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Podziękowanie za plony - Dożynki 2010

Winiec z Browiny - I miejsce w konkursie na najpiękniejsze wieńce.

Podziału chleba wśród mieszkańców Gminy i obecnych
gości dokonał Wójt Gminy Jacek Czarnecki wspólnie ze starostami i
wicestarostami dożynek: Anną Murawską, Józefem Nikiel, Teresą
Nowak, Zbigniewem Błażejczyk.
Dożynki gminne - święto poświęcone tegorocznym
zbiorom zbóż odbyło się w Głuchowie.
Udział w uroczystościach wzięły delegacje z 26 sołectw z
Gminy , które przybyły z chlebami i wieńcami dożynkowymi.
Wieńców dożynkowych, które w swoich przepięknych formach
uosabiały wszystkie zebrane plony było 13. Wszystkie wzięły udział w
konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2010”. Gminnej
uroczystości dożynkowej przewodniczyli Starostowie i
Wicestarostowie wspólnie z gospodarzem samorządu gminnego
Wójtem Jackiem Czarneckim.
Po części liturgicznej i oficjalnej, uroczystości zakończył festyn
dożynkowy.
Tradycyjnie dożynki w Gminie Chełmża obchodzone były w pierwszą
sobotę września br. Tym razem gospodarzem uroczystości było
Sołectwo Głuchowo, a organizatorami Wójt Gminy Chełmża,
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i Społeczny Komitet
Dożynkowy.
K.O.

Na stole dożynkowym złożone zostały chleby przyniesione przez każde z
sołectw uczestniczące w dożynkach.

Samorządowy serwis informacyjny
Czas to pieniądz

Dokładnie 31 sierpnia minął termin przedłożenia informacji z wykonania
Budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Toruniu.
Wykonanie budżetu na 30.06.2010 przedstawia się następująco :
?
dochody 49,7% planu co daje kwotę
12.136.497 zł
?
wydatki 39,8% planu co daje kwotę
11.986.154 zł
?
nadwyżka
150.343 zł
Na dzień 30.06.2010 r. Gmina Chełmża posiadała lokatę terminową w kwocie
3.500.000 zł. Z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono
kwotę 602.900,00 zł. Znaczna część spłaty planowana jest na II półrocze
2010r. Obecny stan zadłużenia wynosi 39,4% wobec dopuszczalnego
ustawowego limitu dla samorządów na poziomie 60%.
Zadłużenie wynika z potrzeby realizacji wielu dotychczasowych
unijnych inwestycji, na które gmina musi posiadać wkład własny w określonej
wysokości. Jeśli dzisiaj samorząd nie sięgnie po unijne środki, to bezpowrotnie
stracimy na nie szansę, bo pomoc dla polskich gmin wkrótce się skończy.
Jeszcze w II półroczu bieżącego roku dochody gminy zwiększą się w
znacznym zakresie o planowane środki z rozliczeń projektów
współfinansowanych z programów unijnych takich jak :
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- projekt „Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne budowa małej
infrastruktury w Kończewicach „Sportowa oaza”- dotacja 358.851,00 zł (
zrealizowany w 2009 r.)
- projekt „ Remont świetlicy wiejskiej „Pastorówki” w Zelgnie - dotacja
250.000,00 zł ( zrealizowany w 2010 r.)
- projekt „Budowa instalacji solarnej i pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i
Pluskowęsach oraz SPOZ w Zelgnie” - dotacja 260.000,00 zł ( 2010 r.)
- projekt „„Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Chełmża w ilości 130 sztuk”- dotacja 1.100.000 zł ( realizacja 2009/2010)
Fundusz Wsparcia
- projekt „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej
Witkowo Pluskowęsy” - dotacja 350.000,00 zł ( 2010 r.).
Ponadto złożony został wniosek do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie
projektu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Brąchnówko” o wartości
528.340,00 zł. Liczymy na 50 % zwrot wyłożonych przez samorząd środków
na budowę drogi. Podobnie z tego samego programu projekt ” Przebudowa
systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w
Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej”
otrzyma
dofinansowanie na kwotę 338.465,00 zł.
Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Gminy Chełmża za I
półrocze br. zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Chełmża
Skarbnik Gminy Marta Rygielska

Gmina przygotowuje trzeci przetarg na kanalizację
dla Nawry i Pluskowęs
Po dwóch unieważnionych przetargach Gmina przygotowuje
kolejne już trzecie postępowanie na budowę sieci kanalizacyjnej.
Przypomnijmy - 02 czerwca br. został ogłoszony pierwszy przetarg
na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie
Gminy Chełmża:
1.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża-Nowa Chełmża-Pluskowęsy
Zalesie Zelgno - Dźwierzno Etap I i II, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m.
Pluskowęsy - Nowa Chełmża, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej-tłocznej w m.
Nawra Bogusławki -Kończewice - Etap I wraz z wykupem wierzytelności”.
Niestety został on unieważniony, gdyż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła
do zamawiającego żadna oferta. W dniu 26 lipca 2010 r. ogłoszono na to
zadanie kolejny przetarg, w którym podobnie jak w pierwszym nie złożono
żadnych ofert, a postępowanie należało unieważnić.
Nadmienić należy, że równolegle Gmina na realizację tej inwestycji
ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013. Szacowany koszt zadania to kwota około
cztery miliony złotych, z czego planowana dotacja unijna wynosi 2.230 tysięcy
złotych. W chwili obecnej Urząd Marszałkowski weryfikuje złożony wniosek. Po
pozytywnej ocenie wniosku
przyjdzie czas na podpisanie umowy o
dofinansowanie zadania.
Anna Feeser - Bering

Wnioski budżetowe na 2011 rok

Z dniem 30 września br. minął termin składania wniosków
budżetowych na 2011 r. Wnioski budżetowe złożone po terminie nie
podlegają rozpatrzeniu.
Sposób załatwienia wniosku budżetowego nie wymaga udzielenia odpowiedzi
pisemnej i nie stanowi podstawy do obowiązkowego ujęcia w projekcie
budżetu. Dokładnie § 1 uchwały Rady Gminy Chełmża Nr LX/432/10 z dnia
30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wójt Gminy Chełmża informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały
budżetowej na 2011r. W związku z powyższym wnioski budżetowe na 2011r.
składać należy do 30 września 2010 roku.

