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Wielkanoc
Święta Wielkanocne to wyjątkowy
okres. Kościół katolicki uznaje to święto za najważniejsze w roku. Większość Polaków również
w te dni poświęca czas na uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych, a także na spotkania
w gronie rodzinnym. Z okresem Świąt Wielka-

nocnych wiąże się wiele tradycji. Część z nich
zachowała się do dzisiaj jak przygotowywanie
palm wielkanocnych, święconka, lany poniedziałek nazywany również śmigusem -dyngusem.
K.O.

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
Mieszkańcom Gminy
życzy
Wójt Jacek Czarnecki

Wielu radosnych chwil
na Święta Wielkanocne,
serdecznych spotkań
rodzinnych
i smacznego jajka
życzy
Mieszkańcom
Przewodniczący RG Chełmża
Janusz Iwański

Stroik wykonany został w Pracowni Rękodzieła Ludowego MALWA przy CIK Gminy Chełmża.

Wspomnienie o Janie Pawle II

Redakcja Gazety KURENDA
wszystkim Czytelnikom
składa
życzenia
radosnych i miłych
Świąt Wielkanocnych,
smacznego Święconego
oraz mokrego dyngusa.

…nie zmarnujmy tego Daru…
Odszedł do domu Ojca
Zawsze najważniejszy jest Bóg, chociaż każda epoka ma
swoich geniuszy opiekuńczych, ludzi ponad miarę.
Dzisiaj Jan Paweł II jest znakiem dla świata, darem Ducha
Świętego, człowiekiem swojej epoki.
Poza tym Jan Paweł II jest kimś bardzo autentycznym,
prawdziwym, niewymyślonym przez nikogo.
Nie zmarnujmy tego Daru, jaki otrzymaliśmy od samego
Boga.
Wnośmy w życie to, co Jan Paweł II zostawił nam w duchowym Testamencie.

… nie zmarnujemy…
„Myśli o Janie Pawle II”, ks. Jan Twardowski

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
Druhom, Druhnom
i ich Rodzinom
składam najserdeczniejsze
życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo
wiosennego słońca oraz samych
sukcesów
Prezes Gminnego Zarządu
ZOSP Franciszek Piróg

Samorządowy serwis informacyjny
Samorząd rolniczy

Sprawy obywatelskie

Wybory z niską frekwencją

Dowód osobisty do wymiany

Wybory do Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rolniczej, które odbyły się 3 kwietnia br.
w Gminie Chełmża nie cieszyły się wysoką frekwencją. Do urny wyborczej swój głos na kandydatów do samorządu rolniczego jakim jest
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza oddało zaledwie 2,5 % uprawnionych do głosowania. Dokładnie na 1823 członków Izby Rolniczej zagłosowało 49 członków. Gminę Chełmża w Radzie
Powiatowej Izby Rolniczej reprezentować będą
panowie: Andrzej Ośmiałowski z Liznowa i Mariusz Wypij z Browiny.

Skąd tak małe zainteresowanie wyborami do
samorządu rolniczego jakim jest Izba Rolnicza? Przecież to kandydaci Rad Powiatowych
wybierani z ogromnej rzeszy rolników naszego
województwa reprezentują wspólne interesy rolników w okresach trudnych dla rolnictwa przemian społeczno-gospodarczych. Poza
tym naczelnym zadaniem Izb Rolniczych jest
stworzenie dla polskiego rolnictwa stabilnych i
przejrzystych warunków dla jego dalszego funkcjonowania i rozwoju.
K.O.

CAII – samopis internetowy, gdzie będziemy
mogli się spisać sami w terminie od dnia 01
kwietnia do 16 czerwca
CATI – spis realizowany przez telefonicznie
przez ankieterów statystycznych w terminie od
08 kwietnia do 30 czerwca
CAPI – spis realizowany przez rachmistrzów
spisowych w terminie od 08 kwietnia do
30 czerwca.

K.O.
chowo, Bielczyny, Skąpe, Nowa Chełmża, Drzonówko, Grzegorz, Dziemiony.
Poniżej przedstawiamy zdjęcie rachmistrzów MIENIE POWIATU TORUŃSKIEGO
spisowych.
Każdy rachmistrz podczas spisu będzie posiadał identyfikator i specjalne urządzenie, w które będą wprowadzane dane podczas wywiadu.
Radni Powiatu Toruńskiego w dniu 31
Uzyskane dane objęte są tajemnicą statystyczną, marca br. podczas sesji podjęli uchwałę w sprawie
do zachowania której rachmistrz jest zobowią- sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo – parkowym położnej
we wsi Głuchowo, gm. Chełmża. Wspomniana
nieruchomość ( budynki i park) obejmuje łączną
powierzchnię 14,79 ha.

W roku bieżącym tracą ważność
dowody osobiste wydane w roku 2001. Dotyczy to również tymczasowych dowodów
osobistych wydanych osobom niepełnoletnim w roku 2006, czyli 5-letnich dowodów
osobistych.
Wymiany dokumentów na nowe należy dokonać jak najszybciej. Co należy dostarczyć
do Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich(pok. nr 15):
-dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
odpis skrócony aktu urodzenia – w przyNarodowy Spis Powszechny 2011
padku osób, które nie zawarły małżeństwa i
O dnia 01 kwietnia rozpoczął się w całym kraju 3) Agnieszka Pawlak – Pluskowęsy, Kiełbasin,
odpis skrócony aktu małżeństwa.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz- Brąchnówko, Browina, Kuczwały, Mirakowo,
Wspomniana wymiana dowodów osobikań, który potrwa do 30 czerwca 2011r. Spis Morczyny, Sławkowo
prowadzony jest metodami:
4) Sławomir Wiśniewski – Parowa Falęcka, Głu- stych jest bezpłatna.

