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Maj majowe ma zwyczaje

Zwyczaj majowych nabożeństw pod wiejskimi kapliczkami, to nasz wyróżnik
w Europie.Tradycję tę pielęgnują m.in. mieszkańcy Browiny.

26 maj - to dzień szczególny
“Nie ma jak u Mamy,
cichy kąt, ciepły piec.
Nie ma jak u Mamy,
kto nie wierzy, jego rzecz...”

Uroczysta Sesja RG Chełmża
w 20 rocznicą odrodzenia
Samorządu Terytorialnego w Polsce

Stare sady są naszym bogactwem. Doceńmy ich piękno.

24 maja 2010 roku godz. 13.00
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Pluskowęsach
W porządku obrad min. :
♦ Wspomnienie o zmarłych samorządowcach.
♦ Występ chóru międzyszkolnego z Gimnazjum w Pluskowęsach
i SP Zelgno
♦ Wręczenie tytułów honorowych „Zasłużony dla Gminy Chełmża”
♦ Przemówienia okolicznościowe
♦ Prezentacja uczniów Gimnazjum w Pluskowęsach przygotowana w
ramach Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „ 20 lat wspólnie”
♦ Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Kronik „XX lat Samorządu Gminy
Chełmża” oraz Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Gminnym.
E.Cz.

Samorządowy serwis informacyjny
Z posiedzeń Rady Gminy Chełmża
W dniu 27 kwietnia br. odbyła się LIII Sesja Rady Gminy
Chełmża, w której udział wzięli radni, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.
Głównym tematem Sesji było udzielenie Wójtowi Gminy Chełmża
Jackowi Czarneckiemu absolutorium w wyniku podjętej uchwały w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2009 r. Głosowanie
w powyższej sprawie zakończyło się wynikiem pozytywnym.

Następnie przedstawiono informacje wynikające z planu pracy
Rady Gminy na 2010 r.:
- przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za 2009 rok oraz podjęcie
uchwały w powyższej sprawie,
- przedstawienie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Zdrowia w Zelgnie na rok 2010 oraz opinii w sprawie zawartych umów o
udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne.
W dalszej części posiedzenia zostały podjęte uchwały w
następujących sprawach:
- zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w
Zelgnie,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Chełmża może
samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,
- trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania dla szkół publicznych zakładanych i
prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie”,
- utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP,
- zmiana do uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie
Chełmża,
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Zelgno,
- powołania doraźnej Komisji Rady Gminy,
- regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Kuczwały,
- o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zelgno,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w
części wsi Skąpe,
- nabycia nieruchomości w Bielczynach,
- zawarcia przez Gminę Chełmża porozumienia o współpracy z Gminą
Miasto Chełmża w zakresie odbioru i przepływu ścieków sanitarnych i
przemysłowych pochodzących z części obszaru Gminy Chełmża przez
system kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Chełmży, a następnie
do kanalizacji i oczyszczalni ścieków należącej do Toruńskich Wodociągów
z siedzibą w Toruniu ul. Rybaki 31,
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzywna,
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Strużal,
- rozpatrzenia skarg Kółka Rolniczego w Grzywnie na Zarząd Gminy
Chełmża i Wójta Gminy Chełmża.
Posiedzenie zakończono Sprawozdaniem Wójta wraz z
informacją z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy oraz
możliwościach wsparcia inwestycji środkami zewnętrznymi.
B. Kozłowska

I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych :
1) W dniu 23.04.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Budowę drogi
gminnej nr 100525 c w Brąchnówku wraz z finansowaniem przez wykup
wierzytelności”. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą
ofertę złożył Zakład Drogowo Budowlany S.C. K. Wilczyński &
M. Wilczyński z siedzibą w Rogowie za cenę brutto oferty 615.067,66 zł .
2) W dniu 29.04.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Budowę świetlicy
wiejskiej w Dźwierznie”. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CONSTANS z Golubia Dobrzynia za
cenę brutto oferty 169.232,02 zł.
3) W dniu 06.05.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Zelgnie I etap wraz z finansowaniem przez wykup
wierzytelności”.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o., z Grudziądza za cenę
brutto oferty 1.789.678,13zł .
4) W dniu 10.05.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Przebudowę
drogi gminnej nr 100574 C Witkowo - Pluskowęsy”. W postępowaniu
wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie za cenę brutto
oferty 502.563,73 zł .
5) W dniu 10.05.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Budowę boiska
przy Szkole Podstawowej w Kończewicach Etap I”. W postępowaniu
wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Ogrodnicza
„Leśniewscy” Architektura Zieleni z Chełma za cenę brutto oferty
166.142,65 zł..
6) W dniu 06.05.2010r. upłynął termin składania ofert w przetargu na
„Wykonanie chodników w miejscowościach Grzywna i Kuczwały gm.
Chełmża”. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. W chwili obecnej trwa
weryfikacja złożonych ofert.
II. Informacja o wszczętych postępowaniach:
1) W dniu 29.04.10 r. został ogłoszony przetarg na „Adaptację budynku
poszkolnego w Grzywnie - etap I.” Termin składania ofert zaplanowano na
dzień 20.05.2010r.
2) W dniu 04.05.10 r. został ogłoszony przetarg na „Wymiana istniejącego
pokrycia z eternitu dachów na budynku Gimnazjum w Pluskowęsach i
budynku Szkoły Podstawowej w Kończewicach na nowe z
blachodachówki”. Termin składania ofert zaplanowano na dzień
24.05.2010r.
3) W dniu 04.05.10 r. został ogłoszony przetarg na „Ubezpieczenie majątku
i interesów Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury”. Termin składania ofert zaplanowano na dzień
17.05.2010r.
4) W dniu 12.05.10 r. został ogłoszony przetarg na „Odnowienie elewacji
budynku dawnej Pastorówki poprzez wymianę stolarki okiennej” w
miejscowości Zelgno. Termin składania ofert zaplanowano na dzień
28.05.2010r.
Anna Feeser-Bering

Piękna Zagroda 2010'
W bieżącym roku przystępujemy do
nowej edycji konkursu Piękna zagroda. Karty
zgłoszeń na tegoroczną edycję konkursu
można pobrać u sołtysów lub w UG pok. nr 16.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15
czerwca br. Konkurs realizowany jest w gminie
już od dziewięciu lat i zawsze ma swoich
uczestników. Podobnie jak w latach ubiegłych
rozstrzygnięty zostanie na szczeblu gminnym i
powiatowym. Komisja konkursowa w określonym
terminie dokona lustracji zgłoszonych zagród do
konkursu. Ocena zgłoszonych zagród odbędzie się w trzech
kategoriach: zagroda wiejska, działka siedliskowa i wspólnota
mieszkaniowa. Zawsze przy każdej edycji oceniana jest czystość i
porządek gospodarstwa, ogródek przydomowy, elementy i urządzenia
ogrodowe, a także działania proekologiczne gospodarstwa jak
przydomowe oczyszczalnie ścieków, segregacja śmieci, płyty
obornikowe. Wszystkie kolejne edycje konkursu, jakie zostały
zrealizowane nie pozostają bez znaczenia dla naszej Gminy, co
powoduje znaczący wzrost dbałości mieszkańców o porządek, estetykę
i wygląd przydomowych obejść. Na terenie Gminy przybywa
przydomowych pięknych kolorowych ogrodów i ogródków, miejsc
rekreacji i wypoczynku. Niektóre z dotychczasowych nagrodzonych
gospodarstw na szczeblu gminnym stawały się również laureatami
szczebla powiatowego.
Zapraszamy do udziału w konkursie !
K.O.
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Rolnictwo i ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Inwestycja zakończona
W dniu 30 kwietnia br. zakończono realizację inwestycji polegającej na
budowie 130 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Chełmża.
Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1.953.000,00 zł.
Wykonawcą robót było konsorcjum firm „KB-instalacje” Krzysztof Bobrowski
z Łodzi oraz Andrzej Banaszek PPHU „Technika” z Olsztyna.

