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Gmina Chełmża

Spór o grunty trwa, a inwestycji jak brak to brak
Gmina Chełmża jest gminą na terenie której znajduje się znacząca ilość gruntów
Skarbu Państwa. Trudno już dzisiaj znaleźć w
kraju tak duże tereny pod działalność gospodarczą. Mowa o gruntach w miejscowościach
Dźwierzno ( ok. 600 ha) i Nowa Chełmża ( ok.
200 ha), które czekają na lokalizację inwestycji
o znaczeniu ponadlokalnym jak węzeł autostradowy Dźwierzno” i obwodnica Miasta Chełmża.
Jak długo ten proces potrwa, trudno to określić. Jednak wydłużający się czas na podjęcie
decyzji o ostatecznej lokalizacji wymienionych
inwestycji to przyczyna narastającego konfliktu
samorządu gminnego, Agencji Nieruchomości
Rolnych w Bydgoszczy i mieszkańców.
W tym celu w miesiącu maju odbyło
się specjalne posiedzenie Rady Gminy Chełmża,
na którym gościł Poseł RP Tomasze Lenz, Radny
Sejmiku Leszek Pluciński, Sołtysi i zainteresowani mieszkańcy. Podczas spotkania zapoznano
się dokładnie z problemem i dyskutowano nad
jego rozwiązaniem.
Zamierzenia Gminy Chełmża w kierunku zagospodarowania wspomnianych gruntów mijają się z polityką ANR.

Agencja Nieruchomości Rolnych jest instytucją
zarządzającą gruntami Skarbu Państwa, która
na dzień dzisiejszy podjęła kroki w kierunku
przygotowania wymienionych państwowych
gruntów do sprzedaży. Ich sprzedaż skutkować

będzie w przyszłości wzrostem wartości inwestycji wynikającym z konieczności wykupienia
gruntów.
Z kolei władze samorządowe Gminy
uważają, że grunty te w pierwszej kolejności
powinny zostać wykorzystane pod inwestycje o
charakterze ponadlokalnym, a dopiero później
powinny zapaść decyzje o ich zbyciu prywatnym dzierżawcom. W kwestii spornej Gminy a
ANR pozostają jeszcze inne grunty, już o znacznie mniejszej powierzchni. Są to grunty w miejscowości Skąpe, Mirakowo i Zalesie.
Konsekwencją nieporozumienia są
ostatnie wnioski ANR do Wójta Gminy w
sprawie wydania zaświadczeń o przeznaczeniu
w planie zagospodarowania przestrzennego
wspomnianych miejscowości na wyżej wymienione tereny. Wnioski takie gmina wydaje celem
przedłożenia ich w biurze notarialnym celem
ich sprzedaży.
Gmina od lat monituje o wstrzymanie sprzedaży gruntów, na których będą lokalizowane inwestycje. „-Konflikt w gminie rozwiążemy, kiedy
będzie decyzja lokalizacyjna inwestycji, bo brak
decyzji jest największym złem”- mówił podczas spotkania Wójt Jacek Czarnecki. Poprzez
obecnego Posła RP Tomasza Lenza, Wójt apelował do parlamentarzystów o rozstrzygnięcie
powyższych tematów. ”– Przejdźmy procedurę,
zabezpieczmy grunty pod inwestycje, wówczas
i dzierżawcy będą mogli nabyć grunty” – mówił
dalej Wójt.
Przebieg obwodnicy powoduje także
konflikt Miasto-Gmina. Obwodnica ma odciążyć miasto od nadmiernego ruchu samochodów
ciężarowych obecnie przez nie przejeżdżających.
„- Obwodnica nie jest zadaniem Gminy, ale
gmina widziała ten problem i uważała, że nie
zwrócenie na niego uwagi będzie wielkim zaniechaniem” – powiedział Wójt Czarnecki.
Dzisiaj nikt nie jest w stanie określić,
za jaki czas skończy się procedura wyznaczania
przebiegu obwodnicy.
„-Ta procedura jest nieprzewidywalna . Spośród
czterech wariantów wytypowane zostaną dwa,
które przedłożone będą następnie Wojewodzie.
Proponowane warianty mogą zostać oprotestowane. Dlatego wszystko zależy od tego, czy uda
się znaleźć kompromis” – próbował tłumaczyć
zniecierpliwionym mieszkańcom Gminy Radny
Sejmiku Leszek Pluciński.
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Obchody odpustowe

Pielgrzymowali do Bł. Juty
Bielczyny to miejscowość w gminie,
którą tradycyjnie co roku w trzecią niedzielę
maja odwiedzają pielgrzymi, którzy przybywają
tutaj do Sanktuarium Bł. Juty na obchody odpustowe ku czci Błogosławionej.
Dokładnie 20 maja 1984 biskup chełmiński Marian Przykucki ogłosił bł. Jutę patronką dzieł miłosierdzia diecezji chełmińskiej oraz wyznaczył
odpust ku jej czci. W tym samym dniu dokonał
poświęcenia nowej kaplicy w Bielczynach, której
prezbiterium stanowi dawna kaplica z 1937 roku.
Bł. Juta patronuje Miastu Chełmży i Grudziądzkiemu Centrum „Caritas”.

str. 9
Mieszkańcy świętowali

BIAŁO – CZERWONE
OBCHODY
Marsz patriotyczny młodzieży do
Miejsca Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach, koncert i
wspomnienie o Janie Pawle II pn. ”Jan Paweł II – pielgrzym globu i ludzkich serc” w
kościele parafialnym w Kiełbasinie, mecz
piłkarski samorządowców z okazji 3 Maja
na ORLIKU w Grzywnie, konkurs gminny
na biało – czerwone balkony – to inicjatywy
i wydarzenia, które uczciły w gminie tegoroczne obchody Dnia Flagi, 220 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja i ważne dla
Polski i całego świata majowe wydarzenie
beatyfikację Jana Pawła II.
K.O.

Samorządowy serwis informacyjny
Zmiany kadrowe w PSP

JRG w Chełmży z nowym dowódcą
Karierę zawodową związaną z pracą
w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczynał
od strażaka ochotnika w drużynie młodzieżowej OSP w Zbójnie. W roku 1980 wygrał
wojewódzki konkurs wiedzy pożarniczej.
Następnie ukończył kurs dla naczelników
OSP, ale mimo to koniecznie chciał zostać
strażakiem zawodowym, Dzięki własnemu
uporowi do dzisiaj przeszedł wszystkie szczeble w PSP.
Tak swoje początki w szeregach
straży od druha ochotnika do zawodowca
wspomina Wojciech Wojciechowski, którego 15 kwietnia br. Miejski Komendant PSP
w Toruniu mianował dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chełmży.
W chełmżyńskiej JRG jest szefem dla 35 strażaków, którzy spieszą pomocą w sytuacjach
zagrażających życiu i mieniu mieszkańcom
trzech gmin: miasta i gminy Chełmża i gminy Łubianka.
Nowy Dowódca JRG st. asp. Wojciech Wojciechowski służbę zawodową w
PSP rozpoczął w 1984 r jako kierowca w
Zakładowej i Zawodowej Straży Pożarnej w
STOMILU Grudziądz. Następnie w 1989r.
służbowo został przeniesiony do Torunia
do Jednostki PSP Nr 2 na Podgórzu. Tutaj
przeszedł pracę na wszystkich stanowiskach
strażackich i ukończył Szkołę Chorążych