Kolektory słoneczne
W marcu Urząd Marszałkowski ogłosił
konkurs o dofinansowanie projektów związanych z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, do
którego cztery gminy z terenu naszego województwa,
w tym Gmina Chełmża, zdecydowały się złożyć
projekty dotyczące zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na
prywatnych budynkach. Projekt zakłada na latach 2011-2012
instalację 20 kolektorów na budynkach użyteczności publicznej
(świetlice, szkoły, budynki urzędu itp.) a także zainstalowanie 579
kolektorów słonecznych z przeznaczeniem do ogrzewania ciepłej
wody użytkowej w gospodarstwach domowych mieszkańców
Gminy Chełmża.
Wniosek zakłada pozyskanie dotacji w wysokości 3,45 mln zł.
Dotychczasowe interpretacje prawne nie pozwalały na
korzystanie z dotacji przez użytkowników gospodarstw domowych. Na
szczeblu Urzędu Marszałkowskiego, w porozumieniu z Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego podjęto starania nad próbą umożliwienia
wspierania środkami unijnymi przedsięwzięć polegających m.in. na
montażu instalacji solarnych, które w nowoczesny i ekologiczny
sposób rozwiązują kwestie ogrzewania mieszkań i wody, nie
naruszając jednocześnie narzuconych
przez Unię Europejską
warunków. Wypracowano wspólnie ścieżkę prawną, z której będą
mogli skorzystać mieszkańcy zainteresowanych gmin.
W związku z tym Gmina powinna wskazać we wniosku aplikacyjnym
znaczenie tych przedsięwzięć w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
społeczności oraz zadbać o stosowne zapisy w umowie między gminą,
a każdym spośród uczestniczących w projekcie gospodarstw
domowych. Umowa taka musi zawierać między innymi informacje o
sposobie zarządzania powstałą w ten sposób infrastrukturą, musi też
stanowić, że jej właścicielem przez najbliższe 5 lat jest gmina oraz
zawierać zapisy o sposobie przekazania jej mieszkańcom po upływie
tego czasu.
Złożony w dniu 15 czerwca 2010 r. przez Gminę Chełmża w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pod
nazwą „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie
Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii
słonecznej” pomyślnie przeszedł procedurę rejestracji i obecnie trwa
ocena formalna, w ramach której zwrócono się do Gminy o naniesienie
wskazanych poprawek i uzupełnień.
Na podst. serwisu www.kujawsko-pomorskie.pl

Ogłoszenie w sprawie przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków
W związku z zamiarem przygotowania przez Gminę
Chełmża wniosku aplikacyjnego obejmującego budowę
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach
PROW 2007-13 ogłasza się nabór zgłoszeń osób chętnych do
uczestnictwa w inwestycji.
Przewiduje się złożenie przez Gminę wniosku w 2011 roku.
Zgromadzone wnioski zainteresowanych mieszkańców będą
poddane weryfikacji. Zecone zostanie opracowanie stosownej
dokumentacji technicznej dla każdego zakwalifikowanego przez
gminę gospodarstwa domowego.
Zakłada się udział własny wnioskodawcy w wysokości ok.
3-4 tys zł. Ilość wybranych do realizacji oczyszczalni zależeć będzie
od kryteriów umieszczonych w ogłoszeniu Urzędu
Marszałkowskiego o naborze wniosków.
Nabór wniosków w UG będzie trwał od dnia 18 do 29 października
br pokój nr 6.
Rejestrowane będą tylko wnioski poprawnie wypełnione na
aktualnym druku przygotowanym przez Urząd Gminy. Wnioski
nieprawidłowo wypełnione będą zwracane bez rejestracji kolejności
wpływu.
Realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez
Gminę Chełmża decyzji o dofinansowaniu środkami PROW.
Nie będą przyjmowane do realizacji wnioski z terenów, na
których w najbliższym czasie przewidywana jest budowa kanalizacji
sieciowej (część Nowej Chełmży, Pluskowęs, Zelgna, Nawry,
Bogusławek, Kończewic oraz Zalesia).
Druk wniosku do pobrania ze strony www.gminachelmza.pl. oraz w
urzędzie.
Wójt Gminy Chełmża
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Inwestycje gminne

dKOŃCZEWICE - Zakończono prace I etapu boiska w Kończewicach. Roboty
wykonała firma Ogrodnicza Leśniewscy-Architektura zieleni z Chełma.
Wartość robót to 166 tys. zł. Ułożono system nawodnienia płyty boiska, który
został podłączony do istniejącego wodociągu. Pielęgnacja płyty trawiastej
potrwa do 04. 10. 2010 r. II etap budowy boiska realizuje firma „REMBUD” z
Grudziądza , który obejmie wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu,
przyłącza wodociągowego, dróg dojazdowych i miejsc utwardzonych,
chodników, bieżni prostej czterotorowej, montaż trybun z siedziskami, bramek
z siatkami , wiat stadionowych dla zawodników oraz elektronicznej tablicy
wyników. Termin kompletnego zakończenia inwestycji to 2011 r ( budowa drogi
dojazdowej do boiska).
Wartość robót wyniesie około 970 tys. zł.

dKOŃCZEWICE - Firma Ekorodan z Torunia jest wykonawcą inwestycji
w ramach projektu współfinansowanego z regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Przebudowa
systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w
Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej”, obecnie trwają
prace polegające na wykonaniu elewacji po etapie ocieplenia budynku.
dGŁUCHOWO, PLUSKOWĘSY, ZELGNO - zakończono inwestycję w
ramach projektu „Budowa instalacji solarnej i pomp ciepła w Gimnazjum
w Głuchowie i Pluskowęsach
oraz
SPOZ w Zelgnie”
współfinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 279 tys. zł.
dPLUSKOWĘSY, KOŃCZEWICE - zakończona została inwestycja, która
objęła prace remontowe dachów na budynkach dydaktycznych
Gimnazjum w Pluskowęsach i w Szkole Podstawowej w Kończewicach.
Roboty remontowe wykonała firma Ekoflora z Kowalewa Pomorskiego za
118tys.zł.

dCHEŁMŻA - w budynku na ul. Paderewskiego w Chełmży trwają prace
wykończeniowe przy przebudowie klatki schodowej. Roboty wykonuje firma
Handlowo-Usługowa z Chełmży - Kuciak Zbigniew. Wartość zadania to ok.
174.900 zł .

dZELGNO - jeszcze w październiku bieżącego roku oddany zostanie do
użytku nowo dobudowany segment dydaktyczny SP w Zelgnie. Trwają obecnie
prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Roboty wykonuje
firma PUM z Grudziądz za kwotę 1.790.000 zł.

Tekst i foto K.O.
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Inwestycje gminne

dGRZEGORZ - zakończono realizację inwestycji pod nazwą ,,Rozwijanie
rekreacji w miejscowości Grzegorz budowa nowego miejsca wypoczynku
na terenie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”.
W ramach inwestycji wybudowana została altana z drewna, ustawione
przenośne ławki drewniane oraz zagospodarowano część parku w
miejscowości Grzegorz. Roboty wykonała firma ,,Zielenią pisane”
Pracowania Architektury Krajobrazu i Rzeźby z Toruniu za kwotę prawie 45
tys. zł.

dGRZYWNA - W sąsiedztwie kompleksu „ORLIK” w Grzywnie wykonano
teren zielony urządzono nasadzenia, miejsce pod plac zabaw wraz z
przeniesieniem „starego placu”. Wartość robót wyniosła niecałe 32 tys. zł.
Dopełnieniem kompleksu „ORLIK” i placu rekreacji jest również urządzone w
tym miejscu trawiaste boisko do piłki nożnej.

d WINDAK - Odnowiona została elewacja świetlicy wiejskiej na Windaku.
Koszt remontu wyniósł 2.750 zł.
dKUCZWAŁY - na istniejącym już terenie rekreacyjno-kulturalnym przy
świetlicy wiejskiej wybudowana została wiata, wykonano podest pod wiatą i
utwardzony krąg przy ognisku. Koszt robót wyniósł prawie 15 tys. zł.
Nowe elementy na placu rekreacji są kontynuacją planu
zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Kuczwałach. W planach
jeszcze m.in. budowa garażu z zapleczem dla OSP.

