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BOŻONARODZENIOWE ANIOŁY

Te anioły i jeszcze wiele innych to prace konkursowe w Gminnym Konkursie Plastycznym pn. “Anioły i aniołki Bożego Narodzenia” zorganizowanym przez
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i Bibliotekę Samorządową w Zelgnie.

ANIOŁ
„Kiedym z gwiazdą nadziei
Leciał świecąc Judei,
Hymn Narodzenia śpiewali anieli;
Mędrcy nas nie widzieli,
Królowie nie słyszeli
Pastuszkowie postrzegli
I do Betlejem biegli:
Pierwsi wieczną mądrość witali,
Wieczną władzę uznali,
Biedni, prości i mali.”

Adam Mickiewicz

Miłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu radosnych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku 2011'
Mieszkańcom Gminy Chełmża
życzą
Przewodniczący Rady
Janusz Iwański

Wójt
Jacek Czarnecki

Nowa kadencja Rady Gminy Chełmża

Wójt zaprzysiężony

Na drugiej sesji VI kadencji Rady Gminy Chełmża Wójt Gminy
Chełmża złożył ślubowanie.
2 grudnia br. pierwsza Sesja Rady Gminy Chełmża po Pan Jacek Czarnecki rozpoczął swoją V kadencję. W listopadowych
przeprowadzonych 21 listopada wyborach samorządowych rozpoczęła wyborach samorządowych uzyskał 2150 głosów wyborców, co stanowiło
VI kadencję Rady.
54,75% ogółu głosujących.

Rada Gminy w VI kadencji pracować będzie w następującym składzie:
Janusz Iwański ( Browina, Brąchnówko), Stanisław Żak ( Kuczwały,
Sławkowo), Stanisława Stasieczek ( Liznowo, Zelgno, Witkowo),
Mieczysław Sołtysiak ( Kończewice), Franciszek Piróg ( Grzegorz,
Dziemiony, Nowa Chełmża),Czesław Tyszkiewicz ( Mirakowo, Morczyny,
Kiełbasin), Patrycja Luntkowska ( Dźwierzno, Januszewo),
Bartłomiej Kamiński ( Głuchowo), Adam Galus ( Skąpe), Mirosław Trzpil
( Grzywna, Strużal), Bogdan Kondej (Grzywna, Strużal), Henryk Fałkowski
( Pluskowęsy, Zalesie), Jolanta Targosz ( Bielczyny, Parowa Falęcka,
Windak), Tomasz Szczepański ( Bocień, Świetosław, Szerokpas,
Zajączkowo) i Dorota Kurdynowska ( Bogusławski, Nawra). Nowi radni
złożyli ślubowanie i wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady
Gminy oraz ustalili składy stałych Komisji Rady. Pierwszą sesję nowej
kadencji otworzył i do momentu wyboru Przewodniczącego prowadził
najstarszy wiekiem Radny pan Franciszek Piróg. Przewodniczącym Rady
Gminy VI kadencji wybrany został pan radny Janusz Iwański. Funkcję
Wiceprzewodniczących Rady objęli radna Stanisława Stasieczek i radny
Stanisław Żak.
Komisje Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014 pracować będą w
następujących składach:
Komisja Finansów, Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej, Ładu i
Porządku Publicznego
Franciszek Piróg
- Przewodniczący
Mirosław Trzpil
- członek
Patrycja Luntkowska
- członek
Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Bogdan Kondej
- Przewodniczący
Stanisław Żak
- członek
Bartłomiej Kamiński
- członek
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji
Czesław Tyszkiewicz
- Przewodniczący
Janusz Iwański
- członek;
Dorota Kurdynowska
- członek
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Henryk Fałkowski
- Przewodniczący
Stanisława Stasieczek
- członek;
Tomasz Szczepański
- członek
Komisja Rewizyjna
Mieczysław Sołtysiak
- Przewodniczący
Jolanta Targosz
- członek
Adam Galus
- członek
K.Orłowska

Ogłoszenie Gospodarstwa Pomocniczego

Na podstawie ustawy o finansach publicznych wprowadzonej dwiema
ustawami podjętymi 27 sierpnia 2009r. - ustawa o finansach
publicznych(Dz.U.157, poz. 1240) oraz ustawą - Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz.1241) z dniem 31.XII.2010 na
Gminę Chełmża nałożony został obowiązek zlikwidowania Gospodarstwa
Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chełmży. W związku z powyższym
dotychczasowe zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowane przez Gospodarstwo
Pomocnicze, w tym umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków
przejmuje Gmina Chełmża.
Od dnia 1 stycznia 2011 r. wszystkie wpłaty za faktury wystawione
przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża należy
wpłacać na konto bankowe PKO BP Spółka Akcyjna Oddział 1 w Chełmży
11 1020 5011 0000 9402 0016 3543.

W skupieniu radni i obecni goście wysłuchali roty ślubowania, które złożył
Pan Wójt.
Wójt w swoim wystąpieniu powołał się na ważny dla gminy
dokument jakim jest Strategia Gminy Chełmża, która dokładnie określa wizję i
misję Gminy. Obecny dokument obowiązuje do roku 2015. Zwrócił uwagę
radnych, że na podstawie tego dokumentu powinny być tworzone kolejne
budżety, których realizacja zmierzać będzie do realizacji wizji i misji
zapisanych w strategii. Pozostając przy strategii gminy, Wójt przypomniał
także cele strategiczne, jakie stoją do realizacji przed nim samym, Radą i
administracją, a są to poprawa jakości życia i usług mieszkańców, rozwój
lokalny i rozwój rekreacji i turystyki.
Wójt, uwagę Radnych zwrócił na bieżące sprawy - jak oświetlenie,
estetyka wsi, odśnieżanie dróg,- na co wszyscy możemy ponarzekać, ale i
starać się o poprawę jakości.
”- Nasze życie w gminie, to oświata, organizacje pozarządowe, inicjatywy
obywatelskie, o których nie możemy zapominać” - mówił Wójt.
„- VI kadencja Rady Gminy może być bardzo dobrą kadencją i może zostawić
po sobie wiele obiektów infrastrukturalnych pod warunkiem, że pozyskamy
pieniądze, jakie ma jeszcze województwo do wydatkowania i będzie zgoda”
-podsumował Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
K.Orłowska

Wyniki głosowania na Radnych Gminy Chełmża

Miejscowość Frekwencja/procent Kandydat
1 Nawra
249 D. Kurdynowska
Bogusławki
55,96% B. Glaszka
B. Jeziorski
2 Głuchowo
196 B. Kamiński
48,16% M. Kucharzewska
A. Karwowski
3 Bielczyny
248 J. Targosz
Windak
64,25% D. Powaszyńska
Parowa
T. Cywiński
M. Szyszka
4 Skąpe
261 A. Galus
57,36% H. Śmiałek
5 Kończewice
393 M. Sołtysiak
61,41% M. Bytniewski
M. Kannenberg
6 Browina
381 J. Iwański
Brąchnówko
55,46% M. Wypij
7 Grzywna
424 M. Trzpil
Strużal
45,06% B. Kondej
J. Przybysz
R. Czerwonka
8 Kuczwały
286 S. Żak
Sławkowo
52,67% K. Górecka
J. Ciupek
9 Mirakowo
264 Cz. Tyszkiewicz
Kiełbasin
50,57% Cz. Piątkowski
10 Pluskowęsy
290 H. Fałkowski
Zalesie
58,35% J. Kałdonek
11 Grzegorz
342 F. Piróg
N Chełmża
55,63% T. Fusiara
Dziemiony
Drzonówko
12 Zelgno
280 S. Stasieczek
Witkowo
60,43% W. Romanowski
Liznowo
S. Zych
Z. Bezdół
J. Czerniecka
M. Walecka
13 Dźwierzno
211 P. Luntkowska
Januszewo
50,84% T. Huzarski
14 Zajaczkowo
206 T. Szczepański
Bocień
43,19% J. Błądek
Szerokopas
Świętosław

Ilość głosów % głosów
108
43,55
106
42,74
34
13,71
95
50,00
74
38,95
21
11,05
86
35,68
71
29,46
62
25,73
22
9,13
143
55,43
115
44,57
184
48,55
120
31,66
75
18,79
201
55,52
161
44,48
229
55,45
171
41,4
150
36,32
109
26,39
120
44,28
108
39,85
43
15,87
132
53,66
114
46,34
185
64,46
102
35,54
222
68,1
104
31,9
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145
52
36
28
17
174
35
121
82