Pożarnictwa. W 1991 r po
ukończeniu wspomnianej
szkoły obejmuje funkcję
dowódcy zmiany w tej jednostce i pełni ją do końca maja 1997 r. Następnie
mianowany zostaje na Z-cę
Dowódcy JRG w Chełmży.
W tym czasie w dalszym
ciągu zdobywa wykształcenie: kończy 5-letnie
studia na Uniwersytecie
K. Wielkiego i studia podyplomowe. W dniu 8 maja
br. odebrał srebrny medal
za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta RP.
Praca w PSP to służba, ale i ciągłe
doskonalenie swoich umiejętności sprawnościowych i zdobywanie wiedzy zawodowej. Dwa razy do roku strażacy przechodzą
między innymi testy sprawności fizycznej i
testy w komorze dymowej. Wiedza, wysoka
sprawność fizyczna i szybka interwencja w
sytuacjach, które mogą zagrażać ludzkiemu
życiu i mieniu pozwalają dostrzec strażaków
zmagania i osiągnięcia nie tylko przez ich
przełożonych, ale i lokalne władze samorządowe.
Podczas tegorocznych obchodów

SAMORZĄD GMINNY

dzie czasu pracy. Warunki w jakich strażacy
pracują i przebywają muszą spełniać określone standardy. W chwili obecnej warunki
lokalowe i zaplecze techniczne jednostki ratowniczo-gaśniczej wymagają poprawy i modernizacji istniejącego stanu. Mamy nadzieję,
że znajdą się i na to niezbędne środki finansowe.

Pomagamy strażakom
Oni pomagają nam, a my także musimy i chcemy im pomóc. Zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom to jedno z najważniejszych zadań samorządu. Gmina realizuje
je poprzez wspieranie zajmujących się tym
służb, w tym Państwowej Straży Pożarnej.
Straż pożarna jest instytucją o najwyższym
stopniu zaufania społecznego. W badaniach
opinii publicznej, strażacy są oceniani pozytywnie przez około 90 procent Polaków. Strażacy są zawsze gotowi jako pierwsi nieść pomoc potrzebującym. Zawsze są gotowi dzielić
się sobą, dzielić się swym czasem, by stawać w
obronie życia i dobytku innych, zagrożonych
w potrzebie, zagrożonych w wypadkach drogowych, pożogach, powodziach czy innych
kataklizmach.
W tym roku JRG Państwowej Straży
Pożarnej w Chełmży otrzymała od samorządu Gminy Chełmża dofinansowanie w kwocie
10 tysięcy złotych, które zostało przeznaczone na remont pomieszczenia kuchennego na
potrzeby pracowników jednostki. Dodatkowo
brygada budowlana przy UG wykonała prace remontowe pomieszczenia. Każdego dnia
siedmiu strażaków tutejszej jednostki pełni
24- godzinną służbę w zmianowym rozkła-

Dnia Strażaka pracę strażaków – zawodowców z JRG w Chełmży docenił oprócz Starosty Powiatu, Burmistrza Miasta Chełmża
również Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Strażak Sebastian Komorowski podczas miejskich obchodów Dnia Strażaka w
Toruniu za swoją postawę, odebrał od Wójta
Jacka Czarneckiego list gratulacyjny i upominek ufundowany przez samorząd gminny.
Nie będąc na służbie, pospieszył z pomocą
ofiarom wypadku drogowego na trasie nr 1,
na odcinku przebiegającym przez gminę.
K.O.

Kalendarz gminny
– najbliższe terminy
27.05. – Zjazd Gminny Delegatów OSP – UG Chełmża,
godz. 10.00
27.05. – Gminna Majówka Seniorów – SP Sławkowo, godz.
14.00
28.05. – Festiwal Produktu Lokalnego „Ziemi
Gotyku” i III Gminny Turniej KGW – SP Sławkowo, godz.12.00
29.05. – Uroczystość odpustowa i okolicznościowe spotkanie „W trosce o małą ojczyznę”, Kościół
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych Nawrze, godz.12.00
19.06. – Piknik „Powitanie Lata” – Wielki Turniej Siatkówki Rekreacyjno – Plażowej – Zalesie,
ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy, godz.
9.30.

Sportowa SP Grzywna

K.O.

Szkoła Podstawowa w Grzywnie zajęła III miejsce w Powiatowym Rankingu Szkół
Podstawowych sezonu sportowego 2010/2011.
W dniu 19 maja br. w Starostwie powiatowym
miało miejsce podsumowanie sezonu sportowego i wręczenie przez Starostę listów gratulacyjnych i nagród.
K.O.

KURENDA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

str. 2

Samorządowy serwis informacyjny
Ogólnokrajowy Zjazd Związku Gmin Wiejskich

Sprawy komunalne

Przedstawiciele gmin na obradach
W kwietnia br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich
RP. Ważność spotkania podkreśla obecność
ponad 320 samorządowców z 270 gmin oraz
wielu znakomitych gości. Gminę Chełmża
podczas Zgromadzenia reprezentowali Wójt
Jacek Czarnecki i Przewodniczący RG Janusz
Iwański.
W trakcie zgromadzenia, na kolejną 4-letnią
kadencję wybrano Przewodniczącego, Zarząd
i Komisję Rewizyjną Związku. Zgromadzenie
Ogólne na Przewodniczącego Związku Gmin
Wiejskich RP wybrało Mariusza Poznańskiego
- Wójta Gminy Czerwonak. Jak sam Przewodniczący przyznał, przewodniczenie Związkowi to
ciężka praca, ale jest człowiekiem pracy i jest do
dyspozycji gmin.
Ponownie w Zarządzie ZGW RP Powiat Toruński ma dwóch przedstawicieli – Jerzego Zająkałę
– Wójta Łubianki, który jest jednocześnie przedstawicielem Związku w Komitecie Regionów
w Brukseli oraz Marka Olszewskiego - Wójta
Lubicza, który już od szeregu lat jest ekspertem
do spraw oświatowych. Z kolei pięcioosobowej
Komisji Rewizyjnej w najbliższej kadencji przewodniczyć będzie Wójt Gminy Chełmża Czarnecki Jacek. „- Wybór Jacka Czarneckiego na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, to efekt
jego aktywności i zaangażowania w pracach
Związku i na rzecz integracji i rozwoju samorządu gminnego w Polsce . Jest to sukces Wójta i
Gminy Chełmża , którą Wójt reprezentuje wśród
samorządów zrzeszonych w Związku. Serdeczne
gratulacje” – podsumował wybór obecny na
Zgromadzeniu Janusz Iwański Przewodniczący
RG Chełmża.
Dyskusję zgromadzenia zdominowały sprawy
finansów samorządowych oraz oświaty. Uczestnicy XXV Zgromadzenia wyrażali oburzenie
zaskakującymi działaniami Ministra Finansów,
który by ograniczyć dług publiczny wydał w
końcu minionego 2010 roku restrykcyjne rozporządzenie , które wpędziło gminy inwestujące, a więc szeroko wykorzystujące środki unijne
w zadłużenie ponad 60% . „-Działania Ministra
uznano za działania hamujące rozwój , za swoisty kaganiec inwestycyjny i sabotaż ,ponieważ
w trakcie ustalenia budżetu nie zmienia się reguł
, które mają na niego wpływ. Dodam , że kontro-

wersyjne rozporządzenie MF datowane jest na
grudzień 2010r , a budżet Gminy Chełmża na
2011r został uchwalony przed tym terminem” –
uzupełnia Przewodniczący RG Janusz Iwański.
W związku z powyższym członkowie Zgromadzenia zaapelowali do Premiera RP o cofnięcie rozporządzenia , a brak reakcji szefa rządu
oznaczać będzie oddanie sprawy do Trybunału
Konstytucyjnego , bo działanie MF uznano za
niekonstytucyjne.
W podsumowującym wystąpieniu Mariusza