W niedalekim sąsiedztwie świetlicy uporządkowany został i jest urządzany
według zamieszczonego powyżej projektu skwer przy skrzyżowaniu drogi
powiatowej z droga krajową nr 1.
dSZEROKOPAS, KOŃCZEWICE - za niecałe 14 tys. zł przeprowadzone
zostały bieżące remonty dachu świetlic w Kończewicach, Szerokopasie.
Tekst i foto K.O.
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Inwestycje gminne

dSKĄPE - remontem objęty został budynek poszkolny w Skapem, gdzie
obecnie mieści się Filia Biblioteki Samorządowej, klasa „O” SP Zelgno i
dSKĄPE - trwa kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Skąpem,
przedszkole LGD „Ziemia Gotyku. Przy obiekcie tym wymienione zostały
gdzie całkowitej wymianie ulega dach na budynku. Przeprowadzony
okna i częściowo rynny i rury spustowe.
zostanie remont wnętrza budynku.

DROGI GMINNE

Zakończono realizację zadania pn. ,,Modernizacja (remont) drogi gminnej nr
100567 C w miejscowości Nowa Chełmża'' o długości 718 mb. polegającego na
utwardzeniu nawierzchni emulsją i grysami.
Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych ,,DROBUD”
Sp. J. z Chełmży za kwotę prawie 177 tys. zł.
Ta inwestycja drogowa podlega dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w wysokości 60 tys. zł.

dBROWINA - Nowego wyglądu nabiera teren za świetlicą w Browinie.
Utwardzony został tutaj teren pod parking, wykonano boisko piaskowe
do siatkówki plażowej i przygotowano teren pod boisko do piłki nożnej.
Wartość robót wyniosła ok. 15 tys. zł.
Już niebawem nowego wyglądu nabierze również zewnętrzna elewacja
budynku.

Łukasz Kowalski

Przybywa remontowanych dróg

W trakcie realizacji jest inwestycja drogowa obejmująca remont
ponad 14 km dróg gminnych i wewnętrznych. W sumie w ramach zadania
zmodernizowanych zostanie 18 odcinków dróg na terenie gminy(Sławkowo,
Kuczwały, Grzywna - dwa odcinki, Browina - cztery odcinki, Strużal,
Bogusławki, Głuchowo, Kończewice, Bielczyny - dwa odcinki, Zelgno,
Pluskowęsy, Pluskowęsy-Witkowo, Liznowo) . Inwestycja kosztować będzie
gminę ok. 5 mln zł.

Projekt docelowy zagospodarowania terenu przy świetlicy w Browinie.

Naprawiana droga w Bogusławkach.

Tekst i foto. K.O.
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Dożynki gminne - Głuchowo 2010
c.d. ze str nr 1

Podziękowanie za plony - Dożynki 2010

Dlatego tegoroczne Święto Plonów było nie tylko tradycyjnym
podziękowaniem dla rolników za codzienny trud, który wkładają oni w pracę
na roli, ale również swoistym hołdem dla tych, którzy w trudnych chwilach
potrafili nieść pomoc innym.
Z taką właśnie pomocą mieszkańcy naszej Gminy podążyli dla
mieszkańców zalanych miejscowości Troszyn Polski i Borki w gminie Gąbin.
Podczas dożynek gościła pani Elżbieta Maliszewska - sołtys Sołectwa
Borki, która skierowała na ręce Wójta Gminy Jacka Czarneckiego dla
wszystkich mieszkańców Gminy, ciepłe wyrazy podziękowania i uznania za
przekazaną w ostatnim czasie pomoc rzeczową i finansową. Pani Sołtys z
rąk Wójta Jacka Czarneckiego odebrała chleb dożynkowy - wraz z
życzeniami dostatku dla mieszkańców Gminy Gąbin.

Tak jak co roku uformował się barwny korowód dożynkowy,
który przeszedł przez centrum wsi Głuchowo na plac uroczystości.
Korowód poprowadziła delegacja gospodarzy Święta Plonów. Dożynki
zainaugurowała uroczysta Msza Św. Dziękczynna za zebrane plony.

Na dożynkach nie zabrakło symbolu tego święta - wieńców
dożynkowych przyniesionych przez mieszkańców sołectw naszej Gminy.

Prowadzący Mszę Św. Ks. Tadeusz Kozłowski Proboszcz
Parafii w Nawrze poświęcił chleby i wieńce dożynkowe ofiarowane przez
delegacje sołeckie.

Udział w konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” wzięło
13 sołectw z gminy. Laur zwycięzcy tegorocznego konkursu przypadł
sołectwu Browina.

Dożynki to czas szczególny - czas radości po zakończonych
żniwach, ale również czas refleksji. Wydaje się, że w tym roku ta refleksja
jest o wiele głębsza. W ciągu ostatnich miesięcy nasz kraj został bardzo Drugie miejsce zajęło sołectwo Grzywna, a III Głuchowo. Wyróżnienia w
ciężko doświadczony przez los: katastrofa pod Smoleńskiem, zniszczenia konkursie otrzymały sołectwa Bielczyny i Brąchnówko.
spowodowane przez powódź.
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Dożynki
Organizacje
gminne pozarządowe
- Głuchowo 2010
Organizatorzy dożynek zadbali o poczęstunek dla wszystkich
uczestników uroczystości i o wiele ciekawych atrakcji takich jak : program
rozrywkowo-muzyczny „Na chłopską nutę z Boryną i Jagną” , loteria
KURENDY, zorbing, pokazy i przejażdżki konne, ogródki zabaw dla dzieci,
stoiska z produktami lokalnymi i rękodziełem, pokazy sprzętu strażackiego,
wystawa okolicznościowa „ 20 lat Samorządu Gminy Chełmża” i „Z dziejów
Głuchowa”.

