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Wnioski do budżetu

4 września oczy całej gminy i nie tylko, skierowane były w stronę Liznowa. Wszystko za
sprawą Dożynek Gminnych, które w tym roku odbyły się w tej miejscowości. Niedziela przywitała
Rozpoczęły się prace nad projektem wszystkich słoneczną, letnią pogodą – idealną na podziękowanie wszystkim rolnikom za trud ich
budżetu gminy Chełmża na rok 2012. pracy.
Z dniem 30 września upłynął termin składania
wniosków budżetowych.
KO
SPORT I REKREACJA

Dbamy o nasze zdrowie
We
wrześniu ruszyła II edycja
projektu sportowego pn.„ SPORT I
REKREACJA DLA WSZYSTKICH - ZDROWIE
DLA KAŻDEGO”. Inauguracja
projektu
odbyła się dokładnie 25.09. podczas pikniku
na autostradzie A-1 „Amber One Ciclovia”.
Po inauguracji zajęcia sportowe
prowadzone są tym razem już nie w jednej,
a w dwóch grupach ćwiczeniowych w
miejscowościach Głuchowo i Grzywna, jeden raz
w tygodniu. Dla obydwu grup zajęcia prowadzi
instruktorka sportu Małgorzata Sadowska.
Projekt finansowany jest przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii.
KO
Szkoły i nauka

Gminne Święto Edukacji
Tegoroczne Stypendia Gminne im.
Jacka Luntkowskiego rozdane zostaną w dniu
16 października br. Uroczystość odbędzie się
w SP w Grzywnie.
Podczas uroczystości zaplanowane
jest również wręczenie nagród Samorządowych
z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wyróżnienie
najlepszych absolwentów ze szkół w gminie
za rok szkolny 2010/2011. Rozpoczęcie
uroczystości godz. 14.00.
KO
Aktywność organizacji

KGW na festiwalu
KGW Głuchowo zostało zaproszone
przez Stowarzyszenie „Kobiety Kwiaty Kociewia”
i Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
na II Karjowy Festiwal Kabaretów Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się 1 października br.
Panie rywalizowały o cenne nagrody w dwóch
scenkach kabaretowych. Szczegóły w najbliższym wydaniu Kurendy.
KO

Patrz str.8
Rozwój regionu

Do A-1 daleka droga
W dniu 22.09. do
Dźwierzna zjechali na Walne
Zgromadzenie członkowie
Stowarzyszenia
Gmin
Pomorskich na Rzecz Budowy
Autostrady A-1, a także i
zaproszeni
samorządowcy,
parlamentarzyści, wykonawcy
A-1.
Podczas
spotkania
wiele uwagi samorządowcy
poświęcili sprawie budowy
węzła Dźwierzno. Dzisiaj jest
już jedno pewne: nie udało
się go zbudować przy okazji
budowy odcinka A-1 tej
inwestycji. Brak tej znaczącej dla naszej gminy inwestycji drogowej uwieczniony został na
okolicznościowej pocztówce i na barwnych pracach plastycznych uczniów. Prace dzieci i
młodzieży wyeksponowane zostały na specjalnie przygotowanej na ten dzień wystawie.
Patrz str. 2

Samorządowy serwis informacyjny
Rozwój w regionie

Nie chcemy zostać z boku

spotkania
samorządowcy
poświęcili
sprawie
budowy
węzła Dźwierzno. Dzisiaj jest
już jedno pewne: nie udało się
go zbudować przy okazji tej
inwestycji. Natomiast trwają
przygotowania do jego budowy
w następnych latach. Udział
w Walnym wzięli członkowie
Stowarzyszenia, samorządowcy
z gminy Chełmża i przybyli
parlamentarzyści w osobach
posła Tomasza Lenza i posłanki
Marzenny Drab. Specjalnie
na to
ostatnie spotkanie
zainteresowanych sprawą węzła
przybyła także przygotowana Obrady Walnego Zgromadzenia w Dźwierznie
młodzież z pobliskiej szkoły
podstawowej w Zelgnie, która jednogłośnie Sołectwa
wyraziła swój pogląd na temat zaistniałej sytuacji
Wrzesień z funduszem sołeckim
pod hasłem „ Nie chcemy zostać z boku”. Być
Wrzesień to szczególnie istotny
może ci właśnie młodzi ludzie doczekają
czas
w
cyklu
funduszu sołeckiego. Do końca
chwili, kiedy na odcinek autostrady biegnącej
przez gminę wjedzie się węzłem w Dźwierznie. miesiąca mieszkańcy sołectw mieli czas, aby
14 października br. nastąpi oficjalne otwarcie złożyć wniosek określający przedsięwzięcia,
które mają być zrealizowane z przysługujących
A-1 na odcinku Nowe Marzy – Czerniewice.
K.O. im pieniędzy. Nadal pojawia się wiele pytań
dotyczących tego, na co można wydać środki z
funduszu.
W tym celu dla sołtysów z gminy zostało
Pieniądze z UE
zorganizowane spotkanie informacyjne, podczas
Nowy obiekt szkolny
którego omówione były rodzaje wydatków, jakie
Samorząd Gminy Chełmrealizować będą sołectwa w roku 2012. Według
ża otrzymał dotację unijną, którą
przyjętych zasad podziału funduszu, środki
zrekompensuje wydatki związane
mogą zostać rozdysponowane na następujące
z pierwszym etapem rozbudowy
przedsięwzięcia: utrzymanie obiektów związanych
budynku Szkoły Podstawowej w Zez
zabezpieczeniem
potrzeb
kulturalnolgnie w roku 2010. Gmina otrzymaspołecznych
mieszkańców
sołectwa
ła w ramach Regionalnego Progra( głównie
świetlic wiejskich), remonty i
mu Operacyjnego dofinansowanie
modernizacje świetlicy, wyposażenie świetlicy,
w kwocie 674 tys. zł. Cała budowa
organizacja
spotkań
okolicznościowych,
kosztowała samorząd gminny 1,5
integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych,
mln. zł. Umowę dla naszego samopoprawa estetyki wsi ( np. zakupy kwiatów,
niach.
rządu podpisał Wójt Jacek Czarnecki wspólnie
Starania samorządu w ubieganiu się o krzewów, kory, itp. ), remonty oraz naprawy dróg
ze Skarbnikiem Gminy Martą Rygielską.
dotację wspierał cały czas Radny Sejmiku Woje- i chodników, wyposażenie i naprawy placów
W ubiegłym roku do istniejącego buwództwa pan Leszek Pluciński, za co my, miesz- zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych.
dynku szkoły dobudowano piętrowy blok z trzeWiele dyskusji wzbudziła sprawa
kańcy bardzo dziękujemy.
ma klasami i biblioteką. Dzisiaj maluchy uczą
KO wysokości środków przeznaczonych na imprezy,
się w przestronnych i kolorowych pomieszczena które wydatki nie mogą przekroczyć 6%
wartości funduszu jakim dysponuje wieś. Środki
Ludzie regionu
te nie mogą być wydatkowane bezpośrednio na
konsumpcję.
Nasza Sołtyska Najlepsza !
K.O.
Sołtys Nawry Alicja Glaszka podczas
tegorocznych Dożynek Wojewódzkich z
rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
odebrała nagrodę i dyplom okolicznościo- Oświetlenie drogowe
wy za I miejsce w plebiscycie ”Nasz Sołtys
Naprawa lamp
2011”.
Plebiscyt prowadzony był na Pomorzu i KuZgodnie z umową zawartą z
jawach w toruńsko – brodnickim wydaniu
Energa Operator S.A. na terenie Gminy
lokalnym „Gazety Pomorskiej” i polegał na
Chełmża przeprowadzono wymianę 81
głosowaniu poprzez sms-y na wybranego
sztuk opraw lamp oświetleniowych.
kandydata
Patronat honorowy nad plebiscytem Oprawy wymieniono w miejscowościach:
sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Zelgno – 33 szt., Dźwierzno- 21 szt., Nawra19 szt., Kończewice – 8 szt.
Wsi i Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
M. Stodulski
KO
Szanse na wybudowanie zjazdu
autostradowego w Dźwierznie jak na razie
znikły wraz z wybudowanymi kilometrami
Amber One - autostrady A-1, którymi jeszcze
w październiku pomkną pierwsze samochody.
Nazwa „Chełmża” nie zaistnieje na tablicach
drogowych informujących o zjazdach z A-1.
Od lat władze gminy próbowały
przekonywać i udowadniać, że zjazd z autostrady
w niewielkim Dźwierznie potrzebny jest nie
tylko gminie Chełmża, przez którą przebiega
dzisiaj ponad 11 kilometrów trasy. Podobnie w
tym czasie wielu parlamentarzystów inicjowało
szereg spotkań w tej sprawie i próbowało
wspierać starania gminy.
Zjazd w Dźwierznie to gwarancja rozwoju dla
okolicznych terenów. To tutaj zlokalizowane
jest blisko 700 ha gruntów Skarbu Państwa
przeznaczonych do zagospodarowania.
„- Został dla nas na razie trudny i długi dojazd
do węzła w Lisewie” – podsumowuje Wójt
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.
22 września w Dźwierznie odbyło się
spotkanie Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na
Rzecz Budowy Autostrady A-1. Stowarzyszenie
liczy 23 członków aż od Gdańska po sam Stryków
w łódzkim, Wiceprezesem Stowarzyszenia jest
Wójt Jacek Czarnecki. Wiele uwagi podczas
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Urząd Gminy Chełmża