52,16
18,71
12,95
10,07
6,12
83,25
16,75
59,61
40,39

Samorządowy serwis informacyjny
Informacje o przetargach
1) W dniu 03.11.10 r. został rozstrzygnięty przetarg na „Budowę chodnika
przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Sławkowo i Kiełbasin Gm.
Chełmża”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejszą ofertę
złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. J.
z Chełmży za cenę 78.353,41 zł brutto. Zadanie jest realizowane w ramach
Drogowej Inicjatywy Samorządowej.
2) W dniu 15.11.10 r. został rozstrzygnięty przetarg na „Zimowe utrzymanie
dróg gminnych i chodników w sezonie 2010/2011r. na terenie Gminy
Chełmża”. Zamówienie zostało podzielone na siedem części uwzględniające
zestawy różnego rodzaju sprzętu. Najkorzystniejszą ofertę dla trzech części
złożyła firma BIOS S.C. z siedzibą w Chełmży za ceny jednostkowe
poszczególnego rodzaju sprzętu podane w ofercie.
Najkorzystniejszą ofertę dla trzech pozostałych części złożył Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży za ceny jednostkowe
poszczególnego rodzaju sprzętu podane w ofercie. Natomiast w przypadku
jednej części postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na to że w części
tej nie złożono żadnej oferty.
3) W dniu 16.11.10 r. został rozstrzygnięty przetarg na „Udzielenie kredytu
długoterminowego w kwocie 3 100 000,00 zł”. W postępowaniu wpłynęły
4 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Millennium S.A. z siedzibą w
Warszawa oddział w Toruniu przy łącznym koszcie kredytu 824.073,63zł
ustalonym na dzień 31.08.2010r., Przy zaoferowanej marży w wysokości
1,03%.
II. Informacja o wszczętych przetargach:
1) W dniu 25.11.10 r. został ogłoszony przetarg na „ Sukcesywną dostawę
oleju opałowego lekkiego w 2011 r. w planowanej maksymalnej łącznej ilości
230.000 litrów”. Zamówieniem objęte są wszystkie budynki Gminy oraz
budynki szkolne ogrzewane olejem opałowym. Termin składania ofert
zaplanowano na dzień 07.12.2010r.
2) W dniu 30.11.10 r. został ogłoszony przetarg na „Sukcesywną sprzedaż
oleju napędowego w planowanej maksymalnej łącznej ilości 130.000 litrów
oraz etyliny Pb-95 w planowanej maksymalnej łącznej ilości 6.000 litrów”.
Sprzedaż realizowana będzie 2011r. Przetargiem objęte są wszystkie
pojazdy stanowiące mienie Gminy.
Anna Feeser - Bering

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚĆ GOPS

! Z dniem 26 listopada br. w m. Dźwierzno została zakończona

Akcja zimowa w gminie

Tegoroczny pierwszy śnieg dał się już we znaki
mieszkańcom gminy. Po zaśnieżonych drogach
musieliśmy poruszać się ze znacznie ograniczoną
prędkością, niekiedy stając w zaspie, marzliśmy na
przystankach, a na drogi gminne wyruszył sprzęt
odśnieżający. Drogi położone na terenie gminy dzielą się na drogi gminne i
drogi wewnętrzne będące własnością gminy. a ich utrzymanie zależy od
natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej gminy.
Przyjęte zasady wykonywania usług zimowego utrzymania dróg w gminie są
podporządkowane zapewnieniu przede wszystkim prawidłowego i
bezpiecznego
funkcjonowania komunikacji szkolnej. Dlatego najwyższy
standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się
komunikacja autobusami szkolnymi i na drogach z lokalizacją ważnych
obiektów użyteczności publicznej. Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie
zimowym 2010/2011 zlecone zostało Firmie BIOS S.C. i Zakładowi Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. z Chełmży. Akcję swoim sprzętem wspiera również
Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża.
Koordynacją akcji na terenie gminy zajmuje się Referat Planowania
Przestrzennego Inwestycji i Remontów Podinspektor ds. Dróg Łukasz
Kowalski pod nr tel. 724 806 840 lub 609 799 468 lub pod nr stacjonarnym do
UG w Chełmży 56/675 60 76 78 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00
15.00, a we wtorki 7.30 15.30. Pamiętajmy, że drogi w gminie to nie wszystkie
drogi gminne. Przez obszar gminy przebiegają również drogi powiatowe,
wojewódzkie i krajowa. Zimowe utrzymanie dróg:
* powiatowych - koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu,
tel. 56 / 66 44 775
* wojewódzkich - koordynuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Toruniu,
tel. 56/66 44 035/037
* drogi krajowej nr 1 - koordynuje Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i
Autostrad Oddział Toruń tel. 56/658 40 60; 56/623 07 09; 696 629 830.
W sytuacjach wyjątkowych, z narażeniem zycia kiedy warunki pogodowe
ograniczą dojazd służb ratowniczych medycznych, wówczas należy
kontaktować się bezpośrednio z ogólnodostępnym numerem 112, gdyż tylko
wtedy zaangażowane zostaną w akcję służby ratownictwa PSP.
Warto także przypomnieć , że
zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża”
właściciele (zarządcy) nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego
oczyszczenia ze śniegu i lodu oraz usunięcia błota z chodników położonych
bezpośrednio przy granicy swoich nieruchomości oraz innych części
nieruchomości służących do użytku publicznego.

realizacja Programu Aktywności Lokalnej finansowanego ze środków W celu sprawnego i skutecznego reagowania w akcji zimowej, poniżej
Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym wzięło udział 7 udostępniamy mieszkańcom poszczególnych sołectw kontakty telefoniczne do
mieszkanek Dźwierzna, będących podopiecznymi Ośrodka. Panie ich sołtysów.
Sołectwo
Sołtys - telefon
K. Orłowska
uczestniczyły w projekcie przez 5 m-cy. Brały udział w zajęciach: z Lp.
pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym. Ponadto uczestniczyły w
1.
Bielczyny
Kowalski Józef
675 60 90
warsztatach rękodzielniczych, na których wykonywały pod nadzorem
2.
Bogusławski
Młodzianowska Marzena 675 79 02
instruktorki: ozdoby z krepy (bukiety kwiatowe), obrazy wstążeczkowe,
ozdoby oraz stroiki świąteczne do świetlicy wiejskiej w Dźwierznie.
3.
Brąchnówko
Kudliński Andrzej
675 72 35, 785 110 586
Ponadto Ośrodek dla uczestniczek i ich dzieci zorganizował
jednodniową wycieczkę do miasteczka ,,Westernowego k. Grudziądza. Panie
4.
Browina
Wiśniewski Wiesław
675 72 62
również miały możliwość skorzystania z zabiegów pielęgnacyjnych
5.
Drzonówko
Pawełczak Józef
722 381 064
poprawiających wygląd zewnętrzny, natomiast ich dzieci brały udział w
6.
Dziemiony
Kłoda Henryk
675 96 78
półkoloniach.
7.
Głuchowo
Nikiel Józef
675 78 91
W okresie od września do listopada pracownicy Świadczeń
!
lub
Rodzinnych wydawali i przyjmowali wnioski na nowy okres zasiłkowy.
Abramuk Mirosław
691 706 327
Ośrodek wzorem lat ubiegłych przekaże środki finansowe na
!
(członek rady sołeckiej)
zorganizowanie imprezy przez SP Zelgno pt: ,,Chcemy być razem” w której
8.
Grzegorz
Piróg Franciszek
675 89 96
wezmą udział osoby samotne i niepełnosprawne z terenu gminy. Impreza
9.
Grzywna
Trzpil Mirosław
608 354 074
cieszy się od kilku lat dużym zainteresowaniem, gdyż przebiega w miłej
10. Januszewo Dariusz Podsiedlik
602 787 653
atmosferze. Tym razem uczestnicy imprezy w dniu 21.12.br wysłuchają
Dźwierzno
Koncertu wigilijnego w wykonaniu szkolnych artystów, degustować będą
11. Kiełbasin
Kordowski Eugeniusz
601 871 996
świąteczne potrawy oraz otrzymują drobne podarunki. Impreza odbędzie się
w Gimnazjum w Pluskowęsach.
12. Kończewice
Barańska Sylwia
695 839 512
GOPS
13. Kuczwały
Jarzynka Ryszard
675 72 11
14. Liznowo
Ośmiałowski Andrzej
675 96 16 661 193 708
OŚWIATA
15. Mirakowo - Morczyny Przybysz Stanisław
675 73 47
1. Wymienili doświadczenia w oświacie
16. Nawra
Glaszka Alicja
675 92 74
Zakończone zostały
prace
w ramach Grupy Wymiany
17. Nowa Chełmża
Kielak Józef
675 25 67
Doświadczeń Zarządzanie Oświatą w gminach wiejskich, w ramach którego
przedstawiciele gmin Chełmży, Gardeji, Kisielic, Prabut i Rogóźna wymieniali
18. Parowa Falęcka
Sosińska Maria
675 78 06
doświadczenia w dziedzinie realizacji zadań oświatowych. Przeprowadzona
19. Pluskowęsy - Zalesie Owczarczyk Władysław 675 35 66
została m..in. ankieta wśród uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i
20. Skąpe
Kazaniecki Sylwester
606 460 932, 516 143 009
gimnazjów oraz ich rodziców. Ankietyzacja miała na celu zbadanie poziomu
21. Sławkowo
Trzpil Edward
675 73 95
zadowolenia respondentów z dostarczanych usług oświatowych oraz
22. Strużal
Dębski Marian
675 31 34, 608 417 928
podjęcie działań w przypadku zdiagnozowania zjawisk niekorzystnych w
23. Szerokopas
Brzeski Piotr
675 89 69
gminnych szkołach.
24. Świętosław - Bocień Kozłowska Lidia
501 123 621
2. Przed szkołą nie uciekniesz
Trwa kontrola realizacji obowiązku nauki przez młodzież do 18 roku
25. Windak
Mańkowski Wiesław
675 78 03
życia, w przypadkach braku informacji od dyrektorów właściwych szkół
26. Witkowo
Tatarewicz Kazimierz
675 35 86
rozesłano do nich odpowiednie zapytania oraz do rodziców uczniów, w
27. Zajączkowo
Nowak Genowefa
675 99 36
stosunku do których brak jest informacji.
28. Zelgno
Czesława Zych
675 99 14, 503 518 939
H. Jesionowska
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Inwestycje gminne
Budowa chodników

Zakończono budowę chodnika przy drodze wewnętrznej będącej własnością
Gminy Chełmża stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów i
budynków nr 225, 88/2 w miejscowości Kończewice centrum na odcinku o
długości 438 mb na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr
288, 287 w obrębie ewidencyjnym Kończewice gm. Chełmża. Inwestycja
polega na wykonaniu chodnika wraz ze zjazdami z kostki betonowej typu
POLBRUK o grubości 6 i 8 cm.
Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych
,,DROBUD'' Sp. J. z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87 140 Chełmża
za kwotę 170.654,93 zł brutto.