Pałac na sprzedaż

Na zdj. od lewej: Sławomir Wiśniewski, Agnieszka Pawlak, Barbara Jęziorska-Pawella, Anna Lipiec
Na terenie naszej gminy jest czterech rachmi- zany i na tę okoliczność składał odpowiednią
strzów spisowych, którym zostały przypisane przysięgę.
następujące miejscowości:
Natomiast obowiązkiem każdego obywatele
1) Barbara Jęziorska – Pawella – Liznowo, Ze- jest nie utrudniać przeprowadzenie spisu oraz
lgno-Bezdół, Szerokopas, Witkowo, Zelgno, udzielić odpowiedzi na zadawane przez rachmiBocień, Świętosław, Zajączkowo, Dźwierzno, strza pytania.
Januszewo
Lider Gminnego Biura Spisowego
2) Anna Lipiec – Nawra, Bogusławski, KończeAnna Feeser- Bering
wice, Grzywna, Strużal
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Obiekt ten dla historii lokalnego środowiska
nie pozostaje bez znaczenia. Wokół tego pałacu
i parku toczyło się przez długie lata życie wielu
rodzin ze wsi. Najpierw pałac, jako za dawnych
czasów własność rodziny Alvensleben był miejscem pracy dla wielu mieszkańców. Po wojnie,
kiedy w budynku zorganizowano Prewentorium
Przeciwgruźlicze, też tutaj pracę i utrzymanie
znalazło wielu mieszkańców Głuchowa. Warto
także nadmienić, że w latach 50-tych XX wieku
dzieci tu leczyła dr Zofia z Wasilewskich Świdowa. Obiekt był użytkowany do 2009 r , do
mementu kiedy mieściła się w tym miejscu Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla dzieci i
młodzieży z powiatu.
Dzisiaj ten piękny obiekt czeka na nowego właściciela. Miejmy nadzieję, że znajdzie się ktoś
taki, kto zechce ten obiekt nabyć i zagospodarować.
K.O.
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Samorządowy serwis informacyjny
Ekologia na wsi

Jeszcze raz o zmianach organizacyjnych
W miesiącu lutym na łamach Kurendy wiam dla przypomnienia układ organizacyjny
została przedstawiona nowa struktura organiza- w jakim działa Urząd wraz ze wskazaniem pracyjna Urzędu Gminy Chełmża. Mając na celu cowników obsługujących najczęściej załatwiane
ułatwienie Państwu załatwiania spraw przedsta- sprawy.
1) Referat Planowania Inwestycji i Rozwoju – kierownik Pani Teresa Wolin ( tel. wew. 45, pokój
12 – parter)
Zadanie obsługiwane przez referat:

Pracownik

wnioski w sprawie zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego

Romualda
Jagielska

decyzje w sprawie zatwierdzenia geodezyjnego podziału
nieruchomości
decyzje lokalizacyjne w sprawach budowlanych

Natalia
Bieluń

gospodarka gruntami ( kupno i sprzedaż nieruchomości
przez gminę, dzierżawa gruntów gminnych, w tym grunty
rolne i ogródki przydomowe)

Małgorzata
Śliwińska

zarządzanie siecią drogową (remonty dróg, odśnieżanie)

Łukasz
Kowalski

ochrona środowiska w tym obsługa wniosków na wycinkę
drzew

Patryk
Zabłocki

Nr pokoju Nr tel.
wew

16
( parter)

47

13
( parter)

37

2) Referat Gospodarki Komunalnej – kierownik Pan Mariusz Gumiński ( tel. wew. 49, biuro
byłego GP)
Zadanie obsługiwane przez referat:

Pracownik

dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

Mariusz
Gumiński

organizacji dowozu uczniów
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi
gospodarowanie świetlicami i lokalami użytkowymi

obsługa wniosków na zwrot podatku akcyzowego

Nr pokoju

Nr tel. wew

Karolina
Majewska

biuro byłego
Gospodarstwa
Pomocniczego

49

Przyjmowanie zgłoszeń awarii:
- sieci wod.- Kan.
- oświetlenia drogowego
3) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – Kierownik
Ewa Pudo ( tel. wew. 33, biuro nr 22, I-piętro

Z końcem marca br. miała miejsce
kontrola ubiegłorocznej inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, która objęła budowę 130 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Chełmża. Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. Dokładnie
skontrolowano 70 przyzagrodówek.
Dofinansowanie z PROW jakie Gmina Chełmża uzyskała na realizację w/w zadania wyniosło
1.100.000 zł
Referat PIR

Odcięcie dostawy wody

Krzysztof
Makowiecki

gospodarowanie obiektami sportowymi i
rekreacyjnymi

Oczyszczalnie przyzagrodowe
skontrolowane

Gmina Chełmża informuje, iż wobec
osób nieprzestrzegajacych warunków umowy o
dostawę wody pitnej i zalegających z jej zapłatą zostaną wyciagnięte konsekwencje w postaci
odcięcia dostawy wody. Odbiorca taki na 20 dni
przed odcięciem dostawy wody zostanie o tym
fakcie poinformowany. Jednocześnie wskazane
zostanie mu miejsce, w którym będzie można
dokonać pobrania wody z tzw. wylewki w ściśle
ustalonych godzinach i za odpłatnością.
Mariusz Gumiński

4) Referat Finansowy – Kierownik Pani Marta Rygielska ( tel. wew. 41, biuro nr
10- I Pietro)

Zadanie obsługiwane przez
referat:

Pracownik

Nr
pokoju

Nr tel.
wew

Zadanie obsługiwane przez
referat:

Pracownik

ewidencja ludność w tym
sprawy meldunkowe

Krystyna Kadukowska

15
(parter)

44

wymiar podatku rolnego oraz
od nieruchomości

Stefania
Trybuszewska

obsługa podatku od środków
transportowych

Ewelina Czernik

obsługa wniosków w sprawie umorzenia i odroczenia
podatków

Stefania
Trybuszewska

kasa

Dorota Mizielińska

wystawianie faktur związanych
z opłatami za dostarczenie
wody i odbiór ścieków

Ewa Ignaczak

wydawanie dowodów
osobistych
obsługa działalności gospo- Halina
darczej
Wojciechowska
zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
sporządzenie zeznań
świadków
stwierdzenie własnoręczności podpisu
potwierdzanie zgodności
kserokopii z oryginałem
przyjmowanie wniosków
kierowanych do UG
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Małgorzata
Banach

19
31
( 1-pietro)

Nr pokoju

11
(1-pietro)

9
(1-pietro)

Nr tel. wew

39

40

Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy: 56 675-60-77, 56 675-60-78 lub 56 67560-21. W sprawach obsługiwanych przez Referat Gospodarki Komunalnej można
dodatkowo kontaktować się na numer bezpośredni 56 675-66-57.
Zachęcam do korzystania z numerów wewnętrznych.
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy
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Miejsce Pamięci Narodowej

INWESTYCJA POWIATOWA

W trosce o pieszych i rowerzystów

Zagospodarowano plac postoju dla pieszych i rowerzystów przy ścieżce pieszo – rowerowej na trasie
Kończewice – Chełmża w miejscowości Kończewice przy Kopcu „Ziemia Polaków”.
Roboty objęły montaż betonowych darowany plac postojowy posłuży jako miejsce
elementów małej architektury. Na placu posto- odpoczynku dla pieszych i rowerzystów podróju ustawiono ławkę, stolik, stojaki na rowery i żujących wspomnianą ścieżką pieszo – rowerokosz na śmieci, które zakupiono za kwotę około wą.
2800 zł. Prace montażowe wykonała brygada
Łukasz Kowalski
budowlana Urzędu Gminy Chełmża. ZagospoDROGI GMINNE