Wpłaty w kasie
Kasa UG czynna jest
codziennie w godzinach:
7.00 – 11.00
12.00 – 14.30
We wtorki:
7.30 – 11.00
12.00 – 14.30
Finanse samorządu

Oszczędzamy na energii
Pod koniec miesiąca lipca z inicjatywy Wójta Gminy Łubianka odbyło się spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w
Toruniu i gmin Powiatu Toruńskiego. Tematyka spotkania dotyczyła kwestii związanych
z zakupem energii elektrycznej, przy konieczności zastosowania ustawy o zamówieniach
publicznych. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, specjalistyczną wiedzę w tym
przedmiocie oraz możliwości pozyskania jak
największych oszczędności powstałych w wyniku wyboru najkorzystniejszego dostawcy energii jak również doboru optymalnej taryfy, Wójt
Gminy Łubianka na spotkanie zaprosił także
przedstawicieli Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy, specjalistów z tej dziedziny, którzy zapoznali obecnych z problematyką
dotyczącą kwestii „energetycznych”. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów oraz uniknięcia
szeregu problemów związanych z koniecznością
rozwiązania dotychczasowych umów, zawarcia
nowych umów na zakup i dystrybucję energii
elektrycznej, uczestnicy spotkania wyrazili chęć
nawiązania współpracy z Pomorską Grupą Konsultingową S.A. z Bydgoszczy w zakresie dokonania analiz energetycznych, przeprowadzenia
audytu energetycznego oraz udzielenia fachowego wsparcia przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych. Dodatkowo
zrodziła się inicjatywa zawarcia porozumienia
pomiędzy samorządami Powiatu Toruńskiego
do powstania grupy zakupowej, w imieniu której przeprowadzone zostałoby na mocy art. 16
Prawa zamówień publicznych jedno wspólne
zamówienie dla wszystkich uczestników porozumienia oraz ich jednostek organizacyjnych.
Jak wynika z przedstawionych przez PGK analiz
przeprowadzenie jednego wspólnego zamówienia, a co się z tym wiąże zamówienie większej
ilości wolumenu energii, spowoduje uzyskanie
korzystniejszej ceny . W tym temacie odbyły się
jeszcze kolejne spotkania, w wyniku których wypracowano wspólny kształt porozumienia oraz
umów o współpracę z firmą PGK z Bydgoszczy.
Gmina Chełmża zawarła taką umowę oraz podpisała porozumienie na wspólny zakup energii.
Porozumienie zakłada, że nowe umowy na zakup
energii zawarte mogłyby być na początku przyszłego roku, po przekazaniu przez gminy firmie
odpowiednich dokumentów i sprawnie przeprowadzonym przetargu.
Anna Feeser-Bering
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Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach
1) W dniu 12.08.2011r. został rozstrzygnięty
przetarg na „Przygotowanie i dostarczanie ciepłych
jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży
szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów
szkół Gminy Chełmża ” na II półrocze 2011r. Wybrany
najkorzystniejszy oferent odstąpił od podpisania
umowy. Kolejny najkorzystniejszy oferent także nie
był zainteresowany już zawarciem umowy, wobec tego
wybrano kolejnego najkorzystniejszego Wykonawcę,
którym jest Centrum Ekonomii Społecznej Servitus,
Ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń, za cenę jednego
posiłku brutto 3,38zł. Z Wykonawcą tym podpisano
umowę w dniu 01.09.2011r.
2) w dniu 17.08.2011r. został ogłoszony przetarg na
„Kruszenie materiałów pochodzących z rozbiórki
dróg oraz transport gruzu budowlanego i odsiewek
powstałych podczas kruszenia.”
Termin składania ofert upłynął w dniu 29.08.br. W
terminie tym wpłynęło siedem ofert.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła F.H.U. KIC-TRANS
Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim ,
za cenę brutto oferty 238.823,00 zł. Z Wykonawcą tym
podpisano umowę w dniu 13.09.2011r.
3) W dniu 19.08.2011r. został ogłoszony przetarg
na ,,Rekultywację terenu wzdłuż brzegu jeziora
oraz budowę skweru rekreacyjnego w miejscowości

