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ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Bogactwo krajobrazowe i kulturowe wsi
Krajobraz obszarów wiejskich to nie tylko użytki rolne, ale również powierzchnie leśne, cieki
wodne, twory przyrody i obszary cenne przyrodniczo, zróżnicowana rzeźba terenu, ogrody
przydomowe oraz przede wszystkim dziedzictwo kulturowe .

Ostatnie przeobrażenia krajobrazu wsi skłaniają
do podjęcia tematu kształtowania przestrzeni w
kontekście zagadnień ochrony i kształtowania
krajobrazu na obszarach wiejskich, stanowiących ważny etap w rozwoju form osadniczych.
Nie znaczy to, że powinno utworzyć się swoiste
skanseny z polskich wsi, wręcz
przeciwnie - poprawienie jakości
życia na wsi powinno być zbieżne z utrzymaniem harmonijnego
współdziałania gospodarki i równowagi biologicznej w krajobrazie.
Krajobrazowe i kulturowe
znaczenie polskiej wsi było jednym z ważniejszych zagadnień
poruszonych podczas zorganizowanego w dniach 15-16.03.br
szkolenia dla Sołtysów i członków
Rad Sołeckich. Udział w szkoleniach wzięło prawie 130 osób.
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Wiosenna wizyta

Mamy WIOSNĘ - niezaprzeczalnie i
bezapelacyjnie, jest ta kalendarzowa, ta astronomiczna i co najważniejsze ta rzeczywista - z
temperaturą na „plusie”, z pąkami na drzewach,
z pierwszymi kwiatami i ze Słońcem tym przez
duże „S”. Przede wszystkim z wiosennej pogody cieszą się dzieci: kolejna pora roku, kolejne

Posprzątajmy Gminę!
AKCJA WIOSNA
7-11.04.2011

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i
instytucje z terenu
gminy o przystąpienie do uporządkowania swoich posesji i terenów komunalnych. Wiosna i jej warunki pogodowe
są sprzyjającym okresem do wykonania
tego typu czynności.
Posprzątajmy swoje posesje, obejścia i
nasz wspólny dom, którym jest gmina.
Piękna, schludna i estetyczna przyniesie nam szczególnie w okresie wiosennym i przedświątecznym wiele satysfakciekawe zabawy na cji i radości.

świeżym powietrzu.
Tą wiosenna pogodą rozkoszują się od
kilku dni maluchy
z gminnego Niepublicznego Przedszkola w Chełmży, które
częściej
korzystają
ze spacerów i uciech
na swoim placyku
zabaw. Maluchy pozwoliły sobie również
na miły „urzędowy”
akcent wiosenny - z
symbolicznym pierwiosnkiem zwiastującym wiosnę w pełni,
odwiedzili w Urzędzie Wójta Gminy
Jacka Czarneckiego.
Spotkanie najmłodszych klientów Urzędu przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Z kolei Wójt obdarował przedszkolaków tym co lubią
najbardziej nie tylko wiosną, ale przez cały rok
– słodyczami.
K.O.
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Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w ramach
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

od 11:30 do 15:30

wtorek

od 11:30 do 15:30

środa

od 8:00 do 12:00

piątek

od 8:00 do 12:00

Zapisy w nowej przychodni
Grzywna 110
56 651 81 91

Samorządowy serwis informacyjny
NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Przetarg rozstrzygnięty

Wsie z kanalizacją
W dniu 27 stycznia Gmina ogłosiła przetarg na „Uporządkowanie gospodarki
ściekowejna 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
Kończewice.” Termin składania ofert upłynął
25 lutego br. Wpłynęło 16 ofert. Po dokonaniu
sprawdzenia i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy WIMAR Sp.
z o.o. z Koronowa za cenę brutto kompletnego
przedmiotu zamówienia 2.211.872,33zł. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą zaplano-

wano na 25 marca br. Po tym terminie, w sytuacji
gdy nie zostanie złożone przewidziane prawem
odwołanie, wykonawca będzie mógł przystąpić
do realizacji inwestycji. Termin wykonania zaplanowano na dwa lata przy założeniu, że zakres
inwestycji „w okolicy” Pluskowęsy realizowany
będzie w tym roku, natomiast zakres inwestycji
dotyczący Kończewic wykonany będzie w 2012
roku. Przypomnijmy, projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla
działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
na podstawie umowy Nr PRW.I.6011-4-623/10
00077-6921-UM0200004/10.
Anna Feeser-Bering

ZAKOŃCZYLI URZĄD SOŁTYSA

Podziękowania dla społeczników

Podczas VII Sesji RG Chełmża podziękowania odebrali sołtysi kończący kadencję, których zastąpili nowo wybrani kandydaci podczas tegorocznych wyborów do
Rad Sołeckich.
W gron i e
ustępujących
sołtys ó w
Przew o d niczący RG
Chełmża specjalne
listy z
podziękowaniami za służbę na rzecz Samorządu
Gminy Chełmża wręczył sołtysom: Józefowi
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Pawełczakowi z Drzonówka,
Henrykowi
Kłodzie z Dziemion,
Mirosławowi Trzpilowi z Grzywny, Stanisławowi Przybysz
z Mirakowa, Józefowi
Kielakowi z Nowej
Chełmży, Władysławowi Owczarczykowi
z Pluskowęsy, Marianowi Dębskiemu ze
Strużala, Lidii Kozłowskiej ze Świętosławia, Kazimierzowi Tatarewiczowi z
Witkowa i Genowefie
Nowak z Zajączkowa.
Najdłużej urząd sołtysa spośród ustępujących sprawował Sołtys Pluskowęs Władysław Owczarczyk. W tym roku minęło 57 lat,
jak pan Owczarczyk podjął się tej społecznej
służby na rzecz swoich mieszkańców.
„- O panu Władysławie można śmiało powiedzieć, że był sołtysem numer jeden w gminie
i w kraju, bo nie ma chyba drugiego sołtysa z
takim stażem. Za ten szmat czasu współpracy
dziękuję. Za służbę społeczną przez tyle lat
jesteśmy pełni uznania” – podsumował Wójt
Jacek Czarnecki. Trochę krótszym stażem
ponad 40-letnim mogą pochwalić się: Józef
Pawełczak, Genowefa Nowak i Kazimierz
Tatarewicz. Z kolei 31 lat pracy dla sołectwa Nowa Chełmża poświęcił Jozef Kielak,
23 lata - Marian Dębski ze Strużala, a 20 lat
Stanisław Przybysz z Mirakowa. Najkrócej
funkcję sołtysa pełnili Henryk Kłoda – 8 lat,
Lidia Kozłowska – 8 lat, Sylwester Kazaniecki
i Mirosław Trzpil – 4 lata.
K.O.
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Rachmistrze już
w terenie