Inwestycja wodno kanalizacyjna
Samorząd Gminy Chełmża złożył wniosek o przyznanie pomocy w
ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” do
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Projekt obejmie rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku PluskowęsyNowa Chełmża oraz budowę kanalizacji sanitarnej Chełmża-Nowa Chełmża
(bez ul. Szczypiorskiego) Pluskowęsy (centrum) oraz budowę kanalizacji
sanitarnej w Kończewicach.
Przewidywany koszt zadania to 4.050.000,00 zł.
Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 2010 roku.
AKCJA WIOSNA 2010'
W dniach 16-17 kwietnia została przeprowadzona na obszarze
Gminy coroczna akcja „Wiosenne porządki”. W tym celu zakupiono 4100 szt.
Worków na odpady oraz rękawice w ilości 700 par, które zostały
rozdysponowane między sołtysów. Łącznie podczas akcji zebrano 21 ton
śmieci. W akcję włączyły się szkoły gminne, sołectwa. Koordynatorem akcji
był Referat Rolnictwa UG przy udziale Gospodarstwa Pomocniczego.

ROLNICTWO
Skrócony termin składania wniosków o
przyznanie dopłaty do materiału siewnego. W związku z
przepisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
(zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2009 r. do 15
czerwca 2010 r.) oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. Nr 54, poz.
328) uległ skróceniu końcowy termin składania wniosków o przyznanie
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie. W/ w wnioski przyjmowane są w oddziałach
terenowych Agencji Rynku Rolnego w terminie do 25 czerwca 2010 r ...W
2010 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
- XXXI Dni Otwartych Drzwi - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie w dniach 5 i 6 czerwca
2010r. będzie organizatorem Jubileuszowych XXXI Dni Otwartych
Drzwi. W czasie trwania DOD będą miały miejsce liczne wystawy, kiermasze,
konkursy (dla wystawców i rolników) oraz pokazy i występy. Dla
zwiedzających Targi dostępne będą (wstęp bezpłatny) w godz. od 10.00 do
18.00. Rolnikom zaprezentowane zostaną (w roku 2009 wystawy zwiedziło
około 20.000 osób) nie tylko firmy produkujące lub rozprowadzające środki
produkcji dla rolnictwa, ale również jednostki prowadzące skup płodów
rolnych oraz obsługujące rolnictwo.
- Kujawsko-Pomorskie DNI POLA - Grubno k/ Chełmna 19-20 czerwca
2010 roku
W programie Kujawsko-Pomorskich DNI POLA : Wystawa rolnicza (ciągniki i
maszyny rolnicze, budownictwo, wyposażenie budynków inwentarskich,
hodowla roślin i nasiennictwo, nawozy, środki ochrony roślin, pasze, usługi dla
rolnictwa),pokazy pracy maszyn rolniczych, kiermasze (materiał szkółkarski,
rękodzieło, artykuły spożywcze i inne), bogaty program konsultacji dla
mieszkańców.
K.Orłowska

DNI POLA - Kończewice 2010

Na polach Zakładu HR Strzelce Oddz. w Kończewicach w dniu 23
czerwca 2010 r w godz. 10:00-15:00
zorganizowane zostaną przez Firmę BAYER
CropScience Dni Pola 2010'.
Wydarzenie to kierowane jest do rolników regionu.
Podczas tegorocznych Dni Pola swoją nową ofertę
środków ochrony roślin przedstawi Firma BAYER
CropScience. Kolekcję odmian zaprezentuje na
przygotowanym stoisku i poletkach pokazowych
Hodowla Roślin Strzelce.

Nowe nasadzenia
W miesiącu kwietniu dokonano nasadzeń zieleni w Bocieniu,
Zakwitły rzepaki
Dziemionach, Głuchowie, Bielczynach(koło kaplicy).
W dniu 23.04
uzupełnione zostaną nasadzenia w Bielczynach(koło kaplicy), Nowej
W bieżącym roku uprawy ozime przezimowały niezbyt dobrze.
Chełmży oraz w Liznowie.
Referat RGN W zdecydowanej większości województw odnotowano straty w
powierzchni zasianych ozimin.
Działalność GOPS
Najgorzej przezimował rzepak i rzepik oraz żyto, a nieco lepiej pozostałe
W dniu 12.04.2010r. GOPS podpisał z Toruńskim Centrum gatunki zbóż.
Caritas porozumienie na przekazywanie bezpłatnych gotowych artykułów Największe uszkodzenia roślin ozimych wystąpiły w województwach
spożywczych w ramach realizacji programu ,,Dostarczanie nadwyżek południowej Polski tj.: lubelskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim oraz w
żywności dla najuboższej ludności UE na rok 2010”. W porozumieniu rejonie północno-zachodnim, tj. w województwach: kujawsko-pomorskim i
zawarte zostały zasady przekazywania powyższych artykułów tj: określone zachodniopomorskim.
zostało kryterium dochodowe i sytuacyjne uprawniające do skorzystania z
powyższej pomocy jak i limit pomocy żywnościowej tzw. ,,koszyk
produktów”. W dniu 20 kwietnia Ośrodek otrzymał pierwszą dostawę
żywności w ilości ok. 10 ton, która wydawana będzie przez pracowników
Ośrodka.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na kurs !
Jeśli korzystasz z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Chciałabyś uczestniczyć w kursie, pozyskać wiedzę i nowe umiejętności.
Spotkać ciekawych ludzi.
Ta oferta jest dla Ciebie!
Przyjdź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypełnij ankietę !
Oferujemy następujące kursy:
1) ogrodnik terenów zielonych
2) opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
3) konserwator powierzchni płaskich
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Paderewskiego 14
87-140 Chełmża
Tel. 675-60-19
Słabsze przezimowanie upraw w porównaniu z rokiem ubiegłym może nie
mieć jednak wpływu na wysokość zbiorów upraw ozimych, zwłaszcza jeśli
warunki agrometeorologiczne w dalszym okresie wegetacji będą
korzystne.
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Strażackie święto
W tym roku druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej
gminy obchodzili święto patrona Św. Floriana w dniu 1 maja, a
gospodarzem tej uroczystości była OSP Kuczwały, która świętowała 80
lecie powstania jednostki.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji strażaków w kościele
parafialnym w Grzywnie, którą celebrowali Kapelan strażaków Ks. Kanonik
Zbigniew Koślicki wspólnie z księdzem Kanonikiem
Wiesławem
Roczniakiem.
Po mszy świętej wszyscy udali się na cmentarz parafialny, gdzie złożono
symboliczną wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze na grobach zmarłych
strażaków.
Oficjalne uroczystości odbyły się na placu koło remizy OSP Kuczwały, gdzie
dh. Franciszek Piróg Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
przywitał zaproszonych gości w osobach Wójta Gminy Chełmża Jacka
Czarneckiego, członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP dh. Wiesława Bachana , Dowódcę i jego z-cę z Jednostki RatowniczoGaśniczej w Chełmży, delegacje druhów z jednostek OSP z terenu gminy,
radych gminnych oraz wszystkich zebranych na tej uroczystości.
Po powitaniu zebrani uczcili minutą ciszy pamięć druhów, którzy odeszli na
wieczną służbę oraz ofiarom katastrowy lotniczej pod Smoleńskiem.
Prezes OSP Kuczwały przedstawił rys historyczny jednostki, który zawierał
najważniejsze wydarzenia z 80-ciu lat od powstania jednostki.
Z okazji święta strażaków i jubileuszu jednostki OSP Kuczwały, zaproszeni
goście złożyli zebranym druhnom i druhom życzenia i podziękowali za
bezinteresowną społeczną służbę na rzecz lokalnej społeczności.
Święto druhów jest okazją, aby za tę służbę wręczyć medale i odznaczenia,
które są jedyną nagrodą dla ochotników.
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
UCHWAŁĄ NR 145/19/2010 Z DNIA 15 KWIETNIA 20100 ROKU
Nadało „ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA „
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUCZWAŁACH
za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej,
dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.
UCHWAŁĄ PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
„ ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA „
zostali odznaczeni dh Stanisław Błażejczyk , Jan Stokłosa, Ryszard
Jarzynka, Marek Zieliński, Jarosław Starba, Paweł Wiśniewski,
„ SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
ostali odznaczeni dh Bogdan Lis, Witold Kopik, Zygmunt Łęgowski.
„BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA „
zostali odznaczeni- Anna Łęgowska, Wiesława Gąsiorowska, Małgorzata
Nadstawna, Elżbieta Dybowska, Mariola Wiśniewska, Beata
Niedziałkowski, Karina Stokłosa, Robert Gąsiorowski, Krzysztof
Zieliński, Robert Mucha, Arkadiusz Nadstawny, Kazimierz Górecki,
Sławomir Stokłosa.

