęciu od lewej D.Zegan - Rada Sołecka Brąchnówka, A.Kudliński - Sołtys,
H.Matecka - Przew. KGW.
Podsumowanie konkursu miało miejsce podczas ostatniej Sesji RG Chełmża
podsumowującej rok 2009. Pamiątkowe dyplomy wszystkim sołtysom sołectw
uczestniczących w konkursie wręczył Wójt Jacek Czarnecki.
K.O
.

Informacje o przetargach
I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych :
1) W dniu 10.12.09r. został rozstrzygnięty przetarg na „ Dostawę oleju
opałowego lekkiego w 2010r. w planowanej ilości do 192.000 litrów do
budynków stanowiących mienie Gminy Chełmża”. W postępowaniu
wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma TANK z Torunia za
cenę brutto 1m3 2230,16zł na dzień składania oferty przy stałym
współczynniku 0,9536, który będzie obowiązywał w trakcie realizacji umowy.
2) W dniu 14.12.09r. został rozstrzygnięty przetarg na „ Sprzedaż w 2010
roku oleju napędowego w planowanej ilości do 92.500 litrów oraz etyliny pb95 w planowanej ilości do 3.500 litrów” . W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew
Legutko z Chełmży za cenę brutto oferty 342.550,00zł tj. cena brutto na
dzień złożenia oferty dla 1litra oleju napędowego – 3,55zł i dla 1 litra etyliny –
4,05. Stały współczynnik , który będzie obowiązywał w trakcie realizacji
umowy wynosi dla oleju napędowego -1,02 i dla etyliny -1,02.
3) W dniu 21.12.09r. został rozstrzygnięty przetarg na „Przygotowanie i
dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży
szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy
Chełmża”. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył
Zakład Usług Gastronomicznych z Kowalewa Pomorskiego za cenę brutto
jednego posiłku 4,00zł.
4) W dniu 08.01.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Bieżącą obsługę
geodezyjną Gminy Chełmża prowadzoną w 2010 roku”. W postępowaniu
wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Geodezyjne i
Kartograficzne
Jan Markowski za cenę brutto oferty 46.812,20zł.
II. Informacja o wszczętych postępowaniach:
1) W dniu 30.12.09r. został ogłoszony przetarg na „Remont świetlicy
wiejskiej w budynku Pastorówki, przebudowa chodnika wraz z budową
kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno”. Termin składania ofert
zaplanowano na dzień 25.01.2010r.
2) W dniu 06.01.10r. został ogłoszony przetarg na „Budowę oświetlenia
drogowego w miejscowościach Mirakowo, Kończewice, Parowa Falęcka i
Zelgno, Gm. Chełmża”.
Termin składania ofert zaplanowano na dzień 28.01.2010r.
Anna Feeser-Bering

Harmonogram zebrań wiejskich w 2010 roku
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Sołectwo
Kończewice
Strużal
Sławkowo
Kuczwały

Miejsce
szkoła
UG
szkoła
świetlica
pałac
Brąchnówko
Browina
Grzywna
szkoła
Zelgno
świetlica
NawraBogusławki świetlica
szkoła
Dźwierzno
Zelgno
Głuchowo
szkoła
Nawra
świetlica
Drzonówko świetlica
Grzegorz
świetlica
Witkowo
świetlica
Parowa Fal. świetlica
Nowa Chełmża
świetlica
Brąchnówko świetlica
Mirakowo
świetlica
Pluskowęsy świetlica
Windak
świetlica
Szerokopas świetlica
Kiełbasin
u sołtysa
Skąpe
sala OSP
Liznowo
świetlica
Bielczyny
świetlica
Świętosław świetlica
Zajączkowo świetlica
Dziemiony świetlica
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Przew. Zebrania
S. Barańska
M. Dębski
E. Trzpil
R. Jarzynka

W. Wiśniewski
M. Trzpil
B. Domachowski
M. Młodzianowsk
D. Podsiedlik
J. Nikiel
A Glaszka
J. Pawełczak
F. Piróg
K. Tatarewicz
M. Sosińska
J. Kielak
A. Kudliński
St. Przybysz
W. Owczarczyk
W. Mańkowski
P. Brzeski
E. Kordowski
S. Kazaniecki
A. Ośmiałowski
J. Kowalski
L. Kozłowska
G. Nowak
H. Kłoda
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Budżet na 2010 rok

Wirtualny spacer po Parafii

Łączna kwota dochodów budżetu Gminy Chełmża na rok
2010 wynosi 21.996.000 zł. Natomiast wydatki to kwota rzędu
25.436.000 zł. Planowany deficyt budżetu to 3.440.000 zł.
Nowością w tegorocznym budżecie jest Fundusz sołecki,
który dla 28 sołectw wyniesie ponad 300 tys. zł. Fundusz sołecki
wprowadziło w kraju niewiele gmin, w tym i nasza gmina.
Poza tym ważna pozycja w budżecie to środki na finansowanie
Gminnej Spółki Wodnej. Obecnie działalność GSW oparta jest na
porozumieniu z Gospodarstwem Pomocniczym i przyjęła tzw.
system składkowo-zadaniowy. Poza tym budżet 2010 jest ostatnim,
w którym pojawiły się takie pozycje jak Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarstwo Pomocnicze, ponieważ Rząd przyjął już
ustawę mówiącą o likwidacji tych struktur.
Po raz pierwszy w gminie realizowana będzie inwestycja, dzięki
której przy udziale środków UE w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach oraz
SPOZ w Zelgnie wyposażone zostaną w nowe instalacje solarne i
pompy ciepła z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Wartość tej inwestycji wyniesie 470 tys. zł, w tym 260 tys. zł to środki
unijne. Gmina ma również spore szanse na dofinansowanie unijne
kolejnych inwestycji. Środki w wysokości 520 tys. zł z
dofinansowaniem unijnym z PROW przeznaczone zostaną na
realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej w budynku
Pastorówki oraz przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla
pieszych w m. Zelgno. Planowana do wykonania z udziałem
środków z RPO jest budowa drogi gminnej Nr 100525C w
Brąchnówku. Poza tym do realizacji przy udziale środków unijnych z
PROW w ramach Małych Projektów dofinansowywanych przez
Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku planowany jest remont
pałacu w Mirakowie, remonty świetlic w Skąpem ( wymiana dachu) i
w Zajączkowie ( nowa elewacja) oraz zagospodarowanie terenów
parku w Grzegorzu. Ze środków unijnych w ramach RPO w części
sfinansowane maja zostać także takie zadania jak „Przebudowa
systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w SP Kończewice”,
rozbudowa SP w Zelgnie.
W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowana będzie
budowa świetlicy w Dźwierznie. Na ten cel w budżecie
zarezerwowano kwotę 100 tys. zł. Zaadoptowane zostaną
kontenery na świetlice wiejskie w miejscowościach Bocień i
Kiełbasin.
Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych i ich
obkaszanie w bieżącym roku przewidziano wydatki w kwocie 105
tys. zł. W budżecie zabezpieczone zostały również środki na
remonty wakacyjne w szkołach podstawowych łącznie z oddziałem
przedszkolnym w Skąpem i w gimnazjach, koszt których wyniesie
łącznie 140 tys. zł. W sumie na oświatę w tym roku przeznaczono w
budżecie 9.830.250 zł. W tej kwocie 7.145.229 zł to subwencja
oświatowa.
Działalność GKRPA i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego to
kolejne 85 tys. zł. Pomoc społeczna to dział w ramach którego
wydatki wyniosą 3.361.000 zł i obejmą między innymi świadczenia
rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe. Poza tym kwotę 35 tys. zł
przeznaczono na dofinansowanie programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Kontynuowany będzie II etap
projektu „Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków-130 sztuk” i na
jego realizacje zabezpieczono kwotę 1.300.000 zł, z czego w kwocie
1.100.000 zł samorząd przewiduje dofinansowanie z PROW-u.
Zbiórka odpadów komunalnych kosztować będzie gminę w tym roku
80 tys. zł. Budowa infrastruktury wodociągowej oraz wykonanie
dokumentacji technicznej to koszt 240 tys. zł. Na wydatki związane z
bieżąca naprawą dróg, chodników i zimowym utrzymaniem
nawierzchni przeznaczono kwotę 250 tys. zł. Poza tym w budżecie
zabezpieczona została dotacja wysokości prawie 850 tys. zł na
współfinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, którego
liderem jest Powiat Toruński. Projekt swoją realizacją obejmie
miejscowości :Sławkowo, Pluskowęsy, N. Chełmżę i Grzywnę.
Wyżej przedstawione zostały tylko wybrane pozycje budżetu Gminy
Chełmża na rok 2010, z kolei dokładnie z dokumentem jakim jest
budżet na stronie www.gminachelma.pl zakładka BIP Finanse.
może zapoznać się każdy z mieszkańców gminy.