Dziękujemy ...
Wójt Gminy Chełmża, Społeczny Komitet
Dożynkowy w Głuchowie składają Sponsorom dożynek
wyrazy podziękowania i uznania za wsparcie finansowe
przekazane na organizacje jednego z najważniejszych
wydarzeń gminnych, jakie są Dożynki.
Finansowo organizację święta wsparło grono prywatnych
sponsorów:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział Chełmża
Andrzej Wiśniewski Sławkowo
Firma STALBUD ze Złotorii
Firma FRANK Franciszek Krutelewicz z Chełmży
Bank Gospodarki Żywieniowej Oddział w Chełmży
Polski Związek Łowiecki „GRODNO” Mirakowo
Zakład Drogowo - Budowlany Krzysztof Wilczyński Rogowo
Masarnia Kalinowscy Kończewice Ogrodniki
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Chełmży
Kazimierz Lewandowski Firma „Diagnotest” z Zelgna
Zakład Usługowo - Handlowy WIKO z Chełmży
Krauze Teresa i Remigiusz Głuchowo
Henryk Lechowicz Tartak Brąchnowo
Pliszka Katarzyna Głuchowo
Henryk Lechowicz Tartak Brąchnowo
Parzyszek Teresa i Zbigniew Głuchowo
Kucharzewscy Maria Józef Głuchowo
Nikiel Grażyna Józef Głuchowo
Murawscy Anna Jarosław Paweł Głuchowo
Błażejczyk Zbigniew Sylwia Głuchowo
Abramuk Iwona Mirosław Głuchowo
Syroccy Teresa Zbigniew Kończewice Ogrodniki
Jan Jałocha Grzywna
Danuta Ireneusz Huzarscy
Wiliński Wojciech Chełmża
Przybyło Aldona Chełmża
Szpital Powiatowy w Chełmży
Szyszka Marian Głuchowo
Pysz Maria Kończewice
Irla Marian Chełmża
Mańkowski Leszek Głuchowo
EURO - KORK Bielczyny
Kamiński Bartłomiej Głuchowo
Bytniewski Stanisław Browina
Firma Ubezpieczeniowa PZU
Firma ARKADA KOD Świecie
K.Orłowska

A tak wyglądał plac uroczystości dożynkowej z wysokości 25 m nad ziemią.
K.Orłowska

Loteria KURENDY wspiera stypendystów

Składam wyrazy podziękowania wszystkim mieszkańcom Głuchowa, CIK
Gminy Chełmża i Gimnazjum w Głuchowie za pomoc przy organizacji
Gminnego Święta Plonów, podczas którego nasza wieś miała okazję przyjąć i
gościć uczestników uroczystości dożynkowej.
Jako Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich dziękuję
wszystkim Paniom z Koła za współpracę przy organizacji Dożynek Gminnych,
które włączyły się w przygotowanie dekoracji wsi oraz przygotowanie i
wydanie poczęstunku dla gości dożynkowych.
Radna Gminy Maria Kucharzewska

Dożynki w Nawrze

Redakcja Gazety Gminy Chełmża kwotą 773,03 zł zasiliła
gminny fundusz stypendialny im. Jacka Luntkowskiego.
Pieniądze pochodzą z zorganizowanej podczas dożynek loterii losów z
nagrodami, wśród których tradycyjnie główną wygraną był rower. Uzyskany
dochód z loterii pozwoli na wypłatę prawie ośmiu stypendiów dla jednego
stypendysty w roku szkolnym 2010/2011. Oprócz roweru dla uczestników
loterii były do wygrania także trzy nagrody rzeczowe(sprzęt gospodarstwa
domowego) i 25 podwójnych wejściówek na koncert Krzysztofa Krawczyka.
Wspomniana loteria od lat towarzyszy corocznym obchodom
dożynkowym i zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem wśród gości
dożynkowych. Tylko podczas dożynek w Głuchowie sprzedanych zostało
400 losów.
K. Orłowska

Co roku swoje dożynki w
gminie świętują również sołectwa i
parafie. W ostatnią sobotę sierpnia w
Nawrze odbyły się dożynki
parafialne Nawry i Bogusławek.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Ś w. o d p r a w i o n ą p r z e z K s .
Proboszcza Tadeusza Kozłowskiego
przy świetlicy wiejskiej „Pod
Grzybkiem”. Dożynki zaszczycił
swoja obecnością Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Nie zabrakło tradycyjnego
podziału chleba dożynkowego. Chociaż pogoda była kapryśna, to dożynki
trwały dalej. Podczas festynu dożynkowego można było wygrać fanta na loterii,
zjeść kiełbaskę z grilla i brać udział w
licznych konkursach. Po konkursach
rozpoczęła się zabawa taneczna,
która potrwała do późnych godzin
nocnych.
Dziękujemy Ks. Proboszczowi,
panu Wójtowi, Panu Radnemu,
Radom Sołeckim, Paniom z KGW,
Panu Andrzejowi Kosickiemu i
Markowi Kolasa oraz Mieszkańcom
za wspólną, wspaniała zabawę
dożynkową.
Sołtysi Nawry i Bogusławek
Alicja Glaszka i Marzena Młodzianowska
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Sprawy obywatelskie
GMINNA AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA
W dniach 01 -02 październik br.
w gminie przeprowadzona zostanie akcja
Sprzątania Świata.
Koordynatorem akcji jest Referat Rolnictwa
i Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża.
Na wsiach akcją koordynować będą Sołtysi.
Pamiętajmy!
To od nas zależy, czy otaczające nas środowisko będzie zielone i
zadbane, czy szare i przytłaczające.
Wspólnie zadbajmy o to, aby dzikie składowiska odpadów,
zaśmiecone lasy, rowy i pobocza dróg, przystanki PKS
nie były obrazami dnia codziennego.
W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmża apeluje o włączenie
się w tegoroczne sprzątanie naszej gminy. Zaprasza do udziału w
akcji nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziców i opiekunów,
zakłady pracy i właścicieli prywatnych posesji.
Własnym przykładem możemy sprawić, że wchodzące w życie
pokolenie będzie racjonalnie gospodarować odpadami i dbać o
najbliższe otoczenie.

Projekt „ Zacznij od nowa - aktywne działanie”
zakończony sukcesem
Od lipca do sierpnia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
realizował projekt systemowy pt. „ Zacznij od nowa - aktywne
działanie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą w tym
przedsięwzięciu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko
Pomorskiego , natomiast Instytucją pośredniczącą II stopnia jest Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
W projekcie wzięło udział 10 Pań z naszej gminy. W ramach
projektu beneficjentki odbyły szkolenie na ogrodnika terenów zielonych.
Ponadto uczestniczyły w takich zajęciach jak: trening kompetencji
społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, konsultacje z
doradcą zawodowym oraz warsztaty wizażu. Po zakończonym szkoleniu
uczestniczki projektu odbyły praktyki zawodowe przy gminnym przedszkolu
na ulicy Paderewskiego w Chełmży. Dzięki temu teren został
zagospodarowany i zyskał ładny wygląd.
Serdeczne podziękowania dla Wójta Pana Jacka Czarneckiego za okazaną
pomoc przy realizacji projektu.

Na chodnik jeszcze poczekamy
Planowana budowa chodnika przy ruchliwej drodze wojewódzkiej
551 z Zelgna do Dźwierzna, będzie musiała jeszcze poczekać. Pomysł miał
na celu zapewnienie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla pieszych o
łącznej długości ok. 700 m. Część zadania miała być realizowana w ramach
programu Drogowa Inicjatywa Samorządowa. Planowane dofinansowanie
zadania z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego miało wynosić ok.
72.000 zł.
Powód opóźnienia w budowie chodnika jest jeden, odwołanie właściciela
gruntu do Ministra Infrastruktury od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 lipca br w spr. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W
obecnej sytuacji, ze względów proceduralnych wspomniane odwołanie
wstrzymuje Gminę jako inwestora z budowa chodnika. Procedura w
Ministerstwie pewnie potrwa kilka miesięcy, co oznacza że inwestycja nie
zostanie zrealizowana w 2010 r.
Red.