Przypomnijmy, w dnia od 01 do 17
marca rachmistrze spisowi w ramach obchodu
przedspisowego dokonali weryfikacji istniejących na terenie Gminy Chełmża budynków
mieszkalnych oraz niemieszkalnych, w których
znajdują się mieszkania. Rachmistrz ustalił stan
faktyczny w terenie, a następnie ewentualne
zmiany naniósł na mapę oraz wykaz punktów
adresowych, które posiadał na elektronicznym
urządzeniu.
Kolejnym etapem pracy rachmistrzów będzie
przeprowadzenie spisu właściwego. Potrwa on
od 01 kwietnia do 30 czerwca br, przy czym respondent udzielając odpowiedzi na zadawane
przez rachmistrza pytania musi mieć na uwadze
stan jaki miał miejsce na dzień 31 marca 2011r.
na godz. 24.00. Spisem zostaną objęte osoby stale
i czasowe zamieszkałe w mieszkaniach, osoby nie
mające miejsca zamieszkania oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania. Pytania rachmistrza
będą obejmowały m.in. informacje osobach i
gospodarstwach domowych, kwestii demograficzno-społecznych osób, edukacji, aktywności
ekonomicznej, źródła utrzymania, obywatelstwa,
migracji, narodowości, a także informacje dotyczące mieszkania i budynku. Udzielanie odpowiedzi na pytania jest naszym obowiązkiem.
A. Feeser-Bering

Wielkanocne warsztaty
rękodzielnicze
Zapraszamy dzieci i
młodzież do udziału w wielkanocnych
warsztatach
rękodzielniczych
do
Pracowni rękodzieła ludowego i artystycznego Malwa w
Zelgnie.
Dostępne
terminy: 12, 13, 14
kwietnia 2011 roku
Czas trwania warsztatu: 2 godz. ; czas rozpoczęcia warsztatów: do uzgodnienia.
Miejsce warsztatów: Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego Malwa w Zelgnie
Osoba prowadząca: Małgorzata Górecka- instruktor rękodzieła
Koszt udziału 1 osoby: 6 zł (koszt materiałów)
Liczba osób w grupie: max. 15 osób
Program spotkania:
1. Wykonywanie tradycyjnych palm wielkanocnych
2. Malowanie rzeźbionych kurek i kogutków z
drewna
3. Wykonywanie ozdób wielkanocnych z siana.
Zgłoszenia i informacje: CIK Gminy Chełmża,
56 637 71 29
Zgłoszenia do dnia 6 kwietnia 2011r. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
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SOŁECTWA PO WYBORACH

SPOTKANIE SOŁTYSÓW
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki zaprosił na pierwszą wspólną naradę wszystkich sołtysów z gminy. Rozmawiano o tym, jak
powinna wyglądać współpraca w samorządzie
w najbliższej kadencji 2011 – 2015 r.

skład Rad Sołeckich weszło wielu nowych sołtysów, którzy mogą o pewnych sprawach nie wiedzieć, a „starym” też się przydała powtórka.
Jednak jednym z ważniejszych punktów spotkania było złożenie gratulacji wybra-

W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący RG
Janusz Iwański, Wiceprzewodnicząca RG Stanisława Stasieczek i Kierownicy Referatów UG.
Sołtysom przedstawione zostały najważniejsze zadania gminy, jak gmina i jakie referaty UG je realizują. Reprezentantom sołectw
przypomniano również, co dokładnie należy do
zadań rad sołeckich. W obecnej kadencji w

nym Sołtysom i wręczenie im zaświadczeń o
wyborze na sołtysa oraz legitymacji służbowych.
Wójt podkreślił, iż wielce ceni sobie współpracę
z Sołtysami.
„- Gmina nasza jest duża i dosyć trudna, cieszę
się, że tyle osób podczas ostatnich wyborów sołeckich było chętnych do współpracy” – mówił
Wójt J. Czarnecki.

Szczególnie osoby, które do tej pory nie pełniły
jeszcze funkcji sołtysa będą musiały w swoich
miejscowościach sprostać wielu zadaniom.
„- Animatorem życia w każdej miejscowości
jest sołtys i to od was zależy , co będzie działo się i wydarzy w sołectwie przez najbliższe
cztery lata” – powiedział Przewodniczący RG
Janusz Iwański. Wójt Gminy Jacek Czarnecki w
dalszej części spotkania przedstawił przybyłym
kierowników poszczególnych referatów UG.
Poinformował również o zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym, którego pracownicy
obecnie są już pracownikami Urzędu Gminy.
Wójt także zwrócił uwagę na referaty – inwestycyjny i komunalny, które we współpracy ze
Strażą Gminną decydują o jakości naszego życia
w gminie. „- Nasza gmina od wielu lat zabiega,
aby być gminą czystą i zadbaną, a wszelkie podejmowane w tym kierunku działania w dużej
mierze zależą od sołtysów” –Wójt J. Czarnecki
poprosił sołtysów, aby sołectwa nie rezygnowały z estetyki wsi.
Informację dotyczącą struktury organizacyjnej UG przedstawiła Sekretarz UG Ewa Pudo,
a Pani Skarbnik Marta Rygielska omówiła rolę
sołtysów w poborze podatków. Podczas spotkania skupiono się również na sprawach dotyczących zarządzania mieniem sołectwa, czego dowodem była dyskusja na temat wynajmu
świetlic wiejskich. W związku z tym Sołtysom
określony został termin, w którym zobowiązani zostali do dostarczenia propozycji stawek za
wynajem świetlic .
Spotkanie zakończyło się dyskusją
dotyczącą aktualnych spraw i problemów związanych z naszą małą społecznością lokalną.
K.Orłowska

Badanie na „CZERNIAKA”
W Ośrodku Zdrowia w Zelgnie przeprowadzone zostały badania na czerniaka skóry i inne nowotwory skóry. Badania te odbyły
się 28 marca br. Przeprowadzone zostały w
ramach Regionalnego Programu Wczesnego
Wykrywania Nowotworów Skóry przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorządu Gminy Chełmża.
K.O.

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Chełmży składam serdeczne podziękowanie właścicielom Firmy „TRADYCJA”
Państwu Małgorzacie i Lechowi Polikowskim
za udzielaną pomoc naszemu Związkowi.
Z poważaniem
Przewodniczący Jerzy Więckowski

KURENDA
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RADA SPOŁECZNA SPOZ

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Rolnicy zagłosują
Dokładnie 3 kwietnia br. w gminie
odbędą się wybory do Izby Rolniczej. Lokal wyborczy mieścić się będzie w UG Chełmża, sala
nr 4. Głosy na kandydatów będzie można oddać
w godz. 8.00 – 18.00. Kandydatami do Rady Powiatu Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w
okręgu wyborczym nr 105 obejmującym obszar
Gminy są mieszkańcy: Andrzej Ośmiałowski
z Liznowa i Mariusz Wypij z Browiny. Głos na
kandydatów oddadzą członkowie Izby, którymi
są podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady
gruntowe.
W województwie kujawsko-pomorskim na potrzeby wyborów do Izby Rolniczej utworzone
zostały 144 okręgi wyborcze. Do obsadzenia
w radach powiatowych Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rolniczej przewidziano 265 mandatów.
Izby są rolniczym samorządem, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych
w nim rolników oraz podmiotów prawnych.
Wybory do walnego zgromadzenia Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie
w każdej gminie wybranych zostanie dwóch
radnych powiatowych izby rolniczej (lub jeden,

jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani przedstawiciele wejdą
w skład tzw. Rady Powiatowej, która na swym
pierwszym posiedzeniu wybierze spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Osoby te wejdą w skład nowo wybranego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.
W czym mogą pomóc wybrani delegaci ?
Za pośrednictwem Izby Rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na:
•
rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników
problemów,
•
projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich
opiniowanie,
• poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie
i warunków życia na wsi,
• kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz
podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w
rolnictwie,
•
współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
• poprawę stanu środowiska przyrodniczego i
zdrowia mieszkańców wsi,
•
ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.
K. Orłowska