Witryna internetowa Parafii pw Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Kiełbasinie została najwyżej oceniona wśród witryn
świeckich w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wydawnictwa
Ludowego na najlepsze witryny internetowe społeczności lokalnych pt.
„EUROPA W KAŻDEJ GMINIE". Patronat Honorowy nad Konkursem
sprawował Prezes PSL, Wicepremier Waldemar Pawlak, a Patronat
Medialny: Tygodnik „Zielony Sztandar" i miesięcznik „Gospodarz.
Poradnik Samorządowy". Jury konkursu Parafii w Kiełbasicie za stronę
internetową www.kielbasin.diecezja.torun.pl. przyznało I miejsce.
Przy ocenie stron były brane pod uwagę przede wszystkim walory:
użytkowe, informacyjne i techniczne.
Organizatorom konkursu zależało na projektach oryginalnych (nie
wykorzystujących powszechnie dostępnych szablonów) i
estetycznych, w których grafika i teksty korespondują z poruszanymi
tematami. Pod uwagę brana była również dynamika i czytelność witryn.
Dzięki ciekawej, interaktywnej witrynie internetowej, jaką ufundowała
sobie Parafia, każdy ciekaw tego wyjątkowego miejsca na mapie Polski
może odbyć tutaj wirtualny spacer po Parafii i odwiedzić gotycki
kościółek pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz
poznać jego historię i czasy obecne. Zabytek ten jest jednym z najlepiej
zadbanych w regionie. Tutejsza Parafia i kierujący nią Proboszcz Ks.

K.O.

Kanonik Roman Cieszyński już niejednokrotnie nagradzani byli za
ochronę tego pięknego zabytku. Kościół ma już za sobą wiele prac
konserwatorskich, dzięki temu w 2001 r jako Laureatowi w Konkursie
Generalnego Konserwatora Zabytków nadano tytuł „Zabytek
Zadbany”.
Plan działalności
Komisji Kultury i Organizacji Wolnego Czasu
w 2010 r.
przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddziału Rejonowego w Chełmży
Wycieczki krajoznawczo - turystyczne
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miejsce wyjazdu
Ciechocinek
Sarbinowo
Krynica Morska
Stegna
W ładysławowo
Inowrocław

Termin wyjazdu
15.05.2010 r
05. – 15.06.2010 r
24.07.2010 r
21.08.2010 r
03 – 14.09.2010 r
02.10.2010 r

1.
2.

16.02.2010 r
27.11.2010 r

18.00 – 24.00
18.00 – 24.00

1.
2.

21.04.2010 r
08.12.2010 r

12.00
12.00

Godz.
wyjazdu
8.30
6.00
5.30
6.00
6.00
8.30

K.O.

Ilość
dni
1
10
1
1
11
1

Zabawy taneczne
RIVIERA
Śledzik
RIVIERA
Andrzejki

CH.O.K
CH.O.K

Uroczystości
Światowy Dzień Inwalidy
Spotkanie opłatkowe

Plan pracy może ulec zmianie ze względów finansowych i organizacyjnych.

Biuro Zarządu: ul. Rynek Garncarski 3
87- 140 Chełmża
Czynne w każdy czwartek w godz. 10.00 13.00.
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ZNIESIENIE KRYETRIUM DOCHODOWEGO
DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA
PIELĘGNACYJNEGO
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane
niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o
niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane
na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin
ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy,
licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od
miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub
stopnia niepełnosprawności..
W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało
osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży
obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w
pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy
do organu właściwego.
W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione
jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł
przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do pracowników socjalnych o
udzielenie informacji w tym zakresie.
Świadczenie to od 1 listopada 2009 r. przysługuje w wysokości 520 zł
miesięcznie.
Za osobę otrzymującą świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest składka
emerytalno rentowa.
KIEDY SIĘ NIE NALEŻY
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do: emerytury, renty,
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w
związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w
tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) ktoś w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to
dziecko;
4) ktoś w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego
albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
stanowią inaczej.
WYMAGANE DOKUMENTY
Przy staraniach o świadczenie trzeba przedłożyć następujące dokumenty:
- wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
wnioskodawcy,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami, o
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - dotyczące dzieci w wieku do ukończenia
16 roku życia - oryginał albo orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności osoby powyżej 16 r. życia, która ma być objęta opieką co
oznacza dokumenty o:
- niepełnosprawności w stopniu znacznym,
- całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
- stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do
samodzielnej egzystencji,
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o nie figurowaniu w ewidencji osób
bezrobotnych poszukujących pracy,
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w tym
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, w przypadku umieszczenia
w niej dziecka, o niekorzystaniu w placówce z opieki przez więcej niż 5 dni w
tygodniu.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

Selektywna zbiórka odpadów na terenie naszej gminy
prowadzona jest od 1996 roku. Urząd Gminy w sposób
sukcesywny wprowadził do gospodarstw domowych pojemniki
110-litrowe. Zostały również wprowadzone pojemniki na
tworzywa sztuczne (PET), SZKŁO I PAPIER o pojemności
1100litrów. § 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Utrzymania Czystości i
Porządku na terenie Gminy Chełmża uchwalonego Uchwałą Nr
LH/413/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 czerwca 2006r
W pierwszej kolejności w pojemniki te wyposażone zostały szkoły, a
następnie centralne punkty we wsiach na terenie całej gminy.
Z dniem 1 stycznia 2009r. na terenie Gminy wprowadzony został
program selektywnej zbiórki odpadów u źródła ( tj. w gospodarstwach
domowych) oparty na systemie workowym (PET, SZKŁO) Ponadto
przypomina się mieszkańcom Gminy, że niezbędne jest posiadanie
podpisanej umowy na wywóz nieczystości stałych z firmą, która
posiada wymagane koncesje i zezwolenia.
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW U ŹRÓDŁA (w
gospodarstwach domowych) OPARTY NA SYSTEMIE
WORKOWYM(PET,SZKŁO) OBOWIĄZUJĄCA W 2010ROKU.
Z dniem 1 stycznia 2010 roku każde gospodarstwo na terenie Gminy
zostanie wyposażone sukcesywnie przy odbiorze nieczystości
stałych w 8 worków na odpady (szkło-4szt, PET-4szt.) przez Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o, z którą to Urząd Gminy posiada
podpisaną stosownie umowę.
Odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki będzie odbywał
się w miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień, listopad
zgodnie z określonym dla poszczególnych miejscowości
harmonogramem odbioru odpadów stałych.
Jeżeli w workach do segregacji będą znajdowały się inne odpady niż
(szkło, pet, tworzywa sztuczne po chemii) przewidziane do wywozu
worki nie zostaną odebrane.

UWAGA ROLNICY
Urząd Gminy w Chełmży informuje, że usługi w zakresie odbioru,
transportu i utylizacji padłych zwierząt w roku 2010 prowadzić
będzie na terenie gm. Chełmża „PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE HETMAN” Sp. z o.o. Spalarnia
Odpadów Zwierząt 87-400 Golub-Dobrzyń tel. Kontaktowe
(056)6832562 fax. (056)6822231, tel. Kom. 0515204663.
OLSZÓWKA
Referat RGN

Stawki za wywóz nieczystości stałych na 2010 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży informuje,
że z dniem 01 stycznia 2010r. na terenie gminy Chełmża podnosi
stawki za wywóz nieczystości stałych. Podwyższenie opłat
spowodowane jest wzrostem stawki za składowanie odpadów od
01 stycznia 2010r. oraz podwyższenie kosztów wysypiska. Koszt
wywozu 1m3- 122,55 zł (brutto)
Koszt wywozu 1 szt.
pojemnika:
Poj. 601- 7,36 zł/szt.
Poj. 1101- 13,48 zł/szt.
Poj. 1201- 14,71 zł/szt.
Poj .2401- 29,42 zł/szt.