Referat Gospodarki
Komunalnej informuje
Uprzejmie prosimy o nie wyrzucanie kamieni
zbieranych z pól na pobocza dróg gminnych. Leżące kamienie powodują szybsze zużywanie się
noży oraz trwałe uszkodzenia zarówno kosiarek
rotacyjnych jak i w skrajnych przypadkach także
ciagnika podczas wykaszania poboczy dróg.
Trwają prace przy wykorzystaniu funduszu sołeckiego. Zostało zakupione nowe wyposażenie świetlic wiejskich m.in. w Mirakowie,
Głuchowie, Grzywnie. W miejscowości Strużal
została odnowiona kapliczka.
Mariusz Gumiński
INWESTYCJE GMINNE

SIEĆ KANALIZACYJNA
W BUDOWIE
W kwietniu br. firma Wimar Sp. z o.o.
przystąpiła do wykonania inwestycji gminnej,
która obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej
Chełmża, Nowa Chełmża – Pluskowęsy, rozbudowę sieci wodociągowej Pluskowęsy – Nowa
Chełmża oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kończewicach. Wspomniane roboty w
wymienionych miejscowościach jak Chełmża –
Nowa Chełmża – Pluskowęsy zostaną wykonane
jeszcze w tym roku do 20 września. Z kolei część
inwestycji obejmująca Kończewice wykonawca
jest zobowiązany zrealizować w 2012 r.
Łączny koszt inwestycji wyniesie 2.500.000,00 zł.

Na zdj.: Od lewej Wójt Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki jednocześnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku i Przewodniczący ZGW
RP Mariusz Poznański.
Poznańskiego można było usłyszeć , że te gminy,
które w latach ubiegłych mocno się zadłużyły i
zainwestowały , dobrze na tym wyszły, bo teraz
wskaźniki ograniczające dług publiczny w kolejnych latach 2012-2015 uniemożliwiają zaciąganie kredytów i inwestowanie , w tym korzystanie
z funduszy unijnych.
K.O.

Inspektorat Weterynarii informuje
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przypomina wszystkim hodowcom przeżuwaczy o
obowiązku wynikającym z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. 213. poz. 1342 z 2008r.), który mówi o konieczności natychmiastowego powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia
bydła, owiec lub kóz. Zgłoszenia o padnięciu przeżuwaczy na terenie powiatu toruńskiego należy
dokonać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu :
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu
ul. A. Antczaka 39/41
87-100 Toruń
godz. urzędowania pon , śr - pt 7,30 - 15,30; wt 8,00-16,00
tel. (56) 655 30 30, (56) 659 85 32.
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b (przepisy karne): kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz- podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
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Referat PIR

Podziękowanie
W imieniu Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Chełmży serdecznie dziękujemy
Panu Wójtowi
za wsparcie finansowe, udzielone nam w związku z obchodami Światowego Dnia Inwalidy,
połączonymi z jubileuszem 40 - lecia powstania
Związku, które miały miejsce dnia 16.05.br. w
Chełmżyńskim Ośrodku Kultury.
Przewodniczący
PZERiI
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Sprawy obywatelskie

W hołdzie
Papieżowi Janowi Pawłowi II

KOŚCIÓŁ W KIEŁBASINIE

Zaśpiewali Janowi Pawłowi II

Koncertu i literackiego wspomnienia o Janie Pawle II pn. ”Jan Paweł II – pielgrzym globu i ludzkich serc” przygotowanych
przez młodzież Gimnazjum w Pluskowęsach i
SP w Zelgnie wysłuchali mieszkańcy gminy w
kościele parafialnym pw. NMP w Kiełbasinie.
Tym wydarzeniem uczciliśmy beatyfikację Jana
Pawła II, który pierwszego maja br. ogłoszony
został Błogosławionym.
Wiersze, monologi, wspomnienia przeplatane
przepięknymi pieśniami w wykonaniu chóru
pod kierunkiem państwa Teresy i Marka Pużanowskich uświetniły ważny dla nas Polaków
fakt, iż Jan Paweł II został ogłoszony świętym.
Nad całym programem uroczystości czuwała
pani Elżbieta Piotrewicz – nauczyciel z gimnazjum w Pluskowęsach. W tej doniosłej uroczystości nie mogło zabraknąć ulubionej pieśni
naszego papieża „Barki”. Po pięknych i wzruszających pieśniach zaśpiewanych przez chór
rozległy się gromkie brawa. Wśród uczestników

tego wydarzenia była radość, były emocje, ale
nie zabrakło też wzruszeń i łez.

Wspomnijmy jeszcze raz …
•

•

•

Uroczystość wyniesienia Świętego na ołtarze przypadła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez papieża
Polaka.
Ojciec Święty w trakcie swojego pontyfikatu nasz region odwiedzał dwukrotnie : 6 i
7 czerwca 1991 roku był we Włocławku, 7
czerwca 1999 roku przybył z pielgrzymką
do Bydgoszczy i Torunia. Na pamiątkę tych
wydarzeń, co roku 7 czerwca obchodzone
jest Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Od 2006 r imię Papieża Jana Pawła II patronuje Gimnazjum w Pluskowęsach.
K.O.

Ojcze , Święty, Błogosławiony,
Jesteś przez nas tutaj
Wiernych, zawsze uwielbiony.
Byłeś Pasterzem przez wiele lat,
Aż zabrał Ciebie wielki świat,
Więc szedłeś Pielgrzymie
Przez naszą piękną ziemię,
Niosłeś tu radość, spokój
I w swojej białej szacie
Dawałeś ludziom pokój.
Pokój tak potrzebny,
Przez dzieci wymarzony,
Przez matki wymodlony.
Kochałeś nas wszystkich ogromnie,
Modlitwą i troską wspierałeś
Szeptałeś ją nawet wtedy,
Gdy przyszła śmierć i umierałeś,
Głosiłeś całemu światu
Przesłanie swoje z żarem,
By człowiek, człowiekowi był bratem,
A życie wspaniałym darem.

Alicja Glaszka, Nawra
Młodzi koncertują

„Młoda Chełmża”
i „MIX-BAND” w Operze Nova
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia ze
sceny w Operze Nova popłynęły dźwięki znanych
polskich i nie tylko przebojów, które można było
usłyszeć w wykonaniu chóru „Młoda Chełmża” i
„MIX-BAND”. Wśród młodych artystów chóru
była także młodzież z naszej Gminy. Zaśpiewane przeboje widownia nagrodziła gromkimi
brawami.
Profesjonalne nagłośnienie koncertu przez akustyków opery pozwoliło na uzyskanie wręcz studyjnego brzmienia.
CHÓR „MŁODA CHEŁMŻA” wystąpił pod kierunkiem Teresy i Marka Pużanowskich.
K.O.