Wycieczka do Warszawy
Piękne wrześniowe słońce oraz tegoroczne wydarzenia
zainspirowały Uczestników i Pracowników Środowiskowego Domu
Samopomocy do tego, by przedłużyć okres wakacyjnych wyjazdów i
zorganizować wyjazd do stolicy.
Uczestnicy wyjazdu wspominają: „Przygotowaliśmy się do
dwudniowej wycieczki solidnie. Wiedzieliśmy co chcemy zobaczyć i zwiedzić,
ale potrzebne były na to wszystko fundusze. Część pieniędzy zebraliśmy
sami. Nie zawiedli nas także sponsorzy, zarówno osoby prywatne, jak i Radni
Gminy Chełmża: Pan Janusz Iwański Przewodniczący Rady Gminy Chełmża,
Pani Stanisława Stasieczek- Przewodnicząca Gminnej Rady Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ks. kanonik Wiesław Roczniak.
Dzięki zebranym pieniądzom niektórzy z nas pierwszy raz mogli zobaczyć
Warszawę.
Głównym punktem zwiedzania było Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz Pałac Kultury i Nauki. Muzeum zaskoczyło nas
wielorakością form przekazu informacji historycznych, możliwością wczucia
się w atmosferę walczącej stolicy.
W Pałacu Kultury i Nauki prócz wjazdu na taras widokowy i podziwiania
panoramy Warszawy, zwiedziliśmy wystawę „Nasza Ziemia”, która łączyła
elementy edukacyjne z przekazem artystycznym.
W drugim dniu wycieczki mieliśmy możliwość zwiedzenia Sejmu. Miejsca,
które znaliśmy jedynie z telewizyjnego ekranu. Byliśmy także pod Belwederem
i Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Po obejrzeniu zmiany warty, zapaliliśmy
znicz przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Słoneczna pogoda sprzyjała
spacerowi w przecudnych Łazienkach Królewskich. Każdy z uczestników

Joanna Murawska

Chopin Quartet w Brąchnówku
Dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego stworzony został projekt pod nazwą „Ochrona
Dziedzictwa Kulturowego Województwa Kujawsko- Pomorskiego”.
Obok prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych w 85 zabytkach na terenie
województwa odbywa się 85 koncertów, których koordynatorem jest
Toruńska Orkiestra Symfoniczna.
Wspomnianym projektem objęty został z naszej Gminy zabytkowy pałac w
Brąchnówku, w którym dokładnie w dniu 28 sierpnia 2010 r. odbył się koncert
smyczkowy. Dla mieszkańców Gminy zagrał zespół Chopin Quartet.
Zabytkowy obiekt w Brąchnówku dzięki pozyskanym przez gminę środkom z
RPO i od Konserwatora Zabytków objęty zostanie również remontem, w
ramach którego poprawiony zostanie stan obecnej elewacji budynku i
wymienione będą okna pałacowe.
J.Błaszczyk

wyjazdu chciał mieć pamiątkowe zdjęcie z Zamkiem Królewskim i Kolumną
Zygmunta w tle.
Zwiedziliśmy również Bazylikę Archikatedralną św. Jana Chrzciciela.
Wycieczkę zakończyliśmy pod Pałacem Prezydenckim, który tak często
pojawiał się w mediach w ostatnim czasie. Szczęśliwi i pełni wrażeń
wracaliśmy do Browiny. Przez te dwa dni zobaczyliśmy tak wspaniałe miejsca,
że będzie co wspominać podczas długich zimowych wieczorów”
Renata Wilewska

Podziękowanie
Społeczność SP w Sławkowie kieruje wyrazy podziękowania dla
lokalnego sponsora Państwa Haliny i Andrzeja Wiśniewskich ze
Sławkowa, za finansową pomoc w organizacji wyjazdów szkolnych w
roku szkolnym 2009/2010. Cieszymy się, że możemy zawsze liczyć na
przyjaciół miejscowej szkoły, którzy zawsze są chętni nam pomóc.
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Edukacja i kultura
WAKACYJNA FABRYKA MARZEŃ 2010

Wycieczka do Gospodarstwa
Agroturystycznego „Brzoza”
W sierpniu dzieci z przedszkoli : Głuchowa,
Kończewic, Zelgna, Skąpego wzięły udział w wycieczce
integrującej przedszkolaków i ich rodziców, do Gospodarstwa
Agroturystycznego „Brzoza” koło Torunia. Było dużo wspaniałych atrakcji
min: pływanie łódkami na stawie, łowienie ryb, strzelnica, jazda konna,
zjeżdżalnia, trampoliny, zabawy na sianie, ognisko z kiełbaskami, możliwość
poznania zwierząt gospodarskich. Wszyscy świetnie się bawili, każdy znalazł
coś atrakcyjnego dla siebie. Dzieci i ich rodzice wrócili z wycieczki bardzo
zadowoleni.

Od trzech lat dzięki współpracy Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chełmży są przeprowadzane wakacyjne
zajęcia dla dzieci i młodzieży. W tym roku program „FABRYKA
MARZEŃ” objął swą opieką świetlice wiejskie: w Bielczynach,
Zajączkowi, Szerokopasie, Mirakowie, Nowej Chełmży oraz Grzywnie.

I.Markiewicz

Dziecięce pocztówki przyjaźni w ramach
COMENIUSA - programu realizowanego
w SP w Sławkowie

Wakacyjna „Fabryka Marzeń” to program adresowany do dzieci i
młodzieży realizowany w świetlicach wiejskich. Na uczestników
spotkań czekało wiele atrakcji. W ramach zajęć prowadzone były
zajęcia integracyjne, plastyczne, techniczne, cyrkowe, kulinarne,
podczas których dzieci przy pomocy opiekunów i Pań z KGW
samodzielnie przygotowywały rozmaite potrawy. Podopieczni świetlic
chętnie brali udział w wspólnym śpiewaniu jak i wycieczkach pieszych
po najbliższej okolicy. Dzieci z Mirakowa przygotowały krótkie
przedstawienie teatralne pt. „W życiu jak w bajce”, dzieci z Grzywny
miały okazję spotkać się z Przedstawicielami Ochotniczej Straży
Pożarnej z Chełmży, zaś w Szerokopasie prowadzone były lekcje
języka angielskiego pt. Summer holidays. Dzieci z wszystkich świetlic
objętych programem „Fabryka Marzeń” spotkały się w Zajączkowie
podczas spotkania pn. „Świetlice na start”. Tam czekało na nie wiele
atrakcji: wspólne gry, zabawy, spotkanie z magikiem, wspólne
grillowanie oraz rozstrzygnięcie konkursu na „Panienkę żniwną i chłopa
żniwnego”.
Zajęcia w świetlicach prowadzili instruktorzy zatrudnieni przez
GKRPA i CIK. Zajęcia były organizowane przy współpracy Rad
Sołeckich miejscowości biorących udział w programie: Rada Sołecka i
KGW z Bielczyn; Rada Sołecka i KGW Szerokopas; Rada Sołecka i
KGW Zajączkowo; Rada Sołecka Mirakowo; Rada Sołecka Nowa
Chełmża; Rada Sołecka i KGW Grzywna.
Na zakończenie wakacji aktywni uczestnicy programu wzięli udział
w wycieczce podczas której uczestniczyli w przejażdżce kolejką
wąskotorową trasą Żnin-Wenecja- Biskupin. Zwiedzili Muzeum Kolejki
Wąskotorowej w Wenecji oraz osadę w Biskupinie. Wycieczka była
współfinansowana przez GOPS oraz CIK Gminy Chełmża.
J. Błaszczyk