Dh. Kazimierz Gębski w asyście Wójta Gminy Jacka Czarneckiego
wręczają odznaki za wysługę lat w szeregach OSP
UCHWAŁĄ PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
Odznakę „ ZA WYSŁUGĘ LAT „ NADANO:
35 lat wysługi w szeregach OSP
dh. Grzegorz Frelik, Jan Stokłosa, Henryk Frelik, Stanisław Błażejczyk,
30 lat wysługi
dh. Marek Zieliński, Ryszard Jarzynka, Józef Pąk,
20 lat wysługi
dh. Witold Kopik, Bogdan Lis
15 lat wysługi
dh. Kazimierz Górecki, Robert Mucha, Stanisław Żak, Sławomir
Stokłosa, Grzegorz Błażejczyk,
10 lat wysługi
dh. Roman Rusak, Krzysztof Zieliński, Marcin Zieliński, Adam Pąk,
Arkadiusz Nadstawny, Adam Furgała, Marcin Furgała, Marek
Glinkowski,
5 lat wysługi
dh. Małgorzata Nadstawna, Karina Stokłosa, Przemek Frelik
Odznaki wręczył dh. Kazimierz Gębski wiceprezes Zarządu Oddziału
Gminnego w asyście Pana Wójta Jacka Czarneckiego.
Pieczenie kiełbasek przy ognisku
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wszyscy uczestnicy spotkania
zostali zaproszeni do strażackiego ogniska na pieczone kiełbaski.
Gdy ognisko zgasło, rozpoczęła się w miejscowej świetlicy wspaniała
zabawa , która trwała aż do świtu.

UCHWAŁĄ PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP
RP W TORUNIU Odznakę „ STRAŻAK WZOROWY„ otrzymali dh Klaudia
Górecka, Anna Smoczyńska, Arkadiusz Lis, Leszek Wróblewski,
Przemysław Frelik, Grzegorz Pniewski.
Odznaczenie wręczył dh. Wiesław Bachan Członek Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa Kuj - Pom w asyście
mł. brygadiera Andrzeja Urbańskiego D-cę JRG w Chełmży.

Dziękuję druhnom i druhom jednostki OSP Kuczwały za trud i
czas poświęcony organizacji święta strażaków połączonego z jubileuszem
jednostki, za wspaniałe przyjęcie gości i naszych druhów z pozostałych
jednostek.
Dh. Wiesław Bachan
Dh. Wiesław Bachan w asyście mł. bryg. Andrzeja Urbańskiego wręcza Złote
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa druhom Stanisławowi Błażejczyk, Janowi
Stokłosie, Ryszardowi Jarzynce, Markowi Zielińskiemu, Jarosławowi Starbie
i Pawłowi Wiśniewskiemu.

Gminne Zawody Strażackie OSP 22.05.2010 r, boisko Kończewice
W zawodach rywalizować ze sobą będą gminne jednostki OSP.
Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00.
Zawody poprzedzi wspólna polowa Msza św. godz. 9.00.
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Inwestycje w gminie
Inwestycje i remonty w gminie
Trwają prace przy modernizacji budynku pastorówki w Zelgnie .
Część pomieszczeń w budynku adoptowana jest na świetlicę wiejską.
Inwestycja realizowana jest w ramach II etapu projektu : Budowa parku
rekreacji i wypoczynku w m. Zelgno „Świat Bocianów” i współfinansowana
jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi LEADER Odnowa i
rozwój wsi. Koszt inwestycji wyniesie 410. 000 zł. Zakończenie robót
zgodnie z umową to lipiec br.

Świetlica w Dźwierznie. Do wykonania pozostał jeszcze zakres
następujących robót budowlano - wykończeniowych jak malowanie ścian,
założenie osprzętu
elektrycznego wraz z piecami akumulacyjnymi,
wyposażenie kuchni z umeblowaniem, wykonanie pozostałych podłóg,
wykonanie schodów,
montaż drzwi wewnętrznych, malowanie klatki
schodowej
elewacje (ocieplenie i malowanie), ułożenie
chodników,
nasadzenia
zieleni, wykonanie parkingu oraz
oświetlenie terenu.
Wspomniany zakres prac wykona firma, która wybrana zostanie w ramach
przetargu.Zakończono remont w budynku świetlicy w Browinie. Roboty
wykonała grupa budowlana UG Chełmża. Uporządkowany został także teren
przy budynku. W najbliższym czasie kontynuowane będą dalsze prace
remontowe wykonana zostania na świetlicy nowa elewacja ścian.
Tekst K.Orłowska
Foto K.Małek

Budowy chodników
Rozpoczęto budowę II etapu chodnika przy drodze gminnej
nr 100582 C w miejscowości Kończewice-Ogrodniki.

Remontowana jest część dachu w budynku pałacu w Mirakowie.
Prace wykonuje firma Drywex z Golubia Dobrzynia za kwotę 46.000zł.
Prace remontowe potrwają do końca maja br.

Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej typu POLBRUK w kolorze
szarym o grubości 6 cm, natomiast zjazdy zostaną wykonane z kostki
betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm.
Roboty wykonywane są przez grupę budowlaną Urzędu Gminy Chełmża.
Planowany termin zakończenia robót maj 2010 r.

Przystąpiono do remontu elewacji świetlicy w Zajączkowie. Prace
wykonuje firma EKOLAND Stanisław Klicman ze Skąpego. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie 46 360 zł. Termin zakończenia robót do 31.05.2010 r.
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zajączkowie współfinansowany jest w
ramach przyznanej przez LGD Ziemia Gotyku dotacji na kwotę 24.900 zł w
ramach operacji zwanych „Małymi projektami” z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Oś LEADER. Warto wspomnieć, że Firma EKOLAND
na własny koszt podjęła się odnowienia miejscowej, przydrożnej kapliczki w
Zajączkowie. Kapliczka zostanie odnowiona i cieszyć będzie mieszkańców
nową kolorystyką.

Za kwotę 14 000 zł
brygada budowlana UG Chełmża
przeprowadziła remont toalet w
budynku poszkolnym w Skąpem.
Natomiast instalacje sanitarne
wykonała firma WIKO z Chełmży. W
budynku mieści się zerówka SP
Zelgno i Filia Biblioteki
Samorządowej.