Dzień Bibliotekarza

Życzenia dla pracowników
Z pracownikami gminnych bibliotek z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarza
spotkał się Wójt Gminy Jacek Czarnecki, który w imieniu własnym i Przewodniczącego
RG złożył paniom bibliotekarkom życzenia
osobistej i zawodowej pomyślności, sukcesów oraz powodzenia w realizacji wszelkich
zamierzeń skierowanych do mieszkańców
Gminy. Spotkanie stało się również okazją do
dyskusji nad przyszłością tych instytucji kultury
w gminie.
Dzisiaj pracownicy bibliotek dbają
już nie tylko i wyłącznie o rozwój czytelnictwa w Gminie Chełmża, ale również inicjują
przedsięwzięcia kulturalne w codziennym życiu
mieszkańców. Każda z bibliotek stwarza mieszkańcom dostęp do bezpłatnego internetu.
Mieszkańców gminy obsługuje Biblioteka Samorządowa w Zelgnie z trzema Filiami: w Głuchowie, Grzywnie i Skąpem. W miesiącu maju
Biblioteka Samorządowa zakwalifikowały się do
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ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek. W
programie wezmą udział
jeszcze trzy inne biblioteki
samorządowe partnerskie
z gmin: Łysomice, Łubianka i Skępe.
Co nasze biblioteki zyskają
udziałem we wspomnianym programie? Panie
bibliotekarki przejdą cykl
szkoleń zawodowych doskonalących ich warsztat
pracy, a biblioteka w Zelgnie otrzyma bezpłatnie
nowy sprzęt komputerowy.
Życzmy Paniom Bibliotekarkom dużo uśmiechu i
pomysłów w pracy z czytelnikami !!!
K.O.
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Sprawy obywatelskie
POWIAT TORUŃSKI

ROWEROWI MISTRZOWIE
POWIATU
15 kwietnia w Zespole Szkół w Górsku odbył się etap powiatowy XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w
Ruchu Drogowym.
Gminę Chełmża reprezentowała drużyna
uczniów klas drugich Gimnazjum w Pluskowęsach w składzie: Bartosz Kajl, Bartosz Szprenglewski, Kamil Kolasa, którzy wygrali i zapewnili sobie udział w etapie okręgowym konkursu
w Grudziądzu. Ponadto Bartosz Kajl otrzymał
nagrodę za najlepszy , bezbłędny przejazd rowerem toru przeszkód.

Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych
europejskich instytucji ukazujących związek nauki z codziennością.
Nauka i kultura razem.
To interaktywne miejsce eksperymentów i obserwacji
naukowych połączonych z zabawą i rozrywką.

WARSZAWA, 10.08.2011r.
ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ Z GMINY CHEŁMŻA
DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE do
Centrum Nauki Kopernik
Koszt wyjazdu wynosi 60,00 zł/osoba. Kwota obejmuje bilet wstępu,
przejazd autokarem, ubezpieczenie(uczestników), obiad.

Wyjazd jest współfinansowany przez
Wójta Gminy Chełmża.
Jakie atrakcje czekają na uczestników wyjazdu w Centrum ?
Ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach oraz Teatr Robotyczny, Park
Odkrywców i planetarium, zaawansowane technologie i multimedia. Uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytania, jakie są możliwości ludzkiego organizmu ? Czy można
wpływać na otaczający świat? Czy wygodniej leży się na piłkach, czy na gwoździach?
Beata Niedziałkowska

Chopinada

Informacje i zapisy: CIK Gminy Chełmża, tel. 56 637 71 29;
e-mail: cik@gminachelmza.pl

W Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu odbył się
finał drugiego Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Muzyka wierszem malowana”. Nagrody dla finalistów konkursu
ufundowali jego współorganizatorzy - Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz Urząd
Gminy Lubicz. Wyróżnienie otrzymała
praca plastyczna uczennicy klasy pierwszej
Gimnazjum w Pluskowęsach Klaudii Olejniczak.

Diecezjalny Konkurs Plastyczny
Uczniowie Gimnazjum w Pluskowęsach brali
udział w V DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem: „WE WSPÓLNOCIE Z BOGIEM I LUDŹMI”. Organizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Toruniu oraz
Zespół Szkół nr 1 w Toruniu.
Nagrody z rąk księdza Biskupa Józefa Szamockiego odebrali za zajęcie
II miejsca- Karol Śliwiński
III miejsca- Lena Przybyszewska
Wyróżnienia- Martyna Kazaniecka

Beata Niedziałkowska
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Sprawy obywatelskie
Inicjatywy lokalne

OBCHODY NARODOWE

W szacunku i umiłowaniu dla Ojczyzny
Tegoroczne majowe biało - czerwone
obchody: 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Święto Flagi w sposób szczególny
uczcili młodzi mieszkańcy Gminy. Do Miejsca
Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków”
w Kończewicach przybyli w patriotycznym
marszu uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Ks L. Poeplau w Kończewicach i Gimnazjum
w Głuchowie. Udział w tym wydarzeniu wzięli
również Członkowie Stowarzyszenia Budowy
Kopca „Ziemia Polaków”.

Chwila zadumy w tym
miejscu była również
wstępem do światowego wydarzenia w dniu
1 maja br. - Beatyfikacji Jana Pawła II. Przy
pamiątkowej
tablicy
odsłoniętej i poświęconej Janowi Pawłowi II
i krzyżu znajdującym
się na terenie tutejszego Miejsca Pamięci
Narodowej uczniowie
złożyli kwiaty i zapalili znicze. Podobnie
kwiaty złożone zostały
przez uczniów Gimnazjum w Głuchowie
pod Murem Pamięci.
Wszyscy wspólnie odśpiewali hymn państwowy i pokłonili się bohaterom walczącym o naszą
niepodległość. Ten skrawek ziemi w tym dniu
przyjął widoczne barwy biało – czerwone, a to
dzięki chorągiewkom jakie dzieci i młodzież ze
sobą przynieśli i biało- czerwonym czapeczkom

symbolizującym te ważne dla każdego Polaka i
mieszkańca Gminy majowe wydarzenia.
Miejsce Pamięci Narodowej w Kończewicach
jest miejscem – symbolem oddającym szacunek
Ojczyźnie, czci wszystkich, którzy w walce o jej
niepodległość poświęcili lub oddali swoje życie.
To wyjątkowe miejsce na mapie Gminy to także symbol pielęgnowania narodowej tradycji,
kultury czy języka wśród młodego pokolenia
mieszkańców miasta i Gminy Chełmża. Założyciele Stowarzyszenia tkwią głęboko w przekonaniu, że w przyszłości
symbolem tego miejsca
stanie się prawdziwy,
usypany Kopiec „Ziemia Polaków’.
Do tej pory w tym
miejscu członkowie –
społecznicy Stowarzyszenia Budowy Kopca
Ziemia Polaków doprowadzili do ustawienia
krzyża i pamiątkowej
tablicy
poświęconej
Wielkiemu Polakowi
Janowi Pawłowi II. Tutaj wybudowany został
również Mur Pamięci,
w którym gromadzone
są w specjalnych wo-

Festyn sołecki
Dnia 02.05.br w Nawrze odbył się festyn. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych
mimo, że pogoda splatała psikusa i było zimno.
Mimo to, przybyło na festyn dużo młodzieży,
która pieknie się bawiła. Dziękuję wszystkim
osobom, które pomogły, aby ta impreza mogła
się odbyć i była udaną.
Glaszka Alicja
Sołtys Nawry

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W ZELGNIE
W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury
odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski,poświęcony twórczości Czesława Miłosza organizowany przez Powiatowa i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Chełmży i Biblioteki Publiczne powiatu toruńskiego.
Bibliotekę w Zelgnie reprezentowały uczennice
gimnazjum w Pluskowęsach, które czynnie biorą
udział w zajęciach koła teatralnego prowadzonego przez Panią Renatę Szymecką.