„Teatralna Biblioteka” w czasie ferii
Biblioteki gminne (Głuchowo, Grzywna, Skąpe, Zelgno)
serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z Gminy Chełmża do
spędzenia czasu wolnego w czasie ferii zimowych w bibliotece. W
programie m.in. : spotkania z książką, zajęcia teatralneprzygotowanie spektaklu teatralnego; zajęcia plastyczne m.in.
wykonywanie masek teatralnych i dekoracji teatralnych; zabawy z
teatrem; gry i zabawy z komputerem i wyszukiwanie informacji w
Internecie; małe kino. Na zakończenie ferii dzieci i młodzież
biorące udział w spotkaniach pt. Teatralna biblioteka wezmą
udział w wyjeździe do teatru do Torunia. Serdecznie
zapraszamy!!!
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Rolnictwo i ochrona środowiska
Nowe normy z zakresu ,,Dobrej kultury rolnej'’
ARiMR przypomina, że rolnicy którzy ubiegają się o płatności
bezpośrednie, o dopłaty wspierające gospodarowania na obszarach górskich
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, o pomoc w
ramach programu rolnośrodowiskowego oraz pieniądze na zalesianie
gruntów rolnych muszą spełniać od 2010 r. dodatkowe normy „Dobrej kultury
rolnej” zgodnej z ochroną środowiska. I tak od 2010 r. każdy rolnik,
korzystający z deszczowni, czy pobierający wody powierzchniowe lub
podziemne w ilości większej niż 5 m3 na dobę do nawadniania gruntów lub
upraw, musi posiadać wymagane prawem pozwolenie wodnoprawne.
Na działce ewidencyjnej muszą zostać zachowane charakterystyczne
elementy krajobrazu, takie jak drzewa, które są pomnikami przyrody czy rowy
o szerokości do 2 metrów. Każdy rolnik w załączniku graficznym dołączonym
do wniosku o przyznanie płatności zobowiązany jest zaznaczyć miejsce
położenia tych elementów na działce ewidencyjnej.
Korzystnie dla rolników, zmienione zostały przepisy, które stanowiły, że na
danej działce ewidencyjnej będzie można uprawiać ten sam gatunek zboża,
czyli pszenicę, żyto, jęczmień lub owies nie dłużej niż przez kolejne trzy lata.
Przepisy te wprowadzono w listopadzie 2007 roku i miały zostać po raz
pierwszy zastosowane w roku 2011. Teraz, zgodnie ze zmienionymi
przepisami, rolnik, który chce uprawiać na jednej działce ten sam gatunek
zboża dłużej niż przez trzy lata będzie musiał wykazać, iż prowadzone w tym
samym miejscu, na tej samej działce ewidencyjnej uprawy nie mają
degradującego wpływu na glebę i nie zubożają jej składu organicznego.
Ponadto rolnik będzie musiał udowodnić, że wykonane zabiegi
agrotechniczne takie jak nawożenie obornikiem, przyoranie słomy czy
uprawa w poplonie roślin motylkowych, poprawiają stan gleby. Jako
dokument potwierdzający, że odstąpienie od zmianowania upraw zbóż na
danej powierzchni nie ma negatywnego wpływu na glebę, rolnik może
przedstawić „Dodatni bilans substancji organicznej gleby sporządzony na
podstawie współczynników reprodukcji i degradacji glebowej”,
opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w
Puławach lub pozytywny „Wynik analizy gleby”, określony przez IUNG w
Puławach, stanowiący załącznik do rozporządzenia MRiRW z dnia 12 marca
2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306, z późn. zm.).
Przestrzeganie nowych norm będzie sprawdzane przez kontrolerów z ARiMR
i rolnicy powinni dołożyć wszelkiej staranności, aby nie naruszyć
obowiązujących przepisów i nie narazić się z tego powodu na ewentualne
sankcje.
Źródło - ARiMR

Działanie „Korzystanie z usług doradczych przez
rolników i posiadaczy lasów”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży
prowadzi szkolenia dla rolników i podpisuje umowy z nimi na wykonanie
usług w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i
posiadaczy lasów”
Cel działania:
1) dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności
(cross-compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska,
zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin;
2) zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i
leśnych;
3) wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach
rolnych i leśnych;
4) ochrony środowiska naturalnego;
5) poprawy bezpieczeństwa pracy
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.04.2008 r. na
podstawie art. 29 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 7.03.2007 0 wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,poz.427)
Uzasadnienie
Wymogi wzajemnej zgodności powinni spełniać rolnicy korzystający z
płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub z pomocy w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW). Wymogi crosscompliance będą wprowadzane stopniowo. Zgodnie z prawem europejskim,
od 2009 r. w Polsce obowiązują wymogi typu A (ochrona środowiska oraz
identyfikacja i rejestracja zwierząt), natomiast wymogi typu B (zdrowie ludzi,
zwierząt i roślin) oraz C (dobrostan zwierząt) mają funkcjonować od 2011 r. W
przypadku wymogów typu C, Polska będzie wnioskowała o przyjęcie ich
dopiero od 2013 r.
W celu usprawnienia zrównoważonego zarządzania gospodarstwami, w tym
przestrzegania zasad wzajemnej zgodności wprowadzono system pomocy
prowadzony przez doradztwo rolnicze. Ponieważ dostosowanie gospodarstw
do wymogów Unii Europejskiej jest procesem trudnym dla większości
rolników, będą oni mogli uzyskać wsparcie finansowe na korzystanie z usług

doradczych w ramach mniejszego działania. Korzystanie z pomocy
doradczej jest dobrowolne i nie ma charakteru kontroli. Doradca,
udzielający pomocy doradczej rolnikowi jest zobowiązany do
zachowania rzetelności i poufności i nie może wnioskować o ukaranie
rolnika z powodu nie spełnianie przez gospodarstwo wymogów crosscompliance. Nowością jest, że rolnika, który złożył wniosek w ARiMR o
przyznanie płatności obszarowej lub rolnośrodowiskowej, może
odwiedzić kontroler, aby sprawdzić czy w gospodarstwie przestrzegane
są wymogi wzajemnej zgodności. Każda stwierdzona niezgodność
będzie oceniana pod kątem dotkliwości, zasięgu i ewentualnej
powtarzalności niezgodności.
Zakres
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży
będzie świadczył usługi w zakresie oceny spełnienia wymogów
wzajemnej zgodności oraz udzielania pomocy w spełnieniu tych
wymogów dla gospodarstw rolnych i leśnych. Nie jest możliwe
zwiększenie konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych
bez przestrzegania zasady wzajemnej zgodności, gdzie zapisane są
wymogi odnośnie gospodarki gruntami, ochrony środowiska,
zdrowia publicznego, zdrowotności roślin, dobrostanu i zdrowia
zwierząt, a także spełnienia norm dotyczących bezpieczeństwa
Pierwszym elementem jakiejkolwiek restrukturyzacji
pracy.
gospodarstwa powinna być ocena, czy spełnia ono wymogi crosscompliance. Usługi doradcze będą przede wszystkim uwzględniać
doradztwo oraz zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska naturalnego. W ramach usługi pracownicy Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmży przeprowadzą
kompleksową ocenę gospodarstwa rolnego w zakresie obowiązkowych
wymogów wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dokonają niezbędnych zaleceń oraz w przypadku konieczności
wykonają plan naprawczy. Beneficjenci będą mogli występować o
refundację części kosztów usług doradczych określonych w katalogu.
Warunkiem uzyskania refundacji będzie poniesienie przez beneficjenta
kosztów kwalifikowalnych oraz ich udokumentowanie.
Dostęp do wsparcia w ramach działania mają beneficjenci, którzy w roku
poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności
bezpośrednie. Gospodarstwo nie spełniające wymogów wzajemnej
zgodności może mieć obniżoną pomoc,a nawet może być całkowicie
pozbawione środków w ramach wsparcia bezpośredniego i płatności
towarzyszących.
Pomocy
Pomoc będzie wynosić 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego
na usługę doradczą, jednak nie więcej niż 1 500 euro/gospodarstwo w
całym okresie programowania. Beneficjent może kilkakrotnie ubiegać
się o pomoc doradczą na wybrane z katalogu usługi doradcze, pod
warunkiem, że całkowite koszty pomocy doradczej nie przekroczą kwoty
1 5 0 0
e u r o .
Stawki za poszczególne usługi doradcze są określone w formie kwot
ryczałtowych, zapisanych w katalogu usług doradczych. Ażeby
skorzystać z dofinansowania beneficjent (rolnik) ma obowiązek
zawarcia umowy z instytucją lub podmiotem doradczym, z którego usług
będzie korzystał. Działanie realizowane jest na terenie całej Polski.
Zapraszamy do współpracy
Więcej informacji w biurze PZDR w Chełmży ul. Bydgoska 7 lub tel.
056/ 6752260
Informujemy o najbliższych szkoleniach organizowanych przez
PZDR w Toruniu z/s w Chełmży:
00

Dnia 12.02.2010 r. o godz. 10 w Urzędzie Gminy w Chełmży sala nr
4 nt. Zasada wzajemnej zgodności - cross compliance oraz Programy
rolnośrodowiskowe - możliwości pozyskiwania funduszy.
Danuta Wilińska
Kierownik PZDR

Podziękowanie
Zarząd Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Toruniu oraz jednostka WOPR w Chełmży na
zakończenie roku 2009 przekazali Samorządowi Gminnemu
podziękowanie za wsparcie finansowe przekazane w minionym roku
kalendarzowym. Przekazane środki umożliwiły sprawne
funkcjonowanie łodzi motorowych WOPR potrzebnych do
zapewnienia bezpieczeństwa na akwenie Jeziora Chełmżyńskiego w
sezonie letnim 2009.
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Sprawy obywatelskie - Świątecznie
Wizyta Mikołaja w Dziemionach

Świąteczne nastroje

\

Święta Bożego Narodzenia to dni radości, spotkań,
obdarowywania najmłodszych prezentami.
Dzieci „Małego przedszkola” w Chełmży bardzo przeżywały
przygotwania do świąt. Pomagały porządkować i dekorować sale,
śpiewały kolędy, z pomocą nauczycielek przygotowywały niespodzianki
na kiermasz świąteczny. Baśń zatytułowaną „Dziadek do orzechów”
przedszkolacy obejrzeli w wykonaniu aktorów teatru „Zaczarowany
Świat” z Torunia. Później nastąpiła najbardziej wyczekiwana chwila –
spotkanie z Mikołajem, który obdarował najmłodszych paczkami
świątecznymi.