Kolejna kadencja zakończona
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie zakończyła kadencję 2007-2011. Rada przez czteroletni
okres pracowała w składzie: Wójt Gminy – Jacek
Czarnecki, Jacek Górowski – Przedstawiciel Wojewody, Krystyna Wolak, Marianna Rolbiecka i
Andrzej Cichy. W posiedzeniach Rady uczestniczył Kierownik SPOZ Jarosław Pikus.
Ostatnie posiedzenie Rady dotyczyło przedstawienia przez Kierownika Ośrodka w Zelgnie
Jarosława Pikusa sprawozdania finansowego
Ośrodka za 2010 r, które pozytywnie Rada zopiniowała. Placówka miniony rok zakończyła na
plusie z zyskiem 13 tys. zł. Podobnie w drodze
uchwały Rada zaopiniowała zawarte przez SPOZ
umowy o udzielenie publicznego zamówienia na
świadczenia zdrowotne na lata 2011-2013. Kierownik Ośrodka Jarosław Pikus zapoznał członków Rady z planem finansowo – inwestycyjnym
na rok bieżący.
W nowy sprzęt doposażony zostanie gabinet rehabilitacji i odnowy biologicznej funkcjonujący
przy placówce.
Wzorem do lat ubiegłych Ośrodek planuje także
w tym roku na miarę posiadanych środków realizację programów i akcji zdrowotnych dla mieszkańców Gminy.

Melioracje gminne

Walne Gminnej Spółki Wodnej

Walne Zgromadzenie Delegatów
Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży, które odbyło się w dniu 9 marca br. przyjęło sprawozdanie z wykonania zadań spółki za 2010 r. Zatwierdzono plan finansowy Spółki na 2011 r na łączną
kwotę 175 tys. zł. Z zadań na rok bieżący Spółka
planuje wykonać prace konserwacyjne przy rowach melioracyjnych w Nawrze – 2300 mb i w
Zelgnie ( rów mleczarski) na długości 4500 mb.
Kontynuowane będą także remonty studni melioracyjnych. Ponadto na zebraniu poruszono
problemy z jakimi zmaga się Spółka. Mówiono
między innymi na temat czyszczenia rowów,
których na terenie Gminy jest aż 140 km. Natomiast z uwagi na ograniczone możliwości bu-
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dżetu, Spółka nie jest w stanie objąć jednoczesną
konserwacją kilku kilometrowego odcinka. W
tym celu zaapelowano o pomoc w konserwacji
rowów do przedstawicieli powiatu, uczestniczących w spotkaniu. Dyskutowano także o zadłużeniu w składkach i zastosowaniu windykacji,
która ma stać się bodźcem dla osób zalegających
z ich płatnością. W tym roku składka wynosić
będzie 10 zł/ ha przeliczeniowego.
Walne było także okazją do uzupełnienia pełnego składu Komisji Rewizyjnej. Zmarłego członka Józefa Nikla zastąpił Zygmunt Łegowski ze
Świętosławia.
K.O.
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Jakie zadania stoją przed Radę Społeczną ? Rada funkcjonująca przy gminnej placówce zdrowia pełni rolę doradczą i opiniodawczą. Przedstawia Radzie Gminy wnioski i opinie
w takich sprawach jak zmiany lub rozwiązania
umowy o udzielenie publicznego zamówienia
na świadczenie zdrowotne, w sprawach związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu,
jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności. W kompetencjach Rady jest
również dokonywanie okresowych analiz skarg
i wniosków wnoszonych przez mieszkańców
gminy korzystających ze świadczeń ośrodka.
Członkowie Rady zatwierdzają regulamin porządkowy Ośrodka Zdrowia. Poza tym Rada ma
prawo przedstawić kierownikowi ośrodka wnioski i opinie w sprawach planu finansowego i inwestycyjnego placówki, rocznego sprawozdania
z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,
kredytów bankowych i dotacji jak i podziału zysku. Praca członków Rady jest pracą społeczną,
za którą nie pobiera się wynagrodzenia.
Jeszcze w maju br. Radni Gminni podejmą
uchwałę o nowym składzie Rady Społecznej na
kolejną kadencję.
K.O.
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Krajobrazowe i kulturowe
znaczenie polskiej wsi

Wieś przyszłości
Jaki jest stan obecny naszych wsi, co
chcemy osiągnąć w przyszłości, jak chcemy
to osiągnąć – to pytania, na które będą próbowali w okresie najbliższych czterech lat odpowiedzieć Sołtysi i Rady Sołeckie w Gminie
Chełmża. Odpowiedzieć na zadane wyżej pytania pozwoli mieszkańcom praca nad wspólnym dokumentem dla swojej miejscowości
jakim jest „Plan Rozwoju Miejscowości”, ponieważ wieś przyszłości powinna bazować na
określonej strategii rozwoju i budowanym systemie wsparcia jak m.in. fundusz sołecki, ale i
także na wspólnocie i tożsamości.
Kierunek przygotowywanym strategiom so-

Sołectwa, które zechcą przygotować wspomnianą strategię wsi mają na to czas do końca
sierpnia br.
„- Powstała strategia wsi, to nie może być strategia tylko i wyłącznie sołtysa i rady sołeckiej,
ale całej społeczności. Ma ona służyć wszystkim mieszkańcom począwszy od maluchów
do osób starszych włącznie” – tłumaczył rolę
wiejskiej strategii Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Sołectwa, które przystąpią do opracowywania Planów Rozwoju Miejscowości mogą liczyć
ze strony UG na wsparcie merytoryczne przy
pracach nad wspomnianym dokumentem.
Kto najlepiej przygotuje swoją wieś, którzy soł-

łeckim mają nadać między innymi przeprowadzone szkolenia z udziałem radnych, sołtysów, rad sołeckich i pracowników UG. Łącznie
udział we wspomnianych szkoleniach wzięło
127 osób. Wprowadzeniem do szkoleń było
omówienie kompetencji i zadań organów
sołectwa oraz funduszu sołeckiego. Z procedurą przygotowania dokumentu związanego
ze strategią rozwoju wsi jakim jest „Plan Rozwoju Miejscowości” uczestników szkolenia zapoznała Wiceprezes Fundacji Ziemia Gotyku
Mariola Epa – Pikuła.
Z kolei architek krajobrazu Ewelina Widelska
z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL im.
Jana Pawła II z Lublina próbowała zainteresować mieszkańców gminy współczesnymi
problemami kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi. Wykład na
temat elementów integrujących i wyróżniających gminę, kultury materialnej i krajobrazu
jako wyrazu dziedzictwa i tradycji poświęcił
Krzysztof Oleksiak, wykonawca wielu projektów promocyjnych dla gminy.

tysi i rady sołeckie sprostają zadaniom okaże
się w najbliższych czterech latach.
Wójt Gminy Jacek Czarnecki uczestniczący w
szkoleniach liczy, że powstaną mądre strategie sołeckie. „- Uwierzcie w to, że polska wieś
to miejsce o które warto dbać i pielęgnować.
Mamy wiele atutów i przewagi, ale musimy
włożyć jeszcze wiele serca w kolejne przedsięwzięcia. Jako mieszkańcy musimy wykazać to
minimum aktywności, aby wieś żyła” – przekonywał Wójt wiejskich liderów.
Zapewne przyszłość naszych wsi w
dużej mierze zależeć będzie od nowatorskich
pomysłów, których realizacja sprawi, że wieś
stanie się atrakcyjnym miejscem, w którym
można żyć i rozwijać się. Wyzwania, jakie
stoją przed wsią nie są wcale proste. Dzisiaj
wieś walczy o przetrwanie w zmieniającym
się świecie, by być żywotną i nie tracić mieszkańców na rzecz miasta, lecz stać się dla niego
konkurencją.
K.O.