Wiosenne naprawy

Finansowe wsparcie z gminy

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C na trasie Lisewo – Dubielno
– Chełmża na odcinku o długości 2,890 km.
Przebudowa obejmie poszerzenie istniejącej
nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni
oraz budowę chodnika.
Wykonawcą robót jest firma SKANSKA. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3.980.214 zł.
Udział finansowy w kwocie prawie 227 tys. zł
wnosi do inwestycji samorząd Gminy Chełmża
i 220.306 zł dokłada Miasto Chełmża. Z kolei
2 mln zł to środki pochodzące z ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych’’,
którymi dysponuje Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki. Pozostałe koszty finansuje Powiat
Toruński.
Łukasz Kowalski
DROGI WOJEWÓDZKIE

Obwodnica dla Chełmży
Trwają prace nad opracowaniem koncepcji budowy obwodnicy miasta Chełmży.
Koncepcję na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wykonuje firma
Roden Road Design Polska Sp. z . o. o. z Warszawy. Prace nad dokumentem sfinansuje samorząd województwa. W koncepcji ujętych zostanie kilka wariantów przebiegu obwodnicy wraz
z opracowaniem studium
techniczno - ekonomiczno - środowiskowego
dla każdego wariantu. Zaproponowane koncepcje w dalszej kolejności zostaną skonsultowane
przez strony zainteresowane: Gminę Chełmża,
Miasto Chełmża, Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy co do właściwego i uzasadnionego przebiegu obwodnicy.
Ł.K.

Na drogach gminnych i wewnętrznych przyszedł czas na rozpoczęcie prac związanych z wiosennymi remontami. Bieżące
remonty dróg wykonywane są przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Chełmża.
Na potrzeby remontów zakupiono 1000 ton gruzu betonowego za cenę 47,97 zł/t brutto z transportem oraz 500 ton pospółki drogowej sortowanej za cenę 38,13 zł/t brutto z transportem.
Materiał zakupiono z P.U.H. ,,ROMEX’’.
Prowadzone remonty dróg gminnych polegają na punktowym uzupełnieniu ubytków
nawierzchni najbardziej zniszczonych dróg o
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nawierzchni gruntowej pospółką drogową sortowaną oraz gruzem betonowym.
Rozpoczęto także prace związane z równaniem
i wałowaniem dróg gminnych. Prace rozpoczęto
w miejscowości Nawra. Roboty wykonywane są
gminną równiarką, natomiast walec do zagęszczania wyrównanej nawierzchni został wynajęty
od firmy ,,Usługi Brukarskie i Budowlane TORBRUK Dariusz Szychulski’’ z Torunia za kwotę
110,70 zł brutto za godzinę pracy. Planowany
termin zakończenia wymienionych robót na
drogach gminnych to koniec kwietnia br.
Łukasz Kowalski
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Ciepłych i udanych
Świąt Wielkanocnych
oraz
wszelkiej pomyślności
i radości w życiu
zawodowym
i prywatnym
Mieszkańcom Sołectw Liznowo,
Witkowo i Zelgno
życzy Radna Gminy Stanisława Stasieczek

sstr.
tr. 44..
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Porządkujemy wsie

Oferta odbioru odpadów

AKCJA WIOSNA W GMINIE

Oferta Zakładku Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
na odbiór odpadów innych niż segregowane dla mieszkańców gminy Chełmża:
- szkło okienne ( szyby okienne)
- sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
- worki po nawozach
- plastikowe meble
ogrodowe
- doniczki plastikowe
odbiór na terenie
zakładu
w godz.8 00-14:00

Mieszkańcy gminy wzorem lat ubiegłych przystąpili do akcji WIOSNA 2011. W
akcji uczestniczyli uczniowie szkół gminnych,
grupy mieszkańców, dzieci i młodzieży zorganizowane przez sołtysów w sołectwach. Także
Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie nr 8
w Chełmży uporządkował teren wokół jeziora
Głuchowskiego. Śmieci zostały zgromadzone w
workach, które udostępnił bezpłatnie mieszkańcom Referat Komunalny UG w Chełmży, który
również zajął się akcją wywozu zebranych śmieci na wysypisko.
Do tej pory po porządkach w gminie przeprowadzonych w dniach 7-11 kwiecień br. zebrano
łącznie 9 ton śmieci. W dalszym ciągu jeszcze
niektórzy sołtysi dobierają worki i starają się
porządkować zaśmiecone we wsiach tereny. Tak
więc, ostateczny tonaż śmieci usuniętych podczas tegorocznej akcji „Wiosna” na pewno jeszcze wzrośnie.
Są także już pierwsze efekty działalności Straży
Gminnej w terenie. Ujęty został sprawca nielegalnej wywózki śmieci w miejscowości Nawra,
któremu grozi kara nawet do 500 zł. Dzisiaj już
wiadomo także, którym rodzinom ZGK wypowiedziało umowy z tytułu nie regulowania
płatności za wywóz nieczystości. Te domostwa
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będą kontrolowane w szczególny sposób, ponieważ śmieci nie mogą być wyrzucane na tereny Inwestycje
komunalne, o które dba i porządkuje samorząd
gminny.
K.O.
Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego zostały uzupełnione wnioski złożone o
dofinansowanie w ramach odnowy wsi dla wsi
Pluskowęsy (wartość ok. 1 mln) oraz Kuczwały
i Głuchowo (pokrycie istniejących boisk o nawierzchni asfaltowej sztuczną trawą –wartość ok.
500 tys. zł).
Prowadzony jest w dalszym ciągu dodatkowy
nabór wniosków na montaż kolektorów słonecznych – dla projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminie Chełmża
poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku
energii słonecznej” w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 2.4.
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Oś priorytetowa II Zachowanie i racjonalne
użytkowanie środowiska RPO WK-P 2007-2013.
Na dzień 23.03.2011 r. brakuje ok. 40 umów oraz
wniosków do listy rezerwowej.
K.O.