Wiele radości i zadowolenia Święty Mikołaj sprawił dzieciom z Dziemion.
Zgodnie z obietnicą daną rok temu, przybył ponownie by ucieszyć
najmłodszych mieszkańców wsi. Dzieci czekały na Mikołaja w świetlicy
wiejskiej. Przemiłe trzy elfy: Agnieszka, Natalia i Michasia przedstawiły
zebranym krótką historię działalności „Pana z siwą brodą”. Mikołaj dotarł na
czas. Nasze pociechy otrzymały paczki ze słodyczami. Miały tez okazję do
zrobienia wspólnego zdjęcia z przybyłym gościem.

Serdecznie dziękujemy: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Prezesowi Kółka Rolniczego w Dziemionach i Radzie Sołeckiej
wsi za ofiarowanie funduszy na przygotowanie paczek dla dzieci.
Iwona Czarnecka Jasełka przygotowane przez przedszkolaków były okazją do

zaprezentowania zaproszonym gościom programu artystycznego i
wspólnego śpiewania kolęd. Dzieci bardzo ucieszyły upominki wręczone
Święty Mikołaj w Głuchowie
przez Dyrekcję przedszkola – klocki konstrukcyjne i gry planszowe.
Pewnego zimowego dnia tj. 5 grudnia 2009 r. na sali sportowej Natomiast wśród rodziców dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz
Gimnazjum w Głuchowie odbyły się Mikołajki zorganizowane dla dzieci z świąteczny.
Głuchowa i okolic.

Na początku spotkania wszyscy zostali serdecznie powitani przez
organizatorów. Dzieci miały okazję wykazać się wiedzą na temat Św. Mikołaja
oraz opowiedzieć o swoich wymarzonych prezentach gwiazdkowych. W
trakcie imprezy został zorganizowany konkurs dla dzieci i ich opiekunów na
"Strojenie choinki". Wszyscy uczestnicy otrzymali słodką nagrodę.
Największym wydarzeniem jednak było pojawienie się, wywoływanego przez
dzieci, Św. Mikołaja. Najmłodsi mieszkańcy wzięli udział w konkursie na
najszybszego Mikołajka. Po tym wydarzeniu nastąpiła rzecz najważniejszarozdawanie paczek z prezentami.
Św. Mikołaj po spełnieniu swojego obowiązku dołączył się do
wesołych zabaw z dziećmi. Cała impreza mikołajkowa była oprawiona
kolędami i piosenkami dla najmłodszych. Organizatorem Mikołajek było KGW,
CIK oraz Biblioteka w Głuchowie. Nad oprawą muzyczną czuwali uczniowie z
Gimnazjum. W imprezie udział wzięło ponad 80 dzieci z Głuchowa i okolic.
Dziękujemy p. Wojciechowi Rosińskiemu za udostępnienie sali
gimnastycznej.
Ewelina Kucharzewska

Po występach wszyscy zasiedliśmy przy pięknie nakrytych stołach.
Spotkanie to było dla wszystkich obecnych źródłem radosnych przeżyć i
miłych wspomnień.
Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Rodzicom dzieci za pomoc w
zorganizowaniu grudniowych uroczystości.
G.K.

GALA SPORTU - GŁUCHOWO 2010’

W dniu 20 lutego br. na sali sportowej Gimnazjum w Głuchowie
odbędzie się Gala Sportu 2010 połączona z kolejnym już Gminnym
Turniejem „JESTEM SPRAWNY” klas I-III.
Podczas gali poznamy sportowców i zespoły sportowe z najlepszymi
wynikami w sporcie szkolnym i gminnym w roku 2009. Po raz kolejny
kibicować będziemy zespołom klas I-III rywalizujących we
wspomnianym turnieju.
Organizatorzy: Wójt Gminy, Gminny i Szkolny Koordynator
Sportu zapraszają Mieszkańców Gminy do udziału w tym
sportowym wydarzeniu.
Rozpoczęcie gali godz. 11.00.
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Sprawy obywatelskie - Świątecznie
We współpracy z Leśną Szkołą na Barbarce
„Człowiek-środowisko-integracja”, to projekt bardzo ciekawy dla
tych, którzy lubią przyrodę. Na początku stycznia mogły się o tym przekonać
dzieci, które wyjechały na dwudniowy cykl zajęć ekologicznych do Leśnej
Szkoły na Barbarce. Ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach
w
warsztatach przyrodniczych i plastycznych uczestniczyły 43 osoby.
Większość zajęć odbywała się w terenie. Pogoda dopisała doskonale. Ze
znalezieniem tropów i śladów zwierząt mieszkających w lesie nie było
najmniejszego problemu. Dzieci uczyły się pomagania ptakom w okresie
zimowym, życia w zgodzie z ekologią, uczestniczyły w leśnych podchodach i
warsztatach lepienia z gliny. Wieczorem było spotkanie przy ognisku i
saneczkowanie na leśnej polanie. Dla wszystkich uczestników wyjazdu dużą
atrakcją było zamieszkanie na terenie bazy noclegowej, która oferuje
wspaniałe warunki pobytowe.

W ramach tego samego programu dzieci z klasy IIb oraz uczniowie
z koła przyrodniczego wyjadą na Barbarkę w kwietniu. W rocznym cyklu
edukacyjnym „Człowiek-środowisko-integracja” uczestniczą uczniowie z
czterech województw, a program finansowany jest z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Już w ciągu letnich wakacji propozycją rozszerzenia edukacji
ekologicznej zainteresowała się Ewa Czarnecka, szkolny koordynator
programu. Dzięki temu dzieci ze szkoły w Kończewicach mogą w nim
uczestniczyć aż do końca 2010 roku.

gonitwa za zakupami nie mogą jednak przysłonić rodzinnej atmosfery, w której
od wielu już pokoleń praktykujemy bożonarodzeniowy zwyczaj'- mówił
podczas spotkania Przewodniczący Związku Jerzy Więckowski.
Te coroczne spotkania odbywają się dzięki hojności wielu sponsorów.
Podobnie było i w minionym roku, a spotkanie sponsorowali: Samorząd
Powiatu Toruńskiego, Samorządy Miasta i Gminy Chełmża. Część kosztów
odpłatności ponoszą zawsze także członkowie Związku. Z kolei PiMBP w
Chełmży użyczyła sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury.
K.O.

Świąteczne spotkanie Sołtysów
Spotkanie bożonarodzeniowe Sołtysów Gminy Chełmża rozpoczął tym
razem występ młodych aktorów ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie z grupy
teatralnej „ZELINKI” pt.” W tradycje na ludowo”.
Występ był wyjątkowy, ponieważ przedstawiał naszą polską wieś i
oczywiście nie mogło w tle prezentowanej wsi zabraknąć także roli sołtysa.
Ten teatralny spektakl panie sołtyski i panowie sołtysi obejrzeli z wielkim
zainteresowaniem nagradzając go oklaskmi, a u niektórych wzbudził wcale
niemały śmiech i żart. Młodzi aktorzy obecnych sołtysów obdarowali z kolei
świątecznymi karteczkami z życzeniami.

Następnie sołtysi wspólnie z Wójtem Jackiem Czarneckim udali się do
świetlicy wiejskiej, gdzie Wójt omówił wspólnie z nimi bieżące sprawy i
problemy sołectw. W przedświątecznej atmosferze padły również

Przy wspólnym opłatku

Na grudniowym świątecznym spotkaniu w Chełmżyńskim
Ośrodku Kultury spotkali się członkowie chełmżyńskiego Oddziału
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Udział w spotkaniu
wzięli również zaproszeni goście : Starosta Toruński Mirosław Graczyk, ks.
Marek Wróblewski, Burmistrz Chełmży Jerzy czerwiński, Wójt Gminy Jacek
Czarnecki i członkowie wspierający Związek. To wyjątkowe raz do roku
spotkanie uświetnił występ młodzieży z Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury.
Uczestnicy spotkania przy blasku wigilijnej świecy podzielili się opłatkiem
wigilijnym, któremu towarzyszyły życzenia świąteczne. To coroczne
spotkanie w tak licznym gronie członków Związku ma bez wątpienia
wyjątkowy charakter, bo z atmosferą świąt Bożego Narodzenia uczestnicy
spotkania wracają do swoich domów.”- Gorączkowe przygotowania i

podziękowania za pracę i współpracę. Mowa była o sukcesach i porażkach w
zakresie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych gminy w 2009 r, ale i
o budżecie 2010, w tym obowiązującym funduszu sołeckim.
Sołtysi tym razem goszcząc w świetlicy wiejskiej w Zelgnie mięli okazję
obejrzeć pomieszczenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia, a z
funkcjonowaniem na co dzień tej gminnej placówki zapoznała wszystkich p.
Elżbieta Wieczorkowska, pracownik Ośrodka.
Poza tym podczas spotkania, podsumowania współpracy z Sołectwami i
Sołtysami dokonała Dyrektor CIK Justyna Błaszczyk, dziękując przy tej okazji
niektórym sołectwom za udział w minionym roku w przedsięwzięciach
kulturalnych zrealizowanych przez instytucję.
K.O.

str. 7

Sprawy obywatelskie
Strażacki Opłatek
Jak co roku druhny i druhowie z ochotniczych straży pożarnych
naszej gminy spotkali się na wspólnym strażackim opłatku. Tym razem
gospodarzem spotkania, które odbyło się 19 grudnia była Ochotnicza Straż
Pożarna w Kuczwałach.