Obecnie nadrzędnym zadaniem projektu Comenius: „Ziemia –
Nasz Wspólny Dom” są tzw. dziecięce pocztówki przyjaźni. Każda taka
pocztówka zawiera zdjęcie dziecka oraz jego pracę plastyczną na temat:
„Co mogę zrobić dla planety Ziemi”. Oprócz tego na pocztówkach zawarte
są informacje o imieniu dziecka, jego wieku, ulubionym kolorze, jedzeniu
oraz zabawie. Ponadto każde dziecko zadaje dowolne pytanie do
zagranicznego przyjaciela w podobnym wieku. Informacje te zebrane są
w postaci prezentacji programu Power Point oraz zostaną wydrukowane.
Podczas najbliższego spotkania w Polsce, które odbędzie się w
dniach 30 września – 5 października pocztówki zostaną wymienione tak,
aby dzieci je wykonujące dostały kartki od ich rówieśników z innych
państw.
Poza tym w każdej z instytucji biorących udział w projekcie trwają
przygotowania do planowanego na 4 października warsztatu tańców
ludowych. Dzieci nagrywane są podczas wykonywania tańca, aby w
Sławkowie polskie dzieci mogły poznać, a także spróbować zatańczyć
narodowe tańce z Bułgarii, Rumunii, Węgier, Turcji, Słowenii oraz
Finlandii.
Przemysław Baniewicz
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Sprawy obywatelskie
Festyn w Kończewicach

Festyn mieszkańców Mirakowa i Sławkowa
Dnia 21.08.2010 r., w Mirakowie odbył się festyn rodzinny, którego
organizatorami były sołectwa Mirakowo i Sławkowo oraz Radny Gminy
Chełmża pan Czesław Tyszkiewicz.
Zabawa rozpoczęła się o godz.16.00, na placu przed „Pałacem”. Na
początku bawiły się głównie dzieci, które z radością korzystały również z
takich atrakcji jak trampolina i wata cukrowa. U dorosłych natomiast
popularnością cieszyła się pyszna grochówka oraz kiełbaski z grilla. Długa
kolejka ustawiła się także przy loterii fantowej, w której oprócz nagród
rzeczowych można było wygrać m.in. talony na trampolinę. Ok. godz. 20.00
zaczęła się zabawa dla dorosłych, która m.in. dzięki pięknej pogodzie oraz
dobrej muzyce trwała aż do wczesnych godzin porannych.
Organizację festynu wsparło grono prywatnych sponsorów: p.
Maria i Jerzy Namowicz - Gospodarstwo Rolne w Ostaszewie, p.Halina i
Andrzej Wiśniewscy - Gospodarstwo Rolne w Sławkowie, Henryk Olejniczak
- Stacja Kontroli Pojazdów w Grzywnie, Wojciech Jaśniewski - Auto Handel,
Wojciech Trawiński - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, p. Maria i
Stanisław Krzemień z Mirakowa i p. Małgorzata i Czesław Tyszkiewiczowie z
Mirakowa.
E.Lewandowska

PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie wszystkim życzliwym i hojnym sponsorom
wakacyjnego pikniku w Mirakowie, za wsparcie finansowe tego
miejscowego festynu oraz mieszkańcom za udział i za wspólną
udana zabawę
składają
Radny Gminy Chełmża Czesław Tyszkiewicz i Rady Sołeckie
Mirakowa i Sławkowa.

Jak każdego roku, pod koniec wakacji ( 21.08 ) mieszkańcy
Kończewic bawili się na wiejskim festynie.
Organizatorem było Koła Gospodyń Wiejskich i Sołts wsi pani
S.Barańska. Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00 zabawami i konkursami
dla najmłodszych mieszkańców. Dzieci miały okazję pojeździć małymi
samochodami, mogły zjeżdżać na dmuchanym zamku i skakać na
trampolinie.

W przygotowanych konkursach wzięły udział nawet maluchy, które
dopiero zaczęły chodzić. Zabawa była świetna, budziła emocje licznie
zgromadzonych rodziców. Od osiemnastej do późnych nocnych godzin
trwała zabawa dla dorosłych. Bawili się i starsi i młodsi. Wielu wykazała się
dużym talentem tanecznym. Zgłodniali mogli posilić się pieczonymi
kiełbaskami, lodami i watą cukrową.
Wszyscy świetnie się bawili. Czekamy na następny taki festyn.
KGW i Sołtys S. Barańska

Czy tylko szata zdobi człowieka cd…
To b y ł o n i e t y p o w e
spotkanie uczestników projektu
„Czy tylko szata zdobi człowieka?”
realizowanego w ramach programu
„Równać szanse”. Spotkaliśmy się
10 sierpnia (to było trzecie podejście,
bo każdy wcześniejszy termin witał
nas ulewą od samego rana)o 17.00 w
Witkowie i dzięki niezwykłej uprzejmości Państwa Branickich, których córka
Zosia jest jednym z uczestników projektu, spędziliśmy czas aż do rana przy
wspólnym stole, ognisku, w namiocie... Obejrzeliśmy ciekawą prezentację,
przygotowaną przez Zosię, dotyczącą operacji plastycznych, ale
najfajniejsze było to, że mogliśmy pogadać, pośmiać się i beztrosko jeszcze
(bo przecież wakacje) pooddychać świeżym powietrzem, którego w
przepięknym Witkowie nie brakuje. Kto by pomyślał, że jest tam tyle miejsca
na biwakowanie, grę w podchody, czy wędkowanie. I film można obejrzeć na
dworzu! Szkoda tylko, że część uczestników przebywała gdzieś w kraju, ( a
może i poza nim) na wakacjach:(

Już niedługo kolejne spotkanie...

Realizatorzy projektu

Czytelnicy miesiąca
Czytelnikami miesiąca sierpnia w poszczególnych bibliotekach zostali:
- Głuchowo - Daria Cimoch
- Grzywna - Daria Grędzicka
- Skąpe - Sebastian Chryszczak
- Zelgno - Hanna Buczkowska

Wieści z biblioteki…..
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
otrzymała dofinansowanie wysokości 40 tyś zł z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w

?