Rozpoczęto budowę chodników i ścieżki pieszo rowerowej przy drogach
wojewódzkich na terenie Gminy Chełmża w miejscowościach:
- Kończewice: ścieżka pieszo - rowerowa o długości 180 mb;
- Dźwierzno: chodnik o długości 139 mb;
- Sławkowo: chodnik o długości 140 mb;
- Kiełbasin: chodnik o długości 100 mb.
Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej typu POLBRUK w kolorze
szarym o grubości 6 cm natomiast zjazdy zostaną wykonane z kostki
betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm.
Roboty wykonywane są przez firmę ,,Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Budowlanych ,,DROBUD'' Sp. J. z siedzibą w Chełmży za kwotę 143.665,05 zł
brutto.
Planowany termin zakończenia robót 24 sierpień 2010 r.
Łukasz Kowalski
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Sprawy obywatelskie
Włącz się w patriotyczną inicjatywę
Cały czas gromadzone są z historycznych miejsc walk,
męczeństwa i chwały naszych rodaków, żołnierzy wszelkich barw i formacji
wojskowych ziemie na Kopiec „Ziemia Polaków” . Każdy z nas może stać się
darczyńcą takiej ziemi. Szczególnie temu sprzyja okres wiosenno-letni, który
dla nas wielu jest czasem wyjazdów w różne miejsca kraju i zagranicy.
Warto w tak różnych miejscach sięgnąć do ich historii.
W związku z tym Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia
Polaków” zachęca mieszkańców Gminy, a w szczególności młodzież ze
szkół gminnych do czynnego udziału poprzez włączenie się w gromadzenie
woreczków z ziemią na budowę Miejsca Pamięci Narodowej w
Kończewicach.
Woreczek na ziemię razem z drukiem poświadczenia autentyczności
ziemi można otrzymać w Urzędzie Gminy Chełmża, pok. nr 16.

znalezienie skutecznych sposobów pokonywania przeciwności losu.
Szczególna rola w aktywizacji różnych form przypada samorządom lokalnym.
Nie mniej ważna jest inicjatywa i wsparcie przedsięwzięć o charakterze
integracyjnym, promowanie aktywności kulturalnej i społecznej. W tym
zakresie ważne zadanie ma Zarząd PZERiI, działający na rzecz osób
niepełnosprawnych i wszystkich członków- dodał Przewodniczący.
Spotkanie stało się okazją do uczczenia rocznicy 200 urodzin Fryderyka
Chopina. Z poezją wystąpili Romualda Więckowska, Jadwiga Perschke i
Stanisław Burandt-członkowie Związku. Udział w spotkaniu wzięli
przedstawiciele władz samorządowych w osobach:
Dariusz Meller wicestarosta toruński, Jerzy Czerwiński burmistrz Chełmży,
Jacek Czarnecki Wójt Gminy Chełmża oraz goście Związku skarbnik PZERiI
Jan Małecki oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Związku Bronisław
Lewicki.
Uroczystość rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy ofiar
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
K.Orłowska

Podziękowanie

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów Oddziału Rejonowego w Chełmży serdecznie dziękujemy Panu
Wójtowi Jackowi Czarneckiemu za udzielone przez samorząd gminny
wsparcie finansowe w związku z obchodami Światowego Dnia Inwalidy,
które miały miejsce w dniu 21.04.br. w Chełmży.
Z poważaniem
Przewodniczący Jerzy Więckowski

„Wspomnienia ze starej fotografii”

Na zdj. Uroczysta oprawa pobrania ziemi z pola bitwy pod Komarowem z
31.08.1920r.
Pobranie ziemi odbyło się w obecności członków
Stowarzyszenia „ Bitwa pod Komarowem”, które pielęgnuje od lat tradycje
ułańskie na tamtym terenie. Ofiarodawcą wspomnianej ziemi jest Janusz
Bochenek z Torunia.

Światowy Dzień Inwalidy

K.O.

Pod taką nazwą odbył się gminny konkurs zorganizowany przez
Bibliotekę Samorządową w Zelgnie. Na konkurs wpłynęło 17 prac.
Komisja konkursowa wybrała najciekawsze opisy fotografii. W konkursie
nagrodzono następujące osoby:
I miejsce - pani Izabella Roczeń z Witkowa
I miejsce- Michał Reszkowski SP Sławkowo
II miejsce - Katarzyna Reszkowska SP Sławkowo
III miejsce - Przemysław Trzpil SP Sławkowo
III miejsce - Dominika Trzeciak SP Sławkowo
Wyróżnienia otrzymały:
Natalia Jastrzębska - SP Zelgno
Oliwia Lewandowska SP Zelgno
pani Dorota Zegan- Brąchnówko
Anna Jasińska- SP Sławkowo
Podczas rozdania nagród finaliści odczytali swoje prace.
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do wzięcia udziału w
następnym konkursie.
J.Pawełczyk

Praca konkursowa Pani Izy Roczeń

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Chełmży
obchodził w dniu 21 kwietnia Światowy Dzień Inwalidy pod hasłem „Troska o
Człowieka Niepełnosprawnego ważnym elementem społecznego działania”.
W obchodach tegorocznego Światowego Dnia Inwalidy uczestniczyło 105
członków Związku.
Te coroczne wydarzenie ma na celu pokazanie problemów osób
niepełnosprawnych i podjęcia działań zabieganie o normalne funkcjonowanie
w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, na przekór ułomnościom
fizycznym lub psychicznym, na równi z innymi grupami społecznymi.
„- Osoby niepełnosprawne borykają się z różnorodnymi trudnościami
napotykanymi w codziennym życiu”-mówił podczas obchodów Jerzy
Więckowski prezes Związku w Chełmży. „- Społeczna obojętność, brak pracy,
bariery komunikacyjne, także sprowadzają tych ludzi na społeczny margines,
skazują na samotność i poczucie odrzucenia. Połączenie wysiłku organizacji
inwalidów, władz lokalnych i pomocy społecznej umożliwia uzyskanie
pełnosprawnego obrazu potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych i

Zdjęcie to zostało zrobione w Wilnie w 1919 roku. Przedstawia
Józefa Jana Tełowskiego, który przesłał je swoim rodzicom na pamiątkę.
Józef Tełowski urodził się w Więckowie. Po latach rodzice przeprowadzili się
do Witkowa, gdzie do dzisiaj mieszka jego siostra.
Jako poddany jego cesarskiej mości
Mikołaja II Aleksandrowicza
Romanowa w 1917r. został wcielony
do wojska i wysłany na front. W 1918 r.
zaciągnął się do formalnej Armii
Polskiej. W latach 1919-1920 brał
udział w wojnie polsko- bolszewickiej.
Po jej zakończeniu skończył szkołę
podchorążych piechoty. W Toruniu
rozpoczął służbę w stopniu
podporucznika jako dowódca plutonu
w 63 Toruńskim Pułku Piechoty. W
1932r. został kapitanem, a następnie
oficerem sztabu. Wybucha II wojna
światowa. Od 9 do 18 września 1939r.
walczył w największej bitwie kampanii
wrześniowej nad Bzurą. Próbując
przedostać się do walczącej
Warszawy, ginie postrzelony. Dzięki
szkicowi miejsca, w którym zginął,
zrobionemu przez jego
współtowarzyszy, po latach został
odnaleziony jego grób w lasach
Młocińskich pod Warszawą.
63 Pułk Piechotyw latach 1920-39 walczył w Powstaniu Wielkopolskim
oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. Za swoje bohaterskie czyny mieszkańcy
Torunia ufundowali pułkowi, nazwanemu również „Dziećmi Torunia” pomnik.
W 2009r. została odsłonięta tablica pamiątkowa na miejscu zniszczonego
przez Niemców pomnika.
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Organizacje pozarządowe
Edukacja i kultura
Informacje z Ośrodka Przedszkolnego w Zelgnie
W kwietniu dzieci z Ośrodka Przedszkolnego w Zelgnie
były w Family Parku w Bydgoszczy. Jest to centrum zabaw i rozrywki
dla dzieci. Miejsce to można nazwać "rajem" dla maluchów. Barwne
dekoracje, mnóstwo atrakcji, takich jak: ogromne , dmuchane
zjeżdżalnie, labirynty,( nie bez przyczyny nazwane "figlorajem"),
kręgle, samochodziki napędzane elektrycznie, ogromne, drewniane domki
dla lal...,i tak możnaby jeszcze długo wymieniać...Naprawdę robi piorunujące
wra ż enie nawet na doros ł ych, a wyobra ź my sobie naszych
przedszkolaków...