Przed łamaniem się tradycyjnym opłatkiem , spotkanie uatrakcyjniły występy
o tematyce kolędowej grupy dzieci ze Szk. Podst. w Sławkowie. W spotkaniu
uczestniczyli , Wójt Jacek Czarnecki , radni naszej gminy, kapelan gminny
OSP ks. kan. Zbigniew Koślicki, delegacje jednostek oraz Z-ca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży.
Po złożeniu życzeń przez Prezesa Gminnego ZOSP RP dh.
Franciszka Piroga i Wójta gminy, wszyscy obecni łamiąc się opłatkiem życzyli
sobie wszystkiego najlepszego.
Komendant Gminny OSP
Wiesław Bachan

Zabawy z ortografią
To dobry pomysł na popularyzowanie wśród uczniów poznawania zasad
ortografii i chlubienia się z właściwego ich stosowania. Sponsorem spotkania
teatralnego dla uczniów szkół podstawowych jest toruńska firma „Kopernik”.
Dzięki niej również dzieci z naszej gminy miały możliwość zabawienia się z
ortografią i uczenia się jej w nieco inny sposób.

Jego pracowitość i zaangażowanie w działalność zawodową i społeczną miała
znaczny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
mieszkańców miasta i gminy.
Wszyscy obecni na spotkaniu podziękowali odchodzącemu komendantowi za
jego wieloletnią pracę, życząc dobrego zdrowia, spełnienia planów i zamierzeń
oraz osobistych dokonań.

Nowym Komendantem Jednostki Ratowniczo Gaśniczej pełniącym
obowiązki od 1 stycznia br został dotychczasowy z-ca mł. bryg. Andrzej
Urbański a jego zastępcą mł. kapitan Wojciech Wojciechowski.
Nominacje na te stanowiska w dniu 31.12.2009 r. wręczył w jednostce w
Chełmży Komendant Miejski PSP w Toruniu mł. bryg. Kazimierz Staniej.
Komendant Gminny OSP - Wiesław Bachan

OWOCE NASZEJ WSPÓŁPRACY
„ Kulinarne przygody'
Warsztaty kulinarne stają się powoli w naszej szkole tradycją. Uczniowie klasy
II i dzieci z zerówki razem z wychowawczyniami Anną Klimas i Anną
Kordowską 30.11.2009 r. bawiły się w cukierników. Po zajęciach lekcyjnych
wspólnie piekły drożdżowe chruściki. Trochę się napracowały, ale warto było
ponieważ własnoręcznie zrobione chruściki były przepyszne- palce lizać!
Może troszeczkę za dużo popudrowane ale właśnie takie smakowały dzieciom
najbardziej. Zapach wypieków roznosił się po całej szkole. Warsztaty te były
rozgrzewką przed naszym drugim spotkaniem z paniami z KGW z Grzywny, z
którymi 1 grudnia dzieci robiły pierogi wigilijne z kapustą i grzybami. Były
pewne kłopoty z lepieniem ale panie chętnie służyły pomocą i radami. Resztę
farszu pierogowego dzieci zjadły z apetytem zaraz po skończeniu ostatniego
pierożka. Pierogi oraz kompoty, które wspólnie zostały przygotowane zostaną
skonsumowane podczas spotkania wigilijnego w naszych klasach.

E. Cz.

Pożegnanie Komendanta
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Chełmży
W dniu 13.01. 2010 roku , miało miejsce pożegnanie Komendanta
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży Pana aspiranta sztabowego
Ireneusza Flisa , który po 30 letniej służbie przeszedł na emeryturę.
Na uroczystym pożegnaniu obecni byli: Burmistrz Miasta Chełmży z
Zastępcą, Wójt Gminy Chełmża, przedstawiciele instytucji
współpracujących oraz działacze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Pan Ireneusz Flis pełnił służbę w Chełmży ponad 15 lat, wykazując się
bardzo dobrą współpracą z samorządami, instytucjami oraz
ochotniczymi strażami pożarnymi.

„ Świąteczne pierniczki”
Tego dnia ( 10.12.2009 r.) również gościliśmy na zajęciach pozalekcyjnych
panie z KGW w Grzywnie. tym razem przygotowywaliśmy świąteczne pierniki.
Najwięcej radości sprawiało dzieciom wykrawanie piernikowych kształtów
oraz ozdabianie upieczonych pierników. Tym razem także niezastąpione
okazały się panie z KGW. Wszyscy uwijali się jak w ukropie, ale warto było dla
tego wspaniałego zapachu i smaku. Oczywiście tego samego dnia odbyła się
„ mała” degustacja piernikowych pyszności. Pozostała część została
sprzedana w niedzielę na kiermaszu bożonarodzeniowym w naszej szkole.
Serdecznie dziękujemy paniom Renacie Siedleckiej, Hannie Napieralskiej,
Marii Łazur, Barbarze Kulpińskiej za pomoc w organizacji i realizacji naszych
kulinarnych przedsięwzięć.
Anna Klimas, Anna Kordowska
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Edukacja i kultura
„Ziemia nasz wspólny dom”

Wielki sukces Mariki w konkursie ogólnopolskim

Szkoła Podstawowa w Sławkowie jako jedyna z Polski bierze udział
w międzynarodowym Programie „ Uczenie się przez całe życie” Comenius
„Ziemia nasz wspólny dom” . Do projektu przystąpiły kraje Słowenia, Bułgaria,
Finlandia, Węgry, Turcja, Rumunia i Polska . Koordynatorem projektu jest
Bułgaria . Program ma na celu edukację ekologiczną oraz propagowanie
selektywnej zbiórki odpadów. W ramach projektu nauczyciele szkoły w dniach
2-7 listopada 2009 uczestniczyli w wyjazdowym spotkaniu w Bułgarii - Gornej
Oryahotsy. Podczas pobytu partnerzy zaprezentowali swoje placówki i ich
działalność, systemy oświaty w poszczególnych krajach. W kolejne dni
odbywały się obserwacje zajęć, omawianie i dyskusje. Podczas ostatniego
dnia uczestnicy wypracowali zagadnienia na kolejne trzy miesiące do
kolejnego spotkania w marcu w Rumunii. Partnerzy odwiedzą nasz kraj i
szkołę na przełomie września i października 2010r.

Każdego roku wielu uczniów naszej
gminy bierze udział w konkursie pn. „Młodzież
zapobiega pożarom”. I każdego roku
zaprezentowanych jest w tym konkursie bardzo
dużo ciekawych prac. Tylko nieliczni autorzy mają
to szczęście, że z konkursu gminnego praca
powędruje ma konkurs powiatowy, a potem na
wojewódzki. W ostatniej edycji konkursu takie
szczęście sprzyjało Marice Witkowskiej z klasy IIb
SP w Kończewicach. Na szczeblu wojewódzkim
przygotowana przez nią praca otrzymała
wyróżnienie. Parę miesięcy później dotarła
wiadomość, że komisja konkursowa oceniająca
prace na szczeblu ogólnopolskim przyznała
Marice zaszczytne III miejsce. Serdecznie
gratulujemy i cieszymy się z sukcesu Mariki, bo
nieczęsto zdobywa się laury w skali
ogólnokrajowej!
Ewa Czarnecka

Wieści z Bibliotek

“Czego Jaś się nie nauczy…”

W Bibliotece Samorządowej w Zelgnie podsumowany
został Gminny Konkurs Plastyczny „Bukiety na cztery pory roku”. Na
konkurs wpłynęło 197 prac z różnych miejsc w naszej gminie.
Komisja nagrodziła 30 najlepszych prac, które można obejrzeć w
Bibliotece Samorządowej w Zelgnie.
Po rozdaniu nagród mieliśmy okazję obejrzeć występ czytelniczek z
biblioteki w Zelgnie- Agaty Wiśniewskiej, Agaty Łagód, Malwiny
Jędrzejewskiej oraz zespołu wokalnego z biblioteki w Skąpem w składzieB.Dunajska Oliwia Lewandowska, Sara Michalska, Karaolina Salamon.
Czas spotkania upłynął nam przy dźwiękach kolęd, świątecznych
piosenkach i słodkim poczęstunku.