Zaprezentowały się; Anita Kujawska, Martyna
Szymańska oraz Martyna Joachmiak. Konkurencja była bardzo duża i poziom bardzo wysoki
reczkach i urnach ziemie z wielu ważnych dla mimo to Martyna Szymańska zdobyła II miejsce
Polaków miejsc walk i chwały. Gromadzone w a Anita i Martyna zostały wyróżnione:)
ten sposób ziemie kiedyś w przyszłości stanowić
Jola Pawełczyk
będą część ziemi, z której zbudowany zostanie
Kopiec „Ziemia Polaków”.
(K.O)

Roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 5-letnich
Czytelnicy kwietnia
Grzywna: Natalia Pawella
Głuchowo: Ewa Nowak-Wiśniewska
Skąpe: Rafał Dziarnecki
Zelgno: Natalia Dębska
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Przypominamy, że od roku szkolnego 2011/2012 istnieje obowiązek odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5-letnie. W związku z tym
rodzice dzieci urodzonych w 2006 r., którzy nie zgłosili ich podczas trwających
w szkołach zapisów do oddziałów przedszkolnych proszeni są o niezwłoczne dopełnienie powyższego obowiązku.
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Świętego Floriana
ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Co roku 4 maja przypadają obchody Świętego Floriana – patrona ochotniczych
i zawodowych służb strażackich. Tym razem
Obchody Dnia Strażaka w naszej gminie druhowie obchodzili 7 maja w m. Zelgno. Uroczystość zainaugurowała msza św. w pobliskim
Kościele Parafialnym w Dźwierznie w intencji
za pomyślną służbę druhów – ochotników. Następnie po mszy wszyscy druhowie spotkali się
na wspólnej uroczystości i festynie z gospodarzem gminy Wójtem Jackiem Czarneckim,
przedstawicielami samorządu gminnego i przybyłymi gośćmi na terenie Centrum Tradycji i
Kultury w Zelgnie. Władze PSP reprezentowali
Zastępca Komendanta Miejskiego Sławomir
Kamiński i Dowódca JRG PSP w Chełmży Wojciech Wojciechowski, a szczebel Powiatu Komendant Powiatowy Wiesław Bachan.
W naszej gminie obecnie funkcjonuje osiem jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w miejscowościach: Skąpe, Zelgno,
Grzegorz, Świętosław, Szerokopas, Kuczwały,
Kończewice ( Zakładowa OSP), Zajączkowo.
Takie coroczne spotkanie w obecności całej
braci strażackiej jest okazją do podsumowań
jej dokonań i podziękowań za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej .
Strażacy przy takich okazjach nie zapominają
również o zmarłych kolegach, zasłużonych w
swoich szeregach. Kwiaty w tym dniu strażacy
złożyli na grobie długoletniego Naczelnika OSP
w Zelgnie śp. Henryka Nowackiego.
Miniony rok i początek obecnego
roku, był czasem kiedy strażacy z naszej gminy zmagali się z organizacją pomocy rodzinom
poszkodowanym przez powódź i podtopienia.
Poza tym realizowali zadania określone sta-

Strażak to zawód i powołanie

tutem organizacji. Tym razem podziękowanie
Wójta Gminy Chełmża „za trudną i odpowiedzialną powinność wobec społeczeństwa
Gminy Chełmża, za pomoc niesioną poszkodowanym mieszkańcom, podczas działalności
ratowniczej stanowiącej wzór obywatelskiej
postawy” otrzymały cztery jednostki: OSP
Kuczwały, OSP Skąpe, OSP Szerokopas i OSP
Grzegorz. O wyróżnienie OSP Kuczwały wnioskował sam Dowódca JRG w Chełmży Wojciech Wojciechowski.
Strażacy ochotnicy w minionym roku
wzięli udział w organizacji i załadunku pomocy
rzeczowej z gminy dla mieszkańców zalanego sołectwa Troszyn Polski w Gminie Gąbin.
Dodatkowo jednostka OSP z Kuczwał współpracowała także z jednostkami PSP powiatu
toruńskiego przy działaniach operacyjnych

przy budowie wałów przeciwpowodziowych na
terenie miasta Torunia. Poza tym druhowie ze
wspomnianej jednostki wzięli udział w wielogodzinnej pracy przy układaniu wału zabezpieczającego na terenie miejscowości Mirakowo
podczas tegorocznych zimowo-wiosennych
podtopień. Pozostałe jednostki ze Skąpego, Szerokopasu i Grzegorza uczestniczyły podobnie w
tegorocznej akcji przeciw podtopieniowej jaka
prowadzona była w tym czasie na terenie gminy.
Wspomniane podziękowania druhowie odebrali z rąk Wójta Jacka Czarneckiego.
Tradycyjne z okazji obchodów Dnia Strażaka
gospodarze uroczystości zadbali o festyn strażacki i wspólny poczęstunek.
(K.O.)

OSP naprzeciw młodzieży

Konkurs z nagrodami
Dokładnie w dzień swojego święta 4 maja, panowie druhowie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Franciszek Piróg
i Wiceprezes Kazimierz Gębski odwiedzili
w gminie cztery szkoły: w Zelgnie, Pluskowęsach, Sławkowie i Kończewicach.
Powodem tej niecodziennej wizyty było
wręczenie nagród, laureatom tegorocznego
Konkursu Plastycznego „Strażacki trud” w
ramach Ogólnopolskiego Konkursu „ Młodzież zapobiega pożarom”.
Przedstawiciele Gminnego Zarządu ZOSP
mięli okazję spotkać się z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Szkoły bardzo ciepło i gościnnie przyjęły Strażaków, którym
w tym dniu życzono wiele dobrego w tej
szlachetnej służbie na rzecz drugiego człowieka.
Dla druhów ta wizyta nie pozostaje bez znaczenia, ponieważ cały czas jest
miejsce w szeregach gminnych OSP dla
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młodzieży, która
przystępując do
tych organizacji
ma
możliwość
zrzeszania
się
w Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze. OSP to także
doskonała alternatywa dla młodych
ludzi do rozwijania swoich pasji,
zainteresowań
i
przedsięwzięć
s pr aw n o ś c i owo
–
sportowych.
Zainteresowanie
udziałem w OSP
mogą przejawiać nie tylko chłopcy, ale i
dziewczęta.
Jednak zawsze należy pamiętać, że przynależność do straży pożarnej nakłada na jej
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członków stosowanie się do pewnych zasad określonych m.in. w statucie. Strażacy
ochotnicy swoją pomoc niosą na zasadach
swego rodzaju wolontariatu.
(K.O.)
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Grunty ANR a inwestycje dla regionu
Obecny na posiedzeniu Rady Gminy
Chełmża Poseł RP Tomasz Lenz zaproponował
rozmowy na szczeblu centralnym z Agencją w
Warszawie. w sprawie rozstrzygnięcia, budzących niepokój zarówno władz jak i mieszkańców kluczowych inwestycji dla rozwoju regionu
tj. budowa węzła w Dźwierznie i budowa obwodnicy dla Miasta Chełmża.
Spotkanie pozwoliło Radzie Gminy
Chełmża wypracować dwa stanowiska. Pierwsze dotyczy zabezpieczenia terenów stanowiących własność Skarbu Państwa na cele związane z realizacją przedsięwzięć o charakterze
ponadlokalnym i lokalnym. Radni Gminy
Chełmża zaapelowali o zaniechanie wszelkich
prób zbycia terenów będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w
Bydgoszczy położonych w rejonach planowanego węzła autostradowego w Dźwierznie, obwodnicy Miasta Chełmży oraz gruntów, o których
przejęcie występuje Gmina Chełmża z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze publicznym.
Drugie stanowisko podjęte zostało w sprawie
opracowania dokumentacji projektowej budowy węzła autostradowego w miejscowości