Wymogi formalne
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Sprawy obywatelskie
Ruch to zdrowie

LGD Ziemia Gotyku

REAKTYWUJEMY WIOSNĘ W SOBIE
Słońce coraz wyżej, wokół zaczyna
się zielenić, a nam niekiedy brak entuzjazmu,
by wybrać się nawet na krótki spacer. Spotkania
sportowe dla pań, które rozpoczęły się w Gimnazjum w Głuchowie skutecznie mogą przywrócić uczestniczkom formę. Siłownia, aerobik i
inne treningi jak gry zespołowe – to propozycja
na najbliższe trzy miesiące dla nowo powstającej grupy sportowej. Charakter naboru uczestniczek jest otwarty, czyli w każdej wolnej chwili
można przyłączyć się do grupy i skorzystać z
proponowanych zajęć ruchowych.
Półtoragodzinne spotkania z gimnastyką – w
czwartek każdego tygodnia zawsze o tej samej
porze - godz. 19.00 potrwają do końca czerwca
br. Wspomniana inicjatywa realizowana jest w
ramach projektu pod nazwą „SPORT I REKREACJA DLA WSZYSTKICH - ZDROWIE DLA
KAŻDEGO” objętego Gminnym Programem
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowo projekt przewiduje także spotkania w
terenie w formie nordic walking, marszobiegów,
jazdy na rowerze lub wyjazdów na basen.
Powyższy projekt to wspólna inicjatywa samorządu gminnego i Stowarzyszenia Homo homi-

Powitanie wiosny w Zelgnie

ni.
Utarte porzekadło mówi, że ruch to zdrowie
i nie ma w tym ani krzty przesady. Co więcej,
brak ruchu jest ważnym elementem w rozwoju
chorób cywilizacyjnych, takich na przykład jak
cukrzyca i zespół metaboliczny. Ruch usprawnia nasz metabolizm i poprawia sprawność wewnątrzustrojową. Pamiętajmy więc o spacerach
i porcji gimnastyki szczególnie wiosną, a wyżej
wymieniony projekt stwarza nam właśnie taką
możliwość.

Nordic walking czyli „Rusz się z domu”

„Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
-Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
-Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął :-Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.... „
J. Brzechwa
Dzieci z Przedszkola Fundacji Ziemi Gotyku,
„Wędrujące Przedszkole” oraz dzieci z biblioteki
w Zelgnie wspólnie witały wiosnę.
K. Orłowska „Ruszyliśmy korowodem, niesiemy Marzannę
na błękitna wodę. Radują się drzewa, weselą się
domy. Niesiemy Marzannę chochola ze słomy.”

tosa. Aktywne Panie w ramach akcji
„Rusz się z domu”
przebyły trasę około 7 km. W trakcie
wędrówki posilały
się herbatą owocową z miodem.
Uczestniczki wspomnianej wyprawy
wypożyczyły kije
do nordic walking
gimnazjalistkom z
Głuchowa, które na
lekcjach wychowania fizycznego poznawały zalety tej
dyscypliny sportu.
M.Bulińska

Szkolne Koło PCK działające przy
Gimnazjum w Głuchowie dokładnie 6 marca br. zaprosiło do
wspólnego marszu aktywne panie,
które pokonały trasę zaczynając od
ulicy Witosa w kierunku trasy A1.
Wspólny marsz odbył się w ramach
akcji „Rusz się z domu”, która promuje nordic walking. Następnie
uczestniczki wyprawy maszerowały osiedlem przy Kończewicach.
Dalsza trasa to kierunek Kopiec
,,Ziemia Polaków”. Panie swoją
przygodę zakończyły na ulicy Wi-
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja
życzą
Pracownicy Centrum
Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża
oraz
Biblioteki Samorządowej
w Zelgnie
Panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu, Panu
Wicewójtowi Kazimierzowi Boberowi, Radzie
Gminy i Pracownikom Urzędu
zdrowych, wesołych Świąt Wielkiej Nocy
oraz lanego poniedziałku
życzy
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Chełmży

Obfitych łask Bożych, „Radujmy się i
weselmy Alleluja” z okazji
Świąt Wielkiej Nocy,
spokoju, zdrowia, wszystkiego najlepszego
Członkom Związku i ich Rodzinom
życzy
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
w Chełmży

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

str. 6

Sprawy obywatelskie

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty z pomysłami
„Świetlica ze smakiem” – pod taką
nazwą Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża rozpocznie już w najbliższym czasie
realizację na terenie gminy projektu dla świetlic
wiejskich. Wspomniany projekt zostanie dofinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu 9, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

nionym obliczem wizualnym.
Uczestnicy lokalnych warsztatów będą nabywać
umiejętności przyczyniające się do integracji
środowiska wiejskiego. Wezmą udział m.in. w
warsztatach kulinarnych, rękodzielniczych, wokalnych i ogrodniczych nabywając takie umiejętności jak: przyrządzanie ciekawych potraw
opartych na starych recepturach, dekorowanie
potraw tzw. carving, dekorowanie świetlicy i

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

WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA
W SKĄPEM
Dnia 05 kwietnia 2011 r. w Bibliotece w Skąpem zostały przeprowadzone warsztaty
z wyrobu rękodzieła. Spotkanie poprowadziła
Pani Małgorzata Górecka, instruktor Pracowni
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego MALWA.
Uczestniczki warsztatów mogły nabyć umiejętność wyrobu biżuterii z wełny czesankowej.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Organizatorem warsztatów był CIK Gminy
Chełmża.

„-Projekt ma charakter warsztatów
dla lokalnych liderów i działaczy, którzy będą
podejmować inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska i propagować rozwój edukacji i kultury
wśród mieszkańców Gminy Chełmża w miejscu
jakim jest świetlica wiejska” – informuje Dyrektor CIK-u Justyna Błaszczyk. Warsztaty zaplanowane zostały w trzech świetlicach wiejskich
na terenie miejscowości: Dźwierzno, Głuchowo,
Grzywna. To te świetlice po realizacji projektu
zyskają miano „ Świetlicy ze smakiem” ze zmie-

stołów, projektowanie zieleni na terenie wokół
świetlicy. Poza tym uczestnicy warsztatów podejmą również próby nauki śpiewu.
Realizacja projektu zaplanowana jest na miesiące maj - październik 2011. „- Projekt zakończy
w każdej „Świetlicy ze smakiem” impreza promocyjna z aktywnym udziałem uczestników,
którzy zaprezentują efekty zrealizowanych działań
projektowych” – podsumowuje Justyna
Błaszczyk.
K.Orłowska

Wójt Gminy Chełmża
zaprasza chętnych rolników na wspólny wyjazd
XII Targi Turystyczno-Ogrodnicze LATO NA WSI 2011
8 maja 2011
Miejsce imprezy: Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie k. Nakła
Dziedzictwo kulturowe regionu, tradycje kulinarne, produkty ekologiczne, prezentacja
parków krajobrazowych, wystawa ogrodnicza, wystawa zwierząt futerkowych i ptactwa
ozdobnego.
Organizator targów:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Zapisy na wyjazd prowadzi UG Chełmża,
p. K.Orłowska, pok. nr 7. Wpisowe od osoby
wynosi 10 zł. Liczba miejsc ograniczona.
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Barwnych Pisanek,
mokrego dyngusa
i wspaniałych gości
na Święta Wielkiej Nocy
Członkiniom KGW
w Głuchowie
życzy Przewodnicząca
Maria Kucharzewska
Czytelnicy marca
Grzywna: Daria Grędzicka.
Głuchowo: Weronika Piotrowska
Skąpe: Zuzanna Czarnecka
Zelgno: Michał Wierzbicki
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Inicjatywy lokalne