W trzech szkołach z terenu Gminy Chełmża SP W Grzywnie, SP im.
Mikołaja Kopernika w Sławkowie oraz SP im. Ks. Leona Poeplau w
Kończewicach od października trwają zajęcia realizowane w ramach projektu
finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W programie pod tytułem, „Czego Jaś się nie nauczy…
wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z
terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/10” uczestnicy biorą udział
zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje: informatyczne,
porozumiewanie się w języku angielskim, matematyczno-przyrodnicze oraz
ekspresję kulturalną. W ramach projektu realizowane są również zajęcia
logopedyczne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, ortograficzne
oraz prowadzone są zajęcia opieka psychologiczno-pedagogiczna. Program
będzie realizowany do końca maja 2010r. i jest koordynowany przez
Starostwo Powiatu Toruńskiego.
B.Dunajska

Doposażamy się, czyli jak dobrze mieć sponsora
W listopadzie i grudniu 2009 r. Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Pluskowęsach, dzięki otrzymanym środkom finansowym wzbogaciło się o
nowe wyposażenie. Pieniądze przydzielone przez organ prowadzący
pozwoliły na zakup szafek dla części uczniów oraz zestawu do projekcji
multimedialnej w sali lekcyjnej. Z kolei Rada Rodziców sfinansowała zakup
książek do biblioteki szkolnej - lektur i beletrystyki. Było to możliwe dzięki
dużemu zaangażowaniu w pozyskiwanie środków przez p. Marzennę
Branicką , p Jolantę Talarek i p.. Stanisława Żaka.
Zakup elektronicznej tablicy wyników do sali gimnastycznej to efekt
„połączonych sił” szkoły oraz sponsorów indywidualnych, czyli wynajęcia
budynku szkolnego na obóz sportowy i wsparcia prywatnego. Panowie: Piotr
Ernest, Andrzej Kalisz, Bogdan Kondej, Kazimierz Lewandowski, Jarosław
Pikus i Daniel Ramowski przekazali na konto szkoły celową dotację.
Za wszelkie działania wspierające pracę szkoły, w imieniu społeczności
uczniowskiej, składam serdeczne podziękowanie.
Hanna Antkowiak

„Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA”
„Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” projekt
współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego POKL- inicjatywa Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża został wybrany spośród niewielu z województwa kujawskopomorskiego przez TVP2 do nagrania programu „ Pejzaż z Europą w tle”program publicystyczny dotyczący ciekawych pomysłów przy wsparciu
środków z UE. Telewizja odwiedziła m.in. Szkołę Podstawową w Sławkowie
(gdzie znajdowała się w tym czasie „Wędrująca wystawa”) oraz „Pracownię
rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” mającą swoją siedzibę w
Bibliotece w Zelgnie. Emisja programu odbędzie się w lutym 2010 r. w TVP2,
Telewizji Polonia oraz TVP Bydgoszcz.
Justyna Błaszczyk

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy
do udziału w kolejnym.
Dziękujemy Nauczycielom i Opiekunom młodzieży uczestniczącej w
konkursie.
Gratulacje dla Laureatów !

Informacja o realizacji programu
,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż do 2013 roku
została przedłużona realizacja programu ,,Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Program wieloletni został wprowadzony w życie ustawą z dnia
29 grudnia 2005 i był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w latach 2006-2009. Celem głównym programu było
przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia dzieci i uczniów oraz osób
dorosłych. Realizacja programu przyniosła bardzo dobre rezultaty tj.
przyczyniła się zmniejszenia problemu niedożywienia na terenie naszej
gminy. Na realizację programu, który był zadaniem o charakterze
obowiązkowym, nasza gmina otrzymywała wsparcie z budżetu państwa.
Tak pozytywne doświadczenie (zwiększenie aktywności gmin w rozwiązanie
problemu niedożywienia) wpłynęło na decyzję Rządu, aby kontynuować
program w kolejnych latach 2010 - 2013.
Od stycznia, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, do
dwóch szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów wykonawcą na
dostarczanie jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej jest
Zakład Gastronomiczny z Kowalewa Pomorskiego, natomiast w
szkołach, w których znajdują się stołówki szkolne, kontynuowane jest
dożywianie.
GOPS - Anna Bykowska
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Organizacje pozarządowe
Siódmy rok z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Tegoroczny XVIII Finał WOŚP był dla Szkoły Podstawowej
w
Kończewicach już siódmym finałem, do którego aktywnie włączyła się cała
społeczność szkolna. Zbieranie pieniędzy na pomoc dzieciom z chorobami
nowotworowymi rozpoczęło się w czwartek sprzedażą losów loterii fantowej.
Uczestniczyli w niej zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i maluszki z
przedszkoli prowadzonych przez Fundację „ Ziemia Gotyku” w Kończewicach
i Głuchowie. Uzyskaliśmy w ten sposób kwotę 676 zł.
Z kolei w piątek, w czasie karnawałowej dyskoteki klas IV-VI odbyła się
wielka aukcja, podczas której uczniowie i przybyli goście mogli kupić różne
gadżety WOŚP- koszulki, czapeczki, kubek, kalendarze itp., a także przekazane
do sprzedaży m.in. ogromnego pluszowego misia od klasy IIIA, łyżwy, deskę
snowboardową czy pączki własnoręcznie upieczone przez Panią Sołtys Sylwię
Barańską.
Rekordzistą aukcji
okazała się uczennica klasy
drugiej- WERONIKA BRZANA.
Wspólnie z mamą zakupiła w ten
s p o s ó b p r z e d m i o t y
wartości.. 178zł. Dochód ze
sprzedaży wszystkich gadżetów
wyniósł niemal 1000 zł.
Przez całą niedzielę
naszych 24 wolontariuszy zbierało
pieniądze do puszek. Mimo
wyjątkowo niesprzyjającej aury,
ogromnych utrudnień z dotarciem
do mieszkańców okolicznych wsi,
tradycyjnie już, spisali się na
medal.
T e g o r o c z n ą
wolontariuszką naszego sztabu
została ( podobnie jak w roku
ubiegłym)uczennica klasy VI AIzabela Jahn, która zebrała 421,
51zł oraz Krzysztof Gredecki (
298,14 zł) i Marlena Zawadzka (
286,16 zł).
Siódmy rok z orkiestrą okazał się dla nas szczęśliwym, gdyż ogółem w XVIII
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy zebraliśmy kwotę 5 600zł.
Składam najserdeczniejsze
podziękowania wolontariuszom,
ofiarodawcom, licytującym, Panu Komendantowi Policji w Chełmży za
wzorową współpracę oraz wszystkim, którzy wspierali WOŚP w XVIII finale.

Dzisiaj istniejące kaplice w miejscowościach Skąpe, Bielczyny,
Kończewice stanowią element kulturowy tych miejscowości. Mimo to, te
sakralne obiekty na zewnątrz prezentujące wcale niezły swój stan, z roku na
rok stają się coraz starsze, niszczeją i wymagają większych lub mniejszych
napraw i remontów.
Jednak są jeszcze ofiarodawcy i osoby zaangażowane w
codzienne funkcjonowanie tych sakralnych obiektów, dzięki którym możliwe
jest przeprowadzenie bieżącej naprawy lub remontu takiej świątyni.
Wspomniani ofiarodawcy w ostatnim czasie dali o sobie znać właśnie w
Skąpem. To dzięki nim oprócz ufundowanej tablicy pamiątkowej, w kruchcie
kaplicy umieszczona została również ekspozycja fotograficzna, która
obrazuje inicjatywę mieszkańców Skąpego przy budowie kaplicy sprzed lat i
ważną rolę tego miejscowego kościółka w wydarzeniach tutejszej
miejscowości. Poza tym kaplica dzięki odnowionym ścianom wewnętrznym,
naprawionym oknom, zainstalowanemu sprzętowi nagłośnieniowemu i
nowym lampom nabrała zupełnie nowego wyglądu, z czego tutejsi parafianie
mogą być dumni.
Podobnie o poprawę aktualnego stanu swojej kaplicy mają zamiar
w tym roku zabiegać mieszkańcy z okolic kaplicy Bł. Juty w Bielczynach. W
tym celu powołany został nawet Społeczny Komitet Organizacyjny, który nie
tylko ma zamiar zająć się przygotowaniami do tegorocznych obchodów
odpustowych ku czci Bł. Juty, ale i przy okazji zamierza pozyskać środki na
bieżący remont, jakiego na dzień dzisiejszy wymaga kaplica. Miejmy
nadzieję, że uda się to uczynić kolejnej społeczności lokalnej. Mieszkańcy
liczą tutaj także na wsparcie samej Parafii w Chełmży.
K.O.