Trwa budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 499 OstaszewoSławkowo - Mirakowo w miejscowości Sławkowo na odcinku o długości
150 mb na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr
132/47, 132/49, 132/51 w obrębie ewidencyjnym Sławkowo gm. Chełmża
oraz budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 649 Pluskowęsy
Mlewo-Sierakowo w miejscowości Kiełbasin na odcinku o długości 76 mb
na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 45/2, 52/1 w
obrębie ewidencyjnym Kiełbasin gm. Chełmża. Inwestycja polega na
wykonaniu chodników przy z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6
cm i 8 cm.
Zadanie podlega dofinansowaniu w ramach programu Drogowa Inicjatywa
Samorządowa (DIS).
Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Budowlanych ,,DROBUD'' Sp. J. z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20,
87-140 Chełmża za kwotę 78.353,41 zł brutto. Przewidywany termin
zakończenia prac grudzień 2010 r.
Trwa budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100582 C w miejscowości
Kończewice-Ogrodniki na odcinku o długości 138 mb na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 195, 198/1, 200/2, 201/3,
202/2, 218/2 w obrębie ewidencyjnym Kończewice gm. Chełmża. Inwestycja
polega na wykonaniu chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości
6 cm.
Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych
,,DROBUD'' Sp. J. z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87 140 Chełmża
za kwotę 30.596,15 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia prac grudzień
2010 r.
Łukasz Kowalski

Inwestycje gminne

Zakończono przebudowę chodnika na terenie rekreacyjnym w miejscowości
Dźwierzno na odcinku o długości 253 mb na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 14/16 w obrębie ewidencyjnym Dźwierzno, gm.
Chełmża. Inwestycja polega na utwardzeniu ciągów pieszych kostką
betonową typu POLBRUK.
Roboty wykonywane są przez firmę KAMYK NAGARA z siedzibą w Wybczu
za kwotę 55.000,00 zł brutto.

Trwa przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 100513 C oraz 100549 C
w miejscowości Głuchowo centrum na odcinku o długości 289 mb na
działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 288, 287 w
obrębie ewidencyjnym Głuchowo gm. Chełmża. Inwestycja polega na
wykonaniu chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6 cm.
Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Budowlanych ,,DROBUD'' Sp. J. z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20,
87-140 Chełmża za kwotę 104.829,79 zł brutto. Przewidywany termin
zakończenia prac grudzień 2010 r.

♦ Zakończono prace wykończeniowe terenu przy świetlicy w Dźwierznie oraz
roboty w budynku. Usługę wykonała firma Constans z Golubia- Dobrzynia.
Wartość robót to 170.000,00 zł.
♦ Gmina Chełmża otrzymała dotację z MEN w wysokości prawie 30 tys. zł na
zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń edukacyjnych w Szkole
Podstawowej w Zelgnie.
♦ Trwają roboty adaptacyjne części „starej szkoły” w Grzywnie w celu
przygotowania pomieszczeń pod przyszły Punkt Lekarski. Prace wykonuje
firma Stalbud ze Złotorii.
♦ Zima wstrzymała realizację zadania pn. ,,Remont (modernizacja) dróg
gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej długości 14.237 mb poprzez
powierzchniowe utrwalenie podbudowy emulsją i grysami''.
Zadanie obejmuje łącznie modernizację 18 odcinków dróg na terenie Gminy.
Roboty w ramach tej inwestycji drogowej Zakład Drogowo Budowlany s.c. z
siedzibą w Rogowie 23 gm. Lubicz za kwotę 5.149.693,20 zł brutto. Zadanie
zostało podzielone na etapy realizacji. Przewidywany termin całkowitego
zakończenia prac sierpień 2012 r.
♦ Przy świetlicach wiejskich w Bocieniu i Kiełbasinie wykonane zostały
przyłącza energetyczne i kanalizacyjne wraz z wkopaniem zbiornika na ścieki.
♦ W miesiącu październik/listopad br wykonano remont świetlicy w
Kończewicach. W pomieszczeniach świetlicy nałożono nowe
tynki,
pomalowano ściany, wykonano remont instalacji elektrycznej i wodno
kanalizacyjnej, wymieniono stolarkę okienno drzwiową.
♦ Prowadzone są prace remontowe mieszkań na poddaszu w obecnym
budynku Biblioteki Samorządowej w Zelgnie .Wartość robót wyniesie ok. 40
tys.
K.Orłowska

Szanowni Mieszkańcy Gminy, niech Święta Bożego
Narodzenia i Wigilijny wieczór, tak jak cały nadchodzący
Nowy Rok, upłyną Wam w szczęściu i radości
Zarząd Stowarzyszenia Homo homini
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Inwestycje gminne
Zelgno z nowymi obiektami

Biblioteka inwestuje
Wykonywane są roboty remontowe
przy adaptacji pierwszego piętra „pastorówki”
w Zelgnie z przeznaczeniem pomieszczeń na
bibliotekę samorządową.
Zadanie realizuje Biblioteka Samorządowa przy udziale dotacji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość otrzymanej
dotacji wynosi 40 tys. zł. Wkład biblioteki to z kolei 12 tys. zł.
Prace remontowe w ramach zadania obejmują: roboty rozbiórkowe,
wykonanie przesklepień, wykonanie ścian działowych oraz wymianę
istniejących i montaż nowych stolarek drzwiowych.
Łączna powierzchnia biblioteki w nowym zaadaptowanym lokalu będzie
wynosiła 226 m2( piętro i strych). Zakończenie inwestycji planowane
jest na koniec grudnia 2010 roku. Te podstawowe prace przygotują lokal
i pozwolą na wykonanie dalszych robót zmierzających do utworzenia
siedziby placówki bibliotecznej w budynku pastorówki.
J.Błaszczyk

Nowy Stadion w Kończewicach

W Kończewicach w gminie Chełmża został uroczyście otwarty
stadion sportowy. Samorząd Województwa wsparł finansowo realizację
tej gminnej inwestycji, przeznaczając na ten cel 97 tysięcy złotych.
Łącznie inwestycja ta kosztowała gminę do tej pory prawie 1 mln 400 tys.
zł. Obejrzeć ten nowy obiekt sportowy przybyli nie tylko licznie
mieszkańcy, ale i goście z regionu, a nawet stolicy.
Boisko piłkarskie pokrywa nowa murawa o wymiarach 105x68
mb z automatycznym nawadnianiem, otacza nowa infrastruktura i
ogrodzenie. W skład kompleksu wchodzi czterotorowa bieżnia prosta,
trybuny z siedziskami oraz ustawione zostały specjalne wiaty stadionowe
dla zawodników. Warunki pogodowe nie pozwoliły w ostatniej chwili
rozegrać meczy piłkarskich na nowej murawie, mimo to, gwiazdy piłki
nożnej jak OLDBOY CYKLON i LEGIA CHAMPIONS Warszawa mogli
wystąpić w meczu rozegranym na boisku zastępczym. Mecz towarzyski
zagrali również młodzi z klubów CYKLON i POMORZANIN TORUŃ. W
widowiskowych rozgrywkach piłkarskich w Kończewicach udział wziął
także były piłkarz i trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Stefan
Majewski.
Oddany do użytku tak nowoczesny stadion piłkarski, stwarza możliwość
rozgrywania meczy ligowych przez gminne kluby piłkarskie. Powody do
radości ma bez wątpienia miejscowy Klub Sportowy CYKLON, który
tradycje piłkarskie w gminie kontynuuje już od 18 lat. Ten osiemnastoletni
jubileusz Klubu stał się okazją do uhonorowania osób związanych z
Klubem. Honorową odznakę K-P ZPN otrzymał między innymi Wójt Gminy
Jacek Czarnecki, zaangażowany w tworzenie Klubu i jego działalność.

Warto wspomnieć, że przed laty kiedy ten kończewicki Klub
powstawał skupiał strażaków z zakładowej straży pożarnej, chłopców ze
szkół średnich dojeżdżający do Grubna, rolników, pracujących i
bezrobotnych. Działalność CYKLONU podsumowała okolicznościowa
wystawa i film, poświęcony mieszkańcom - zawodnikom i działaczom
sportowym , zaangażowanym w wieloletnią działalność Klubu. Dzisiaj
CYKLON dalej kontynuuje tradycje piłkarskie w gminie, gdzie oprócz
drużyny seniorów trenują drużyny juniorów i trampkarzy.Działalność
Klubu sponsoruje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg z Bielczyn, którego
właścicielem jest Piotr Guranowski. Klub wspiera także finansowo
samorząd gminny.
K.Orłowska