Udział w wyjeździe wzięły również dzieci z innych ośrodków przedszkolnych
działejących w ramach projektu "PRZEDSZKOLE OTWIERA ŚWIAT", z
którymi utrzymujemy ścisłą współpracę: ze Skąpego, z Grzywny oraz
Łysomic. Była to doskonała okazja do integracji między przedszkolami,
przede wszystkim dla dzieci, które mogły poznać nowych kolegów i
koleżanki, ale również znaleźć się w nowej sytuacji społecznej.
Radość była ogromna, a harcom i figlom nie było końca. Wszyscy wrócili
zmęczeni, mimo to żal było wracać. Mamy nadzieje, że uda nam się to w
przyszłości powtórzyć...
K. Patalon

Zajęcia aktywizujące dla młodzieży

Młodzież z Gimnazjum w Pluskowęsach właczyła się w
realizowany przez Fundację Ziemia Gotyku projekt „Młodzi i aktywni
działają razem”. Projekt ten skierowany jest do młodzieży z terenu gmin
Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Młodzi i aktywni mają
szansę uczestniczenia w zajęciach ze sztuki teatralnej, tańca
nowoczesnego, gry na bębnach oraz filmu. Tworzą muzykę nowoczesną.
Młodzież z naszej Gminy poznaje i zgłębia tajniki sztuki teatralnej przy
udziale aktorów z Teatru Wiczy z Torunia. A jaki efekt przyniosą spotkania
młodych z aktorami zawodowcami? Dowiemy się podczas imprezy
podsumowującej projekt, którą zaplanowano na dzień 24.06.2010 r w
Brąchnowie. Wszystkie grupy młodzieżowe zaprezentują umiejętności
zdobyte podczas zajęć. Realizatorzy projektu już dziś zapraszają do udziału
we wspomnianej imprezie.
K.Orłowska

Bezpłatne usługi doradcze w LGD

Biuro LGD „Ziemia Gotyku” zaprasza na dyżury doradców z
zakresu działań wdrażanych w ramach lokalnej strategii rozwoju:
- Małe projekty
- Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- Odnowa i rozwój wsi
Zapisy na doradztwo indywidualne
pod nr tel. 607 745 091 lub mailowo:
biuro@ziemiagotyku.com

Maj z książką i kulturą
Bardzo ciekawie wypadły majowe spotkania z książką i kulturą
w Gminie Chełmża zorganizowane przez Bibliotekę Samorządową
w Zelgnie i CiK Gminy Chełmża. Tydzień Bibliotek obchodzony był w
dniach 8-15 maj. Hasło wiodące dla tegorocznych obchodów
brzmiało „Biblioteka- słowa, dźwięki, obrazy”.

Prawie setka dzieci wzięła udział w „Dniu z biblioteką”. Dzieci wysłuchały
wspólnego czytania baśni, malowały bohaterów bajek oraz spotkały się
z autorką książek Agnieszką Frączek.
23 kwietnia obchodzono Dzień Ksiązki i Praw Autroskich tego dnia
pierwszy czytelnik, który odwiedził naszą bibliotekę otrzymał książkę- Tą
osobą była Emilia Wrońska.
Dla najmłodszych z przedszkola Fundacji Ziemia Gotyku głośno czytano
wiersze Brzechwy. Zerówki z SP Zelgno z pania Jolą Milewską i panią
Małgosią Machalską oraz klasa III z SP Zelgno wykonały
strój dla
krasnoludków. Odwiedziła nas także klasa VI z SP Zelgno z panią Jolą Jestadt.
Starostwo Powiatowe wydało również okolicznościowe pocztówki, na których
znajdują się nasze biblioteki, (pocztówki dostępne w bibliotekach).

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich jest to doroczne święto
organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i
ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Właśnie z tej
okazji w Bibliotece w Głuchowie najmłodsi czytelnicy mogli wziąć udział w
rozwiązywaniu zagadek, rebusów i łamigłowek. Hasła zabaw były ściślie
powiązane z książką oraz z ulubionymi bohaterami bajek. Uczestnicy w zamian
za miłą zabawę otrzymali drobne i słodkie upominki. Przedszkolacy z
Głuchowa również miały okazję zapoznać się ze zbiorami przeznaczonymi dla
najmłodszych oraz poznać zasady prawidłowego obchodzenia się z ksiażką.
J.Pawełczyk
E.Kucharzewska

Czytelnicy miesiąca
Czytelnikami miesiąca kwiecień w poszczególnych bibliotekach zostali:
- Głuchowo - Izabela Jahn
- Grzywna - Daria Grędzicka
- Skąpe - Marta Błażejczyk
- Zelgno - Malwina Jędrzejewska
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Podążyli śladami Błogosławionej z Bielczyn

Z okazji 750 rocznicy śmierci bł. Juty odbył się miejsko- gminny
konkurs literacko- plastyczno- multimedialny „Śladami Błogosławionej Juty”.
Konkurs został zorganizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Chełmży. Na rynku miejskim odbyło się uroczyste wręczenie
nagród z rąk ks. biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego oraz burmistrza
Chełmży Jerzego Czerwińskiego. Wśród laureatów znalazły się uczennice
Gimnazjum w Pluskowęsach, nagrodzone zostały prace:
literackie
I miejsce Zofia Branicka kl. IIc (Witkowo) opiekun Renata Szymecka
plastyczne
II miejsce Aneta Brudniak kl. Ib (Pluskowęsy)
III miejsce
Sandra Szczepańska kl. Ib (Bocień), opiekun Beata
Niedziałkowska.

Baczność! Pad! Czołgaj! w Leśnej Szkole Przetrwania

Podczas tegorocznych obchodów odpustowych ku czci Bł. Juty
połączonych z 750 rocznicą jej śmierci, do Sanktuarium przybyły aż dwie
grupy pielgrzymkowe. Jedna grupa sobotnim rankiem przybyła do Bielczyn z
Grudziądza, aby przejść trasą wędrówki Błogosławionej z Bielczyn do
Katedry w Chełmży. Była to prawie trzystuosobowa grupa młodych
wolontariuszy z Grudziądzkiego Centrum CARITAS im. Bł. Juty. Natomiast
druga pielgrzymka wyruszyła w niedzielne południe z Chełmży do Bielczyn.
W pielgrzymce przewodziła młodzież ze szkół gminnych i miasta Chełmża.
W pielgrzymkę do Sanktuarium włączyli się również pielgrzymi przybyli na
tegoroczne obchody z Sagerhausen, samorządowcy i nauczyciele.

Obchody uwieńczyła uroczysta msza odpustowa odprawiona
przez Infułata Tadeusza Nowickiego w asyście ks. Profesora Mirosław Mroza
zakończona procesją wokół miejscowej kaplicy.

Na pobyt pielgrzymów w Sanktuarium bielczyńskim młodzież z
Gimnazjum w Głuchowie przygotowała stoisko z pamiątkami poświęconymi
Bł. Jucie, a panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Głuchowa i Bielczyn zadbały o
skromny poczęstunek dla pielgrzymów . Świętowanie odpustu parafialnego
uświetniły także występy chórów CECYLIA z Chełmży i GOSPEL z
Bydgoszczy.
Odradzający się kult błogosławionej wyraża wielkie
zainteresowanie i cześć dla jej dzieła, w którym tak wiele miejsca zajmowała
służba bliźnim, zwłaszcza chorym, cierpiącym i potrzebującym pomocy.
K.O.