Głuchowo też zagrało

10.01.2010 r. podczas XVIII Finału WOŚP w Gimnazjum w
Głuchowie odbywały się imprezy towarzyszące zbiórce pieniędzy na rzecz
dzieci z chorobami onkologicznymi. Tradycyjnie zaprosiliśmy specjalistów
od żonglerki piłką M. Mosia i D. Sierpińskiego, którzy zachwycali pokazem.
Prawdziwą rewelacją okazał się występ J. Cichockiego (absolwenta
Gimnazjum w Głuchowie), który żonglował nie tylko piłeczkami, ale również
maczugami. Imprezę uświetnił występ wokalny A. Sądowskiej
i A.
Gronkowskiej. Nie zabrakło atrakcji sportowych. Odbył się mecz piłki
siatkowej pomiędzy Głuchowem w składzie: M. Abramuk, M. Kamiński, B.
Kamiński, P. Orłowski, Ł. Nowicki, M. Brzezicki a VIP - ami w składzie: K.
Bober, W. Rosiński, M. Zając, Z. Sadowski, J. Lipowski, P. Szramowski, Z.
Bulińska, A. Bulińska.

Szef sztabu WOŚP Mirosława Pawlikowska

Mieszkańcy w darze
Na jednej ze ścian w kaplicy pw. Św. Franciszka i Towarzyszy w
Skąpem widnieje od niedawna pamiątkowa tablica poświęcona śp. Ks.
Infułatowi A. Groszkowskiemu. Pamiątkową tablicę ufundowali tutejsi
mieszkańcy. Okazją do ufundowania i odsłonięcia tablicy była 17 rocznica
poświęcenia kaplicy.
Sięgając lata wstecz, śp. Ks. Infułat Alfons Groszkowski to wielki inicjator
budowy istniejących kaplic kościelnych na obszarze naszej gminy i parafii
Chełmża. Duży wkład w budowę tych obiektów wnieśli także i sami
mieszkańcy. Tylko w Skąpem, jeden z mieszkańców p. Dziarnecki ofiarował
grunt, na którym istniejąca kaplica mogła zostać wybudowana.

Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Głuchowa. Punktem kulminacyjnym
imprezy była LICYTACJA. Organizatorom udało się zebrać wiele cennych
gadżetów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem podczas licytacji.
Osoby zgromadzone w sali głuchowskiego Gimnazjum miały okazję
wylicytować m.in.: koszulkę reprezentacji polskich siatkarek z autografami,
koszulkę TKH, koszulkę Energii Toruń z autografami, szaliki Cyklonu i Legii
Chełmża, wielkie zdjęcie T. Chrzanowskiego z autografem, czapkę A. Kuttela
z autografem, czy flagę Unibaksu z autografem J. Krzyżaniaka. Nie zabrakło
również przedmiotów nie związanych ze sportem. Zainteresowani mogli
wesprzeć WOŚP licytując: obraz olejny, gadżety przekazane przez J.
Owsiaka, filiżanki, rzeźby, wazony, kalendarze, serduszka PCK i wiele
innych przedmiotów. W ciągu całego dnia można było za przysłowiową
złotówkę otrzymać ciepłą grochówkę oraz smaczne ciasto z kawą. Impreza
zakończyła się tradycyjnym „światełkiem do nieba”. Gorące podziękowania
kierujemy do wszystkich sponsorów, dzięki którym wesprzemy dzieci ze
schorzeniami onkologicznymi: Samorząd Gminy Chełmża, KGW Głuchowo,
CIK Gminy Chełmża, Cyklon Kończewice, Bank Spółdzielczy w Chełmży,
Bank PKO BP w Chełmży, V.M. Siudowscy, M.Z. Kalinowscy, J. Łapczyńska,
D. P. Nasierowscy, M. L. Polikowscy, TKH Toruń, ALDENT, PCK w Chełmży,
Energa Toruń.
M.Bulińska

REKORD WOŚP W GŁUCHOWIE
Po raz pierwszy w Gimnazjum w Głuchowie utworzył się Sztab WOŚP,
w skład którego wchodziło Gimnazjum w Głuchowie, Gimnazjum w
Brąchnowie i S.P. w Zelgnie. Jako sztab zebraliśmy kwotę: 13 751,31 zł. Z
tego: Gimnazjum w Głuchowie: 8 650,60 zł,
Gimnazjum w Brąchnowie: 4 172,58 zł
S.P. w Zelgnie 928,13 zł
Wszystkim darczyńcom dziękujemy w imieniu dzieci z chorobami
nowotworowymi.
M.Bulińska
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Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku 2010 do Urzędu Gminy w Chełmży
w grudniu minionego roku nadesłali:
Wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska
Poseł na Sejm RP Jerzy Wenderlich
Poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski
Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Dariusz Kurzawa
Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski
Biskup Toruński Andrzej Suski
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski i Burmistrz Miasta Jerzy
Czerwiński
Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Kazimierz Rybacki i Wójt Gminy
Marek Olszewski
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Michalski i Wójt Gminy Andrzej
Wieczyński
Przewodniczący Rady Gminy Zławieś Wielka Zbigniew Drewnowski i Wójt
Gminy Tadeusz Smarz
Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński
Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Jan Kalinowski i Wójt Gminy Piotr
Kowal
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Henryk Dygasiewicz
GRAS s.c. M. Grubecki i J. Grubecki z Chełmży
Dyrektor i Pracownicy Zespołu Szkół w Cekcynie
Wójt Gminy Papowo Biskupie Andrzej Zieliński z Pracownikami
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie SP w Grzywnie
Ks. Leszek Lewandowski - Proboszcz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w
Grzegorzu
Eurobank Ergasias S.A. Oddz. Bydgoszcz
Mieszkańcy, Rada Sołecka i Sołtys wsi Bogusławki
PKO Bank Polski Dyrektor Oddz. Chełmża Małgorzata Kwietniewska
Ewa Katlewska z Rodziną
Zarząd Firmy POLIMET Sp. z o.o. z Torunia
Czesław Rudolf
Koło Gospodyń Wiejskich Januszewo - Dźwierzno
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu
wraz z Pracownikami
Janusz Kugler i Pracownicy
Firma GMG
Zarząd i Pracownicy GLOBAL BROKERS Sp. z o.o. z Torunia
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Dyrektor Edward Arseniuk
Zakład Usługowo Produkcyjny „MARSYL” z Gronowa
Firma BEHRENDT - Grupa SBS z Brodnicy
Dyrekcja i Pracownicy BS Brodnica Oddz. w Chełmży
Zarząd i Pracownicy Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
Wojciech Błaszczak
Pracownicy z Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu
Wdrażania RPO
Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds.
Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS Grzegorz
Kasprzycki
Zarząd Banku Spółdzielczego w Chełmnie i Pracownicy
Tomasz Soliwodzki Kierownik Zakładu NORDZUCKER POLSKA w
Chełmży z Pracownikami
Nadleśniczy Mieczysław Kolański wraz z Załogą Nadleśnictwo Golub
Dobrzyń
Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z Chojnic
MADE IN POLAND Rafał Rykowski
Właściciele i Pracownicy Firmy Arkada KOD Sp.J. w Świeciu
„Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR” Dyrektor Oddz. w
Kończewicach Teresa Gorczyńska
Zarząd i Pracownicy Fundacji „Ziemia Gotyku”
Zarząd Oddziału ZNP w Chełmży
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” z Grudziądza
Załoga i Wspólnicy „CEG-TOR” z Torunia
Zarząd i Pracownicy SOTRALENTZ Sp. z o.o. w Skierniewicach
Ks. Zbigniew Koślicki
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach
EURO BIURO w Toruniu
PKO Bank Polski
Firma TIOMAN w Toruniu
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski i
Starosta Toruński Mirosław Graczyk
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Ośrodek Zamiejscowy w
Chełmży
Młodzież, Dyrekcja, Pracownicy Gimnazjum w Głuchowie
Dyrektor Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stanisław Krukar i Dyrektor
Oddz. Operacyjnego Aleksandra Jabłońska Bank BGŻ
Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży
WPUP „MELBUD” s.c. z Torunia