Rola Sołtysa i Rady Sołeckiej
Na Sołtysie i Radzie Sołeckiej ciąży
obowiązek odpowiedzialności za sołectwo i jego
mieszkańców. Zadania sołtysa dzielą się na trzy
grupy: sołtys urzędnik – któremu podlegają
wszystkie czynności i formalności urzędowe,
sołtys gospodarz – który odpowiada za prawi-
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dłowe gospodarowanie powierzonym mieniem
w sołectwie i sołtys strateg – który ma obowiązek rozwijania sołectwa, wdrażania nowych
rozwiązań i inicjowania nowych pomysłów.
Pracę sołtysa wspiera i inicjuje Rada Sołecka.
K.O.

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Słowem „krajobraz” określa się całość środowiska geograficznego, w którym żyje i działa człowiek. Wyróżniamy trzy typy krajobrazu: krajobraz pierwotny, krajobraz naturalny, krajobraz
kulturowy.
Prawie wszystkie krajobrazy zawdzięczają w
mniejszym lub większym stopniu swój kształt
ingerencji człowieka. Określamy je mianem krajobrazów kulturowych.
Człowiek często nie zastanawia się, jaki wpływ
na środowisko i na przyszłość ma każde działanie, które podejmuje. Wszystkie budowle powstają kosztem przyrody, część planety w bardzo
znacznym stopniu zostaje pokryta betonem, kamieniem i asfaltem. Krajobraz naturalny zmienia się w bardzo szybkim tempie, jest po prostu
bezkarnie dewastowany i niszczony. W wielu
przypadkach człowiek w dobrej wierze, próbuje upiększać otoczenie „porządkując przyrodę”,
wycina niepotrzebne, jego zdaniem, drzewa i
krzewy, modyfikuje również sieć hydrograficzną. Buduje odcinki sztucznych koryt rzecznych,
kanały, betonuje brzegi rzek i strumieni, buduje
ogromne gmachy nie pasujące do naturalnego
środowiska, liczne drogi które przecinają wzdłuż
i wszerz ziemię. Problem niszczenia środowiska
i krajobrazu, dotyczy nie tylko całego świata, ziemi, ale także każdej miejscowości.
„Krajobraz kulturowy również przechowuje
świadectwo działalności jego dawnych mieszkańców, dlatego jest znakiem tożsamości danego
regionu”.
Krajobrazy Polski są wyjątkowe w skali Europy- nie zostały totalnie przebudowane, jak w
większości krajów Europy Zachodniej, ani też
zdewastowane, jak w innych krajach Europy
Środkowo- Wschodniej. Dlatego Polskę określa się mianem „depozytariusza” europejskiego
dziedzictwa kulturowego.
Fakt, iż posiadamy znaczące zasoby, mało przekształconej przez człowieka przyrody, daje szanse rozwoju turystyki o wyjątkowej atrakcyjności (eko i agroturystyka). Niestety współczesne
trendy urbanizacyjne coraz częściej powodują
zachwianie odczucia miejskości i wiejskości w
krajobrazie. Obecnie modne pojęcie „globalizacji”, także kulturowej, powoduje, ze różnice będą
zanikać, a przynależność terytorialna starci znaczenie. Jednak to właśnie w krajach UE podkreśla się znaczenie kulturowego dziedzictwa tworzącego tożsamość miejsca.
Ostatnie przeobrażenia krajobrazu, zarówno
miast, jak i wsi skłaniają do podjęcia tematu
kształtowania przestrzeni w kontekście zagadnień ochrony i kształtowania krajobrazu na obszarach wiejskich, stanowiących ważny etap w
rozwoju form osadniczych. Nie znaczy to, że powinno utworzyć się swoiste skanseny z polskich
wsi, wręcz przeciwnie - poprawienie jakości życia na wsi powinno być zbieżne z utrzymaniem
harmonijnego współdziałania gospodarki i równowagi biologicznej w krajobrazie (cd nastąpi).
mgr inż. arch. kraj. Ewelina Widelska
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Sprawy obywatelskie
Gminny Dzień Kobiet

Rock’n’rollowa zabawa
Prawie 400 pań z gminy przyjęło zaproszenie Wójta Jacka Czarneckiego i wzięło
udział w tegorocznym Gminnym Dniu Kobiet,
który tym razem odbył się w sali sportowej
Gimnazjum w Pluskowęsach.
To wyjątkowe święto pań uczczono w dniu
8 marca koncertem zespołu THE POSTMAN.
Czwórka muzyków, która od lat wciela się w
rolę Beatlesów dzięki ich utworom pozwoliła
przeżyć paniom magiczne chwile w rock”n”rollowym stylu.
Przygoda goszczącego w gminie zespołu z Polkowic ze znanymi na całym świecie Beatlesami

głosem i z wielką kulturą
sceniczną.
Wójt Gminy Jacek Czarnecki złożył serdeczne życzenia wszystkim
Paniom, a symboliczny bukiet kwiatów dla
wszystkich Pań odebrała
Dyrektor
Gimnazjum
Hanna Antkowiak. Imprezę swoja obecnością
zaszczycili między innymi: Wicestarosta Powiatu Dariusz Meller, Przewodniczący
RG Chełmża Janusz
Iwański, Radny Gminy Chełmża z Pluskowęsy Henryk Fałkowski, Prezes Gminnego
Zarządu ZOSP Franciszek Piróg, Prezes

zaczęła się w 1997 roku. Zespół powstał z inicjatywy czterech profesjonalnych muzyków ,a
zarazem miłośników Beatlesów. Zagrali łącznie
ponad 1000 koncertów w Polsce , Niemczech,
Szwecji, Czechach. The Postman podczas koncertu nie tylko muzycznie oddał klimat lat 60tych, ale również wyglądał jakby przybył z tamtej epoki: szyte na miarę garnitury, buty prosto
z Liverpoolu, fryzury wiernie przedstawiające
wielką czwórkę. Wielkim atutem muzyków jest
podobieństwo wokalne do oryginału.
Panie mogły wysłuchać, a nawet zatańczyć do
znanych nam wszystkim i lubianych piosenek
BEALTLESÓW wyśpiewanych znakomitym

OSP Szerokopas Kazimierz Gębski, Dyrektor
Gimnazjum w Głuchowie Wojciech Rosiński. Do życzeń dla Pań
dołączył się tym razem
nieobecny Poseł Janusz
Dzięcioł, który w nadesłanym liście życzył Paniom wszelkiej osobistej pomyślności, samorealizacji zawodowej i społecznej oraz spełnienia
najskrytszych marzeń.
Drobne upominki dla pań w formie przeprowadzonej loterii rozdała Pracownia Rękodzieła

Róża z życzeniami
Dzień Kobiet dla pań z
Grzegorza w tym roku był inny
jak co roku. Panie zostały zaproszone do restauracji, w której
były bardzo miło obsługiwane.
Panowie nie zapomnieli o różach
i życzeniach. Szkoda tylko, że taki
dzień jest raz do roku.
M. Wątorowska
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Ludowego MALWA działająca przy Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Były
to korale, broszki, torebki i niewielkie rzeźby
wykonane przez uczestniczki pracowni.
Po koncercie dla pań przygotowany został poczęstunek w formie bufetu z kawą i kremowymi
babeczkami.
Koncert zespołu potrwał ponad godzinę i był
ucztą dla lubiących posłuchać muzyki beatle-

sów. Uroczystość Dnia Kobiet przybiegała w
sympatycznej i wesołej atmosferze.
K.O.