Wielkanoc z MALWĄ

Zbliżające się Święta Wielkanocne to
święta najważniejsze dla wszystkich chrześcijan. Ale mając na myśli Wielkanoc, kojarzymy
to wielkie święto nie tylko ze Zmartwychwstaniem, ale także z pięknym, rodzinnym i kolorowym czasem.

okresowi przedświątecznemu sprawia, że naprawdę czujemy, że wiosna nadeszła a przyroda
budzi się do życia. Atmosfera dawnych czasów
jaka towarzyszy warsztatom w Malwie oraz ciepłe wiosenne promienie słońca wpadające przez
okienka sprawiają, że każdemu tradycja staje się

BIAŁO - CZERWONE BALKONY 2011
Jeśli nie przekonamy młodych ludzi,
by poznali nasze symbole
narodowe,
to nigdy nie poczują się
pełnowartościowymi
Polakami
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża wspólnie ze Stowarzyszeniem
Budowy Kopca „Ziemia Polaków” gorąco zachęca wszystkich mieszkańców naszej gminy do
wzięcia udziału w konkursie „Biało – Czerwone
Balkony”. Każdy, kto w dniu 3 Maja 2011 roku
umieści flagę w widocznym miejscu np. na balkonie, w oknie domu, oraz zgłosi swój udział w
konkursie „Biało czerwone balkony”, weźmie
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Pracowania rękodzieła ludowego i artystycznego Malwa już trzeci rok krzewi i promuje sztukę
ludową wśród mieszkańców Gminy Chełmża. Przed każdymi świętami organizowane są
warsztaty okolicznościowe m.in. wykonywania
stroików, palm wielkanocnych lub malowanie
rzeźb :aniołów i ptaszków. Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze dla mieszkanek Gminy odbyły się 11 kwietnia, podczas których można
było wykonać samodzielnie palmę wielkanocną
lub stroik na stół wielkanocny. Pracownia przygotowała również propozycję dla szkół. W Pracowni Malwa w Zelgnie organizowane są warsztaty malowania rzeźbionych kurek i kogutków
z drewna. Na koniec spotkań uczestnicy mają
okazję poczęstować się pyszną babą wielkanocną. Dla młodszych została przygotowana prezentacja zwyczajów wielkanocnych.
„Taka oprawa oraz atmosfera towarzysząca

bliska każdemu, kto
odwiedzi to
w yjątkowe
miejsce….
taka
jest
rola i misja
Pracowni
rękodzieła
ludowego i
artystycznego Malwa
prowadzonej
przez Centrum
Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża”- J. Błaszczyk Dyrektor CIK
Gminy Chełmża.
K.O.

Klub Sportowy Gminy Chełmża

„Cyklon” Kończewice
http://cyklonkonczewice.futbolowo.pl
Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON” Kończewice informuje, że mecze o mistrzostwo Klasy TRAMPKARZY grupa I Podokręg Toruń rundy wiosennej odbywać się będą na
boisku w Kończewicach.
DATA

DZIEŃ

09.04.2011

SOBOTA 12.00

WŁÓKNIARZ TORUŃ

30.04.2011

SOBOTA 12.00

UKS CHEŁMNO

14.05.2011

SOBOTA 12.00

POMOWIEC VICTORIA KIJEWO KRÓLEWSKIE

28.05.2011

SOBOTA 12.00

POMORZANIN TORUŃ

18.06.2011

SOBOTA 12.00

KASZTELAŃ PAPOWO BISKUPIE
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GODZINA

DRUŻYNY
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CEL KONKURSU: Motywowanie mieszkańców
Gminy Chełmża do umieszczania emblematów
narodowych na terenie posesji.
UCZESTNICTWO:
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy
mieszkaniec gminy Chełmża, który w dniu 3
maja 2011 r. zawiesi na swoim domu lub mieszkaniu flagę Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest sfotografowanie flagi wywieszonej na swoim domu
lub mieszkaniu.
3. Bez względu na ilość wywieszonych flag – dom
lub mieszkanie może być zgłoszony do
konkursu tylko jeden raz!
4. Wykonane zdjęcie należy wydrukować i dostarczyć do organizatora (biuro CIK Gminy
Chełmża, Brąchnówko 18 lub Promocja UG w
Chełmży pok. 7, ul. Wodna 2 lub do bibliotek
gminnych na terenie Gminy Chełmża ( Głuchowo, Grzywna, Skąpe, Zelgno) wraz z wypełniona kartą zgłoszeniową, potwierdzającą udział w
konkursie i zgodę na przetwarzanie
danych w przypadku wylosowania nagrody - jakość zdjęcia nie będzie oceniana – ważne jest,
aby było widać flagę i dom na którym została
powieszona.
5. Zgłoszenia można składać w terminie od 4 do
20 maja 2011r.
6. Karty zgłoszeniowe i zdjęcia powinny być
trwale połączone np. zszywaczem lub wydrukowana jednej kartce papieru!
7. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody. Losowanie odbędzie się
publicznie, w dniu 25 maja 2011 o godz. 11.00 w
Urzędzie Gminy s.4
8. W skład komisji losującej zostaną powołani:
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Stowarzyszenia Budowy Kopca Ziemia
Polaków, Promocji UG oraz organizatora.
9. Odbiór nagród – osobiście po zakończeniu losowania do dnia 10 czerwca 2011 roku w UG w
Chełmży. W przypadku nie odebrania nagród we
wskazanym terminie, przechodzą na własność
organizatora (zostaną przeznaczone na kolejne
konkursy). www.gminachełmża.pl
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Mali sprzedawcy

Maluchy idą do szkoły
Od
początku
marca
dokładnie
do
6 kwietnia br. w szkołach
podstawowych w gminie trwały zapisy 6 letnich dzieci do oddziałów
przedszkolnych i klas pierwszych.

Maluchy z oddziału przedszkolnego w SP Zelgno.

Dzieci gminnego niepublicznego
„Małego Przedszkola” w Chełmży zostały zaproszone do odwiedzenia sklepu samoobsługowego
Netto. Dzięki uprzejmości kierownika sklepu
Grzegorza Pułaczewskiego miały niecodzienną okazję zwiedzania zaplecza, poszczególnych
działów handlowych oraz bycia kasjerem i obsługi kas, co było szczególną atrakcją.