Mjr Edward Kaniecki
Koło Kobiet Aktywnych w Skąpem
Dyrekcja i Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie
PZU Życie SA w Toruniu
Poczta Polska S.A. Centrum Poczty, Oddz. rejonowy w Toruniu, Dyrektor
Lech Grzywacz
Zarząd Banku Spółdzielczego w Toruniu Jerzy Dąbrowski
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Pracownia Architektury Krajobrazu i Rzeźby w Toruniu, Monika i Tomasz
Borkowscy
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk Jerzy Waśniowski i Szef
Wydziału Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Waldemar
Proszkiewicz
Dyrektor regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz
Kaczmarek
Dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas Ks. Jarosław Ciechanowski
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Mariusz Poznański i Dyrektor
Biura Paweł Tomczak
Dom Pomocy Społecznej Browina
Zarząd K-PSI
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Chełmży
Zarząd i Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Chełmży
Zarząd i Pracownicy Firmy „Inter Broker” Sp. z o.o.
KGW Bielczyny
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska
szkoły Podstawowej w Zelgnie
Zakład Usług Wodnych Andrzej Musiał, Tuchola
Roman Wiśniewski z Browiny
Dyrekcja, Pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska
w Toruniu
Firma Gutkowski Jan z Leszna
Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowska SP im. Ks. Leona
Poeplau w Kończewicach
STB AUTO Stanisław Bytniewski z Browiny
Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie
Zarząd i Pracownicy TROPS S.A.
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w
Chełmży
Pracownicy Komisariatu Policji w Chełmży
Nauczyciele i Uczniowie Małej Szkoły w Brąchnówku
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego w
Chełmży Cecylia Kwapiszewska
Agencja Ochrony Osób i Mienia TAURUS S.C. Krzysztof Łęcki i Maria
Łęcka, Chełmża
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka Bronisław Krywionek i
Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek
Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Ciechocin
Uczniowie, Nauczyciele i Uczniowie SP im. M. Kopernika w Sławkowie
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży Urszula
Meszyńska
Zarząd Stowarzyszenia Homo homini w Chełmży
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

BEZPŁATNY PUNKT PORADNICTWA
PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej pragnie poinformować
osoby zainteresowane z terenu gminy Chełmża do skorzystania z
nieodpłatnego poradnictwa w zakresie:
- prawnym,
- poradnictwa socjalnego,
- poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i wychowawczego,
- poradnictwa antymobingowego,
- poradnictwa z zakresu prewencji policyjnej i przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
Dyżury zespołu interdyscyplinarnego pełnione są cotygodniowo, w każdy
00
00
wtorek tygodnia w godzinach od 16 do 19 w Toruniu przy ul. Bydgoskiej
58 (róg ul. Bydgoskiej
i Klonowica). W każdy wtorek miesiąca
świadczone jest również poradnictwo psychologiczne.
Celem głównym poradnictwa jest: rzetelność, bezpłatność, poufność,
profesjonalizm, samodzielność klienta, dostępność usług oraz współpraca
między organizacjami.
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio podczas dyżurów.
Kontakt telefoniczny: 515 276 424 lub 515 276 454,
email:
tsas@tsas.torun.pl
Informacja z - GOPS
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RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
SŁAWKOWIE ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
NA BAL KARNAWAŁOWY W DNIU
13 LUTEGO 2010R.
WSPANIAŁĄ ZABAWĘ PRZY ZESPOLE
MUZYCZNYM ROZPOCZYNAMY O
GODZINIE 20.00 W SIEDZIBIE SZKOŁY.
GWARANTUJEMY PYSZNE JEDZENIE,
LOTERIĘ FANTOWĄ ORAZ SZEREG
INNYCH ATRAKCJI DO WCZESNYCH
GODZIN PORANNYCH
NASTĘPNEGO DNIA.

CENA BILETU OD PARY 150,00 ZŁ.
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 0566757539/
512290756/ 885018656

Biblioteki gminne zapraszają…..
Biblioteka w Zelgnie
Tel. 56 675 98 27
biblioteka.zelgno@gminachelmza.pl
Bibliotekarz: Jolanta Pawełczyk
Biblioteka w Grzywnie
Tel. 56 675 72 12
biblioteka.grzywna@gminachelmza.pl
Bibliotekarz: Emilia Chojnacka
Biblioteka w Głuchowie
Tel. 56 675 78 83
biblioteka.gluchowo@gminachelmza.pl
Bibliotekarz: Ewelina Kucharzewska
Biblioteka w Skąpem
56 675 87 13
biblioteka.skape@gminachelmza.pl
Bibliotekarz: Ilona Witkowska

Poniedziałek Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-17.00

9.00-17.00

8.00-16.00

8.30-16.30

10.00-18.00

7.30-15.30

9.00-17.00

7.30-15.30

7.30-15.30

10.00-18.00

10.00-14.00

12.00-16.00

10.00-14.00

12.00-16.00

14.00-18.00

10.00-14.00

12.00-16.00

10.00-14.00

12.00-16.00

14.00-18.00

Harmonogram imprez sportowych
w Gminie Chełmża na rok 2010.
Lp. Termin
Nazwa imprezy sportowo - rekreacyjnej.
realizacji
1.
14.02.2010 Mistrzostwa Gminy Chełmża w Piłce Siatkowej o
Puchar Wójta Gminy Chełmża.
2.
21.02.2010 Indywidualne Mistrzostwa Gminy Chełmża w Tenisie
Stołowym.
3.
kwiecień/
Gminna Liga Piłki Nożnej (6 osobowej).
październik
4.
03.05.2010 Majówka na rowerze- rajd po Gminie Chełmża.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

19.06.2010 VI Wielki Turniej Siatkówki Plażowo-Rekreacyjnej (4
osobowej).
27.06.2010 Piłkarskie Mistrzostwa Gminy Chełmża.
31.07.2010 Gminny Futbol na Plaży.
01.08.2010 Mistrzostwa Gminy Chełmża w Sitkówce Plażowej
(2 osobowej).
Gminna Liga Tenisa Stołowego.
listopad
2010/
kwiecień
2011
28.11.2010 Drużynowe Mistrzostwa Gminy Chełmża w Tenisie
Stołowym.
05.12.2010 Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej o Mistrzostwo
Gminy Chełmża.

Miejsce
realizacji
Głuchowo/
Kończewice
Kończewice
Grzywna
Teren
gminy
Zalesie
Kończewice
Zalesie
Zalesie
Kończewice

ELEWARR Sp. z o.o.
00 -193 Warszawa, ul. Stawki 2
Oddział Spółki
w Nowych Proboszczewicach
09 - 412 Proboszczewice ul. Bielska 2a
0 24 261-24-01; fax 0 24 367-52-62
proboszczewice@elewarr.com.pl

S Z A N O W N Y R O L N I K U !!!

Jako przedstawiciel Firmy „ELEWARR” z siedzibą w
Wąbrzeźnie informuje, że można zawrzeć z naszą Firmą umowę
kontraktacyjną na wyprodukowanie nasion rzepaku ze zbiorów 2010
roku .
Ponadto można złożyć zamówienie na nasiona odmian rzepaku pod
zasiew na lata 2010/11, które to nasiona zostaną dostarczone na
miejsce wskazane przez zamawiającego.
Termin płatności za dostarczone nasiona pod zasiew 40 dni.
Termin dostawy zamówionych nasion od 15 lipca do 25 sierpnia
2010roku.
Z poważaniem A. Kłopotek
Tel. 691958057

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Chełmży
ul. Rynek Garncarski 3
KIM JESTEŚMY, JAK DZIAŁAMY, JAKIE CELE OSIAGAMY w dużym
skrócie przybliżamy

Związek jest organizacją społeczną pozarządową, samodzielną i
niezależną, z 60-letnią tradycją, zrzesza 380 członków.
Naszym członkom Związku oferujemy między innymi następujące
działania:
? prezentujemy stanowiska i wolę swoich członków wobec władz,
? współpracujemy z organizacjami administracji państwowej,
samorządowej, terytorialnej i organizacjami społecznymi,
? organizujemy spotkania towarzyskie, spotkania przy kawie, wieczorki
taneczne, wycieczki turystyczno krajoznawcze, Światowy Dzień Inwalidy,
Spotkanie Opłatkowe,
? prowadzimy bezpłatne porady prawne dla członków Związku,
? zabiegamy o sponsorów i członków wspierających w celu pozyskania
środków finansowych i wsparcia materialnego,
? wydajemy wszystkim emerytom i inwalidom zaświadczenia ulgowe na
przejazdy PKP,
? prowadzimy Związkowa Kasę Pogrzebową,
? wydajemy wnioski do sanatorium, na turnusy rehabilitacyjne i na wczasy,
? pomagamy emerytom w uzyskaniu grupy inwalidzkiej w celu wyjazdu do
sanatorium.
Wstępujcie do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
by tym samym powiększyć emerycką rodzinę.

Kończewice
Pluskowęsy

Wszelkie zapytania i zgłoszenia związane w sprawie gminnych imprez
p.
sportowych należy kierować do Gminnego Organizatora Sportu
Marcina Sadowskiego nr tel. 0 605 139 796.
Poza tym :
14.03.2010 r. Halowy Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o
Puchar Komendanta Gminnego ZOSP, Grzywna, organizator: Komendant
Gminny ZOSP.

Czynne całą dobę

Straż Gminna informuje
Uprzejmie informujemy iż został uruchomiony
bezpośredni telefon do Straży Gminnej - 0566752598.
Telefon komórkowy do Strażnika Gminego - 609807315.
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