Pluskowęsy”. Termin składania ofert zaplanowano
na dzień 13.09.br. W terminie wpłynęło osiem ofert.
Obecnie trwa ocena złożonych ofert.
4) W dniu 02.09.2011r. został ogłoszony przetarg
na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania oraz elektrycznej na
pierwszym piętrze budynku administracyjnego przy
ul. Paderewskiego 11 w Chełmży. Termin składania
ofert zaplanowano na dzień 19.09.br. W terminie
wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą ważną
ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa, MAKI
Magdalena Makuracka Ul. Sikorskiego 26/3, 87-140
Chełmża za całkowitą cenę brutto oferty 68.265,00 zł.
5) W dniu 09.09.2011r. został ogłoszony przetarg na
remont (modernizacja) dróg gminnych w miejscowości Pluskowęsy, Skąpe, Januszewo i Kończewice
Ogrodniki polegający na wykonaniu podbudowy
dróg.. Termin składania ofert zaplanowano na dzień
26.09.br.Zamawijacy dopuścił składanie ofert częściowych z uwzględnieniem podziału na dwie części
obejmujące: drogę w Pluskowęsach i Kończewicach
Ogrodnikach oraz drogę w Skapem i w Januszowie.
W przetargu na obie części wpłynęły po trzy oferty.
Obecnie trwa ocena złożonych ofert.

Drogi w budowie

dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w
ramach programu pn. ,,Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011’’
Łukasz Kowalski

„Schetynówką” do sąsiada

A.Feeser-Bering

Komunikacja drogowa

Drogi gminne w
naprawie
Dobiegła
końca
realizacja drugiego etapu
zadania z 2010 roku pn.
,,Remont
(modernizacja)
dróg gminnych i dróg
wewnętrznych’’ o łącznej
długości 14.237 mb poprzez
powierzchniowe utrwalenie
podbudowy
emulsją
i

Na ukończeniu pozostają
prace
budowlane na zadaniu ,,Poprawa komunikacji
drogowej – skomunikowanie Gminy Chełmża
z Gminą Papowo Biskupie poprzez budowę
drogi gminnej nr 100506 C Grzegorz
– Dubielno”. Zadanie wykonywane jest
przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
,,DROBUD’’ Sp. z o. o. z Wąbrzeźna. Koszt
inwestycji to dokładnie 506.827,72 zł brutto.
Na realizowaną inwestycję drogową uzyskano

grysami’’.
W ramach w/w zadania zmodernizowane
zostanie łącznie 18 odcinków dróg na terenie
Gminy Chełmża.
Roboty wykonuje Zakład Drogowo –
Budowlany s.c. z Rogowa. Inwestycja kosztować
będzie samorząd gminny 5.149.693,20 zł brutto.
Zadanie jest podzielone na etapy realizacji.
Przewidywany termin całkowitego zakończenia
prac to sierpień 2012 r.
Łukasz Kowalski

Zaproszenie na wyjazd
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe do Poznania na Targi Regionów i
Produktów Turystycznych – TOUR SALON 2011. Termin wyjazdu: 21.10.2011r.
Koszt 42,00 zł/osoba ( koszt przejazdu, bilet wstępu, ubezpieczenie).
ZGŁOSZENIA i PYTANIA: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża,
Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża,
tel. 56 637 71 29;
e-mail: cik@gminachelmza.pl
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Inwestycje drogowe

Gruz na drogi

Gmina przystąpiła do kruszenia materiałów pochodzących z rozbiórki dróg technologicznych przy autostradzie A 1 od Skanska
- NDI stanowiących odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
zwanych ogólnie gruzem budowlanym. W tym
celu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, który oprócz kruszenia wykona załadunek,
rozładunek i transport skruszonego gruzu budowlanego i odsiewek powstałych podczas kruszenia.
Wstępnie szacuje się około 15.000
ton surowca przeznaczonego do kruszenia.

Przewiduje się maksymalną ilość skruszonego
gruzu budowlanego na około 8 tysięcy ton.
Kruszenie gruzu budowlanego z autostrady odbywa się na placu składowania będącym w użytkowaniu Skanska – NDI przy pasie autostradowym w miejscowości Dźwierzno i Turzno oraz
na placu wskazanym w miejscowości Kiełbasin.
Wstępnie zaplanowane place składowania są w
miejscowościach jak Skąpe, Pluskowęsy, Januszewo, Dziemiony lub bezpośrednio w wyznaczone koryta dróg gminnych w tych miejscowościach.
KO

NAWRA

Z
ostatnim
dniem
sierpnia
zakończono nabór chętnych do projektu
„Internet dla wszystkich szansą rozwoju
mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy
Chełmża”. W terminie złożonych zostało
257 wniosków. W związku z przekroczoną
ilością chętnych w stosunku do ilości miejsc w
pierwszej kolejności przyłączane są osoby, które
złożyły wniosek o e-Podatki oraz są płatnikami
podatku w stosunku do Gminy Chełmża.
Wnioski złożone po terminie, dotyczące miasta
Chełmży oraz wnioski dotyczące budynków i
lokali bez odbiorów budowlanych rozpatrywane
są negatywnie.
Rozpoczęto już pierwsze szkolenia oraz
przyłączanie uczestników do sieci Internet.
Szkolenia dotyczą zabezpieczania urządzeń
przed wyładowaniami atmosferycznymi, obsługą
przeglądarek internetowych oraz programów
antywirusowych. Uczestnicy mogą wykonawcy
również zadawać własne pytania. Liczba
chętnych wskazuje, iż w gminie występuje duże
zainteresowanie nowoczesnymi technologiami.
Na podstawie wypełnionych wniosków
stwierdzić można, iż dostępem do sieci Internet
interesują się nie tylko osoby młode, ale również
starsze. Część z osób komputer posiada od wielu
lat, ale zdarzają się takie osoby, które komputer
zakupiły ze względu na udział w projekcie i
możliwość korzystania z globalnej sieci.
Paweł Rutkowski
Na wypadek katastrofy i wojny