Święto Pań
Na wspólnym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet
spotkały się mieszkanki Parowy Falęckiej.
Przy samcznym cieście kawie miło było pogawędzić o własnych sprawach.

Czytelnicy miesiąca lutego
Grzywna: Daria Grędzicka
Głuchowo: Weronika Piotrowska
Skąpe: Joanna Stopikowska
Zelgno: Agata Wiśniewska(18 lat)
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Sprawy obywatelskie
Jublieusze

Wspólne 50 i 60 lat
Do grona jubilatów z 50-letnim
stażem dołączyli Państwo Wanda i Marian
Pniewscy ze Skąpego.
Dostojnych Jubilatów Wójt Gminy Jacek

Na zdj. Państwo Wanda i Marian Pniewscy.

Chełmży, a ich ślub kościelny odbył się w
Zelgnie.
Wzorem dla współczesnych małżeństw mogą być Państwo Bożena i Edmund Głowińscy z
Januszewa , którzy
wspólnie przeżyli
60 lat.
Wyrazy uznania i
głębokiego szacunku oraz serdeczne
życzenia wszelkiej
pomyślności i dalszych szczęśliwych
lat wspólnego życia Dostojnym Jubilatom przekazał
Zastępca
Wójta
Gminy
Chełmża
Kazimierz Bober.
Państwo Głowińscy przez 30 lat zamieszkiwali w Januszowie i prowadzili wspólnie
12 ha gospodarstwo rolne. Pan Edmund
oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego
pracował przed laty także w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, a pani Bożena zajmowała się gospodarstwem domowym. Ślub kościelny zawarli przed 60 laty w

Czarnecki w obecności rodziny i Kierownika USC uhonorował odznakami za
„Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Pan Wójt przekazał również
Jubilatom serdeczne życzenia długich lat
życia w zdrowiu i wzajemnej miłości.
Państwo Pniewscy od urodzenia są mieszk a ń c a mi
Gminy
Chełmża.
Pani Wanda
pochodzi z
Bielczyn, a
pan Marian
ze Skąpego.
Ślub kościelny przed 50
laty
wzięli
w katedrze
chełmżyńskiej.
Po
zawarciu
małżeństwa
wspólnie zamieszkali
w Skąpem i
p r o w a d z i l i Na zdj. Państwo Bożena i Edmund Głowińscy z Zastępcą Wójta K. Boberem.
gospodarstwo
rolne, które przejęli po rodzicach pana Kiełbasinie. Obecnie mieszkają w Chełmży,
Mariana. Wspólnie wychowali trójkę dzie- a swój dom z uwagi na niewielkie wymiaci: dwóch synów i córkę oraz doczekali się ry nazywają przysłowiową „Betlejemką”, w
trójki wnuków. Obecnie zamieszkują z naj- której zamierzają spędzić lata swojej staromłodszym synem i cieszą się jesienią życia. ści. Jubilaci wspólnie wychowali ośmioro
Pięćdziesięcioletnim
stażem dzieci ( pięć córek i trzech synów). Jesień
małżeńskim mogą pochwalić się również życia umila im jedenaścioro wnucząt i piępaństwo Genowefa i Stanisław Prażuch z cioro prawnucząt.
K.O.
Zajączkowa. Związek małżeński Jubilaci zawarli dokładnie 21 maja 1960 r w USC w
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Jarmark Wielkanocny
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku w dniu 16 kwietnia
br. będzie już po raz kolejny organizatorem Jarmarku Wielkanocnego.
Celem Jarmarku jest promowanie – poprzez wystawy, degustacje, pokazy, konkursy, kiermasze,
stoiska informacyjne:
– lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i
dziedzictwa kulturowego związanego ze Świętami Wielkanocnymi;
– produktów tradycyjnych oraz opartej na nich
przedsiębiorczości;
– wyrobów rękodzieła i sztuki ludowej związanych z Wielkanocą;
– produktów rolnictwa ekologicznego.
W godz. 10.00 – 15.00 odbywać się będą kiermasze, pokazy i warsztaty, stoiska konsultacyjno –
doradcze i występy zespołów ludowych. Podsumowany zostanie także III Wojewódzki Konkurs
Pisanek Wielkanocnych.

W tym ciekawym wydarzeniu dla regionu będą
również uczestniczyć mieszkańcy naszej Gminy,
a to dzięki za sprawą wyjazdu którego organizatorem jest Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
Zapisy na wyjazd należy kierować do CIK-u.
Liczba miejsc ograniczona.
K.O.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W WARSZTATACH
WIELKANOCNYCH –
tworzenie tradycyjnych palm wielkanocnych
Warsztaty odbędą się
11 kwietnia 2011r.
w Urzędzie Gminy w
Chełmży sala nr 4
godz. 10.00.
Koszt udziału w warsztacie: 8zł (koszt materiałów)
Uczestnik przynosi ze
sobą: bukszpan, bazie,
brzózkę itp.
Chętne osoby prosimy o
zgłoszenie udziału
do dnia 07.04.2011r. do
organizatora pod numer
tel. 56 637 71 29
W ramach spotkania: kącik kawowy z
tradycyjną babką wielkanocną
Serdecznie zapraszamy!!!
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża.
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Edukacja, kultura i sprawy obywatelskie
WOLONTARIAT STUDENCKI

Usługi dla zdrowia

Praktyka Lekarza Rodzinnego w Grzywnie
Wolontariusze
– studenci w gminie
Już po raz kolejny Gmina
Chełmża włączyła się w działania realizowane w ramach
programu
„PROJEKTORwolontariat studencki”.
Celem PROJEKTORA jest
dotarcie do dzieci i młodzieży z małych miejscowości z aktywnością i wiedzą
studentów, którzy przekazują młodszym pozytywne wzorce osobowe i swoją postawą zachęcają do dalszego rozwoju. Wolontariusze- studenci pokazują w twórczy sposób nowe horyzonty
wspólnie odnajdują zainteresowania i razem spędzają czas.
Przygoda z wolontariatem studenckim w naszej
gminie zaczęła się w 2007 roku i to była pierwsza
tego rodzaju inicjatywa podjęta przez utworzone
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Wolontariusze prowadzili zajęcia m.in. w
Głuchowie, Bielczynach i Grzywnie w okresie
wakacyjnym i były to projekty artystyczne. Potem jeszcze podobne spotkania odbyły się w
świetlicy w Nawrze i w bibliotece w Zelgnie. Program w naszej gminie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Tym razem wolontariusze studenci realizują program o
charakterze taneczno- fotograficznym dla dzieci
z Głuchowa i okolic. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a Program zapewnia wszelkie materiały
dydaktyczne do pracy i zabawy. Zajęcia odbywać
się będą 1 raz w tygodniu przez okres 3 tygodni,
a wypracowany w tym czasie układ taneczny zostanie zaprezentowany społeczności lokalnej.
Justyna Błaszczyk

Dzień Świętego Patryka w Szkole
Podstawowej w Zelgnie
Dnia 17 marca 2011r. obchodziliśmy
Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii. Podczas
zajęć języka angielskiego uczniowie klas I - III
poznali symbole charakterystyczne dla tego
państwa. Większość dzieci przybyła do szkoły
w tym dniu ubrana na zielono i od razu zrobiło
się wiosennie... Odbyło się również losowanie dzieci mogły otrzymać zieloną galaretkę, zielony sok lub zieloną koniczynkę. Szkoda tylko, że
nie przybył do nas skrzat irlandzki z garnkiem
złota. Może będzie o nas pamiętał za rok...