6 maja 2010 roku o
godzinie 8:00 pod opieką pani
Agnieszki Hońdo - Brudz i pani
Hanki Kaźmirek wyruszyliśmy z
Gimnazjum w Pluskowęsach
na wycieczkę do Leśnej Szkoły
Przetrwania w Łącku.
Na miejscu czekali na
nas organizatorzy
umundurowani młodzi
panowie, którzy mimo dużej
dozy poczucia humoru, budzili
w nas odrobinę niepokoju.
Każdy zadawał sobie pytanie jak to będzie, co będziemy
robić, czy damy radę?. Wkrótce
niepokój przerodził się w dobrą
zabawę i niezłą zaprawę
fizyczną.
Naszą przygodę
rozpoczęliśmy solidną musztrą
wojskową
było „baczność”,
„padnij!”, czołgaj się” i niektórzy
z nas zdali sobie sprawę, że lekcje wychowania fizycznego są jednak
potrzebne. Otrzymaliśmy maskujące kombinezony wojskowe i
ekwipunek. Dowódca nauczył nas techniki zakładania maski
przeciwgazowej oraz rozkładania i składania noszy. Zostaliśmy podzieleni
na dwie grupy; każda grupa ze swoimi opiekunami wyruszyła inną drogą
na ćwiczenia. Dowództwo wysłało nas na ekspedycję, podczas której
musieliśmy wykazać się wieloma umiejętnościami. Liczyła się nie tylko
siła, ale także szybkość, zwinność, wytrzymałość. Wyznaczono funkcje
snajpera, sapera i medyka.
Wykonywaliśmy po kolei wyznaczone nam zadania. Jedne były
łatwiejsze, inne trudniejsze. Wśród zadań były m.in. przeprawa przez
skażony teren w maskach przeciwgazowych, narty wieloosobowe,
odszukiwanie min przy pomocy wykrywacza metali, strzelanie z łuku i
wiatrówki, przeprawa przez most klockowy, przejście przez dziury w
siatce bez dotknięcia jej ciałem, budowa szałasu, przelanie wody do
dziurawej rury, czołganie się, bieg przez opony oraz elementy ćwiczeń
alpinistycznych. Nad wszystkim czuwali nasi dowódcy, którzy trzymali
żelazną dyscyplinę. Na koniec nastąpiło ostateczne starcie między
naszymi dwiema drużynami rywalizowaliśmy w przeciąganiu liny. Trochę
się namęczyliśmy, ale było warto.
Pobyt w Leśnej Szkole Przetrwania trwał 5 godzin i mimo niezbyt
sprzyjającej pogody wszyscy jesteśmy zadowoleni z udziału w tej
wycieczce. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość przeżycia tak
niesamowitej przygody. Za rok na pewno jeszcze raz zmierzymy się ze
swoimi słabościami.
Magdalena Bas
Uczennica klasy I b - Gimnazjum w Pluskowęsach

Srebrna Agata
Wicemistrzynią Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia
organizowanego przez PCK została
Agata Ziółkowska. Agata jest
uczennicą III klasy Gimnazjum w
Głuchowie.
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Energia ze słońca

Sprawy obywatelskie
“Wieś aktywna - mozaika inicjatyw dla zdrowia”

Czy opłaca się inwestować w darmową energię ze słońca, a
jeśli tak, to ile można zyskać na systemach do wykorzystywania energii
słonecznej do ogrzewania wody?
Na te pytania mieszkańcy z gminy próbowali sobie odpowiedzieć podczas
spotkania informacyjnego w Sławkowie w sprawie zastosowania w
gospodarstwach domowych urządzeń zwanych solarami, za pomocą których
można ogrzewać wodę. Jak duże zainteresowanie jest wśród mieszkańców
Gminy tematem pozyskiwania energii ze słońca, świadczyła frekwencja
przybyłych.

Udział w spotkaniu wzięło ponad 200 osób. Z kolei na trwający nabór wniosków
do projektu
polegającego na wykorzystaniu zestawów solarnych do
ogrzewania wody, jaki został przeprowadzony w kwietniu, odpowiedziało
ponad 400 osób. Kontynuując dotychczasowe zamierzenia w zakresie
ochrony środowiska samorząd gminny podjął starania zmierzające do
realizacji wspomnianego projektu przy udziale dofinansowania z Funduszy
Unijnych. Jest szansa na to, że wniosek dla pierwszych 300 gospodarstw
domowych zostanie złożony do końca czerwca br, a pozyskane
dofinansowanie pozwoli na
obniżenie kosztów dla indywidualnych
beneficjentów uczestniczących w projekcie. Gmina posiada już
doświadczenie w realizacji projektu na podobnych warunkach, w ramach
którego wybudowanych zostało 130 oczyszczalni przyzagrodowych.
K.O.

Święto Strażaków w Toruniu

Na majówkę wybrały się 34 osoby.Wielu przy tej okazji “odkryło ” Barbarkę .
W kwietniowym numerze Kurendy zachęcaliśmy do aktywnego
udziału w programie prozdrowotnym i prorodzinnym, jakim bez
wątpienia jest „Wieś aktywna-mozaika inicjatyw dla zdrowia”. Kilka
atrakcji mamy już za sobą. O niektórych z nich szerzej piszemy w
aktualnym wydaniu gazety, ale w tym miejscu pokusimy się o krótkie
zrelacjonowanie wydarzeń.
Realizacji zajęć terenowych majowa aura nie sprzyja, chociaż
miewaliśmy sporo szczęścia. W dniu 1 maja pogoda dopisała znakomicie i
warunki do pieszej wędrówki były bardzo dobre. Uczestnicy Majówki
przeszli trasę z Olka na Barbarkę i po wspólnym ognisku wrócili tą samą
drogą do czekającego na nich autokaru.
Kolejny dzień majowy nie był łaskawy dla tych, którzy zamierzali
wspólnie pojeździć po drogach naszej gminy. Imprezę rowerową z powodu
deszczu trzeba było odwołać. Może drugi termin będzie szczęśliwszy?

W „ Dworze Artusa „ 4 maja odbyły się uroczyste obchody Świętego
Floriana patrona strażaków, w których udział brali funkcjonariusze PSP,
ochotnicy z powiatu toruńskiego oraz władze samorządowe.
Uroczystość była okazją na złożenie podziękowań, za służbę i społeczną
pracę na rzecz lokalnego środowiska.
Strażacy otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe oraz resortowe
odznaczenia.
Komendant Miejski PSP Kazimierz Stafiej serdecznie podziękował za bardzo
dobrą współpracę z samorządami powiatu toruńskiego oraz z Prezydentem
Miasta Torunia.

Od lewej Z-ca Komendanta Miejskiego PSP Sławomir Paluszyński, Komendant
Miejski PSP Kazimierz Stafiej, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki , Komendant
Gminny OSP Wiesław Bachan i Z-ca Komendanta Miejskiego PSP Bogdan
Sowiński, przy przekazanym samochodzie operacyjnym.
Przed „Dworem Artusa „ został przekazany Komendzie Miejskiej PSP w
Toruniu samochód operacyjny Nissan, w zakupie którego partycypowały:
Starosto Powiatowe, Gmina Chełmża oraz Gmina Czernikowo.
Gmina Chełmża współfinansując powyższy zakup miała okazję podziękować
za przekazane naszej gminie w ostatnim okresie trzech samochodów
pożarniczych od Komendy Miejskiej PSP ( Skąpe Iveco i Jelcz , Kuczwały
Star ).
Wiesław Bachan

Zwiedzanie Wąbrzeźna z przewodnikiem okazało się niezwykle ciekawe,
wręcz intrygujące.
15 maja odbyła się pierwsza część wędrówki „Szlakiem ks. Leona
Poeplau -patrona szkoły w Kończewicach”. Uczestniczyło w niej 17 osób
dorosłych i 33 dzieci. Po katedrze chełmżyńskiej grupę oprowadził ks. M.
Wróblewski. W Wąbrzeźnie towarzyszył nam przewodnik, dzięki czemu
dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy o tym mieście. Również
z przewodnikiem oglądaliśmy Ośrodek Chopinowski w Szafarni, a
następnie ciekawe miejsca w Gołubiu-Dobrzyniu. Druga część wędrówki
„Szlakiem Ks. Leona Poeplau” odbędzie się 12 czerwca. Atrakcji będzie
sporo!
Nie ma już wolnych miejsc na wyjazd rodzinny do Stegny, bo
zainteresowanie wyjazdem nad morze było duże. Jest jeszcze kilka innych
propozycji, z których w czerwcu i lipcu można również skorzystać.
Zapraszamy.
Organizatorem programu „Wieś aktywna-mozaika inicjatyw dla zdrowia” jest Wójt
Gminy Chełmża, a do jego realizacji włączyły się Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, GOPS, CIK i
Stowarzyszenie Homo-homini.
Ewa Czarnecka
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Edukacja i kultura