Dożynki Parafialne

Dnia 10.09.br. przy świetlicy wiejskiej
„Pod Grzybkiem”w Nawrze odbyło się święto
dożynkowe Parafii obejmującej sołectwa Nawrę
i Bogusławski.
Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. która
odprawił ks. Proboszcz Tadeusz Kozłowski.
Po mszy uczestnicy święta podzielili
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Nabór do projektu zakończony

się chlebem dożynkowym. Potem były
konkursy, loteria fantowa. Można było przekąsić
kiełbaskę z grilla, a panie z KGW częstowały
„Zawijańcami Nawrzańskimi”. Przy wesołej
muzyce zabawa „Pod Grzybkiem” potrwała do
późnych godzin nocnych.
Alicja Glaszka
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KOBRA 2011’
Kadra Kierownicza UG Chełmża
w dniach 05.09.-07.09.br wzięła udział w
ćwiczeniach Obrony Cywilnej KOBRA 2011’.
Gmina Chełmża zmierzyła się z zagrożeniem
radiacyjnym. W czasie wspomnianych ćwiczeń
przeanalizowano i oceniono sytuację kryzysową
na wypadek zagrożenia.
Organizację szkoleń poleciło wojewodom
Ministerstwo Obrony Narodowej, a wojewodowie
- starostom. W powiecie toruńskim urzędnicy,
inspekcje i służby ratownicze symulowały
sytuacje, które mogą zdarzyć się w stanach
nadzwyczajnych.
Wszystko
koordynował
wydział zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej w toruńskim starostwie, we współpracy
z
gminnymi
zespołami
zarządzającymi
bezpieczeństwem.
W akcję
ćwiczeniową włączona
została młodzież ze szkoły podstawowej w
Kończewicach. Dzięki dużemu zaangażowaniu
pani Dyrektor szkoły i podległej jej młodzieży
pokaz funkcjonowania PWT wypadł bardzo
dobrze. Ćwiczenia na terenie Gminy pokazały,
że potrafimy działać w różnych trudnych
sytuacjach, jakie mogą zaistnieć w gminie i
zawsze znajdziemy właściwe rozwiązanie .
KO
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Rolnictwo i ochrona środowiska
ARiMR
W miesiącu wrześniu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpoczęła dwa nabory wniosków
o przyznanie pomocy z PROW 2007-2013 na
tworzenie nowych miejsc pracy na wsi.
W terminie od 26 września do 7 października
br. przyjmowane są wnioski o przyznanie
pomocy w ramach działania „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Natomiast od
27 września rozpoczął się nabór wniosków o
wsparcie z działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”. Pomoc z tych dwóch
działań finansowana jest ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Kto może ubiegać się o pomoc i na co można
przeznaczyć pozyskane środki ?
Na wsparcie w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
przeznaczono w tegorocznym naborze ponad
2,5 miliarda zł. Pomoc jest adresowana do osób
lub podmiotów gospodarczych, które chcą
rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc
mikroprzedsiębiorstwa czyli firmy zatrudniające
mniej niż 10 pracowników, w których roczny
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza
2 mln euro. Co ważne, do otrzymania wsparcia
kwalifikują się tylko mikroprzedsiębiorstwa,
które chcą działać lub już działają na terenach
wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem
miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Trzeba
pamiętać, że mikroprzedsiębiorca nie może być
ubezpieczony w KRUS. Wsparcie z działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
będzie udzielane na projekty, po realizacji
których zostaną utworzone nowe miejsc pracy.
W przypadku, gdy powstanie jedno nowe
stanowisko pracy, będzie można otrzymać 100
tys. zł. Utworzenie dwóch nowych miejsc pracy
- 200 tys. zł., a trzech lub więcej - 300 tys. zł.

Pieniądze dla rolników

Wysokość wsparcia przyznanego przez ARiMR
może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych
poniesionych na realizację inwestycji.
Niemal
równolegle
z
mikroprzedsiębiorcami o przyznanie pomocy
będą mogli starać się również rolnicy, ich
współmałżonkowie i domownicy, którzy chcą
prowadzić działalność niezwiązaną z rolnictwem.
Wnioski można składać o wsparcie z działania
„Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”. Tegoroczny nabór wniosków o
przyznanie takiej pomocy podzielony został na
dwa etapy.
W pierwszym od 27 września do
14 października 2011 roku można składać w
Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o
przyznanie pomocy na inwestycje związane z
wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii
elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość
wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden
beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia
wynosi do 500 tysięcy złotych. Następnie
od 17 października do 4 listopada 2011
roku, również w Oddziałach Regionalnych
ARiMR, swoje wnioski o pomoc mogą składać
wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż
związane z wytwarzaniem biogazu lub energii
elektrycznej. Pomoc taką można otrzymać m.in.
na rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa,
sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług
budowlanych i instalacyjnych, turystycznych,
agroturystycznych,
transportowych
i
komunalnych oraz doradczych, finansowych
i informatycznych, a także rękodzielnictwa.
Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo
surowców rolnych i runa leśnego, magazynowanie
lub przechowywanie towarów. Pomoc można
też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli

POWIAT w województwie

Zapisały tam swój udział
Panie z KGW w Nawrze
wzięły udział w organizacji
stoiska promocyjnego Powiatu
Toruńskiego podczas tegorocznych
Dożynek Województwa KujawskoPomorskiego i Diecezji Toruńskiej
w Chełmnie. Powiatowy namiot
stylizowany był na wiejską karczmę,
a w tym oryginalne, regionalne
specjały - serwowały przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w
Nawrze. Stoisko powiatu okazało
się najciekawsze i w związku z
tym otrzymało pierwszą nagrodę w
konkursie na najciekawsze stoisko
podczas tegorocznych Dożynek
Wojewódzkich. Ciekawostką dla regionalistów
i miłośników historii była z pewnością ta część
wystawy, gdzie można było zobaczyć karczmy
naszego powiatu na reprodukcjach starych
widokówek z kolekcji Wicestarosty Toruńskiego,
pana Dariusz Mellera.
K.O.
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PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przesyłały sms-y na moją osobę w
plebiscycie Gazety Pomorskiej „Nasz Sołtys
2011”na Pomorzu i Kujawach i dedykuję tym
wszystkim wiersz pt. „Nawra”:

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

na terenach wiejskich, które stanowią jeden z
elementów rozwoju społecznego wsi. Kwota
pomocy przyznanej przez ARiMR nie może
przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego
beneficjenta, a Agencja może dofinansować do
50% kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania
może wzrosnąć do 80% w przypadku rolników,
którzy zostali poszkodowani w wyniku działania
klęsk żywiołowych. Ważne jest, że w tym
naborze rolnik może złożyć tylko jeden wniosek,
czyli musi się zdecydować, na jaką działalność
chce otrzymać wsparcie.
O kolejności, w jakiej przysługuje
pomoc, będzie decydowała liczba punktów, które
ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu,
czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu
MRiRW. Preferowane będą operacje z
regionów uboższych, borykających się z dużym
bezrobociem, a także te które doprowadzą do
powstania jak największej liczby nowych miejsc
pracy.
Pomoc z działania „Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej” przeznaczona
jest dla rolników, ich współmałżonków lub
domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy
planują rozpoczęcie działalności innej niż
rolnicza. Wystarczy być ubezpieczonym w
KRUS przez okres przynajmniej 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie
pomocy. Wiele rodzin rolniczych nie jest w
stanie utrzymać się jedynie z rolnictwa i takie
wsparcie jest dla nich szansą na dodatkowe
dochody poprawiające ich warunki życia. Na
udzielenie takiego wsparcia w 2011 roku
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przeznaczyła około 365 milionów
złotych.
KO
Na podst. serwisu internetowego ARiMR
Moja wieś, to taka jakby zielona dolina
Niby taka jak wszystkie wsie,
lecz dla mnie całkiem inna.
To taka Ojczyzna maleńka
Co w sercach naszych tkwi,
Jak Ojcze Nasz z czułością,
Bo Zdrowaś Maryja w mej krwi.
Nawra - wioseczka malutka,
To taki zaczarowany historii świat,
Piękny jak plaster miodu
W swoim złocistym kolorze.
I tylko prosimy w modlitwie:
Ochraniaj ją Panie Boże.
Tu latem pod złotym ziarnem
Kłos się ku ziemi chyli,
Tu jeszcze w przydrożnych krzewach,
Ptaszek cichutko zakwili.
Tu można jeszcze spokojnie
Poleżeć na trawie latem
I w ciszy sobie pomarzyć
Nie przejmując się wielkim światem.
Dałeś mi Panie modlitwę,
Dałeś mi swój różaniec,
Dałeś mi swoje szczęście,
Więcej nie proszę o nic.
Alicja Glaszka
Sołtys Nawry
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Sprawy obywatelskie
Inicjatywy lokalne
Radny Gminy Chełmża Stanisław
Żak, Opiekun Wsi Łukasz Kowalski oraz
Sołtys Sołectwa Kuczwały Ryszard Jarzynka
zorganizowali w dniu 14 sierpnia 2011 roku
festyn rodzinny w miejscowości Kuczwały.
Festyn rozpoczął się meczem towarzyskim piłki
nożnej OSP Kuczwały z sołectwem Liznowo,
który po wyrównanej walce w rzutach karnych
zakończył się na korzyść sołectwa Liznowo.
Na imprezie odbyły się również konkursy
wiedzy o bezpieczeństwie dla dzieci i młodzieży
prowadzone przez Komendanta Straży
Gminnej Grzegorz Szramka, nagrody zostały
ufundowane przez firmę Skanska NDI. Konkurs
strzelania z wiatrówki prowadził Włodzimierz
Stenborowski. Wiele wrażeń dostarczył pokaz
sprzętu ratowniczo - gaśniczego Państwowej

Wspólne piknikowanie

Straży
Pożarnej
w Chełmży oraz
pokazy gaśnicze
z apre z e ntow an e
praz Ochotniczą
Straż
Pożarną
w
Kuczwałach.
Organizatorzy
zapewnili
dla
wszystkich
d a r m o w e
przejażdżki
konną, bezpłatną
grochówkę
i
bigos oraz zabawę
taneczną
do
białego rana. Dla

najmłodszych
uczestników
festynu zapewnione
były
zabawy
z
clownami,
przejażdżki
motocyklami
z
klubu Viator oraz
wesołe miasteczko
w
wieloma
atrakcjami.
Koło
Gospodyń
Wiejskich
w
Kuczwałach
wystawiło stoisko z
ciastem, nalewkami
oraz
innymi
smakołykami

Konkurs dożynkowy

Podziękowania dla wszystkich sponsorów, firmy
Skanska NDI, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kuczwałach, Państwowej Straży Pożarnej
w Chełmży, Koła Gospodyń Wiejskich w
Kuczwałach, klubu motocyklowego Viator,
Grzegorza Stramka – Komendanta Straży
Gminnej, Andrzeja Rumińskiego – właściciela
domu weselnego ,,u Boryny’’ w Grzywnie,
Włodzimierza Stenborowskiego,
Rafała
Galikowskiego,
Michała
Jabłońskiego,
Sławomira Krzywdzińskego ,
Bogdana
Krzemienia, Jakuba Zalewskiego, Radosława
Saletnika oraz Szymona Żak.
Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji
festynu.
Ł.Kowalski

Biznes dla społeczności

Wielkie złoto dla lipówki

Z dużym zainteresowaniem podczas
tegorocznych dożynek w Liznowie spotkał
się zorganizowany po raz pierwszy Konkurs
Nalewek Domowych. Komisja Konkursowa
oceniła
44 nalewki. Wytwórcy - amatorzy
najlepszych nalewek
zostali nagrodzeni
pamiątkowymi medalami, dyplomami i
nagrodami rzeczowymi.
Wielki Złoty Medal otrzymała „Lipówka”
- nalewka lipowa Eugenii Romanowskiej
z Liznowa. Z kolei Złoty Medal Komisja
Konkursowa przyznała
Grzegorzance –
nalewce KGW Grzegorz, z Srebrnym Medalem
udekorowano nalewkę „Odlotową” Teresy
Krawczyk -Parzyszek z Głuchowa. Brązowym

KURENDA

produkcji domowej.

Medalem w konkursie uhonorowano nalewkę
„Czarci Ogon” przygotowaną przez Alicję
Glaszka z Nawry. Dodatkowo wyróżnienia
w konkursie otrzymały nalewki: „Zdrówko” Alicji Glaszka z Nawry, nalewka wiśniowa KGW
Bielczyny i nalewka śliwkowa Ewy Kasprzak z
Kiełbasina.
Organizatorem konkursu był Wójt
Gminy Chełmża, a nagrody rzeczowe w
konkursie ufundowała Rada Gminy Chełmża.
„- Konkurs na nalewkę to impreza mającą na
celu promocję polskich tradycji nalewkarskich na
bazie owoców, ziół, miodu i odkrywanie receptur
na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.
Barwność, różnorodność smaków i pomysłowość
nie tylko składu nalewki, ale i nazewnictwa
pokazuje m.in. twórczość oraz talenty gospodyń
wiejskich. Wiele z proponowanych nalewek
posiada właściwości lecznicze, m.in. zwycięska
Lipówka. Mam nadzieję, że z roku na rok
będzie cieszyć się większym zainteresowaniem,
jak również nie zabraknie pomysłów na nowe
receptury” – podsumowuje Justyna Błaszczyk
Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża.
KO

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Plecaki pełne Energii
Część dzieci ze szkół w naszej gminie
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego spotkała
miła niespodzianka. Firma ENERGIA SA.
ofiarowała uczniom wyprawki szkolne w
postaci plecaków z przyborami szkolnymi.