Uczestniczyły w zabawach i konkursach, które
przygotowano specjalnie dla przedszkolaków.
Sklep samoobsługowy Netto jest również sponsorem wycieczki autokarowej dla dzieci przedszkola do Schroniska dla Zwierząt w Toruniu.
Dziękujemy za współpracę.
Grażyna Kwiatkowska

Łącznie do oddziałów przedszkolnych zapisane zostało 163 dzieci. Z kolei pierwsze
klasy liczyć będą w przyszłym roku szkolnym 89 dzieci, w tym 20 sześciolatków. Najbardziej liczne oddziały przedszkolne i klasy pierwszej powstaną w SP w Zelgnie.
K.O.

Egzaminy w szkołach

Uczniowie główkowali
Czy poddany analizie tekst jest anegdotą o konieczności uczenia się matematyki,
czy o ujawnianiu się matematycznego talentu,
ile lat miał Karol Gauss, czy w wierszu „Sum”
Jana Brzechwy lin przybył do suma, bo chciał
ośmieszyć znanego matematyka, czy nauczyć
się odejmować, kilka zadań z matematyki, opis
ilustracji ze znaczkiem pocztowym i napisanie
zaproszenia na wystawę dla dyrektora szkoły to
tylko niektóre zagadnienia jakie przyszło rozwiązywać tegorocznym szóstoklasistom.
Do sprawdzianu podsumowującego
naukę dzieci w szkołach podstawowych w naszej gminie przystąpiło łącznie 101 uczniów.
Na rozwiązanie zadań szóstoklasiści mięli godzinę . Tylko uczniowie z dysfunkcjami pisali
egzamin o pół godziny dłużej - 13 uczniów).
Maksymalnie można zdobyć na takim teście 40
punktów.
Podobnie „główkowało” w naszej gminie 151
uczniów w gimnazjach( 72 uczniów – gimnazjum w Pluskowęsach, 79 uczniów – gimnazjum
w Głuchowie) , ale już nad trudniejszymi zagadnieniami podczas egzaminu kończącego naukę
w gimnazjum. Absolwenci gimnazjum za chwilę będą kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Wśród gimnazjalistów są także
uczniowie, którzy do egzaminu gimnazjalnego
nie musieli w części przystępować…. zostali
zwolnieni. Są to dwie uczennice, które zostały

KURENDA

Uczniowie Gminazjum w Pluskowęsach
laureatkami wojewódzkich konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty i tym sposobem
otrzymały od razu maksymalny wynik egzaminu. Pogratulować możemy uczennicom: Zofii
Branickiej – laureatce konkursu wojewódzkiego z języka polskiego zwolnionej z części huma-

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

nistycznej egzaminu i Karolinie Krzemień jako
laureatce konkursu wojewódzkiego z biologii,
zwolnionej z części przyrodniczo-matematycznej egzaminu.
K.O.
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Samorządowy serwis informacyjny

MISTRZOSTWA GMINY
W TENISIE STOŁOWYM

ORLIK w GRZYWNIE ZAPRASZA

Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Chełmża na stałe wpisał się do harmonogramu imprez sportowych.
Tym razem miejscem zmagań tenisistów była
sala Szkoły Podstawowej w Kończewicach.
W kategorii kobiet wystąpiły trzy panie. Z kompletem zwycięstw zwyciężyła Ostrowska Edyta z
Kończewic przed Dominiką Cicha z Grzegorza i
Izabelą Dendesz także z Grzegorza.

W kategorii panów bezkonkurencyjny był wielokrotny triumfator tej imprezy ostatnimi czasy
najlepszy tenisista stołowy w naszej gminie Artur Brokopp z Kończewic. Drugie miejsce zajął
Koszela Michał z Grzegorza, trzeci był Majda
Mirosław z Dziemion.

03.05.2011 r.

Turniej Piłkarski
Samorządowców
z okazji 3 Maja

Boisko ORLIK
Grzywna

10.09.2011 r.

Turniej Piłkarski
Przedsiębiorców

Boisko ORLIK
Grzywna

ORGANIZATOR:
Animator Sportu
tel. kont.
603983309

KOLEJNE MEDALOWE ŻNIWA……
Po zakończeniu gminnych zmagań
siatkarskich przyszedł czas na koszykówkę.
Gminne zawody w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych wygrało Zelgno. W
kategorii gimnazja grano na remis. W kategorii
chłopców wygrały Pluskowęsy a mecz dziewcząt wygrało Głuchowo.
Po zawodach gminnych przyszedł czas na walkę o tytuły Mistrza Powiatu. Nasze apetyty na
złote medale były ogromne. Pisząc ten artykuł
mogę stwierdzić, że apetyt został zaspokojony.
Drużyna dziewcząt i chłopców z Zelgna zdobyła
podwójny tytuł Mistrza Powiatu Toruńskiego w
mini piłce koszykowej. Dziewczyny Gimnazjum
w Głuchowie zdobywając Mistrzostwo Powiatu obroniły zeszłoroczną mistrzowską koronę.
Chłopcy z Pluskowęs osłabieni brakiem swojego lidera - Mateusza Szeląga - musieli się zadowolić srebrem .
Po powiecie przyszedł czas na próbę pokonania

kolejnej przeszkody w zawodach wojewódzkich
. Dla dziewcząt z Zelgna i gimnazjalistek z Głuchowa przeszkoda okazała się w tym roku za
trudna. Duże serce i jeszcze większą wolę walki
pokazali chłopcy z Zelgna. Na bardzo gorącym
terenie Torunia ograli gospodarzy ćwierćfinału wojewódzkiego a następnie pojechali rozegrać półfinał wojewódzki do Włocławka.
Tam- w mieście koszykówki- sprawili wielką
niespodziankę, wygrywając turniej otrzymali przepustkę do wielkiego finału Województwa Kujawsko- Pomorskiego, w którym zagrają
cztery najlepsze zespoły ze szkół podstawowych.
Finalistami zostali : R.Ośmiałowski, M.Śmiałek,
K.Kowalski, K. Żywicki, P.Żywicki, Ł.Czyszek,
Ł.Pokorski, M.Wiercioch, P.Michalski, R.Pokorowski, J.Jędrzejewski, K.Kozłowski – trener
Marcin Rosiński.
Gratulacje i powodzenia w majowym finale w
Bydgoszczy !!!!