Joanna Prażuch
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Dobra wiadomość dla
mieszkańców Grzywny i okolicznych miejscowości: z dniem
14 marca br. w Grzywnie działalność rozpoczęła Praktyka Lekarza Rodzinnego oferująca podstawowe usługi medyczne.
Mieszkańcy Gminy w ramach
prowadzonej praktyki mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej
w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zapisywać się do nowej przychodni można osobiście pod adresem
Grzywna 110 lub pod nr telefonu
56/651 81 91.
„- Praktyka Lekarza Rodzinne- Na zdj. Miłosz Przybysz z Grzywny już skorzystał z usług Praktyki
go obejmuje opieką całe rodziny.Lekarza Rodzinnego w Grzywnie prowadzonej przez lek. med.
Udzielamy świadczeń leczniczychCecylię Kwabiszewską
Lokalizacja nowej placówki zdrowotnej w
i profilaktycznych w zakresie
szczepień. Uruchomione zostaną również pro- Grzywnie na pewno skróci drogę do lekarza
gramy profilaktyczne układu krążenia i chorób nie tylko mieszkańcom samej Grzywny, ale i
odtytoniowych. W momencie kiedy będzie na okolicznych miejscowości jak Browina, Brąchtyle duże zainteresowanie pacjentów tutejsza nówko, Sławkowo czy Kuczwały. Uruchomiopraktyka lekarską przewiduje się również moż- na Praktyka Lekarza Rodzinnego mieści się w
liwość pobierania materiału do badań laborato- budynku poszkolnym stanowiącym własność
ryjnych” – mówi lek. med Cecylia Kwabiszew- gminy. Pod przygotowanie pomieszczeń pod
wspomnianą placówkę zdrowia, samorząd
ska.
Poza godzinami przyjęć lekarza w Grzywnie gminny przeznaczył całkowicie przebudowane i
pacjenci mogą korzystać z NZOZ PLR C.KWA- odnowione pomieszczenia. Wydzielone zostały
pomieszczenia pod gabinet lekarza rodzinnego
BISZEWSKA w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 4.
Jak zapewnia lek. med. Cecylia Kwa- i lekarza stomatologa, recepcję i zaplecze socjalbiszewska, formalności przepisania się do Prak- ne.
Natomiast w dalszym ciągu do załatyki Lekarza Rodzinnego w Grzywnie wcale nie
twienia
pozostaje
sprawa stomatologa. Obecnie
są skomplikowane tak jak nam, pacjentom to się
gmina wystąpiła z pismem do NFZ o przyznanie
wydaje:
„- Pacjent przychodzi do naszej placówki z do- nowo powstałemu gabinetowi stomatologicznewodem osobistym i dokumentem potwierdzają- mu w Grzywnie punktów na świadczenie usług
cym opłacenie składek zdrowotnych i na miejscu stomatologicznych finansowanych przez NFZ.
wypełnia deklarację i podpisuje się na liście pa- Z usług tych szczególnie mogliby korzystać
cjentów. Osoby dorosłe zapisują się każda osobi- uczniowie pobliskich szkół gminnych. Jednoście, a osoby niepełnoletnie zapisują ich rodzice cześnie gmina prowadzi rozmowy z podmiolub opiekunowie prawni. Pozostałe formalności tami, które mogłyby świadczyć usługi stomatodotyczące zmiany przychodni załatwiane są dro- logiczne finansowane także przez NFZ na rzecz
mieszkańców Gminy.
K.Orłowska
gą służbową bez angażowania pacjenta.”

Informacja ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
Dnia 28 lutego 2011 roku w Szkole Podstawowej w Sławkowie odbył się III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku.
W konkursie uczestniczyło 28 uczniów z klas
1 – 6 szkół podstawowych powiatu toruńskiego.
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z życia
i twórczości wielkiego astronoma rozwiązując
test indywidualnie jak i grupowo.
Wyniki rywalizacji po sprawdzeniu pisemnych
prac uczniów przedstawiały się następująco:
W grupie wiekowej klas 4 – 6 - Pierwsze miejsce
indywidualnie zajęła Klaudia Sztoltman z SP w
Zelgnie, druga była Klaudia Kick z SP nr 2 w
Chełmży, jako trzeci uplasował się Mateusz Kopik z SP w Sławkowie.
W klasyfikacji ogólnej -I miejsce zajęła SP w
Sławkowie, II była SP nr 2 w Chełmży, III miejsce zajęli zawodnicy z SP w Zelgnie.

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

W grupie wiekowej klas 1 – 3 - I miejsce indywidualnie zajął Michał Wierzbicki z SP w Zelgnie, drugim uczniem był Marek Jeliński z SP
w Grzywnie a III miejsce zajął Leszek Trzpil z SP
w Sławkowie.
W klasyfikacji ogólnej szkół -I miejsce zajęli
zawodnicy z Zelgna, kolejnymi były dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2 z Chełmży, III miejsce
zajęła SP- Grzywna.
Szczególne podziękowania składamy :
p. Czesławowi Tyszkiewiczowi – radnemu wsi
Mirakowo i Morczyny oraz p. Stanisławowi
Żakowi – radnemu wsi Kuczwały i Sławkowo.
Dzięki hojności i wsparciu finansowemu obu
panów wszyscy uczestnicy konkursu skorzystali z poczęstunku a nagrodzeni cieszyli się z ciekawych upominków i publikacji książkowych.
Organizatorki : I. Szymańska, D. Syrkowska.
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STRAŻACKIE POTYCZKI
Gimnazjum w Pluskowęsach gościło uczestników etapu gminnego konkursu w
ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Jak co
roku do rywalizacji stanęli uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kończewicach, Gimnazjum w
Głuchowie , Gimnazjum w Pluskowęsach oraz
przedstawiciele jednostek OSP z Kończewic,
Zelgna, Kuczwał, Zajączkowa i Grzegorza.
W przerwie między etapami konkursu uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem
znajdującym się na samochodzie ratowniczogaśniczym GBA 075/2. Prezentacji dokonali
strażacy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w
Chełmży, którzy corocznie służą wiedzą i pomocą przy realizacji konkursu.
Nagrody w konkursie zostały ufundowane
przez Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego, Przewodniczącego Rady Gminy Janusza
Iwańskiego i Zarząd Gminny OSP.