Na terenie Zelgna w mijającym roku trwała realizacja trzech
inwestycji gminnych: rozbudowa miejscowej szkoły podstawowej,
remont obiektu zabytkowej pastorówki i remont budynku
gospodarczego na potrzeby Pracowni Rękodzieła Ludowego MALWA.
Zakończenie wymienionych inwestycji wizytował udając się na spacer po
Zelgnie Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki. W
obecności mieszkańców Gminy i wykonawców pan Marszałek dokonał
uroczystego odbioru tych inwestycji. Symbolem tego była przecięta wstęga na
terenie nowego obiektu szkolnego.
Do istniejącego budynku szkoły dobudowano blok dydaktyczny, w
którym dzisiaj uczniowie
korzystają z trzech sal
lekcyjnych
oraz z
nowego pomieszczenia
biblioteki szkolnej.
Inwestycja gminę
kosztowała prawie 1mln
300 tys. zł.
W listopadzie
br. samorząd gminny
złożył wniosek o
dofinansowanie
inwestycji w ramach
projektu: „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w
Zelgnie - Etap I” z RPO
W K-P. W dalszych
planach przed szkołą - II
Etap rozbudowy, który
obejmie budowę sali
gimnastycznej.
Budowa sali gimnastycznej została ujęta w Wieloletnim Programie
Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2008- 2015 Woj. Kujawsko- Pomorskiego
Z kolei inwestycja obejmująca remont świetlicy wiejskiej w budynku
zabytkowej pastorówki, przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla
pieszych zrealizowana została przy udziale środków UE . Wartość inwestycji
wyniosła 409 856 zł, z czego 250 000 zł stanowi dofinansowanie z działania
„Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
Pozostałe prace jakie zostały wykonane przy pastorówce to wymiana stolarki
okiennej - zadanie zrealizowane zostało w ramach drugiego projektu jakim był
projekt pn.” Odnowienie elewacji budynku dawnej pastorówki poprzez
wymianę stolarki okiennej”. Wspomniany projekt współfinansowany był z
zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”.
Wykonany został także remont elewacji budynku. Dzisiaj obiekt ten
cieszy wyglądem, odzyskując dawny blask i stwarza szanse mieszkańcom na
jego zagospodarowanie i wykorzystanie na potrzeby świetlicy wiejskiej.
W sąsiedztwie pastorówki częściowym remontem objęty został
budynek gospodarczy z przeznaczeniem na siedzibę dla Pracowni
Rękodzieła Ludowego MALWA prowadzonej przez Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża.

Wspólne spotkanie mieszkańców gminy z Marszałkiem
Województwa wieńczące zakończenie wspomnianych inwestycji uświetniła
część festynowa, podczas której była degustacja “tego co swojskie” ,
prezentacje “tego, co kultywuje lokalne dziedzictwo ”, czyli
wystawa prac i
pokaz
rękodzieła przygotowany przez Pracownię Malwa w nowych już
pomieszczeniach pracowni oraz loteria. Nie zabrakło również dobrej polskiej
muzyki przy której uczestnicy uroczystości pośpiewali wspólnie znane i
lubiane powszechnie piosenki i pieśni ludowe.

K.Orłowska
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Sprawy obywatelskie
Halloweenowa Biblioteka
29 października 2010 r do Biblioteki w Głuchowie zawitała chwila
strachu i grozy. Czytelnicy mieli okazję wziąć udział w halloweenowych
zabawach.Halloween związane jest z maskaradą i odnosi się do święta
zmarłych, obchodzne jest w wielu krajach nocą 31 października czyli przed
dniem Wszystkich Świętych. W Polsce pojawiło się w latach 90. Po zaponaniu
się z historią święta dzieci wzięły udział w zabawach i konkursach.
Mumifikacja, jedzenie jabłka na czas czy choćby kalambury o tematyce
halloweenowej, to konkursy które wniosły odrobinę rywalizacji i humoru.
Miały miejsce również takie zabawy jak malowanie twarzy, robienie
masek,czy rysowanie dyni. Bardzo efektownie wysz ł y lampiony
halloweenowe wykonane przez czytelników, stworzyły one mroczny i
tajemniczy klimat w bibliotece. Wszyscy bardzo dobrze się bawili.

Gminny Przegląd Twórczości Jana Brzechwy
„Bajkoteka Pana Brzechwy”
Dzieci z Gminy Chemża spotkay się na Gminnym Przeglądzie
Twórczości Jana Brzechwy zorganizowanym przez Bibliotekę Samorządową
w Zelgnie, który odbył się 23 listopada 2010 w świetlicy wiejskiej w Zelgnie
(Pastorówka). Uczestniczyy dzieci z gminnych bibliotek: ze Skapego,
Guchowa, Zelgna i Grzywny oraz widownia- zaproszeni Goście, najmłodsi
uczniowie SP Zelgno, było nas 65 osób .

Twórczość Brzechwy jest bardzo bogata i występy dzieci były również
zachwycające. Po prezentacji wierszy przybył szczególny gość. Był to miś
(25 listopada mamy Dzień Pluszowego Misia).
Miś bawił się z dziećmi, następnie był słodki poczęstunek, wspólne zdjęcia i
rozdanie nagród.
E.Kucharzewska
J.Pawełczyk

ANDRZEJKI W BIBLIOTECE

„Witamy Mikołaja w Dziemionach”

Dnia 30.11.2010 r. w Bibliotece w Skąpem odbył się jeden z
magicznych dni w roku - „Andrzejki w Bibliotece”. W tym dniu biblioteka była
miejscem tajemniczych wróżb. Lanie wosku, wróżba z sercem, wróżba z
talerzykami, wróżba z owoców, wróżba z butelką, wróżba z łupinami orzecha
włoskiego to wróżby, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
uczestników. Andrzejki zorganizowane w naszej bibliotece były wesołym
spotkaniem towarzyskim, wspaniałą zabawą i dostarczyły wszystkim wielu
przeżyć. Uczestnicy Andrzejkowego spotkania opuścili bibliotekę z
uśmiechami na twarzach.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, gościliśmy w świetlicy
wiejskiej Pana z białą brodą. Dzieciaki z niecierpliwością czekały na
przybycie Mikołaja, który tego dnia miał wyjątkowo dużo pracy. Nie zapomniał
o najmłodszych mieszkańcach Dziemion i dotarł do nas z wielkim worem
pełnym słodkich upominków.
Dzieci podziękowały Mikołajowi miłymi
uśmiechami i zaprosiły Gościa na drugi rok.

Święto Seniora w Nawrze

Rada Sołecka dziękuje Radnemu Panu Franciszkowi Pirogowi oraz
Prezesowi Kółka Rolniczego w Dziemionach Panu Marianowi Dudek za
wsparcie finansowe przy zakupie upominków dla dzieci.
Iwona Czarnecka
I. Witkowska

W dniu 11.11.br w świetlicy wiejskiej w Nawrze przy wspólnym stole
spotkało się czterdziestu Seniorów. Wspólne śpiewanie piosenek i muzyka
sprawiły, że szybko upłynął miły czas spotkania.
Dziękuję za pomoc w przygotowaniach spotkania Paniom z rady
Sołeckiej, byłemu radnemu oraz panu Andrzejowi Kosickiemu za muzyczna
oprawę.
Glaszka Alicja - Sołtys Nawry

Życzenia
W ten wigilijny dzień, kiedy w kościele zabiją
dzwony, przyjmijcie Drodzy Czytelnicy, życzenia pełne
radości, a w Nowym Roku szczęścia, zdrowia i pomyślności.
Redakcja KURENDY
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Edukacja i kultura
Stypendia rozdane już po raz dziesiąty

Nagrody samorządowe z okazji Święta Edukacji Narodowej Wójt Gminy Jacek
Czarnecki wręczył nauczycielom ze szkół w gminie:
Uroczystość
z okazji jubileuszowej edycji rozdania Annie Klimas-SP Grzywna, Dorocie Woźniak - SP Kończewice,
Stypendiów Gminnych śmiało można nazwać centralnymi obchodami z Barbarze Wantowskiej - SP Zelgno, Dorocie Kurdynowskiej - Gimnazjum
okazji Święta Edukacji Narodowej, jakie miały miejsce w roku bieżącym w Głuchowie, Danucie Zdrojewskiej i Elżbiecie Piotrewicz z Gimnazjum
w naszej gminie.
Podczas tego wyjątkowego spotkania, w którym udział wzięli
mieszkańcy Gminy, kadra nauczycielska, pracownicy administracji i obsługi
szkół, uczniowie szkół w gminie i stypendyści poświęcono wiele uwagi
edukacji w gminie, podsumowano sukcesy i osiągnięcia uczniów i
nauczycieli. Wójt Gminy Jacek Czarnecki zwrócił szczególną uwagę na
zrealizowane w roku bieżącym przez samorząd gminny inwestycje
oświatowe, które w znaczny sposób podnoszą warunki nauki w szkołach,
począwszy od drobnych prac remontowych poprzez inwestycje przebudowy
systemów grzewczych w takich szkołach jak Kończewice i Gimnazja w
Pluskowęsach i Głuchowie z wykorzystaniem energii odnawialnej po
rozbudowę szkoły podstawowej w Zelgnie. Także dla sukcesów młodzieży w
gminie nie bez znaczenia pozostaje edukacja przedszkolna maluchów w
wieku 3-5 lat realizowana obecnie na terenie gminy aż w dziesięciu punktach
przedszkolnych.
Tym razem po odbiór stypendiów w jubileuszowej edycji stanęło w sumie 35
stypendystów, wśród których były osoby pobierające stypendium zarówno w Pluskowęsach. Podziękowania za pracę na rzecz samorządu otrzymało
także grono pracowników administracji i obsługi ze szkół w gminie. Podczas
pierwszy raz jak i uczniowie, którym udało się je otrzymać już po raz czwarty.
uroczystości odbyła się promocja wydanej przez samorząd Gminy Chełmża
publikacji autorstwa dr Piotra Bireckiego „Gmina Chełmża. Szkice z dziejów”.
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu kwintetu smyczkowego SPRING
Quintet oraz występy uczniów z SP w Sławkowie.
K.Orłowska