Sport gminny i szkolny

Na zajęciach u strażaków

Starsi siatkarze aktywnie spędzali czas

W ramach realizacji programu „ Zawody naszych rodziców” 11 maja
2010 r. dzieci z klasy II oraz Oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Grzywnie wraz z wychowawczyniami A. Klimas i
A. Kordowską gościły u strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kuczwałach. Zajęcia miały na celu umożliwienie porównania pracy i
wyposażenia OSP ze Strażą Zawodową. Strażacy w bardzo profesjonalny a
zarazem zrozumiały dla dzieci sposób przeprowadzili pogadankę wraz z
pokazem sprzętu strażackiego. Dzieci obejrzały całkowite wyposażenie OSP
w Kuczwałach. Każdy ze strażaków- ochotników miał na sobie inne
umundurowanie( galowe, do ćwiczeń, do akcji gaśniczej). Uczniowie mieli
okazję usłyszeć głos syreny strażackiej, zobaczyć jak wygląda remiza
strażacka. Obejrzały także pokaz gaszenia ognia pianą, rozwijanie węży
strażackich. Miały możliwość porównania wyposażenia wozu strażackiego
OSP ze Strażą Zawodową. Podczas zwiedzania remizy z ciekawością
oglądały kronikę Strażaków z Kuczwał.

Na zakończenie strażacy przygotowali dla wszystkich uczestników wycieczki
ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski.
Zajęcia przygotowali dla nas strażacy- ochotnicy: pan Józef Pąk, pan Henryk
Frelik, pan Robert Mucha oraz pan Grzegorz Frelik. Wszystkim panom
bardzo dziękujemy!
Anna Klimas

Wycieczka do Poznania

Wreszcie nadszedł dzień 5 maja, w którym uczniowie klasy
pierwszej, drugiej i trzeciej wraz z wychowawczyniami R. Grzędą, A. Klimas
oraz H. Skrzypczak udali się na długo wyczekiwaną wycieczkę .Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od Palmiarni, gdzie największe wrażenie zrobiły na nas
kaktusy, storczyki, liany oraz figowce. Następnym punktem programu był
Poznański Rynek ze słynnym Ratuszem i Koziołkami. Prawie każdy
uczestnik wycieczki kupił sobie na pamiątkę poznańskie koziołki. Z wielkim
zainteresowaniem oglądaliśmy instrumenty z różnych stron świata
zgromadzone w Muzeum Instrumentów. Każdy ze zwiedzających znalazł
coś, co go szczególnie zachwyciło, m.in. Kozioł weselny, Skrzypce
diabelskie, Siesieńki oraz Mazanki. Po zwiedzeniu Muzeum Instrumentów
Muzycznych udaliśmy się do Katedry Św. Piotra i Pawła, w której znajdują się
krypty grobowe identyfikowane przez badaczy jako prawdopodobne groby
monarsze księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego. Duże wrażenie
zrobiła na nas Nawa Główna Katedry wraz z prezbiterium oraz Złota Kaplica.
W podziemiach Katedry mieliśmy okazję zobaczyć relikty grobowców
pierwszych władców Polski wraz z fragmentami misy chrzcielnej.

Niedawno, okazją do spotkania siatkarzy był VII Turniej
Zaprzyjaźnionych Gmin poświęcony pamięci W. Jóźwickiego, jednego
z założycieli ligi oldbojów, zmarłego nagle przed kilku laty. 13 marca w
Górsku i Złejwsi Wlk 7 drużyn rozegrało turniej. Drużyny reprezentowały
Gminy Zławieś Wlk, Chełmża, Miasto Chełmża, Łubianka, Łysomice,
Wąbrzeźno , były złożone z zawodników uczestniczących w rozgrywkach
ligowych oldbojów. W turnieju zwyciężyła drużyna reprezentująca połączone
siły Głuchowa i Kończewic, która w turnieju wygrała wszystkie mecze.
Okazały puchar oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wójta Gm
Zławieś Wlk. wywalczyli na parkiecie K. Pleskot, P. Orłowski B. Dudek,
B. Kamiński, D. Orłowski M. Kamiński, K. Bober i. W. Popławski,

Inny turniej odbył się 24 kwietnia w Wąbrzeźnie. Spośród 12
drużyn uczestników turnieju najlepszą okazała się drużyna z Pędzewa,
drugie miejsce zajęła drużyna Zelgna, a trzecie BOŚ.
7 maja 2010 r odbyło się uroczyste podsumowanie rozgrywek
siatkarskiej ligi oldbojów sezonu 2009/10. Uroczystość uświetniła obecność
gości w osobach: Przewodniczącego Rady Kuj-pom Zrzeszenia LZS
M. Marszałkowskiego, Wicestarosty Powiatu Toruńskiego - D. Mellera,
Burmistrza Chełmży J. Czerwińskiego oraz wójtów Gmin Papowo Bisk,
Chełmża, Zławieś Wlk. Najpierw w kościele parafialnym w Grzywnie odbyła
się uroczysta msza św koncelebrowana przez ks. Kanonika W. Roczniaka
oraz ks. R. Pełecha ze Świecia (opiekun sportowców LZS).
Następna część uroczystości odbyła się w Chełmży, gdzie w „Mistralu”
nastąpiło podsumowanie rozgrywek, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
i upominków. Miniona edycja ligi była już siódmą z kolei, a wzięło w niej udział
13 drużyn, w tym 4 (Zelgno, Grzywna, Głuchowo, Kończewice) z terenu
Gminy Chełmża. Zacięta rywalizacja trwała do końca i to zarówno na
szczycie jak i dole tabeli. Zwycięzcami ligi została drużyna Chełmża X,
Drugie miejsce zajęła drużyna BOŚ Toruń a trzecie Diagnotest z Zelgna.
Drużyna z Grzywny była 5., Głuchowa 9 a Kończewic 13.
Pamiątkowymi statuetkami wyróżniono najlepszych zawodników
poszczególnych drużyn, wszystkie biorące udział w rozgrywkach kobiety, a
także zawodników powyżej 50 lat.
Jako jedną z nagród zwycięzca ligi otrzymał zapewnienie finansowania
przez Radę Wojewódzką LZS kosztów sędziowskich w następnej edycji
rozgrywek. Zgodnie z tradycją ligi część konsumpcyjna zasponsorowana
została przez drużynę zwycięską.
Spotkanie przebiegło w miłej, przyjacielskiej atmosferze i wszyscy życzyli
sobie udanego występu w kolejnej edycji ligi. Teraz czas na siatkówkę
plażową, dla której na terenie naszej Gminy powstają kolejne boiska.
K.Bober

Dotacje
Klubom Sportowym „CYKLON” w Kończewicach i „SOKÓŁ” w Grzywnie
udzielona została dotacja na rok 2010 z przeznaczeniem na wspieranie
rozwoju sportu kwalifikowanego.
Wartość przydzielonej dotacji: KSGCh „CYKLON”
30.000 zł
KS „SOKÓŁ” 10.000 zł.

Na zakończenie zwiedzaliśmy Ogród Zoologiczny, po którym częściowo
poruszaliśmy się kolejką. Wiele radości oraz niezapomnianych przeżyć
dostarczyło nam spotkanie ze słoniem, żyrafami, małpami oraz tygrysami
syberyjskimi. Zobaczyliśmy również duże skupisko ptaków wodnych m.in.
różowych flamingów. Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi.

X Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół
Gminy Chełmża “Bocianisko”
odbędzie się 12 czerwca w SP. W Zelgnie.
Początek prezentacji o godz. 10:00.
Zapraszamy

Anna Klimas
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Jesteśmy sportową potęgą i basta ... cz. 1
ZBLIŻA SIĘ KONIEC ROKU SZKOLNEGO ZARÓWNO W WYMIARZE
EDUKACYJNYM JAK I SPORTOWYM. MINIONY ROK UPŁYNAŁ POD ZNAKIEM
WIELU ZNACZĄCYCH SUKCESÓW SPORTOWYCH UCZNIÓW GMINY
CHEŁMŻA. ZAPEWNE WYNIKI NASZYCH SPORTOWCÓW TO PRZEDE
WSZYSTKIM EFEKTY WSPÓŁPRACY UCZNIÓW Z OPIEKUNAMI. NIE SPOSÓB
JEDNAK POMINĄĆ W TYM ŁAŃCUCHU OGNIW, KTÓRYMI SĄ DYREKTORZY
SZKÓŁ ORAZ ORGAN PROWADZĄCY NASZE PLACÓWKI. CI PIERWSI
CZĘSTO ROZWIĄZYWALI PROBLEMY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z
LICZNYMI WYJAZDAMI NA ZAWODY, CI DRUDZY ZABEZPIECZAJĄ SPORT
DZIECI OD STRONY FINANSOWEJ. NIECH FORMĄ PODZIĘKOWANIA DLA
WSZYSTKICH BĘDZIE GALERIA TYCH, KTÓRZY NAJLEPIEJ PROMUJĄ
NASZĄ GMINĘ.

Wicemistrz Powiatu Toruńskiego
w tenisie stołowym dziewcząt Gimnazjum w Głuchowie

Mistrz Powiatu Toruńskiego w
tenisie stołowym chłopców Gimnazjum w Głuchowie

Mistrz Powiatu Toruńskiego w koszykówce dziewczyn - Gimnazjum w
Głuchowie

Wicemistrz Powiatu Toruńskiego w unihok dziewczyn - Gimnazjum w
Pluskowęsach

Wicemistrz Powiatu Toruńskiego w siatkówce dziewczyn - Gimnazjum
w Głuchowie

Mistrz Powiatu Toruńskiego w koszykówce chłopców - Gimnazjum w
Pluskowęsach

Wicemistrz Powiatu Toruńskiego w siatkówce chłopców - Gimnazjum w
Głuchowie

Wicemistrz Powiatu Toruńskiego - tenis stołowy - Mateusz
Szeląg(najwyższy uczestnik) wraz z uczestnikami turnieju.
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego w piłce nożnej
chłopców - Gimnazjum w Głuchowie

Informacje o osiągnięciach sportowych szkół podstawowych w
kolejnym wydaniu Kurendy
W. Rosiński
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Serwis informacyjny
Panie - tym razem na sportowo

Uczestniczki I Turnieju Pań w towarzystwie organizatorów Wójta Jacka Czarneckiego i opiekuna Orlika Zenona Sadowskiego
Panie rywalizowały ze sobą w kilku konkurencjach takich jak między
innymi sztafeta, bieg z piłką, wyścig rzędów, rzut krążkami do celu, podawanie
piłki. W zdobywaniu punktów towarzyszyła zacięta rywalizacja pomiędzy
drużynami. Nad całością turnieju czuwał gminny animator sportu Zenon
Sadowski. Na zwycięskie drużyny czekały pamiątkowe puchary i nagrody.
Po ponad godzinnej rywalizacji nadszedł czas podsumowania.
Najlepszą drużyną okazały się „Super Mamuśki”, którą reprezentowały panie
nauczycielki i urzędniczki. Drugie miejsce przypadło paniom z KGW
Drzonówko, a trzecie miejsce zdobyły panie z KGW Liznowo.
Pamiątkowe puchary zwycięskim drużynom wręczył Wójt Gminy
Jacek Czarnecki. Wszystkie drużyny otrzymały również pamiątkowe dyplomy i
nagrody rzeczowe ufundowane przez samorząd gminny.
Turniej „Wiosenne potyczki” był jedną z imprez, która odbyła w
ramach gminnego programu profilaktyczno-zdrowotnego „Aktywna wieś”,
którego realizatorem i współfinansującym
jest Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.Oprócz jednej wielkiej zalety sportu jaką jest to, że pozwala na
zachowanie odpowiedniej kondycji, wagi i formy to poza tym także
wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną, ze znajomymi.
Poza tym co pokazał turniej, to rodzaj zajęcia po równi integrującego, jak i
wciągającego osoby w różnym wieku w sportowe zmagania. Wiek pań
Sobotnie przedpołudnie, dobrze zapowiadająca się pogoda, 40 uczestniczących w turnieju sięgnął nawet 70 roku życia. Nie sposób zżyć się z
uczestniczek, boisko sportowe na „ORLIKU” w Grzywnie, konkurencje kimś bardziej niż przez grę we wspólnej drużynie, pomagając i doradzając
sportowe, rywalizacja drużynowa-tak w skrócie należy podsumować turniej sobie nawzajem.
sportowy pod nazwą „ Wiosenne potyczki”, który odbył się w Gminie Chełmża.
Turniej po sportowych zmaganiach zakończył wspólny posiłek i
Organizatorem turnieju był Wójt Gminy Chełmża.We wspomnianym turnieju odpoczynek na pięknie zielonej murawie ORLIKA.
tym razem udział wzięły same panie. W sumie do sportowej rywalizacji
K.O.
przystąpiło sześć sześcioosobowych drużyn kobiecych: KGW Drzonówko,
KGW Głuchowo, KGW Liznowo, Super Mamuśki, Kulturalne Orliki i gościnnie
KGW Wytrębowice

Serwis informacyjny

Zaproszenie

II Gminny Turniej KGW odbędzie się 29.05.br w SP w
Kończewicach. Udział do turnieju zgłosiło pięć KGW z miejscowości:
Brąchnówko, Głuchowo, Kiełbasin, Kończewice, Szerokopas. Rozpoczęcie
turnieju godz. 11.00. Zespoły pań zaprezentują się podczas pięciu
konkurencji turnieju: „Najsmaczniejsze ciacho” konkurencja o miano
MAKUTRY 2010' , Taniec twist i polka, Konkurencja sprawnościowa „Jak w
bajce”, Scenka kabaretowa ”Kobieta na bezludnej wyspie”, prezentacja
wybranej piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz.
Imprezę uświetnią stoiska wystawiennicze przygotowane przez
występujące KGW oraz dla wszystkich przygrywać będzie kapela ludowa
„KRUSZYNIOKI” z Kruszyna. Organizatorem turnieju jest Wójt Gminy,
który funduje nagrodę GRAND PRIX dla najlepszego KGW. Organizatorzy
zapraszają mieszkańców Gminy do udziału w imprezie. Będzie się działo!

►W dniu 21.04.br w UG Chełmża zorganizowane zostało spotkanie
informacyjne z Kołami Gospodyń Wiejskich z gminy. Celem spotkania było
omówienie wydarzeń i imprez gminnych z udziałem w nich KGW. Panie
zapoznane zostały również z programem profilaktyki uzależnień, który
realizuje GKRPAiPN.
► W dniu 19 maja seniorzy z gminy spotkali się podczas ,,Gminnej Majówki”
w Sławkowie. Organizatorem tego corocznego spotkania jest GOPS.
Organizacje wydarzenia finansowo wsparły Rady Sołeckie. Poza tym sołtysi
zaangażowali się w przygotowanie
listy osób, które wzięły udział w
zorganizowanej imprezie. Udział w spotkaniu wzięło 170 osób.
►W związku z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 marca
2010 r. przyznająca środki z Narodowego Programu Stypendialnego na
wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń czerwiec 2010 r
Gmina Chełmża otrzymała środki na ten cel w wysokości 70.712 zł. Trwają
przeliczenia i wstępny podział w/w środków.
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