Dźwierzno, w którym Rada Gminy Chełmża
zwróciła się z apelem do władz Województwa
Kujawsko-Pomorskiego o podjęcie zdecydowanych działań w zakresie opracowania projektu
budowy węzła autostradowego
w miejscowości Dźwierzno.
Działania władz Gminy Chełmża dotyczące budowy węzła autostradowego zostały już wcześniej poparte stanowiskiem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada
2008 r oraz z 26 października 2009 r. Jednak
obecne spowolnienie
działań związanych z
opracowaniem dokumentacji projektowej,
brak harmonogramu
prac powoduje napięcia i konflikty pomiędzy Gminą Chełmża,
ANR, dzierżawcami i
społecznością lokalną.
W związku z powyższym Rada Gminy
Chełmża zaapelowała
o podjęcie zdecydowanych działań i zabezpieczenie w budżecie
województwa środków pozwalających na pełną

realizację zadania.
Obydwa stanowiska zostały wypracowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów, Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej,
Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji, Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 10
maja 2011 roku.
K.O.

GMINNE INSTYTUCJE KULTURY

ŚWIĘTO BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
W miesiącu maju obchodziliśmy
dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Bibliotekarze
z terenu Powiatu Toruńskiego świętowali tym
razem w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie.
W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście- przedstawiciele biblioteki z Golubia
- Dobrzynia. Gospodarzem spotkania była dyrektor Biblioteki Samorządowej w naszej gminie Justyna Błaszczyk, a współorganizatorem
Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w
Chełmży. Spotkanie to
było inauguracją Tygodnia Bibliotek 2011 w
powiecie toruńskim.W
programie spotkania
było miedzy innymi
zapoznanie się z działalnością i siedzibą
biblioteki, miejscowej
Pracowni
Rękodzieła Ludowego MALWA działającej przy
Centrum
Inicjatyw
Kulturalnych Gminy
Chełmża oraz Centrum Tradycji i Kultury, w którym obecnie
mieści się świetlica wiejska. Dyrektor Biblioteki
Samorządowej w Zelgnie zapoznała panie bibliotekarki z powiatu z wizją przyszłej siedziby
miejscowej biblioteki, która mieścić się będzie
w budynku pastorówki. Pracownia MALWA i
odrestaurowany budynek pastorówki wywarły
niesamowite wrażenie na uczestniczkach spotkania, ponieważ takich podobnych obiektów na
terenie powiatu nie znajdziemy. Panie przy oka-
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zji wspólnego spotkanie wzięły również udział w
warsztatach rękodzielniczych, które specjalnie
na te okazję przygotowała Pracownia MALWA.
Panie bibliotekarki wykonały dla siebie przepiękne ,kolorowe róże z krepy. Na zakończenie
spotkania panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Zelgnie zadbały o poczęstunek – uczestniczki
miały okazję zasmakowania lokalnej potrawyzagraj. Samorząd Gminy Chełmża nie boi się

to wysokiej miary specjalista , dobrze zorientowany w infrastrukturze informatycznej, oczytany w literaturze i animator kultury . Jeszcze
kilka lat temu pogodzenie tak różnych specjalności wydawało się niemożliwe, a obecnie jest
obowiązującą normą.
Z okazji majowego Święta Bibliotek i Bibliotekarzy w gminie miały miejsce wydarzenia:
10 maja br. - biblioteka w Grzywnie

inwestować w biblioteki publiczne wiążąc z nimi
duże nadzieje na przyszłość. Przykłady to: przygotowanie pomieszczeń pod przyszłą siedzibę
biblioteki w Zelgnie, oddanie w roku minionym
nowych pomieszczeń pod siedzibę biblioteki w
Grzywnie, przeprowadzenie remontu i wymiana okien w bibliotece w Skąpem.
Już w tej chwili znacznie zmienił się
wizerunek bibliotekarza . Obecnie bibliotekarz

była organizatorem spotkania autorskiego z
Barbarą Gawryluk- autorką książek dla najmłodszych czytelników.
19 maja br. - w pastorówce w Zelgnie
odbył się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu
Adama Dennisona pn.” Druga przestrzeń. Śladami Czesława Miłosza” z udziałem mieszkańców naszej gminy.
(K.O.)
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Edukacja i kultura
Unia Europejska

Europejski
Klub Przedszkolaka

Program edukacyjny „Europejski
Klub Przedszkolaka” – mój region, moja ojczyzna w Zjednoczonej Europie wykorzystuje multimedialne stoliki SMART. Jest to rodzaj prostszych tablic interaktywnych przeznaczonych dla
przedszkolaków. Mają one rodzaj dotykowego
pulpitu, z którego jednocześnie może korzystać
kilkanaścioro maluchów.
Do udziału w pilotażowej edycji programu zgłosiło się 67 przedszkoli.
Pierwszym, do którego trafiło multimedialne
urządzenie jest Gminne Niepubliczne „Małe
Przedszkole” w Chełmży. W uroczystej atmosferze, z udziałem przedstawicieli władz województwa kujawsko-pomorskiego i mediów odbyło się
przekazanie urządzenia.
„Dążymy do tego, aby już na pierwszych szczeblach edukacji dzieci z całego regionu miały
możliwość korzystania z najnowocześniejszych
urządzeń edukacyjnych. By ucząc się bawiły i
bawiąc uczyły” – podkreślił członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

Przedszkolacy miały okazję przed kamerą TVP
Bydgoszcz przekazywać swoje wrażenia korzystania ze stolika multimedialnego.
Dzieci, dziękując za otrzymane upominki zaprosiły gości do udziału w programie artystycznym.
Grażyna Kwiatkowska

JUBILEUSZE

40 LAT MINĘŁO
Członkowie PZERiI w Chełmży świętowali 40-lecie swojego Związku. Jubileusz z tej
okazji uczczono wspólnym spotkaniem, które uświetnił występ artystyczny młodzieży ze
Szkoły Podstawowej w Kończewicach.
Udział w tym jubileuszowym spotkaniu wzięli
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych jak Wicestarosta Powiatu Dariusz Meller,
Burmistrz Miasta Chełmża Jerzy Czerwiński i
Wójt Gminy Jacek Czarnecki oraz przedstawiciele Rejonowego Zarządu PZERiI w Toruniu.
Czterdziestoletnią działalność organizacji przybliżyła spisana i odczytana przez Sekretarza
Związku panią Jadwigę Perschke historia działalności. Wspominano wspólne spotkania kulturalne przy gawędach i z ciekawymi ludźmi,
organizowane koła zainteresowań, zespoły artystyczne, wycieczki, nagrody i dyplomy, wiele
spotkań okolicznościowych, współpracę z lokalnymi organizacjami i lokalna władzą. Wszystkie
fakty i wydarzenia z życia członków Związku
spisane zostały w kronice związkowej, którą wyróżnia piękna i bogata szata graficzna.
Duży wpływ na działalność organizacji ma pomoc finansowa czy rzeczowa kierowana przez
osoby prywatne jak i przez lokalne władze.
”- Nasze święto jubileusz 40-lecia PZER i I jest
doskonałą okazją, aby podziękować długoletnim
sponsorom Związku, od których otrzymaliśmy
moc wsparcia i ofiarności. Od lat wspierają naszą działalność , a jest ona bardzo bogata, oparta
na ciekawych pomysłach i działalności” – powiedział podczas swojego wystąpienia Przewodniczący Jerzy Więckowski.
Podczas uroczystości honorowe złote odznaczenia nadane przez Kapitułę Odznaczeń działającą
przy PZERiI Zarządu Głównego w Warszawie
odebrały kolejne zasłużone dla związku osoby. W sumie do tej pory odznaki takie nadane zostały 74 osobom. Jak na 40 – te urodziny
przystało były życzenia, gratulacje, upominki
i … sto lat, które jubilatom zaśpiewali chórem

uczniowie ze Szkoły w Kończewicach. Upominki były okolicznościowe, a niektóre nawet
praktyczne. Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki na ręce Przewodniczącego Jerzego Więckowskiego przekazał komplet 10 par kijków do
nordic walking, aby wędrowanie ścieżkami po
gminie Chełmża dla członków było zdrowe i
przyjemne.