Spotkanie wigilijne sołtysów

Na zdjęciu Wójt Jacek Czarnecki z uczniami, którzy po raz pierwszy odebrali
Stypendium im. Jacka Luntkowskiego.
Podczas jubileuszowej edycji nie mogło zabraknąć stypendystów
pierwszego rozdania stypendiów w Gminie Chełmża. Dzisiaj są to już dorośli,
samodzielni ludzie, których losy potoczyły się różnie. Niektóre z tych
młodych osób założyły swoje rodziny, niektóre z nich wyjechały za zagranicę,
zdobyły różne zawody. Specjalny upominek od
Radnego Sejmiku
Województwa Leszka Plucińskiego odebrała stypendystka I edycji Monika
Sołtysiak-legitymująca się dyplomem lekarza.
Stypendia, które zostały rozdane to stypendia przyznawane co roku uczniom
szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum akademickiego w naszej gminie, a od
2004 roku stały się stypendiami im. Jacka Luntkowskiego.
Stypendia przyznawane są zgodnie z gminnym regulaminem przyjętym
Uchwała Rady Gminy Chełmża.
Środki zgromadzone na cele związane z wypłatą stypendiów gminnych im.
Jacka Luntkowskiego pochodzą z budżetu gminy oraz od fundatorów, którymi
są: Radni Gminy Chełmża, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki,
redakcja Gazety Gminy Chełmża „KURENDA”.
W tym dniu miejsce na podium zajęli również najlepsi absolwenci ze szkół w
gminie w roku szkolnym 2009/2010 oraz olimpijczycy, a nawet wicemistrzyni
Polski w tańcu.

W Zelgnie, w pastorówce odbyło się spotkanie wigilijne
sołtysów Gminy Chełmża, którego organizatorem był Wójt Jacek
Czarnecki. Udział w spotkaniu wzięli również Przewodniczący RG
Chełmża Janusz Iwański, Wiceprzewodnicząca RG Stanisława
Stasieczek, Radny Adam Galus, Ks.Kanonik Zbigniew Koślicki i Dyrektor
CIK i Biblioteki Samorządowej Justyna Błaszczyk.
W atmosferę świątecznego spotkania, wprowadził wszystkich
krótki program artystyczny przygotowany przez Bibliotekę Samorządową.
Podczas spotkania Wójt Jacek Czarnecki przypomniał Sołtysom o
ich upływającej kadencji i przyszłorocznych wyborach do Rad Sołeckich
dokonując jednocześnie podsumowania ich dotychczasowej pracy i spotkań
we wspólnym gronie. Wójt poinformował Sołtysów o przygotowanym
projekcie budżetu na przyszły rok, który w dniu 20 grudnia tego roku zostanie
uchwalony przez Radnych Gminy Chełmża. Dodał, że w budżecie na przyszły
rok są pieniądze sołectw. Na pewno jednym z ważniejszych zadań dla sołectw
w przyszłym roku będzie poszukanie pomysłów na wykorzystanie istniejących
świetlic wiejskich. Jak Wójt zauważył, na pewno ważnym problemem dla
świetlic jest ich ogrzanie, szczególnie w okresie zimowym, ale to z drugiej
strony nie zwalnia od szukania pomysłów na działalność świetlic w gminie.
Mówiąc krótko, obiekty te powinny być maksymalnie wykorzystywane przez
mieszkańców. Gmina zamierza także szukać rozwiązań na ekonomiczne i
tanie ogrzewanie tych obiektów.
Wyrazem podsumowania i podziękowania za mijającą kadencję Rad
Sołeckich było wręczenie przez Wójta każdemu z Sołtysów pamiątkowego
dyplomu, a do świąt do domu każdemu Sołtysowi dostarczony zostanie
okolicznościowy upominek. Za dotychczasową współpracę Sołtysom
podziękowała
Dyrektor CIK-u, a dyplom za najdłużej kontynuowaną
inicjatywę kulturalną „Roześmianej Świetlicy” w swoim sołectwie otrzymał pan
Józef Kielak z Nowej Chełmży.
Na uroczystości nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się opłatkiem, wspólnej
modlitwy oraz śpiewania kolęd. O symbolice tych ważnych dla każdego
katolika świąt powiedział podczas spotkania Ks. Kanonik Zbigniew Koślicki
jednocześnie kierując do wszystkich obecnych ciepłe słowa życzeń
bożonarodzeniowych. Po części wystąpień, podsumowań i życzeń przyszedł
czas na uroczysty wigilijny poczęstunek, który przygotowała pani Irena
Bielińska.

K.Orłowska
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Edukacja i kultura
KONKURS PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY
W GRZYWNIE
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co
posiadacie” pisał już w XIX wieku poeta Wincenty Pol. Czerpiąc naukę z tego
powiedzenia uczniowie ze SP w Grzywnie starają się jak najwięcej dowiedzieć
o swoim regionie i już trzeci raz realizowali program pt. „Cudze chwalicie,
swego nie znacie”. W czasie wycieczek z mapą regionu w ręku poznawali
ciekawostki przyrodnicze, geograficzne i historyczne najbliższej okolicy.
Uczyli się rozpoznawać drzewa, krzewy i rośliny zielone, szukali tropów
zwierząt. W czasie wycieczki do Grzywny Domeny znaleźliśmy poroże kozła
sarny i wszyscy z zaciekawieniem wysłuchaliśmy opowieści pana Piotra
Rogaszewskiego o zwyczajach tych zwierząt. Jest to cenne trofeum naszych
bezkrwawych łowów z aparatem w ręku.
Swoją wiedzę uczniowie mogli sprawdzić podczas konkursu wiedzy
przyrodniczej i ekologicznej. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach
wiekowych. Zwycięzcami w kategorii klas I-III zostali: Wiktoria Adamczyk,
Julia Banaszak, Szymon Wołowski, Bartosz Żak, w kategorii klas IV-VI: Kinga
Marchlewska, Aleksandra Buller, Jakub Jaroszewski.

Organizacje pozarządowe
ZABAWY JĘZYKOWE DLA MALUCHÓW
Od 1 września 2010 roku w Głuchowie i Kończewicach odbywają
się zajęcia nauki języka angielskiego. Zajęcia noszą nazwę „ Zabawy
językowe dla maluchów”- realizowane są one w ramach Programu PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym
operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Dofinansowanie
całkowite projektu wynosi około 7000 zł. Od połowy listopada maluchy
przygotowują się do przedstawienia bożonarodzeniowego, na którym
zaprezentują kolędy oraz życzenia w języku angielskim. Występ
przedszkolaków odbędzie się dnia 22 grudnia w Szkole Podstawowej w
Kończewicach, na który serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszej gminy.

Zajęcia realizuje Barbara Kowalewska

Goście w przedszkolu
Fundacji Ziemia Gotyku
Konkursowi wiedzy towarzyszył konkurs plastyczny pt. „Uroki przyrody w
mojej okolicy”. W kategorii klas O-III jury nagrodziło prace: Macieja
Jasińskiego, Karoliny Starzyk, Julii Banaszak, Artura Ostrowskiego, w
kategorii klas IV-VI: Katarzyny Drewniak, Bartosza Klukowskegoi, Rafała
Rynkowskiego, Dawida Zająca, Marty Machalewskiej. Nagrody w konkursie
ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu.
Teresa Mika

Dzieci z ośrodka przedszkolnego w Sławkowie w
ostatnim czasie przyjmowały mnóstwo gości. Odwiedziła nas
Czarownica wróżąc same dobre przepowiednie. Jednak
najbardziej wyczekiwanym gościem był Św. Mikołaj. Maluchy
otrzymały upominki, jednak wcześniej musiały wykazać się sprawnościami
wokalnymi i manualnymi.

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie
Dnia 17 listopada w Szkole Podstawowej w Zelgnie odbył się apel z
okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Zgodnie z obowiązującym w
tym roku hasłem "Języki integrują", cał a społ eczność naszej szkoł y
wspólnie uczciła to święto ustanowione przez Radę Europy w 2001 roku.
Uczniowie klas I - VI prezentowali swoje umiejętności w zakresie
posługiwania się językiem angielskim. Dzieci z klas I-IV śpiewały różne
piosenki, prezentowały flagi Wielkiej Brytanii, które same wykonały.
Przedstawiciele klas V zaprezentowali wesoły pokaz mody, opisując
ubrania w j. ang., natomiast uczniowie z klas VI przygotowali sał atkę
wed ł ug przepisu angielskiego szefa kuchni. Podczas apelu
podsumowano konkursy z języka angielskiego. Nagrody od wydawnictwa
Macmillan otrzymały następujące osoby: Paulina Rutkowska (kl. I),
Martyna Wiśniewska (kl.II), Oliwia Kwiatkowska (kl.III) oraz Jakub Polak,
Szymon Saletnik, Marta Luntkowska, Klaudia Buczkowska (kl.IV). Po
apelu mo ż na by ł o obejrze ć projekty indywidualne i grupowe
przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Apel został przygotowany
przez nauczycieli języka angielskiego - Joann ę Pra żuch i Dariusza
Regiela.
Joanna Prażuch

Czytelnicy miesiąca
Czytelnikami listopada w poszczególnych bibliotekach zostali:
- Głuchowo - Izabela Jahn
- Grzywna - Wiktoria Sadecka
- Skąpe - Aleksandra Kuldys
- Zelgno - Michał Wierzbicki

Dziękujemy Panu Łukaszowi Kowalskiemu, że zastąpił mocno
zapracowanego Świętego Mikołaja.
Justyna Kozłowska