O tym ile kosztuje przygotowanie
dziecka do roku szkolnego nikt nie wie lepiej niż
rodzice. Podręczniki, zeszyty, ubrania, materiały
biurowe… Cena takiego ekwipunku wcale
nie jest mała. Z myślą o dzieciach z terenów
wiejskich ENERGIA SA. stara się pomagać i w
takiej formie. Ważne jest zapewnienie dzieciom
optymalnych warunków do nauki, bo w edukacji
leży ich szansa na przyszłość.
KO
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Sprawy obywatelskie
Rywalizacja sołecka

Głuchowo najlepsze
Piękna, słoneczna pogoda i przede
wszystkim doskonała zabawa towarzyszyły
zorganizowanemu przez Gminę Chełmża
I Turniejowi Sołectw „Nasze Sołectwo
najlepsze”. W Grzywnie na boisku piłkarskim
w dziewięciu widowiskowych i pełnych
humoru konkurencjach rywalizowało łącznie
dwanaście ekip. Nie zabrakło także wielu
atrakcji towarzyszących i dobrej zabawy.
Prawie przez sześć godzin
przedstawiciele tych kilku sołectw wchodzących
w skład gminy Chełmża rywalizowało o miano
najlepszego, najszybszego i najsprawniejszego.
A przyznać trzeba, że droga do zwycięstwa nie
była wcale prosta.
Tegorocznym
zwycięzcą
turnieju zostało sołectwo Głuchowo. Drugie
miejsce zajęła drużyna z sołectwa Bielczyny,
a trzecie miejsce wywalczyli sobie zawodnicy
z Brąchnówka. Najlepsze drużyny odebrały
nagrody finansowe o wartości: I miejsce – 1000

zł, II miejsce 700 zł i III miejsce – 500 zł.
Poza tym dla wszystkich sołectw
uczestniczących w turnieju przygotowane
zostały okazjonalne puchary i statuetki
pamiątkowe. Indywidualna nagrodę
otrzymała również zawodniczka z
rekordem w rzucie gumiakiem.
Ta gminna, sportowo –
rekreacyjna impreza poza rywalizacją
międzysołecką okazała się dobrą zabawą
nie tylko dla uczestników, ale i całych
rodzin, które przybyły aby kibicować
swoi faworytom.Drużyny w I Turnieju Sołectw
Gminy Chełmża zmierzyły się w dziewięciu
konkurencjach. Zawodnicy pobiegli w sztafecie
na 200 m, strzelali piłką nożną do celu.
Poza tym rywalizowali w rzutach jajkiem i
gumiakiem oraz w slalomie rowerowym. Każda
z drużyn powalczyła również o punkty w
konkursie wiedzy o gminie i samorządzie. Nad
prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało

kolegium sędziowskie. Mieszkańcy Grzywny
zadbali o atrakcje towarzyszące turniejowi. Pan
sołtys wspólnie z paniami z miejscowego KGW
zadbali o stoisko z konsumpcją i napojami
dla uczestników. Z kolei dzięki miejscowym
radnym odbył się turniej plażówki i pokaz
sprzętu pożarniczego. Poza tym, czas spędzony
podczas niedzielnego popołudnia na boisku w
Grzywnie umilał wszystkim zespół muzyczny
REMIX .
KO

Szkoły w gminie

WITAJ SZKOŁO !

Po dwumiesięcznych wakacjach
przyszedł czas na nieubłagalny powrót do
przedszkoli i szkół. Lipiec i sierpień to czas
zabawy, błogości i nieustającej szczęśliwości.
Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy.
Tak też jest z wakacjami.
Rok szkolny 2011/2012 w szkołach w
naszej gminie powitało łącznie 1149 uczniów.
Nasze dzieci i młodzież uczęszcza do szkół w
miejscowościach: SP Grzywna, SP Kończewice,
SP Sławkowo, SP Zelgno, gimnazjum w
Głuchowie i gimnazjum w Pluskowęsach.
Dodatkowo grupa 25 uczniów uczy się
Wiejskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe z Brąchnówka,
Mała Szkoła oraz rodzice przedszkolaków
serdecznie dziękują
Fundacji Ziemia Gotyku
Stowarzyszeniu Homo-homini
za użyczenie mebli
do oddziału przedszkolnego
na kolejny rok szkolny.
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w „Małej Szkole” w Brąchnówku. Z kolei z usług
„Małego Przedszkola” w Chełmży korzysta 41
maluchów.
KO

DZIEŃ DAWCY
SZPIKU KOSTNEGO
Informujemy, że 22.10.2011 r ( godz. 10.0016.00) w Urzędzie Gminy Chełmża na ul. Wodnej
2 oraz w dniu 23.10.2011 r ( godz. 10.00 – 16.00)
w Szkole Podstawowej w Grzywnie zostanie
przeprowadzona akcja pobierania krwi celem
rejestru potencjalnych dawców szpiku. Udział
w akcji mogą wziąć osoby od lat 18.00 (należy
posiadać ze sobą PESEL).
Wystarczy przyjść, wypełnić deklarację i oddać 4
milimetry krwi. Przyłącz się do walki z białaczką
i ty możesz uratować komuś życie.
Akcje organizuje Fundacja DKMS POLSKA.
Z góry serdecznie dziękujemy,
Dzieci borykające się z chorobą nowotworową.

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

W duchu patriotyzmu

Gromadzimy ziemię na Kopiec
Tegoroczne gminne
obchody Narodowego Święta
Niepodległości
odbędą
się w dniu 5 listopada w
Kończewicach.
Organizatorem obchodów będzie
Samorząd Gminy Chełmża. Organizację
tego patriotycznego wydarzenia wesprze
Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia
Polaków”. W organizację święta zamierzają
się także włączyć Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia w Toruniu, Stowarzyszenie
Miłośników Artylerii i Militariów w Toruniu,
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz
Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej i S.P.
w Końćzewicach.
Część uroczysta obchodów planowana
jest w Miejscu Pamięci Narodowej, gdzie w
specjalnych woreczkach i urnach gromadzona
jest ziemia z ważnych dla historii Polskaów
miejsc. Wspomniana ziemia pochodzi od
wielu ofiarodawców, którzy dostarczyli ją z
historycznych miejsc walk rodaków, żołnierzy
wszelkich barw i formacji wojskowych. Z roku
na rok grono ofiarodawców powiększa się, a
liczba przekazanych do tej pory ziemi sięga już
ponad sto.
Kolejne uroczyste przekazanie ziemi
zaplanowane jest na 5 listopada br. Dlatego
organizatorzy już teraz zwracają się do osób,
które chciałyby włączyć się we wspomnianą
inicjatywę patriotyczną, aby wcześniej fakt
przekazania ziemi zgłosiły do UG w Chełmży,
pok. nr 7 pod nr tel. 56 675 60 76 w terminie do
25 października br.
Także wszystkie delegacje, które
zamierzają złożyć podczas uroczystości kwiaty
pod Murem Pamięci Narodowej podobnie
proszeni są o zgłaszanie swojego udziału w w/w
terminie.
KO
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Integracja społeczna