Reprezentanci SP w Kończewicach- opiekun Jolanta Targosz
Kategoria: gimnazjum
I m.- Bartosz Kajl OSP Zajączkowo
II m.- Anita Kujawska
III m. – Anna Branicka
Przedstawiciele Gimnazjum w Pluskowęsachopiekun Beata Niedziałkowska
Kategoria ponadgimnazjalna
I m.- Agata Ziółkowska
II m. – Przemysław Ziółkowski
III m. – Edyta Olszewska
Reprezentanci OSP w Kończewicach- opiekun
Dorota Kurdynowska
Laureaci I i II miejsca reprezentowali Gminę
Chełmża na etapie powiatowym, który odbył się
18 marca 2011r. w Steklinie gmina Czernikowo.
Na etapie powiatowym drugie miejsca zajęli
Alicja Kurdynowska i Przemysław Ziółkowski.
Konkursowi wiedzowemu towarzyszył konkurs

III m. R. Kędziorek SP Sławkowo
Klasy I-III
Im. M. Gruszka SP Sławkowo
II m. M. Kamińska SP Zelgno
III m. K. Wiśniewski SP Sławkowo
Klasy IV-VI
Kategoria rysunek
Im. A. Kurdynowska SP Kończewice
IIm. P. Trzpil SP Sławkowo
III m. Z. Krupska SP Zelgno
Wyróżnienia
K. Kotkiewicz SP Sławkowo
H. Pawski SP Kończewice
W. Ulatowska SP Zelgno
Kategoria aplikacje
I m. J. Wiśniewski SP Sławkowo
Klasy gimnazjalne
Kategoria rysunek
Im. M. Kazaniecka
II m. K. Kaznowski
III m. K. Romanowski
Wyróżnienie
K. Śliwiński , M. Rosińska
Kategoria aplikacja
I m. A. Branicka
II m. M. Szymańska
Kategoria praca na szkle
I m. M. Góźdź
II m. K. Krzemień
III m. K. Sobieszek
W kategorii gimnazjum prace uczniów Gimnazjum w Pluskowęsach.
Na etapie wojewódzkim konkursu plastycznego
wyróżnienia otrzymały prace
A. Branickiej i M. Rosińskiej przedstawicielek
Gimnazjum w Pluskowęsach.
Nagrody w konkursie plastycznym wszystkim
laureatom zostaną wręczone 4V 2011r., w
Dniu Święta Strażaków.

Po części pisemnej i ustnej laureatami zostali:
Kategoria: szkoła podstawowa
I m.- Alicja Kurdynowska
II m. -Weronika Gruszka
III m. -Wiktoria Lewandowska

plastyczny „Strażacki trud”.
Nagrodzeni:
Oddział przedszkolny
I m. J. Borowiec SP Sławkowo
II m. A. Krajewska SP Sławkowo

Mali Tancerze!

Organizator etapu gminnego
Beata Niedziałkowska

Tłusty Czwartek w Bibliotece w Zelgnie

W Tłusty Czwartek robiliśmy wspólnie z Przedszkolem
Oto przyszłe gwiazdy na miarę największych polskich tancerzy. Oskar Ziemi Gotyku i Wędrującym Przedszkolem oponki według przepisu Pani Bożenki. Tego dnia
Bogun i jego partnerka Julia Szlendak.
każdy kto odwiedził naszą
Oskar tańczy od 3 roku życia. Uczęszbibliotekę miał okazję degucza na lekcje tańca organizowane w
stacji pysznych oponek. Jedchełmżyńskim Chok- u . Wymaga to
nocześnie ogłaszamy konkurs
dużego zaangażowania zarówno ze strona nazwę oponek Pani Bony Oskara, jak i jego rodziców, ale sukżenki- (nazwa powinna być
cesy rekompensują ten wysiłek. Na I Gali
związana z Zelgnem:)PropoTańca w Chełmży o Puchar Burmistrza
zycje prosimy nadsyłać poczOskar zajął wraz z partnerką I miejsce w
tą meilową na adres bibliotegrupie wiekowej do 7 lat. Nie był to jego
ka.zelgno@gminachelmza.pl,
pierwszy puchar wcześniej brał udział w
lub pocztą na adres Biblioteka
mistrzostwach Polski również w tej kaSamorządowa w Zelgnie, Zetegorii wiekowej i zbierał podobne laury.
lgno16.
Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów!
Jola Pawełczyk
K. Patalon

KURENDA
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Tłusty czwartek

Nowy Stadion, Nowy Sponsor

Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed Wielkim Postem (Środą Popielcową), rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. Spotkanie karnawałowe w „Krainie
Walta Disney’a”, w którym uczestniczyły
dzieci „Małego Przedszkola” w Chełmży
poprowadzili aktorzy teatru „Zaczarowany Świat” z Torunia. Z dziećmi bawili się:
Myszka Mickey, Pies Pluto, Piotruś Pan. Zabawa była wspaniała: tańce gry muzyczne
oraz konkursy z nagrodami.
W tłusty czwartek dominuje pączek, którego trzeba w tym dniu zjeść dla tradycji.
Równie ważne są także faworki – chrupkie
ciastka w kształcie złożonej kokardki, smażone na tłuszczu i posypywane cukrem pudrem. Z uwagi na to, że faworki są łatwiejsze
w przygotowaniu i zawsze się udają, starsze
przedszkolaki przygotowały na zajęciu gospodarczym niespodziankę dla młodszych
kolegów – miskę chrustu na okoliczność
zapustów. Zajęcie sprawiło dzieciom wiele
radości, ale i niemało trudu – złożenie kokardki z ciasta, jednak starszacy poradzili
sobie z tą czynnością znakomicie. Trud się
opłacił. Faworki były przepyszne i wszystkim bardzo smakowały.

Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON” Kończewice grający w V lidze gr.1 zyskał nowego sponsora, jest nim PLATINUM
ORLEN OIL. Przedstawiciel sponsora przekazał
komplet strojów piłkarskich na rundę wiosenną
Grażyna Kwiatkowka 2011. Bardzo cieszy fakt , że w kryzysowych czasach znajdują się firmy i instytucje, które wspierają również małe lokalne kluby.
Czytelnicy Roku 2010
CYKLON zakończył okres przygotowawczy. W
przerwie zimowej dało się pozyskać kilku warw Bibliotece w Zelgnie
tościowych zawodników, bardzo dobrze prezenPodsumowano konkurs czytelniczy „Czytanie
tują się również wychowankowie Klubu.
jak fruwanie” edycja na rok 2010
CYKLON zajmuje 5 miejsce w tabeli po rundzie
W kategorii dorośli- tytuł Super Czytelnika
otrzymali
Pani Hanna Buczkowska
oraz Pan Jan Syrocki
w kategorii dzieci Michał Wierzbicki

Projekt

jesiennej. Wiele osób w gminie Chełmża po cichu liczy na niespodziankę i awans do IV ligi.
Do awansu zespół CYKLONU ma poprowadzić napastnik Maciej Wojtaś, który w sezonie
2001/2002 wraz z drużyną Legii Warszawa zdobył Mistrzostwo Polski.
CYKLON swój pierwszy mecz na nowym stadionie w Kończewicach rozegra 30.04.2011. Dodatkowe emocje wzbudza fakt, że rywalem będzie przeciwnik zza miedzy - Unisłavia Unisław.
Szykują się ciekawe derby.
Zarząd KSGCh CYKLON