Życzenia
Wszystkim Druhom ZOSP z Gminy, ich Rodzinom
składamy życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku
2011.
Prezes Gminnego Zarządu ZOSP-Franciszek Piróg i
Komendant Gminny ZOSP- Wiesław Bachan
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Będzie Punkt Lekarski

Serwis samorządowy
Świetlica dla mieszkańców Grzywny

Dobra wiadomość dla mieszkańców Grzywny i okolicznych
miejscowości: od nowego roku w Grzywnie ruszy ze swoją działalnością
Punkt Lekarski oferujący podstawowe usługi medyczne. Dowodem tego
jest podpisane ostatnio w Grzywnie porozumienie
pomiędzy
Samorządem Gminnym reprezentowanym przez Wójta Jacka
Czarneckiego a zleceniobiorcami usług medycznych.
Lokalizacja tej placówki na pewno skróci drogę do lekarza nie tylko
mieszkańcom samej Grzywny, ale i okolicznych miejscowości jak Browina,
Brąchnówko, Sławkowo czy Kuczwały.
Przyszła placówka zdrowia mieścić się będzie w budynku
poszkolnym stanowiącym własność Gminy. Z końcem grudnia br. mają zostać
zakończone prace adaptacyjne przygotowujące pomieszczenia pod przyszłe
gabinety lekarskie. Dzisiaj już wiadomo, że świadczeń zdrowotnych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej podjął się Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Cecylia Kwapiszewska w Chełmży.
Poza tym nowo powstająca placówka
zdrowia ma
świadczyć dla
mieszkańców Gminy również usługi stomatologiczne. Punkt lekarski swoją
opieką obejmie także szkoły gminne.
Zapisy do lekarzy ruszą z chwilą uruchomienia działalności, czyli z
początkiem roku 2011 r . Świadczenia w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej prowadzone będą na podstawie umowy zawartej przez
świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ostatnim czasie w gminie przybyło nowych świetlic wiejskich. W
związku z tym, mieszkańcy powinni mieć nie tylko powody do zadowolenia, ale
przede wszystkim pomysły na wykorzystanie tych obiektów i pomieszczeń.
Między innymi oddana została do użytku świetlica wiejska w Grzywnie, która
mieści się w budynku poszkolnym w centrum wsi.

Uroczystego otwarcia nowych pomieszczeń świetlicy dokonali wspólnie z
Wójtem Jackiem Czarneckim przedstawiciele wsi w osobach obecnych
radnych pana Bogdana Kondeja i Mirosława Trzpila, a poświęcenia nowego
lokum dokonał miejscowy proboszcz ks.kan. Wiesław Roczniak.W spotkaniu
udział wzięli również przybyli goście i mieszkańcy gminy.
Powierzchnia nowo otwartej świetlicy obejmuje salę spotkań, zaplecze
kuchenne z pomieszczeniem gospodarczym. Z początkiem przyszłego roku
Rada Sołecka planuje zakupić nowe stoły i krzesła do sali, a gmina dokończy
wyposażenie i urządzenie zaplecza kuchenno socjalnego.
K.Orłowska

Rachmistrze u Wójta

W gminie zakończono i podsumowano spis rolny, który
prowadzony był na terenie gminy w okresie od 01.06.- 31.10.2010 r. Obchód
Na zdj. Wójt Gminy Jacek Czarnecki i panie lekarki Cecylia Kwabiszewska i spisowy prowadziło pięciu rachmistrzów, którzy na podsumowanie swojej
Justyna Sawińska, których gabinety świadczyć będą w Grzywnie usługi pracy spotkali się z Wójtem Gminy Jackiem Czarneckim. Podzielili się
swoimi uwagami i spostrzeżeniami z pracy spisowej w terenie.
internistyczne i stomatologiczne.
K.Orłowska Podsumowując, mieszkańcy gminy poważnie potraktowali spis, udzielając
odpowiedzi na zadawane przez rachmistrzów pytania ankietowa. Część
mieszkańców skorzystała z internetowej możliwości wypełnienia ankiety
Rehabilitacja w Zelgnie
spisowej.
Od listopad br. gabinet rehabilitacji i odnowy biologicznej
Łącznie przez gminnych rachmistrzów spisanych zostało prawie
działający przy SPOZ w Zelgnie prowadzi swoją działalność w 650 gospodarstw rolnych.
odnowionych pomieszczeniach, które wcześniej pełniły funkcję
świetlicy wiejskiej i jej zaplecza kuchennego.
Po przeniesieniu świetlicy do zmodernizowanego obiektu
pastorówki, dzisiaj wszystkie pomieszczenia w budynku SPOZ w Zelgnie
zagospodarowane są wyłącznie pod działalność tej placówki.
Obecna lokalizacja gabinetów rehabilitacji i odnowy biologicznej
pozwala na kompleksowe wykonywanie zabiegów. Pacjenci korzystając z
zabiegów rehabilitacyjnych mogą dochodzić do swojej fizycznej sprawności
poprzez
jednoczesne korzystanie ze sprzętu odnowy biologicznej
sąsiadującego z gabinetem rehabilitacji. Poza tym dla pacjentów gabinetu
rehabilitacji i osób korzystających ze sprzętu do odnowy biologicznej
pozostaje do dyspozycji szatnia, prysznic i toalety.

Na zdj. Panie
pielęgniarki
E. Wieczorkowska i
Zofia Demel,
Kierownik SPOZ
J.Pikus i pacjent
gabinetu rehabilitacji p.
J. Wrona wspólnie
przecięli wstęgę do
n
o
w
o
zagospodarowanych
pomieszczeń placówki

Na zdjęciu Wójt Jacek Czarnecki i Lider Gminnego Biura Spisowego Patryk
Zabłocki z rachmistrzami.
Obowiązki rachmistrzów wypełniły osoby: Sławomir Wiśniewski (Skąpe),
Anna Skrzeszewska (Skąpe), Anna Lipiec (Grzywna), Agnieszka Pawlak
(Morczyny), Lucyna Styczyńska (Głuchowo).
K.O.

K.Orłowska

Pogodnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego 2011 Roku
wszystkim Członkom Związku
oraz Ich Rodzinom
Życzy
Zarząd Polskiego związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddziału Rejonowego Oddziału w Chełmży
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Sport gminny i szkolny
MOCNE ZAMKNIĘCIE SPORTOWEGO SEZONU

KOŃCOWA KLASYFIKACJA SOŁECTW NA
NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ MIEJSCOWOŚĆ
GMINY CHEŁMŻA

Pogoda sprawia, że nawet sportowcy przenoszą się w cieplejsze i
przyjemniejsze miejsca, rozgrywając zawody na halach. Końcówka roku to
także koniec sportowego kalendarza w Gminie Chełmża. Sezon pożegnali
Corocznie podczas sportowego sezonu w naszej gminie
tenisiści stołowi i piłkarze halowi.
prowadzona jest klasyfikacja sołectw, która wyłania najbardziej usportowioną
Zapraszam na relację z tych zawodów w tekście poniżej.
miejscowość w Gminie Chełmża. Zawodnicy, drużyny z poszczególnych
miejscowości w zależności od zdobytego miejsca w danej imprezie punktują
dla swojej miejscowości. W związku z tym, iż Turniej Piłki Halowej to ostatnia
DRUŻYNOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
sportowa impreza tego roku przedstawiam najlepszą dziesiątkę tej
W sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kończewicach odbył się klasyfikacji:
turniej tenisa stołowego o Drużynowe Mistrzostwo Gminy Chełmża. W 1. GŁUCHOWO - 28 pkt. 2. KOŃCZEWICE - 21 pkt.
zawodach wystartowało 8 par. Rywalizacja najpierw toczyła się w dwóch 3. DŹWIERZNO - 19 pkt. 4. GRZYWNA - 15 pkt. 5. BROWINA - 14 pkt.
grupach eliminacyjnych, które to wyłoniły pary półfinałowe. Na tym etapie 6. MIRAKOWO - 10 pkt. 7. PLUSKOWĘSY - 9 pkt. 8. ZELGNO - 9 pkt.
rozgrywek spotkali się: rodzinny duet ojca i córki Małgorzata i Zenon Sadowski 9. KUCZWAŁY - 8 pkt. 10. NOWA CHEŁMŻA - 6 pkt.
z Głuchowa kontra Natalia Baczewska i Michał Koszela z Dźwierzna. Drugi
Swoje rozgrywki zainaugurowała już Gminna Liga Tenisa Stołowego. W każdy
półfinał to także drużyna rodzinna, braci Sebastiana i Jacka Murawskich z
piątek od godziny 17.00 na Sali w Kończewicach można wziąć udział w
Głuchowa, którzy zagrali z Arturem Brokoppem i Rafałem Guzińskim z
turnieju włączonym do klasyfikacji ligowej, która potrwa do kwietnia 2011roku.
Kończewic. Zespoły rodzinne okazały się na tyle mocne i zgrane, iż pewnie
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
wygrały swoje pojedynki awansując do finału.
Gminny Organizator Sportu
Marcin Sadowski

TENIS STOŁOWY-UNIHOKEJ-PIŁKA RECZNA…
Jesień, to okres w którym królują dyscypliny rozgrywane w halach
sportowych. Tak było również w Gminie Chełmża. Realizację kalendarza
rozpoczęliśmy od zawodów w drużynowym tenisie stołowym.