programie Infrastruktura Bibliotek 2010 tytuł zadania:
Adaptacja lokalu na funkcje Biblioteki Samorządowej w
Zelgnie. Wartość ogólna zadania wynosi 52 tyś zł. Zadanie
obejmuje adaptację lokalu na cele Biblioteki Samorządowej w Zelgnie
pozwalające na utworzenie palcówki w nowej lokalizacji w budynku
Pastorówki w Zelgnie. W ramach I naboru do Ministerstwa złożono 259
wniosków, dofinansowanie otrzymało 50 bibliotek w tym Biblioteka
Samorządowa w Zelgnie.
Celem programu Infrastruktura bibliotek jest podniesienie standardu bibliotek
publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub
stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne
warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury
koniecznej do użytkowania w placówce nowoczesnego sprzętu
komputerowego oraz umożliwienie właściwego funkcjonowania bibliotek
publicznych.
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie w ramach programu Biblioteki
?
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” otrzymała
dofinansowanie w wysokości 2.891,00 zł na zakup nowości książkowych
Niebawem
zmieni swoją siedzibę i wygląd Filia Biblioteki
?
Samorządowej w Grzywnie przenosząc się na piętro w budynku starej szkoły
w Grzywnie. Na powierzchni ponad 80 m2 znajdzie swoje miejsce m.in.
magazyn biblioteczny, czytelnia dla młodzieży i dorosłych czytelników,
kawiarenka internetowa oraz kącik czytelniczy dla najmłodszych.
Z okazji roku chopinowskiego Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
?
wraz z filiami organizuje „Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie” dla dzieci i
młodzieży . W konkursie udział biorą drużyny zgłoszone w 4 bibliotekach
gminnych. Konkurs odbędzie się 29 września 2010 roku o godzinie 10.00 w
Bibliotece w Skąpem.
Zapraszamy dzieci do udziału w „Przeglądzie twórczości Jana
?
Brzechwy”. Czekamy na ciekawe prezentacje i interpretacje wierszy poety.
Podsumowanie odbędzie się 27.10.2010r. Zgłoszenia do udziału w
przeglądzie przyjmują biblioteki gminne.
J.Błaszczyk
DZIĘKUJEMY PANI STASI STASIECZEK
ZA PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH
NA POTRZEBY BIBLIOTEKI
Jola Pawełczyk
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
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WAKACJE NA SPORTOWO

Sukces rolników ze Sławkowa

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu, wyjazdów. Dla piłkarzy to
również czas przygotowań do nadchodzącego sezonu. Aby pogodzić te
dwie rzeczy, młodzi piłkarze Cyklonu Kończewice, wyjechali na obóz
rekreacyjno- sportowy do Piły Młyn w Borach Tucholskich.
Dwudziestu zawodników pod okiem trenerów: Marka Zająca i
Zenona Sadowskiego doskonaliło swoje umiejętności aktywnie
uczestnicząc w treningach piłkarskich. Każdy zawodnik, zaczynając od
piłkarza ekstraklasy, na młodzieży kończąc, musi
jak najlepiej
przepracowac ten okres, podnosząc swoje zdolności motorycznotechniczne, dlatego uczestnicy z piłką praktycznie się nie rozstawiali, a
treningi odbywały się dwa razy dziennie. Oprócz ciężkiej pracy, był też
czas na rozrywkę i spróbowanie swoich sił w innych formach aktywności
fizycznej. Młodzież miała okazję zwiedzic piękną okolicę podczas
wycieczki rowerowej do Tucholi. Ogromną przygodą dla każdego
uczestnika był spływ kajakowy po Brdzie. Piękna okolica, kajaki, nurt
rzeki- to musiało się podobac! Poza tym kąpiele w blisko położonym
jeziorze, gry i zabawy- na nudę nie było czasu. Swoją obecnością
zaszczycił uczestników Wójt Gminy Chełmża-pan Jacek Czarnecki, który
wspólnie z informatykiem- panem Tomaszem Kozaniewiczem, filmowali
biorących udział w treningu piłkarzy, robili zdjęcia. Dzięki temu dzieci
mogły się poczuć jak prawdziwi zawodowcy.
Podziękowania dla osób, bez których obóz by się nie odbył: pani
Stanisławie Stasieczek (Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych), panu Krzysztofowi Wilczyńskiemu (Zakład DrogowoBudowlany- Rogowo), panu Jackowi Czarneckiemu- Wójtowi Gminy
Chełmża, Starostwu Powiatu Toruńskiego. Mnóstwo przygód,
wspomnienia, radość, uśmiech- to wszystko dzięki Wam. Dziękujemy!
Zarząd G.K.S. Cyklon

Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym

Gospodarstwo państwa Anny i Romualda Wiśniewskich
otrzymało nagrode specjalną w VIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne, w kategorii gospodarstw indywidualnych.
Komisja Konkursowa gospodarstwo nagrodziła za „nowoczesne
rozwiązania organizacyjne i technologiczne poprawiające bezpieczeństwo
pracy w gospodarstwie rolnym”.
Gospodarstwo państwa Wiśniewskich liczy 513 ha, na których uprawiane są
pszenica, buraki cukrowe, ziemniaki i rzepak.
Wręczenie nagród 25 września br. podczas wystawy rolniczej
AGRO SHOW 2010 w Bednarach, k. Poznania.
Organizatorem tego corocznego konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, KRUS, ANR i PIP.
K.O.

Nagroda dla działki siedliskowej

Sukcesem zakończył się dla
państwa Jerzego i Urszuli
Jurkiewicz z Grzywny udział w tegorocznej edycji konkursu „Piękna
Zagroda 2010”. Oprócz pierwszego miejsca na szczeblu gminnym we
wspomnianym konkursie w kategorii „działka siedliskowa”, również
Powiatowa Komisja Konkursu doceniła starania o wygląd i estetykę działki
państwa Jurkiewicz, którzy w powiecie toruńskim zajęli III miejsce.
Gratulujemy !
K.O.

Letnie półkolonie w Gminie Chełmża

W dniach od 20 do 27 lipca w bibliotece w
Zelgnie odbyły się letnie półkolonie dla dzieci ze wsi
Dźwierzno i Zelgno. Organizatorem półkolonii był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.
Półkolonie cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem i
dostarczyły dzieciom wiele miłych wrażeń. Zajęcia prowadziła Pani Krystyna
Wolak, która przygotowała dla dzieci dużo atrakcji. Były to między innymi
zajęcia kulinarne, plastyczne, a także zajęcia z rękodzieła. Dzieci również
spędzały czas na świeżym powietrzu gdzie uczestniczyły w grach i zabawach.
Ciekawą atrakcją były zajęcia cyrkowe, gdzie dzieci uczyły się posługiwać
przyrządami do ćwiczeń cyrkowych. Kolejne dni upływających półkolonii
przebiegały już tylko pod znakiem słonecznej spiekoty. Czas mijał bardzo
szybko i przyjemnie. Na zakończenie uczestnicy półkolonii pojechali na
wycieczkę do Miasteczka „Western City” w Grudziądzu.

Zorganizowane półkolonie letnie przeznaczone były dla
uczestników projektu „ Zacznij od nowa - aktywne działanie” oraz ich
otoczenia w ramach Programu Aktywności Lokalnej i zostały sfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cieszymy się, że dzięki temu przedsięwzięciu mogliśmy wspomóc dzieci z
naszej gminy, jak również zintegrować środowisko we wsi Dźwierzno i Zelgno.