Dożynki gminne

Wspólne świętowanie

Gminne Święto Plonów w Liznowie
Wiele słońca, liczne delegacje
mieszkańców ze wszystkich 28 sołectw w
gminie przybyłe z chlebami, wieńcami i
ozdobami dożynkowymi, obecni goście,
muzyka i zabawa, konkursy dożynkowe i wiele
dobrego jedzenia - właśnie tak wyglądały
Dożynki Gminne 2011, które w tym roku
zorganizowano w Liznowie.
Dla Liznowa było to wielkie
wydarzenie i pierwsze, o takiej randze w tej
miejscowości. Dokładnie 4 września oczy całej
gminy i nie tylko skierowane były w stronę tej
właśnie miejscowości.
Nad przebiegiem święta plonów
czuwali zgodnie tu Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża, Urząd Gminy i
Społeczny Komitet Dożynkowy mieszkańców
sołectwa Liznowo. Zgodnie ze staropolską
piękną tradycją, podziału chleba wśród

uczestników Święta Plonów dokonał Wójt
Gminy Jacek Czarnecki wspólnie ze Starostami
i Wicestarostami dożynek.
Ukoronowaniem obrzędów było
poświęcenie chlebów, wieńców i ozdób
dożynkowych.
Na ręce gospodarza Wójta Gminy
Jacka Czarneckiego
chleb dożynkowy
przekazali wspólnie starostowie dożynek
Andrzej Ośmiałowski i Krystyna Chmiel oraz
wicestarostowie Barbara Jęziorska – Pawella i
Zdzisław Stojałowski. Chleb został podzielony
wśród wszystkich uczestników uroczystości.
Podziękowanie za zaproszenie na
dożynki i życzenia dla uczestników uroczystości
nadesłali: Wojewoda Kujawsko – Pomorski Ewa
Mes i Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich
RP Mariusz Poznański.
KO

Wartość nagród w obydwu konkurencjach
wyniosła : I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300
zł, III miejsce – 100 zł. Nagrody w konkursie
ufundowała NOWA ENERGIA SA.
Nagrody
oraz
dyplomy
wręczyli
Przewodniczący RG Chełmża Janusz
Iwański i dyrektor CIK-u Justyna Błaszczyk.

KURENDA

Loteria dożynkowa

Kurenda wspiera stypendystów

KONKURSY DOŻYNKOWE
W
trakcie
uroczystości
dokonano podsumowania
wszystkich
konkursów dożynkowych, a laureaci
otrzymali
pamiątkowe
dyplomy
i nagrody finansowe i rzeczowe.
W tym roku konkurs wieńcowy
przeprowadzony został w dwóch kategoriach:
wieniec tradycyjny i ozdoba dożynkowa. W
sumie do konkursu przystąpiło 18 sołectw, w
tym było 8 wieńców tradycyjnych i 10 ozdób
dożynkowych. Oceny wieńców dokonała
Komisja Konkursowa, która nagrodziła
następujące sołectwa :
- kategoria „Wieniec tradycyjny”: I miejsce
- Sołectwo Browina, II miejsce - Sołectwo
Kończewice, III miejsce - Sołectwo Kiełbasin.
- ozdoba dożynkowa, wieniec inny niż
tradycyjny : I miejsce – Sołectwo Grzegorz,
II miejsce – Sołectwo Grzywna, III miejsce
– Sołectwo Liznowo.

W miesiącu wrześniu w wielu
miejscowościach
gminy
odbyły
się
dożynki, festyny i pikniki. Między innymi
tegoroczne plony na dożynkach sołectwa
podsumowali mieszkańcy Zelgna. Uroczystość
zgromadziła wszystkich w świetlicy wiejskiej,
a jej organizatorem byli wspólnie Sołtys,
Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz
Ochotnicza Straż Pożarna.
Podobnie Rada Sołecka i Koło
Gospodyń Wiejskich z Brąchnówka byli
organizatorami dla swoich mieszkańców „Święta
ziemniaka”.
Z kolei mieszkańcy Kiełbasina, Mirakowa i
Pluskowęs mieli okazję spotkać się na wspólnym
festynie parafialnym zorganizowanym przy
miejscowej Parafii.
KO

Nagrody w tegorocznym konkursie
„Piękna zagroda” z rąk Wójta Gminy Jacka
Czarneckiego odebrali mieszkańcy : Andrzej
Jałocha - z Grzywny, Joanna Piesik z
Bielczyn, Tatiana i Marek Huzarscy z
Bocienia i Danuta Balcerowicz z Bielczyn.

Dochód z loterii dożynkowej
zorganizowanej podczas dożynek przez redakcję
Gazety Gminy Chełmża KURENDA już kolejny
rok z rzędu zasili fundusz gminny przeznaczony
na Stypendia Gminne im. Jacka Luntkowskiego.
Na konto funduszu dzięki hojności
uczestników dożynek wpłynęła kwota 811,20zł.
Ta kwota pozwoli wypłacić jednemu ze
stypendystów stypendium przez osiem kolejnych
miesięcy.

Z
dużym
zainteresowaniem
podczas tegorocznych dożynek spotkał się
zorganizowany po raz pierwszy konkurs
nalewek domowych.
Tradycyjnie nagrodą główną w loterii był rower,
Podczas
dożynek
tradycyjnie którego szczęśliwą właścicielką została pani
już odbyła się loteria Gazety Gminy Iwona Cupriak z Chełmży.
Chełmża KURENDA.Łącznie w loterii
KO
sprzedanych zostało 360 losów. Ciekawe
konkursy dla uczestników dożynek
przygotowały także banki: Bank Polski
PODZIĘKOWANIE
PKO i BGŻ. Z prezentacją wyrobów
Serdecznie dziękuję w imieniu
rękodzielniczych udział w dożynkach
wzięła Pracownia Rękodzieła Ludowego
własnym
i
Społecznego
Komitetu
MALWA z Zelgna i Klub NITECZKA z
Organizacyjnego wszystkim mieszkańcom,
Chełmży.
instytucjom i sponsorom, którzy wspierali
Podczas zabawy tanecznej uczestnicy
nas rzeczowo i finansowo przy organizacji
dożynek bawili się przy muzyce zespołu
Święta Plonów2011 w Gminie Chełmża.
KLIMEK BAND.
Sołtys Sołectwa Liznowo
Organizatorami Dożynek byli: Wójt
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Społeczny
Andrzej Ośmiałowski
Komitet Dożynkowy, Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża.
KO

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

str. 8

Sprawy obywatelskie
Nauka dzisiaj

Centrum Nauki Kopernik - Warszawa

WAKACJE W BIBLIOTECE W
GRZYWNIE

Mimo,że pogoda płatała nam figle, to my świetnie się bawiliśmy, spędziliśmy miłe chwile w bibliotece: podczas zajęć plastycznych,oglądaniu
filmów, zajęć sportowych, czytaniu książek itp..!:)
E.Chojnacka