Tenis stołowy
Zawody w kategorii szkół podstawowych wśród dziewcząt wygrały
dziewczynki ze Sławkowa (N.Słumska/K.Kotkiewicz) , a wśród chłopców
drużyna z Kończewic S.Ostrowski/ P. Chudziński.
Współzawodnictwo gimnazjalistów ograniczyło się do meczu
chłopców i zakończyło się wygraną uczniów z Pluskowęs, którzy wystąpili w
Mecz finałowy obfitował w wiele emocji i dramaturgii, o czym świadczy wynik składzie M.Szeląg/ A.Kowalski.
3:2 i losy meczu toczące się do ostatniej skończonej piłeczki. A końcowy atak
należał do rodzinnej drużyny Sadowskich, którzy tym samym zdobyli tytuł
Unihokej
najlepszego zespołu tenisowego w Gminie Chełmża.
Zawody szkół podstawowych tradycyjnie rozegraliśmy w Grzywnie.
O tytuł walczyły wszystkie szkoły. Oto wyniki :
W kategorii dziewcząt wygrały uczennice ze Sławkowa grające w
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ
składzie: N.Słumska, M.Buller,K.Kotkiewicz, N.Tyszkiewicz,A.Banaszek,
N.Mieszczańska,K.Słumska, D.Trzeciak, K.Piotrowska,K.Reszkowska,
przed Grzywną i Zelgnem.
Wśród chłopców tytuł mistrzowski wywalczyli zawodnicy z Zelgna którzy
wystąpili w zestawieniu: K.Kowalski,R.Ośmiałowski, K.Kozłowski,
K.Żywicki, D.Domachowski, M.Śmiałek, K.Jędrzejewski,Ł.Czyszek,
R.Wiercioch, R.Pokorowski, Ł.Pokorski.
Kolejne miejsca zajęły zespoły z Grzywny i Kończewic.
Rywalizacja gimnazjalistów zakończyła się podwójnym sukcesem uczniów
Gimnazjum z Pluskowęs. Panie grając w składzie : W.Osowiecka, I.Denderz,
J.Tomkowska, J.Trzpil, K.Jaworska, A.Słumska - wygrały 1:0.
Panowie wygrali 3:1 grając w składzie: A.Kowalski, M.Szeląg, D.Sierpiński,
M.Wierzbowski, S.Chryszczak, M.Rutkowski, B.Szprenglewski,
M.Taczek.

Mini piłka ręczna
Porażające są statystyki Mistrzostw Gminy Chełmża w Piłce
Halowej. 14 drużyn, blisko 100 zawodników, 107 strzelonych bramek, 6
godzin gry w piłkę nożną na hali w Pluskowęsach!!! Te liczby czynią ten
„Mikołajkowy Turniej” największą sportową imprezą roku 2010 roku w Gminie
Chełmża. Po „drabince” przyjętej jako system rozgrywek, zwycięskie zespoły
pięły się, aż do finału, a drużyny przegrywające żegnały się z turniejem.
Najlepiej tego dnia dysponowane były zespoły z Browiny i tu niespodzianka
Mirakowa, które spotkały się w wielkim finale. Panowie Cezary Grabowski,
Sławomir Biełucha, Wojciech Grabowski, Rafał Mucha, Maciej Winiarski,
Oskar Grabowski reprezentujący zespół „Grabowski Reklama” z Mirakowo
zmierzyli się o tryumf w turnieju z obrońcami tytułu sprzed roku Browiną
reprezentowaną przez: Michała Moskal, Mateusza Dawiec, Łukasza Dawiec,
Radosława Lewandowskiego, Marcina Jabłońskiego, Dariusza Jasiewicz,
Pawła Jasiewicz, Sławomira Banaszek. Ten największy, bardzo prestiżowy
turniej zakończył się wyjątkowo, sporą niespodzianką dla wszystkich gdyż po
raz pierwszy w historii imprez sportowych w Gminie Chełmża zwyciężyło
Mirakowo! Prowadzona była także klasyfikacja na najlepszego bramkarza i
„króla strzelców” turnieju. Te indywidualne nagrody przypadły: Łukasz
Substyk z Grzywny- najlepszy bramkarz, Michał Huzarski z Dźwierznanajwięcej 10bramek.
Gminny Organizator Sportu
Marcin Sadowski

Ta dyscyplina jest z sukcesami uprawiana w Grzywnie. Znalazło to
potwierdzenie w wynikach rywalizacji mistrzowskiej. Obydwie kategorie
zdominowali uczniowie z Grzywny. Dziewczyny wygrywały w składzie:
A.Buller, K.Marchlewska, R.Urbańska, O.Cicha, M.Zalech,
K.Gadomska,A.Łowkajtis, D.Wardulińska, M.Zając,D.Polcyn,
M.Machalewska.
a chłopcy: A. Synowiecki, M.Kreczmann, M.Kachniarz, M.Machalewski,
M.Bożejewicz, D.Paradowski, B.Trokowski, M.Trzpil, P.Ostrowski,
D.Rutkowski, R.Rynkowski, Ł.Trzpil, K.Markiewicz, K.Boczek.
Kolejne miejsca wśród dziewcząt i chłopców zajęły ekipy z Zelgna i Kończewic.
WAŻNE DLA MIŁOŚNIKÓW KOSZYKOWKI !
Wszystkich zainteresowanych działalnością UKS Stoper zapraszamy
nastroję internetową naszego klubu-www.uksstoper.basketball.pl na której
znajdziecie Państwo informacje na temat struktur klubu, wyników i wiele innych
interesujących informacji.

Z OSTATNIEJ CHWILI…..

Zapraszamy

Drużyna unihokeja dziewcząt ze Sławkowa zajęła IV miejsce w
finale Woj. Kujawsko-Pomorskiego, a piłkarze ręczni z Grzywny wygrali powiat
i grają dalej .
Gratulacje!!!
Dla Kurendy W.Rosiński

str. 10

Serwis informacyjny
Kolejne pieniądze UE dla Gminy

PODZIĘKOWANIE

Dzięki podpisanym w miesiącu listopad br. przez samorząd
Gminy Chełmża umowom z samorządem województwa na
współfinansowanie projektów z funduszy unijnych w przyszłym będą
mogły być realizowane kolejne inwestycje gminne.
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 - 2013 przyznana została gminie pomoc
finansowa w kwocie 3 mln 450 tys. zł na realizację inwestycji pod nazwą ”
Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez
zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. Inwestycja obejmie
zakup i instalację solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej
na 579 obiektach prywatnych ( budownictwo jednorodzinne) oraz 20
obiektach użyteczności publicznej. Inwestycja zrealizowana zostanie w
latach 2011 - 2012 na terenie 31 miejscowości w gminie. Całkowita wartość
projektu wyniesie prawie 6 mln 200 tys zł.
Druga z podpisanych umów gwarantuje pomoc finansową w
kwocie 2 mln 230 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
wykonanie inwestycji obejmującej ” Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Chełmża : budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża
Nowa Chełmża-Pluskowęsy - Zalesie - Zelgno - Dźwierzno etap I i II;
rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy - Nowa Chełmża; Budowa
kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra - Bogusławski - Chełmża; Budowa
kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra - Bogusławski - Kończewice etap I
Kończewice”. Całkowita wartość inwestycji to 3 mln 600 tys. zł
Łącznie w ramach inwestycji wybudowane zostanie 1300 mb sieci
wodociągowej z przyłączami i 10 000 mb sieci kanalizacyjnej( 10 km.).
Wykonanie inwestycji rozłożone jest na dwa lata 2011- 2012.
Z kolei pomoc w kwocie 157 471,50 zł umożliwi wdrożenie projektu
informatycznego pn."Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z
elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla
ludności w Gminie Chełmża". Realizacja tego projektu współfinansowana
będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko Pomorskiego. Projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego dla
urzędu oraz utworzenie stanowiska komputerowego dla interesanta, budowę
strony
internetowej przy pomocy której płatnicy podatku rolnego,
nieruchomości i łącznego zobowiązania będą mogli sprawdzić stan swoich
płatności oraz dokonać płatności podatku poprzez internet, integrację
oprogramowania obiegu dokumentów i podatków, uposażenie serwerowni w
nowym budynku UG na ul. Paderewskiego (klimatyzator, serwery, urządzenia
sieciowe). W sumie łączny koszt projektu wyniesie 212 402,00 zł
K.Orłowska

Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
i Komitet Wyborczy Wyborców „WIEŚ”
bardzo dziękują Mieszkańcom Gminy
za udzielone zaufanie w wyborach samorządowych 2010.
Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby tego zaufania nie
zawieść.
Dziękujemy także wszystkim za udział w wyborach.
Szanujemy każdy Państwa wybór.
Postaramy się pracą i troską o naszą Gminę przekonać Państwa
do naszej koncepcji rozwoju Gminy Chełmża

Życzenia
W Bożego Narodzenia dni urocze, niechaj szczęściem serce gra.
Niech zdrowie dobre wszystkich otoczy i na dni przyszłości trwa.
Niech te święta przyniosą Wam Boże łaski, spokój,
radość i dostatek wszelki, a Nowy Rok niech spełni marzenia ukryte na
samym dnie serca.
Czytelnikom oraz mieszkańcom Gminy Chełmża
życzą
Pracownicy Bibliotek Gminnych w Zelgnie, Grzywnie,
Głuchowie i Skąpem.