„JUTRO MY”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu
VII. Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Informujemy wszystkich mieszkańców, iż na terenie Gminy Chełmża realizowany jest projekt
JUTRO MY, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki.
W ramach projektu otwarty będzie Środowiskowy Punk Konsultacyjny, w który świadczona będzie pomoc specjalistów dla rodzin i mieszkańców. Spotkania odbywają się w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, przy ul Paderewskiego 14
tel. do kontaktu dla zainteresowanych 56 675-60-19
Punkt czynny jest w godzinach od 15.30 do 19.30
w pierwszą środę miesiąca – przyjmuje PRAWNIK
w drugą środę miesiąca – przyjmuje PSYCHOLOG
w trzecią środę miesiąca – przyjmuje TERAPEUTA UZALEŻNIENIEŃ
w czwartą środę miesiąca – przyjmuje DORADCA ZAWODOWY
ŚWIADCZONE PORADY SĄ
Jola Pawełczyk

KURENDA

BEZPŁATNE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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SZKODY PO ZIMIE

Zniszczone uprawy i nie tylko
Tegoroczna zima dała poważnie o sobie znać. Szczególnie w miesiącu lutym, kiedy
po obfitych opadach śniegu, mrozie, a następnie
nagłej odwilży na dużych obszarach powstały
podtopienia i liczne rozlewiska na polach i drogach. Były nawet sytuacje, w których gminne
służby ratownicze chroniły mienie mieszkańców
dotkniętych podtopieniami. Podobne sytuacje

miały miejsce w innych gminach naszego województwa i w kraju.
W związku z tym wraz z nadejściem wiosny
nadszedł czas aby ocenić straty i szukać ewentualnych rekompensat dla najbardziej poszkodowanych, głównie rolników. W tym celu na wniosek Wojewody Kujawsko – Pomorskiej sołtysi
w gminie w terminie do 21 marca br. zajęli się
przeprowadzeniem
specjalnej
ankiety
wśród mieszkańców,
która pozwoli ustalić
między innymi informacje o ilości
zalanych gruntów,
podtopionych budynkach. Zebrane
w ten sposób dane z
Gminy przekazane
zostały do Urzędu
Wojewódzkiego do
oceny Wojewody.
K.O.

Posprzątajmy Gminę!

AKCJA WIOSNA 7-11.04.2011
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
i instytucje z terenu gminy o przystąpienie do
uporządkowania swoich posesji i terenów komunalnych. Wiosna i jej warunki pogodowe są
sprzyjającym okresem do wykonania tego typu
czynności.
Posprzątajmy swoje posesje, obejścia i nasz
wspólny dom, którym jest gmina. Piękna,
schludna i estetyczna przyniesie nam szczególnie w okresie wiosennym i przedświątecznym
wiele satysfakcji i radości.
Akcją „Wiosna” koordynuje w UG Chełmża

Referat Gospodarki Komunalnej. Ważne informacje dla uczestników akcji porządkowej: rękawice i worki udostępniane bezpłatnie będzie
można pobrać u sołtysów lub bezpośrednio w
referacie GK w UG Chełmża.
Zebrane śmieci w poszczególnych miejscowościach, które składowane będą w miejscach
wyznaczonych przez sołtysów zostaną wywiezione na wysypisko śmieci w dniach 11-13.04.
br. Śmieci, które podlegać będą wywózce identyfikować będzie jednakowa barwa worków na
odpady - kolor czerwony.
K.O

Chrońmy środowisko

Zakaz wypalania traw
Okres wiosenny to czas porządkowania własnych obejść i najbliższego środowiska,
ale i również okres gdzie poprzez częste wypalanie traw i zarośli w sposób brutalny człowiek
to środowisko niszczy. Takie postępowanie jest
zabronione ( zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r). Kto nie
przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu
albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie
przyrody).WYPALANIE ROŚLINNOŚCI NA
ŁĄKACH, PASTWISKACH NIEUŻYTKACH,
ROWACH, PASACH PRZYDROŻNYCH JEST
PRAWNIE ZABRONIONE. Wbrew pozorom,
wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz
przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. W wyniku tego
procesu gleba jest wyjaławiana, giną ptaki oraz
drobne zwierzęta. W powietrzu unoszą się niebezpieczne dla zdrowia toksyny.
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci oraz

służby ochrony środowiska. Wypalanie traw
nierzadko utrudnia również poruszanie się po
drogach kierowcom i może być przyczyną groźnych wypadków.
K.O.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA
ODPADÓW
W miesiącu kwietniu odbędzie się
odbiór odpadów pochodzących z selektywnej
zbiórki. Kolejne odbiory zaplanowane są na
miesiące: czerwiec, sierpień, listopad zgodnie
z określonym dla poszczególnych miejscowości
harmonogramem odbioru odpadów stałych.
Uwaga: jeżeli w workach do segregacji będą
znajdowały się inne odpady niż szkło, PET, tworzywa sztuczne po chemii, przewidziane do wywozu worki nie zostaną odebrane.

ŚMIECI POD KONTROLĄ
W dalszym ciągu w okresie wiosennym wznowione zostaną przez Straż Gminną
kontrole gospodarstw domowych pod względem gromadzenia śmieci, aktualnych umów z
ZGK na ich wywóz a jednocześnie prowadzona
będzie kontrola płatności za wywóz śmieci.
Z uwagi na zaleganie przez mieszkańców gminy z płatnościami za wywóz śmieci nawet w
niektórych przypadkach od roku 2008 ZGK zamierza wprowadzić windykację wspomnianych
zaległości. Według odbiorcy śmieci zaległości z
tytułu niepłacenia rachunków za wywóz śmieci
posiada blisko 20% gospodarstw domowych w
gminie.
Mieszkańcy, którzy nie płacą za odbiór śmieci,
nie mają ich w takim razie odbieranych przez
obsługujący gminę ZGK. W związku z tym
nasuwa się pytanie: co dalej dzieje się z tymi
śmieciami ?
Na to pytanie w przypadku wielu domostw odpowiedź w najbliższym okresie wiosennym będzie próbowała uzyskać Straż Gminna podczas
prowadzonych kontroli.
K.O.

OFERTA NA ODPADY INNE
NIŻ SEGREGOWANE
W gospodarstwach domowych
oprócz odpadów stałych i odpadów objętych selektywną zbiórką na co dzień do
czynienia mamy z odpadami innymi jak te
segregowane. Wówczas pozostaje problem
– gdzie takie śmieci składować. Najczęściej
prowadzi to do powstawania dzikich wysypisk na obszarze całej Gminy, które na
wiosnę „wyrastają” jak grzyby po deszczu.
W tym celu, aby takich wysypisk było jak
najmniej Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Chełmży wprowadził dla mieszkańców Gminy Chełmża zbiórkę odpadów
innych niż segregowane. Na teren zakładu
w godz. 8.00 – 14.00 można dostarczać takie
odpady jak:
- szkło okienne ( szyby okienne)
- sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
- worki po nawozach ( big – bag)
- plastikowe meble ogrodowe
- doniczki plastikowe.
Odbiór w/w odpadów prowadzony jest bezpłatnie.

POMOC PRZY ZALEWISKACH
Gminna Spółka Wodna przy pomocy pracowników i sprzętu Referatu Gospodarki Komunalnej w UG przystąpiła
do usuwanie skutków zalewisk i podtopień
użytków rolnych w gminie. Prace melioracyjno – wodne przeprowadzone zostały na
terenie takich miejscowości jak Liznowo,
Januszewo, Kiełbasin, Kończewice i Nawra.
K.O.
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