Zapowiedź gminnych imprez sportowych
VII Wielki Turniej Siatkówki
Plażowo- Rekreacyjnej

19.06.2011

Zalesie

Grand Prix Siatkówki na Plaży o 16-17 lipiec 2011 Grzywna(16.07.2011
Mistrzostwo Gminy Chełmża
wieczorny),
Zalesie (17.07.2011)
Piłkarskie Mistrzostwa Gminy
Chełmża

15 sierpień 2011

ORGANIZATOR:
Gminny Organizator Sportu
tel. 605 139 796

Kończewice

Walka z bezrobociem
Pozostałe miejsca zajęli: 4 miejsce i tytuł najmłodszego uczestnika otrzymał Patryk Chudziński (Kończewice), 5 miejsce Filip Klawiński(Nowa Chełmża), 6 miejsce Sebastian Ostrowski
(Kończewice), 7 miejsce Damian Pawłowski (Liznowo), 8 miejsce Zbigniew Pokorski (Dziemiony).
Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Sport gminny w najbliższym czasie „przenosi”
się na boiska piłkarskie, gdyż od maja ruszają
największe rozgrywki w ramach Gminnej Ligi
Piłki Nożnej.
Wszelkich informacji dotyczących sportu w
Gminie Chełmża udziela Marcin Sadowski pod
numerem telefonu 605139796.
Gminny Organizator Sportu
Marcin Sadowski

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka i wesołego
śmigusa dyngusa
życzy Mieszkańcom Gminy
Stowarzyszenie Homo homini

KURENDA

Pomysł na spółdzielnię socjalną
Od trzech miesięcy trwają prace nad
utworzeniem spółdzielni socjalnej, której od
początku inicjatorem był Pan Jacek Czarnecki
– Wójt Gminy Chełmża. Dzięki tej inicjatywie
mogą powstać nowe miejsca pracy.
Celem władz gminy jest między innymi walka z bezrobociem, zmniejszenie liczby
osób pobierających zasiłki i stworzenie takich
rozwiązań, które są korzystne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego
pojawił się pomysł, aby utworzyć wśród mieszkańców gminy grupę liczącą 5 osób chętnych
i zdeterminowanych, z dobrą wolą i chęcią do
pracy. W tym celu pracownicy Urzędu Gminy
uczestniczyli w koferencjach i szkoleniach w zakresie wspierania sektora ekonomii społecznej
oraz spółdzielni spocjalnych. Został opracowany Statut spółdzielni. Podjęte zostały również
kroki zarejestrowania spółdzielni w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Ponadto przygotowywany
jest wniosek o pozyskanie środków w ramach
Poddziałania 7.2.2 z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Spółdzielnia socjalna – jest to zrzeszeniem osób
w przeważającej liczbie zagrożonych wyklucze-
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niem społecznym, które wspólnie, w oparciu
o osobistą pracę, prowadzą przedsiębiorstwo i
realizują cele społecznej oraz zawodowej reintegracji. Spółdzielnia socjalna może pozyskać
wsparcie finansowe z funduszy Urzędu Pracy.
29 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy spotkały się
bezrobotne osoby, mieszkańcy gminy.
W spotkaniu uczestniczył personel GOPS-u oraz przedstawiciele Partnerstwa Ekonomii
Społecznej w Toruniu. W trakcie spotkania
przedstawiono możliwości wykorzystania wiedzy do utworzenia spółdzielczego podmiotu
gospodarczego. Ponadto zostały przedstawione
doświadczenia z działalności innych spółdzielni
socjalnych.
Włodarz gminy, Pan Jacek Czarnecki, wyraził
wolę wspierania wysiłków grupy spółdzielczej,
w konkretnym poszukiwaniu dróg wyjścia z
izolacji zawodowej i społecznej.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do spółdzielni socjalnej prosimy o kontakt z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmży tel.
56 6756019.
GOPS – Anna Bykowska
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Samorządowy serwis informacyjny
PAMIĘTAMY O ROCZNICACH

71. rocznica zbrodni katyńskiej
Po
sowieckiej
agresji na Polskę 17 września 1939 r. w niewoli sowieckiej znalazło się około
250 tys. polskich jeńców,
w tym ponad 10 tys. oficerów, którzy trafili do sieci obozów utworzonych
przez NKWD. Na początku października 1939
r. władze sowieckie zaczęły zwalniać część jeńców-szeregowców. W tym samym czasie podjęto decyzję o utworzeniu dwóch „obozów oficerskich” w Starobielsku i Kozielsku oraz obozu w
Ostaszkowie, przeznaczonego dla funkcjonariuszy policji, KOP i więziennictwa.
Pod koniec lutego 1940 r. w obozach tych więziono 6 192 policjantów i funkcjonariuszy tych
służb oraz 8 376 oficerów. Wśród uwięzionych
znajdowała się duża grupa oficerów rezerwy,
powołanych do wojska w chwili wybuchu wojny.
Większość z nich reprezentowała polską inteligencję: lekarzy, prawników, nauczycieli szkol-

nych i akademickich, inżynierów, literatów,
dziennikarzy, działaczy politycznych, urzędników państwowych i samorządowych, ziemian.
Obok nich w obozach znaleźli się również kapelani katoliccy, prawosławni, protestanccy oraz
wyznania mojżeszowego.
Decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymywanych
w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej
podjęło 5 marca 1940 r.

I. rocznica tragedii smoleńskiej
10 kwietnia 2011 r to pierwsza rocznica smoleńskiej tragedii. W katastrofie lotniczej
zginęło dziewięćdziesięciu sześciu wybitnych
przedstawicieli naszej Ojczyzny, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński i Jego Małżonka. Zginęli w drodze do Katynia, by uczcić w 70 rocznicę pomordowanych polskich oficerów przez
wojska radzieckie.
Na zawsze pozostaną w naszej pamięci……
K.O.

CIK Gminy Chełmża informuje
•

•

Z okazji Beatyfikacji Ojca Świętego Jana
Pawła II - 31 marca grupa mieszkańców
Gminy Chełmża wzięła udział w wyjeździe
do kina na film pt. „Jan Paweł II- szukałem
Was…”
Dzięki wyjazdowi do Górki Klasztornej(w dniu 9.04), grupa mieszkańców naszej
Gminy wzięła udział w Misterium Męki
Pańskiej.

•

Obiekt świetlicy wiejskiej w Bocieniu, który
został przygotowany do użytku mieszkańców w 2010 roku- zmienia swoje oblicze.
Od marca br. odbywają się tutaj spotkania
i próby dzieci i młodzieży przygotowujące
spektakl na Dzień Matki i Dzień Dziecka,
który odbędzie się 28 maja. Młodzi z Bocienia szkolą swoje umiejętności pod kierunkiem mieszkanki Bocienia -pani Anny
Lewandowskiej, która aktywnie włączyła się w przygotowanie programu artystycznego z tej okazji . A już
wkrótce do działalności kulturalnej
przyłączą się studenci wolontariusze
z programu Projektor- wolontariat
studencki, którzy w ramach zajęć
streetart zmienią wizualnie świetlicę.
Studenci wspólnie z młodzieżą zaprojektują i odmalują zewnętrzne ściany
świetlicy, tworząc ciekawy efekt artystyczny.
J.Błaszczyk

ZAPROSZENIE
z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II
NA KONCERT OKOLICZNOŚCIOWY
„Jan Paweł II
– pielgrzym globu i ludzkich serc”
03.05.2011 r. po Mszy Św. o godz. 11:00
– Kościół Parafialny pw. NMP w Kiełbasinie
Koncert w wykonaniu Międzyszkolnego
Chóru Gimnazjum
im.Jana Pawła II w Pluskowęsach i SP Zelgno.