Na zdj.: Przewodniczący Jerzy Więckowski odbiera od Wójta Jacka Czarneckiego upominek
na jubileusz – kijki do nordic walking. Liczymy,
że przy PZERiI powstanie sekcja wycieczek
pieszych.
Jaki główny cel stawia sobie organizacja na kolejne lata swojej działalności ?
Przede wszystkim zmianę podejścia
do starości i wizerunku osób starszych i niepełnosprawnych. Senior dzisiaj nie może być
kojarzony jedynie z osobą siedzącą w kościelnej
ławce, nianią do wnuków lub gospodynią domową. Gdy seniorzy, osoby niepełnosprawne nie
pracują i mają zapewnione środki utrzymania,
powinni również korzystać z życia i być aktywni
na tyle, na ile pozwala im zdrowie. To przecież
najlepsza i najtańsza forma rehabilitacji. Taką
właśnie formą rehabilitacji ma być uczestnictwo w życiu i działalności Związku.
K.O.

Sanktuarium w Bielczynach

Przybyli do Bł. Juty
Tegoroczną pielgrzymkę z Chełmży do Bielczyn na mszę odpustową poprowadzili uczniowie szkół w Zelgnie i Gimnazjum
w Pluskowęsach, pod opieką pań katechetek.
Dołączyła do nich również grupa mieszkańców
miasta Chełmża. Parafianie i pielgrzymi nie
zawiedli. Licznie przybyli do tego szczególnego
miejsca, aby wziąć udział w uroczystej mszy odpustowej.
W pięknej scenerii jeziora Głuchowskiego i tutejszego Sanktuarium mszę św. celebrował Ks.
Piotr Rutkowski z parafii w Otłoczynie. Licznie przybyli również księża proboszczowie z
okolicznych parafii. Uczestnicy mszy św. swoje
rozważania skupili na miłosierdziu bożym, jakie
czynili zarówno Bł. Juta i Jan Paweł II, ponieważ
miłosierdzie łączy te dwie święte postacie. Bł.
Juta i Jan Pawel II to słudzy miłosierdzia, z których my zwykli ludzie powinniśmy brać przykład w życiu codziennym. Jak przekonywał nas
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ks. Piotr Rutkowski podczas kazania, to nie dobra
materialne liczą się w życiu, a miłość, wiara, pomoc drugiemu człowiekowi. Każdy z nas może
i powinien szerzyć miłosierdzie boże. I nie należy
się tego wstydzić, wręcz
przeciwnie, powinno się
być z tego dumnym.
Mszę św. zakończyła procesja z najświętszym Sakramentem
wokół Kaplicy. Mszę
uświetnił swoim śpiewem
także chełmżyński chór „Cecylia”. Po mszy odpustowej odbył się festyn parafialny, w organizację którego włączyli się mieszkańcy okolicznych
wsi Głuchowa i Bielczyn. Panie z KGW przygo-
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towały na tę okazję stoisko z ciastem i kawą, a
zebrane w ten sposób pieniądze ze sprzedaży
ciasta przekazały na potrzeby miejscowej kaplicy Bł. Juty.
K.O.
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INWESTYCJE GMINNE

Sportow w regionie

Prace na drogach

Liga odlbojów w siatkówce podsumowana

6 maja 2011 r odbyło się uroczyste
podsumowanie rozgrywek siatkarskiej ligi oldbojów sezonu 2010/11. Była to już VIII edycja
rozgrywek. Gospodarzem i głównym organizatorem spotkania, zgodnie z przyjętą tradycją,
była drużyna Pigży – triumfatora tegorocznej
edycji. Uroczystość uświetniła obecność gości w osobach: Posła na Sejm RP J. Dzięcioła,
Wicestarosty Powiatu Toruńskiego - D. Mellera, Burmistrza Chełmży J. Czerwińskiego oraz
wójtów Gmin Łubianka, Chełmża, Zławieś Wlk.
Najpierw w kościele parafialnym w Biskupicach
odbyła się uroczysta msza św koncelebrowana
przez ks. W. Pszenicznego oraz ks. R. Pełecha ze
Świecia (opiekun sportowców LZS).
Następna część uroczystości odbyła się w miejscowej świetlicy wiejskiej, gdzie nastąpiło podsumowanie rozgrywek, ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród i upominków.
W minionej edycji wzięło udział 12 drużyn, w
tym 4 (Zelgno, Grzywna, Głuchowo, Kończewice) z terenu Gminy Chełmża. Zacięta rywalizacja trwała do ostatnich meczów a o ostatecznej
Lp. Drużyna
Ilość zwycięstw

kolejnośći w czołówce rozstrzygnął bilans setów.
Zwycięzcami ligi została drużyna Pigży, mimo,
że druga drużyna - Powiatu Wąbrzeskiego - odniosła większą ilość zwycięstw. Trzecie miejsce
zajęła drużyna Głuchowa.
Pamiątkowymi statuetkami wyróżniono wyróżniających się zawodników poszczególnych
drużyn, biorące udział w rozgrywkach kobiety a
także zawodników w wieku powyżej 50 lat.
Zgodnie z tradycją ligi część konsumpcyjna zasponsorowana została przez drużynę zwycięską
natomiast fundatorami pucharów i nagród byli:
Starostowie Toruński i Wąbrzeski, Rada Wojewódzka LZS, Burmistrz Chełmży oraz Wójtowie
Chełmży, Łubianki, Złęjwsi Wlk
Spotkanie przebiegło w miłej, przyjacielskiej atmosferze i wszyscy życzyli sobie udanego występu w kolejnej edycji ligi.
Teraz czas na siatkówkę plażową, dla której na
terenie Gminy Chełmża wybudowano kilkanaście boisk.
Końcowa klasyfikacja VIII edycji ligi:
Ilość porażek

Wygrane
sety

Zdobyte
punkty

1.

KS Pigża

17

5

59

52

2.

Powiat Wąbrzeski

18

4

55

52

3.

„Gorzelnia” Głuchowo 16

6

54

50

4.

Chełmża

13

9

44

39

5.

Małe Pułkowo

14

8

49

37

6.

Toruń

11

11

44

35

7.

„DIAGNOTEST”
Zelgno

11

11

39

31

8.

LZS Pędzewo

9

13

39

29

9.

Gmina Łubianka

10

12

36

24

10.

Grzywna

5

17

30

19

11.

Chełmża Junior

5

17

29

17

12.