Razem i świątecznie
W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie
opłatkowe członków zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Chełmży. Jak co roku, sala wypełniona po
brzegi, wyjątkowa atmosfera i pełna gala uczestników spotkania. Udział
w tym dorocznym spotkaniu
wzięli
także zaproszeni goście:
Wicestarosta Powiatu Dariusz Meller, Burmistrz Miasta Chełmża Jerzy
Czerwiński, Radna Miasta Chełmża Małgorzata Polikowska, Wójt Gminy
Chełmża Jacek Czarnecki, Ks. Paweł Dąbrowski i Dyrektor PiMBP w
Chełmży. Świąteczne dekoracje, zastawione stoły, jasełka i wspólna
kolęda podczas spotkania sprawiły, że w okamgnieniu wytworzyła się
świąteczna, rodzinna atmosfera.
Tr e ś ć r ó ż n o t e m a t y c z n y c h
utworów bożonarodzeniowych wyrecytowanych przez panią Romualdę
Więckowską i pana Burandta podkreśliły wielkie bogactwo polskiej
tradycji bożonarodzeniowej, jej piękno i ponadczasową wartość. „- Boże
Narodzenie to czas szczególny, z którym wiąże się wiele wspaniałych
tradycji i zwyczajów. Wrosły one w atmosferę tych ciepłych rodzinnych
świąt na tyle mocno, że dzisiaj nie wyobrażamy sobie Bożego
Narodzenia bez białego opłatka, wigilijnej wieczerzy, choinki czy życzeń.
Wszystkie te piękne zwyczaje i tradycje powstawały przez wieki, były
tworzone przez pokolenia.” - podsumował Przewodniczący Związku
Jerzy Więckowski. Dowodem tego był wspólny opłatek i życzenia. „Dlatego niech te święta będą dla Państwa spokojne, spędzone w gronie
najbliższych. Niechaj zawsze dla państwa świeci słońce, a nadchodzący
Nowy Rok niech będzie wypełniony sukcesami, radością i miłymi
chwilami przeżytymi z rodziną” kontynuował Jerzy Więckowski .
Ogólnego zadowolenia dopełniły bardzo smaczne potrawy i miła
obsługa. Spotkanie uświetnił występ dzieci z miejscowej SP nr 5. W
trakcie spotkania miało również miejsce uroczyste wręczenie Złotych
Odznak Związku nadanych przez Zarząd Główny PZERiI w Warszawie
zasłużonym członkom, w gronie których znalazły się osoby: Górowska
Zofia, Godzińska Romana, Fiugajska Halina, Stalmierska Barbara i
Polikowska Małgorzata.

Składam podziękowania Mieszkańcom wsi Kiełbasin, Mirakowo i
Morczyny, którzy po raz kolejny mi zaufali i oddali na mnie głos. Wybór
na Radnego Gminy zobowiązuje mnie do działania dla dobra naszych
miejscowości i naszej gminy.

Radny Czesław Tyszkiewicz
Szanowni Wyborcy !
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
BROWINY i BRĄCHNÓWKA
ZA 201 GŁOSÓW ODDANYCH NA MOJĄ KANDYDATURĘ W
WYBORACH 21.XI.2010r
i powierzenie funkcji radnego na kolejną
VI kadencję 2010-2014 do Rady Gminy Chełmża

Na zdjęciu Przewodniczący PZERiI J.Więckowski odznacza mieszkankę
Głuchowa Barbarę Stalmierską.
Organizatorem spotkania był Zarząd PZERiI w Chełmży. Finansowo
organizację wsparły samorządy powiatowy, miasta i gminy Chełmża.
Dodatkowo Zarząd Związku co roku pamięta także o
Zapewniam, że będę starał się godnie Państwa reprezentować i realizować
członkach,
którzy ze względu na swój stan zdrowia i podeszły wiek nie
Wasze wnioski i postulaty .
mogą przybyć na spotkanie. W tym celu dla tych osób przygotowane
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
zostało łącznie 30 paczek świątecznych, które zostały dostarczone im do
domów.
Janusz Tomasz Iwański
Dziękuję za zaangażowanie i mobilizację, dziękuję za wszystko, co
uczyniliście Państwo, aby wybory zakończyły się sukcesem Wójta Jacka
Czarneckiego i radnych, którzy go wspierali !

K.Orłowska
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„Lata mijają” - Złote Gody Tysiąclatki w Zelgnie !

PRZYPOMNIENIE

Było jak na prawdziwe urodziny przystało. ONA dostojna
Jubilatka Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
obchodziła swoje 50 urodziny.
W złote gody przywitała nas piękniejsza, nowocześniejsza i w końcu
rozbudowana, a co najważniejsze od dwóch tygodni „pracująca” na jedna
zmianę.
W dniu urodzin 3 grudnia 2010r. nawet zła zima nie przeszkodziła
najwierniejszym sympatykom na osobiste złożenie Szkole życzeń. Z
ogromną przyjemności gościliśmy zacnych
dawnych dyrektorów,
nauczycieli, pracowników administracyjno obsługowych, absolwentów.
W ten grudniowy dzień zechcieli spędzić z nami
czas
przedstawiciele władz oświatowych województwa, przedstawiciele
Samorządu Gminy i Miasta Chełmża, Rady Powiatu.
Wśród gości byli dyrektorzy placówek oświaty i kultury Gminy Chełmża oraz
Zespołu Szkół w Chełmży.
Zaszczycili nas też przedstawiciele placówek i organizacji wsi Zelgno:
Ośrodka Zdrowia, apteki, KGW, OSP, Rady Sołeckiej.
Byli z nami nasi duszpasterze, przedstawiciele starych Komitetów
Rodzicielskich i obecnych Rad Rodziców, były delegacje obecnych klas i
absolwenci.
Ciekawy pomysł na spotkanie z historią szkoły bardzo się
podobał. Wszystkich rozbawił, niektórych wzruszył do łez. Bogata
prezentacja multimedialna przywołała wspomnienia , klimat tamtych
czasów, najważniejsze działania szkoły, jej osiągnięcia oraz sylwetki ludzi,
którzy tej szkole poświecili młodość , energię i cząstkę własnego serca.

Z uwagi na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne
spowodowane znacznymi opadami śniegu, Wójt Gminy Chełmża
przypomina, że zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany zapewnić, dochowując
należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie
wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt,
związanych z działaniem sił natury, takich jak m.in. intensywne opady
atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu
budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.
W związku z powyższym należy zadbać o usunięcie zalegającego
śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów
budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.
Krystian Małek

Informacja - dzień wolny
Uprzejmie informujemy, iż dzień 24 grudnia 2010 r. jest
dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Chełmża.

Życzenia
Pochylił się nad ziemią Pan
i przysłał Boże Dziecię,
by ludziom słowa takie rzekł,
że dobroć ważna jest na świecie.
Białym puchem posypał
Domy, pola i las,
By przy wigilijnym stole
Miłość zakwitła w nas.

Były piosenki i pieśni lat sześćdziesiątych, liryczne wiersze
patrona szkoły. Przywołano „ducha” czynów społecznych, pochodów
majowych, zbiórek harcerskich i wielkich zawodów balonowych.
Wszystko na scenie zmieniało się jak w kalejdoskopie piosenki w
wykonaniu Chóru Międzyszkolnego „Da Capo”, popisy teatrzyku „Zelinki”,
tance zespołu „Figielek” i występ kabaretu „Lulusztangi” Zespołu Szkół w
Chełmży przeplatały się z ciepłym „głosem szkoły”.
Po koncercie w wystąpieniach gości były serdeczne życzenia,
gratulacje, podziękowania, kosze i wiązanki kwiatów, upominki a na
zakończenie wiele wspólnych, pamiątkowych zdjęć.
Był tez czas na zwiedzanie nowo dobudowanej części szkoły z
dwoma klasami nauczania zintegrowanego, biblioteką, oddziałem
przedszkolnym i salkami do zajęć wspomagających.
Z uwagą zwiedzano wystawy pn. „ Życie szkoły w obiektywie” i „Szkoła
dawniej”.
A dla kolejnych pokoleń goście zapełnili kronikę szkolną ciepłymi słowami.
Podziwiano tez plany dalszej rozbudowy szkoły, w której zaplanowana jest
od dawna oczekiwana nowa - WIĘKSZA sala gimnastyczna z kompleksem
boisk oraz blok przedszkolny.
Rada Rodziców i znana już ze smacznych potraw kuchnia
szkolna zaprosiła na pyszności. Dużym zainteresowaniem cieszył się stół
wiejski z e swojskimi wyrobami. Można było tez usiąść w kąciku i
powspominać przy kawie minione piękne lata.
Zima tego dnia kaprysiła okrutnie a u nas było ciepło, kolorowo,
gwarno i bardzo serdecznie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgnie składa serdeczne
podziękowania
Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców,
pracownikom administracji i obsługi, przyjaciołom szkoły,
oraz całej społeczności uczniowskiej za przygotowanie
uroczystości obchodów 50-lecia „Tysiąclatki” w Zelgnie
a wszystkim Gościom za to, że ten ważny dzień spędzili z nami

Najlepsze życzenia
świąteczno-noworoczne
Mieszkańcom Sołectwa Nawra
i Przyjaciołom składają
Alicja i Benedykt Glaszkowie

Miłych, spokojnych i szczęśliwych Świat Bożego
Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego
w Nowym 2011 roku panu Jackowi Czarneckiemu Wójtowi Gminy Chełmża, Panu Kazimierzowi Boberowi Zastępcy Wójta, Radnym Gminy
Chełmża, Pracownikom Urzędu
Gminy i Ich Rodzinom
życzy
Zarząd Polskiego związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddziału
Rejonowego Oddziału w Chełmży

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji
Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym
dniu nadchodzącego Nowego Roku
Mieszkańcom Liznowa, Witkowa i Zelgna
składa Wiceprzewodnicząca RG Chełmża
Stanisława Stasieczek

Iwona Drożyńska
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