Odwiedzili
Centrum Sztuki Współczesnej
Dnia 7 marca br. uczniowie klas
IVb i V pod opieką p.p.p. M.Pawlikowskiej, D.Woźniak i M. Zdrojewskiego wyjechali do Torunia .W programie była wizyta
w Centrum Sztuki Współczesnej i udział
w lekcji filmowej oraz lodowisko. Lekcja
w CSW poświęcona była różnym rodzajom animacji. Od Myszki Miki do Shreka.
Dzięki niej uczniowie poznali animację
komputerową, rysunkową, wycinankową,
plastelinową, lalkową, animację materiałów sypkich i fotoanimację. Ilustracją do
każdego rodzaju animacji był krótki film.
W ten sposób mogliśmy obejrzeć nominowaną w 2003r. do Oskara „Katedrę” Tomasza Bagińskiego, czarno-białą Myszkę Miki
W.Dysney’a z 1927r. równie zabawną jak
dzisiejsza kolorowa, czy filmik animowany
z plastelinkami wylepionymi przez dzieci.
Przy okazji ujawnił się nam początkujący
„filmowiec”- Olek Cieśliński, mający na
swym koncie pierwsze udane próby stworzenia własnych filmików techniką animacji
komputerowej. Ze szczegółami opowiadał
o swojej pracy, wprawiając w podziw panią
prowadzącą lekcję.
Mamy nadzieję, że twórczość
Olka pojawi się niebawem na naszej stronie
WWW.
Po zajęciach „dla duszy”, przyszła
kolej na „ coś dla ciała”. Na lodowisku niektórzy z uczniów po raz pierwszy stawiali
niepewne kroki, ale byli też śmigający po
lodzie niczym łyżwiarze szybcy. Po dwóch
godzinach , wzmocnieni gorącą czekoladą
serwowaną przez automat, zmęczeni, nieco
poturbowani,ale zadowoleni wróciliśmy do
szkoły.

M. Pawlikowska

KURENDA
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Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjazdach
Organizator wyjazdów: Wójt Gminy Chełmża
Informacje: CIK Gminy Chełmża , Brąchnówko 18; 56 637 71 29
Miejsce wyjazdu

Data

Koszt

Uczestnicy

Centrum Nauki
Kopernik
Warszawa

Koniec sierpnia
lub wrzesień 2011

60, 00 zł/ osoba
Bilet wstępu, autobus,
ubezpieczenie.

Młodzież w wieku
16- 25 lat

Inscenizacja Bitwy pod
Płowcami
Wojna polsko- krzyżacka
1327-1332
Płowce, powiat radziejowski

21.08.2011 (niedziela)

25,00 zł/osoba
Autobus, ubezpieczenie

Młodzież i dorośli

Przysiek- Festyn Barwy
lata, dary jesieni.

10.09.2011r.
(sobota)

13,00 zł/ osoba
Autobus, ubezpieczenie

Bez ograniczeń wiekowych

Targi regionów i produktów turystycznych
– Poznań

20.10.2011r.
(czwartek)

Koszt 60,00 zł/osoba
Autobus, bilet wstępu,
ubezpieczenie

Bez ograniczeń wiekowych

Festiwal sztuki i przedmiotów artystycznych
– Poznań

09.12.2011r.
(piątek)

Koszt 50,00 zł/osoba
Autobus, bilet wstępu,
ubezpieczenie

Bez ograniczeń wiekowych

ĆWICZ RAZEM Z NAMI
Czwartek – godz. 19.00 - 20.30
Sala sportowa Gimnazjum w Głuchowie
W programie spotkań:
aerobic, fitness, gimnastyka, gry zespołowe
wycieczki piesze
nornic walking,
rowerowe.
Okres w/w spotkań:
kwiecień – czerwiec.
Udział w spotkaniach
jest bezpłatny.
Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu
pn.” SPORT I REKREACJA DLA WSZYSTKICH - ZDROWIE DLA KAŻDEGO”
- Zachowaj trzeźwy umysł – finansowanego w
ramach Gminnego Programu
Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii.

Harmonogram wydarzeń samorządowych i imprez kulturalnych w Gminie Chełmża na rok 2011’
Termin

Nazwa wydarzenia, imprezy

Miejsce

Organizator

03.05.2011 r.

Koncert z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II

Kościół Parafialny pw. NMP w Kiełbasinie

Gmina Chełmża

07.05.2011 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka

Zelgno ( pastorówka)

Zarząd Gminny ZOSP

08.05.2011 r.

Odpust ku czci Bł. Juty

Sanktuarium w Bielczynach

Gmina Chełmża
CARITAS Grudziądz

19.05.2011 r.

Koncert poezji śpiewanej – Druga przestrzeń. Śladami Czesława Miłosza

Zelgno ( pastorówka)

Biblioteka Samorządowa
w Zelgnie

27.05.2011 r.

Gminna Majówka Seniorów

Pluskowęsy ( gimnazjum)

28.05.2011 r.

III Gminny Turniej KGW „Koła Gospodyń
Wiejskich na start”

Sławkowo
( szkoła podstawowa)

Gmina Chełmża

19.06.2011 r.

Piknik „Powitanie Lata”
Wielki Turniej Siatkówki Rekreacyjno Plażowej

Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w
Zalesiu

Gmina Chełmża

25.06.2011 r.

Noc Świętojańska

Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w
Zalesiu

Stowarzyszenie HORYZONT przy
Gimnazjum w Pluskowęsach

28.08.2011 r.

Potyczki sołeckie „Nasz Sołtys Najlepszy”
– I turniej sportowy dla Sołectw Gminy
Chełmża

Grzywna
( kompleks boisk sportowych)

Gmina Chełmża

04.09.2011 r.

Dożynki Gminne

Wskazane Sołectwo

Gmina Chełmża
Sołectwo - Organizator

wrzesień 2011 r.

Święto Latawca

Pluskowęsy

Stowarzyszenie HORYZONT przy
Gimnazjum w Pluskowęsach

30.10.2011 r.

Stypendia Gminne 2011’

Miejsce do ustalenia

Gmina Chełmża

13.11.2011 r.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Kończewice
Miejsce Pamięci Narodowej
SP Kończewice

Gmina Chełmża
Stowarzyszenia Budowy Kopca
„Ziemia Polaków”
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