Kończewice

3

19

18

11

Łukasz Kowalski

Pieniądze na kolejną drogę
Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu pn.
,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011’’ na zadanie ,,Poprawa
komunikacji drogowej – skomunikowanie
Gminy Chełmża z Gminą Papowo Biskupie
poprzez budowę drogi gminnej nr 100506
C Grzegorz 0- Dubielno. Zadanie polega na
wykonaniu nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa oraz warstwie odsączającej z piasku na drodze o długości 852 mb.
Szacunkowy koszt wykonania inwestycji
wynosi 729 tysięcy złotych w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie
ok. 354 tysiące złotych. Na w/w zadanie w
najbliższym czsie zostanie ogłoszony przetarg.
Łukasz Kowalski
Konsultacje społeczne

Przebieg obwodnicy
K.Bober

Siatkówka oldbojów

Gmina kontra Miasto
W hali OSiT Chełmża rozegrany został już IV Turniej Wiosenny o Puchar Burmistrza Miasta Chełmża w piłce siatkowej zawodników „urodzonych zbyt wcześnie”, czyli takich
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Zakończono prace związane z
równaniem i wałowaniem dróg gminnych
na terenie Gminy Chełmża. Roboty wykonywane były gminną równiarką natomiast
walec do zagęszczania wyrównanej nawierzchni został wynajęty od firmy ,,Usługi
Brukarskie i Budowlane TORBRUK Dariusz Szychulski’’ z siedzibą w Toruniu, za
kwotę 110,70 zł brutto za godzinę pracy.

którzy skończyli co najmniej lat 35. Na turniej
zgłosiły się drużyny z gminy i miasta. W sumie
42 zawodników z sześciu zespołów siedem godzin walczyło o zaszczytne trofeum. Zmęczeniu skutecznie przeciwstawił się posilny obiad
zafundowany przez organizatorów turnieju. Po
kilku godzinach już było wszystko jasne, a ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:
1.
Chełmża, 2. Głuchowo, 3. Chełmża Junior, 4. Siwers, 5. Kończewice, 6. Zelgno.
Trzy pierwsze drużyny
otrzymały pamiątkowe puchary wręczane
przez Zastępcę Burmistrza pana Marka
Kuffla, a wszyscy zawodnicy bez wyjątku
otrzymali
sportowe
gadżety.
K. Makowiecki
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W dniu 31 maja br. w sali chełmżyńskiego ośrodka kultury odbędzie się
spotkanie konsultacyjne nad koncepcją obwodnicy dla miasta Chełmża. Organizatorem spotkania jest firma Roden Road Desin
Polska Sp. z o.o., która na zlecenie Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy opracowała cztery warianty przebiegu trasy.
Zakres koncepcji obejmuje odcinek od m.
Kończewice ( skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2016C do Łubianki) do m. Pluskowęsy ( rejon skrzyżowania z droga wojewódzką nr 649).
Podczas spotkania mieszkańcy będą mięli
okazję przekazać inwestorowi oraz projektantom swoje uwagi i sugestie, które wpłyną
na ostateczny i realny przebieg projektowanej trasy.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w godzinach: 10.00 – 12.30 – dla mieszkańców
Gminy Chełmża, 13.15 – 15.30 – dla mieszkańców Miasta Chełmża.
K.O.
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INICJATYWY OBYWATELSKIE

ĆWICZ RAZEM Z NAMI

SAMORZĄDOWCY NA ORLIKU

Co tydzień w każdy czwartek w godz. 19.00 - 20.30 w sali sportowej Gimnazjum w Głuchowie prowadzone są dla pań z Gminy Chełmża
zajęcia sportowe. Program spotkań obejmuje aerobic, fitness, gimnastykę,
wycieczki piesze nordic walking i rowerowe. Spotkania grupy potrwają
do końca czerwca br. Grupa cały czas jest otwarta na nowe uczestniczki.
„-W każdej wolnej chwili można przyłączyć się do grupy sportowej i wziąć
udział w ćwiczeniach pod okiem instruktorki’- informuje Katarzyna Orłowska z UG w Chełmży. 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. Wspomniany projekt to także wspólna inicjatywa samorządu Gminy Chełmża i
Stowarzyszenia Homo homini. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Red.
Twórcy ludowi

Skłudzewo z obrazami, wierszami i muzyką

Mecz piłkarski samorządowców na ORLIKU w Grzywnie rozegrany został 3 maja br. w 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji RP. Święta
i rocznice państwowe czcimy w różny sposób, bo jedno jest pewne: większość z nich powinna nas cieszyć i bawić, a nie smucić. Dlatego dzisiaj
coraz powszechniej
przyjmują się i takie
formy ich świętowania.
Do turnieju zgłosiły się
trzy drużyny: samorządowcy,
nauczyciele i oldboje z
Grzywny. Mimo, że
pogoda w tym dniu
poskąpiła słońcem,
za to na murawie
boiska było gorąco. Po piłkarskich zmaganiach zwycięski puchar odebrała
drużyna nauczycieli. Pamiątkowe puchary otrzymały również pozostałe
dwie drużyny. Wspomniany turniej zorganizował animator sportu na ORLIKU Zenon Sadowski, a zakup pucharów sfinansował samorząd gminny.
K.O.

To tutaj w Skłudzewie, w Fundacji Piękniejszego Świata odbyło
się już III spotkanie twórców kultury i sztuki z obszaru powiatu toruńskiego. Swój dorobek twórczości podczas występów prezentowały zespoły
wokalne, autorzy wierszy recytowali swoje utwory, a malarze i rękodzielnicy wystawili z kolei swoje prace na specjalnie zorganizowanej wystawie. Z prezentacją dorobku podczas trwającej wystawy zaprezentowała
się również pracownia rękodzieła ludowego MALWA z Zelgna działająca
przy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Także miło było
wysłuchać wierszy, które zaprezentowała mieszkanka
naszej gminy pani Krystyna Tarka z Szerokopasu. Pieśni,
które wykonywały zespoły porwały widownię do wspólnego śpiewania, a nawet tańca. O poczęstunek w postaci lokalnych produktów zadbały z kolei miejscowe Koła
Gospodyń Wiejskich. Podsumowując, wydarzenie było
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chełmża do
barwną, wesołą imprezą, podczas której wszyscy świetnie się bawili i poznawali tych, którzy na co dzień tworzą udziału w warsztatach artystycznych. Własnoręcznie namalowane
kulturę i sztukę naszego najbliższego regionu. To z kolei kwiaty na szkle (wazon, filiżanka itp…)przy użyciu profesjonalnych farb i pod
daje organizatorom powody, aby taka impreza z udziałem okiem prawdziwej artystki będą wspaniałym i niepowtarzalnym dziełem każdego
mieszkańców naszego powiatu odbywała się codziennie. kto weźmie udział w spotkaniu.

„Malowany Dzbanek”
Kwiaty malowane na szkle

Tematyka: malowanie kwiatów na szkle
Termin: 1- 10 czerwca 2011 roku
Miejsce: świetlica wiejska w Sołectwie biorącym udział w warsztatach .
Czas trwania warsztatu: 2-3 godz.; czas rozpoczęcia warsztatów: do uzgodnienia.
Osoba prowadząca: Małgorzata Górecka- instruktor rękodzieła
Koszt udziału 1 osoby:
10 zł (koszt farb do szkła)
15 zł (koszt farb do szkła i wazon szklany lub filiżanka)
Wpłaty na miejscu w dniu warsztatów.
Liczba osób w grupie: max. 15 osób
Zgłoszenia i informacje: CIK Gminy Chełmża, 56 637 71 29
Zgłoszenia do dnia 27 maja 2011 r.
Organizator:
Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
K.O.
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