W dniach 11-12 września br. Juniorzy, Juniorzy Młodsi,
Juniorki Młodsze, Juniorki i kobiety elita w kolarstwie szosowym
powalczyła o Puchar Polski w konkurencji jazda indywidualna na
czas. Wyścigi rozegrane zostały na terenie miasta i gminy Chełmża.
Ponad setka młodych cyklistek i cyklistów zjechała z różnych zakątków
regionu, aby ścigać się wokół jeziora Chełmżyńskiego, bo tak przebiegała
trasa zawodów. Oprócz głównego organizatora wyścigu Toruńskiego
Klubu Kolarskiego PACYFIK w organizację tego sportowego
przedsięwzięcia włączyły się również samorządy miasta i gminy Chełmża.
Współorganizatorem wyścigu, który sprawił że miasto i gmina Chełmża
były najważniejszymi na mapie Polski miejscami dla młodych kolarzy była
Firma Bio Bike z Grzywny, której właścicielem jest Bogdan Kondej, od
lat związany z przemysłem rowerowym, a jednocześnie radny gminny.
Ogólnie impreza wypadła dobrze, chociaż brukowe ulice chełmżyńskie nie
stanowiły dobrej i bezpiecznej powierzchni do szybkiej jazdy cyklistów.
Najważniejsze, że pogoda dopisała, a zawodnikom pomagał doping
chełmżan stojących na ulicach miasta oraz mieszkańców okolicznych
miejscowości pozdrawiających przejeżdżających zawodników. Miejmy
nadzieję, że tak życzliwa atmosfera zachęci organizatorów do wybierania
naszego regionu przy kolejnych edycjach tej imprezy.
Tekst K.O. Foto R.B.

Joanna Murawska
Pracownia Malwa zaprasza w każdy piątek w godzinach
15.00-18.00:
24.09.2010r.- wykonywanie świeczników z suszek
01.10.2010r.- wykonywanie świeczników zdobionych suszkami
08.10.2010r.- szycie i wyszywanie torebek z aksamitu haftem
wstążeczkowym
15.10.2010r.- szycie i wyszywanie torebek z aksamitu oraz poduszek
22.10.2010r.- wykonywanie i zdobienie torebek kwiatami z materiału oraz
haftem wstążeczkowym
29.10.2010r.- wykonywanie ozdób na Święto Zmarłych

I Lokalny festiwal Smaku PYZA
16.10.2010 - Browina, świetlica wiejska
Promocja potraw tradycyjnych i swojskich, szczególnie ekologicznych
Promocja swojskich wędlin i chlebów
Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w festiwalu do 05.10.br
pod nr tel. 56 637 71 29
Organizator: Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe
„Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku
Impreza współfinansowana przez Samorząd Gminy Chełmża
w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
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Odwiedzili Ciechocinek

Dekoracje wiejskie- konkurs podsumowany

Za udany wyjazd do Ciechocinka może uważać prawie
W konkursie na „Dekoracje wiejskie- baby ze słomy” udział
130 osobowa grupa mieszkańców naszej Gminy, który odbył się
wzięły 3 sołectwa: Głuchowo, Kończewice i Windak. Przy wykonaniu takiej
21 sierpnia br.
trzeba się wykazać pomysłowością, jak również sprawnością tak, aby
wszystkie elementy stroju i dekoracje znalazły swoje właściwe miejsce.
Wszystkie baby były ciekawe i pomysłowe,
uśmiechem witające
przyjezdnych gości gminy oraz naszych mieszkańców. Podsumowanie
konkursu odbędzie się 30 września 2010 r. w siedzibie CIK w Brąchnówku.

Udział w wyjeździe wzięli głównie seniorzy wraz ze swoimi
opiekunami. Sprzyjająca pogoda wakacyjna, zwiedzanie miasta pod opieką
super przewodnika, pozwoliło uczestnikom wyjazdu poznać i zwiedzić ten
piękny kurort. W wolnym czasie mogliśmy odpocząć od codziennych trosk i
obowiązków domowych. Do grupy mieszkańców na wyjeździe dołączył również
Wójt Gminy Jacek Czarnecki wraz z małżonką.
Wycieczka do Ciechocinka to kolejna już w tym roku propozycja dla
mieszkańców naszej Gminy, zrealizowana w ramach projektu pn. "Godne i
bezpieczne życie seniora 60-plus".
St. Stasieczek

Patriotyczny wyjazd do Warszawy
Drugiego września 51 osób z kilku miejscowości naszej gminy
uczestniczyło w zorganizowanym przez CIK wyjeździe do stolicy. Program
wyjazdu był szczególny: zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego,
zwiedzanie Muzeum na Pawiaku, spacer po wojskowych, a potem Starych
Powązkach. Inspiracją organizacji tego szczególnego programu były:
90 rocznica Bitwy Warszawskiej, rocznica Powstania Warszawskiego, pamięć
o agresji na nasz kraj 1 i 17 września 1939 roku. Wszystkie te miejsca wywarły
ogromne wrażenie. O Muzeum Powstania Warszawskiego nie sposób
opowiadać, trzeba je odwiedzić. By poczuć grozę Pawiaka, trzeba posłuchać Serdecznie zapraszamy przedstawicieli sołectw biorących udział w
grypsów tam pisanych do najbliższych. Na wojskowych Powązkach konkursie do Brąchnówka.
spoczywają bohaterowie narodowi z różnych okresów naszej historii. Stamtąd
Justyna Błaszczyk
przywieziona została symboliczna ziemia na Kopiec Ziemia Polaków i tam
odwiedziliśmy kwaterę, gdzie spoczywają ofiary katastrofy lotniczej w
“Wędrujące przedszkole” znowu w trasie
Smoleńsku. Na Starych Powązkach przeszliśmy aleją osób szczególnie
zasłużonych dla naszego narodu.
Pomimo funkcjonujących na terenie

Gminy Chełmża siedmiu ośrodków
przedszkolnych prowadzonych przez Fundację
Ziemia Gotyku we wrześniu rozpoczęły swoje
działanie dwa punkty „Wędrującego
przedszkola” Stowarzyszenia Homo homini”.
Jeden z nich działa w pomieszczeniu
przedszkola Fundacji ZG w Zelgnie, a drugi w
budynku Gimnazjum w Pluskowęsach. Do
każdego z nich zapisanych jest po 12 dzieci. Zajęcia odbywają się
trzy razy w tygodniu po trzy godziny.
-Nasze propozycje zajęć dla najmłodszych dzieci są
odpowiedzią na oczekiwania rodziców z tych miejscowości-uważa
pani S.Stasieczek, prezes Stowarzyszenia.- W realizacji zadania
pomógł Samorząd Gminny finansując koszty zatrudnienia
nauczycielek oraz wiele innych osób. Pan Fałkowski z Pluskowęs
zaangażował się w nabór dzieci i sprawy organizacyjne, pani
Antkowiak -dyrektor Gimnazjum udostępniła nam niezależne
pomieszczenie, pani Aleksandra Lewna przekazała wiele zabawek.
Wyjazd współfinansowany był przez Samorząd Gminy Chełmża w Swoje pomoce udostępniła Fundacja ZG, a nasze Stowarzyszenie
ramach projektu „Wieś aktywna-mozaika inicjatyw”. Realizację projektu wsparł wyposażyło „Wędrujące przedszkole” w artykuły plastyczne.
Jacek Czarnecki Wójt Gminy Chełmża.

Ewa Czarnecka
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