W dniu 10 sierpnia 2011r. dzieci,
młodzież oraz dorośli mieli okazję wziąć udział
w wyjeździe organizowanym dla mieszkańców
Gminy Chełmża do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Pięćdziesięciu zainteresowanych
miało okazję odwiedzić i zobaczyć ponad 450
eksponatów w sześciu tematycznych galeriach.
Zainteresowani zobaczyli zaawansowane technologie i multimedia, ale też proste rozwiązania,
często oparte na wynalazkach sprzed wielu lat.
Nauka i sztuka razem. Przykładowo w galerii
„Świat w ruchu”, dzięki eksponatom tworzącym
wystawę można się dowiedzieć, jak rozchodzą
się fale dźwiękowe oraz światło, a także w jaki
Biblioteki gminne

NOCLEG W BIBLIOTECE
W ZELGNIE

sposób wprawiane są w ruch palce dłoni. To
również okazja do samodzielnego wyprodukowania prądu elektrycznego, do przyjrzenia się,
jak powstaje tornado oraz doświadczenia tego,
co się dzieje podczas trzęsień ziemi.
Wystarczy być w Centrum Nauki Kopernik, aby
zagrać na laserowej harfie lub sprawdzić, czy wygodniej leży się na piłkach, czy na gwoździach.
Uczestnicy wyjazdu testowali samodzielnie,
sprawdzali i mieli okazję, aby odpowiedzieć sobie na naprawdę wiele pytań.
Organizatorem wyjazdu był Wójt Gminy
Chełmża.
Paulina Płochacka

AKTYWNA BIBLIOTEKA
NASZA AKCJA ZOSTAŁA ZAPLANOWANA
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH
• Biblioteka Zelgno- 24.08.2011; godz. 9.0017.00
• Biblioteka Grzywna- 24.08.2011 ; 7.30-15.30
• Biblioteka Głuchowo- 24.08.2011; 8.00-16.00
• Biblioteka Skąpe – 25.08.2011; 9.00-17.00
Dla czytelników odwiedzających nasze biblioteki w tym dniu czekały: kąciki czytelniczo-kawowy, wystawy zdjęć z działalności bibliotek,
wystawy nowości książkowych, gadżety promocyjne dla odwiedzających i loterie.

DLA KAŻDEGO COŚ FAJNEGO- biblioteka w Głuchowie

Najfajniejszą atrakcją mijających wakacji - był nocleg w bibliotece (24-25 sierpnia).
Rozpoczęliśmy od wizyty w Malwie i rozpaleniu
tam w kominku (drewno przygotował nam pan
Kazimierz Dębski-dziękujemy)i malowania twarzy . W doskonałych nastrojach przenieśliśmy
się do biblioteki i zjedliśmy kolację. Następnie
mieliśmy zajęcia plastyczne po nich obejrzeliśmy film, niektórzy siedzieli przy komputerach
grając. Przyszedł czas na nocne wspólne głośne
czytanie książek i długie nocne gadanie. Dodam
jeszcze że poszliśmy spać to była 4.00 rano:)
(dziękujemy pani Czesi za pyszne ciasto)

Jola Pawełczyk

KURENDA

Sierpień br. stał się miesiącem wakacyjnych zabaw zorganizowanych przez bibliotekę w Głuchowie. Uczestnikami byli nasi młodsi
czytelnicy. Konkursy plastyczne z nagrodami,
piknik, dzień filmowy, dzień kulinarny, dzień
fotograficzny, karaoke, gry planszowe oraz zajęcia w plenerze zapewniły miłą atmosferę oraz

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

uśmiech na twarzach dzieci biorących udział
w zabawach.W imieniu czytelników dziękuje
Radzie Sołeckiej wsi Głuchowo za wsparcie finansowe oraz KGW Głuchowo za udostępnienie
świetlicy wiejskiej.
E. Kucharzewska
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Wymiana Lokalnych Grup Działania

Podglądaliśmy ciekawe inicjatywy

W dniach 23 - 27 sierpnia 2011
r. uczestniczyłam w wyjeździe studyjnym,
zorganizowanym
przez
Sekretariat
Regionalny Krajowej Sieci 0bszarow Wiejskich
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla
przedstawicieli LGD oraz innych partnerów
KSOW pod hasłem „LGD czynnikiem rozwoju
obszarów wiejskich w Szwecji”.
Program wyjazdu okazał się bardzo różnorodny
i dla nas pracowity. Nie mieliśmy czasu na
turystyczne zwiedzanie Szwecji.
W trakcie wizyt w poszczególnych LGD
dowiedzieliśmy się, jakie projekty z
dofinansowaniem z UE zostały zrealizowane i
jakie efekty uzyskano.
Projekty dotyczyły: rozwoju obszarów wiejskich
w praktyce, rewitalizacji obszarów wiejskich,
wykorzystania odnawialnych źrodeł energii w
rolnictwie.
Zapoznaliśmy się z realizacją
np. projektu „Albylen - Strefa LIDER Centrum rozwoju społecznego i działalności
gospodarczej”. Szkoła przeznaczona była do
likwidacji, ale lokalne wspólnoty odkupiły od
gminy budynek (za rozsądną cenę) i w nim
ulokowano centrum, gdzie realizowane są
projekty związane z edukacja, podnoszeniem
kwalifikacji mieszkańców itp.
Także
mieliśmy okazję zapoznać się z
projektem wykorzystania wspólnych maszyn
do zbierania małży przez 15 nadmorskich
związków producentów (przykład klastra) oraz
współpracy przy cięciu trzciny.
Zaprezentowano również ciekawy projekt
„Muzeum Wsi Voxtorp” - atrakcja obszarów
wiejskich jako przykład partnerstwa przy
tworzeniu wiejskiego muzeum ze starymi
maszynami i narzędziami, które były
wykorzystywane w dawnej wsi. Ciekawostką -

moim zdaniem - było to, że warsztaty w muzeum
prowadzili seniorzy bezpłatnie (wolontariat)
i osoby te były bardzo zadowolone, czuły się
potrzebne i spełnione, że mogą podzielić się
swoimi umiejętnościami.
Kolejny ciekawy projekt, to zespół
basenów na powietrzu, czynny w sezonie
letnim (3 m-ce). Baseny prowadzone są przez
Stowarzyszenie na zasadzie wolontariatu,
z których korzystają dzieci i młodzież z
okolicznych szkół na podstawie podpisanych
umów
ze
szkołami.
Przedstawiciele
stowarzyszenia zwrócili uwagę na duże
zaangażowanie rodziców, ale też i młodzieży w
pracach na rzecz basenów. Prace wykonywali
bezpłatnie.
Ponadto okoliczni przedsiębiorcy delegują
swoich pracowników do pracy przy basenach.
Zobaczyliśmy także budowaną świetlicę wiejską
z pozyskaniem środków finansowych z UE.
Był to ośmiokątny budynek drewniany, nie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Terenowy w Chełmży
ul. Rynek Garncarski 3
Kim jesteśmy, jak działamy, jakie cele osiągamy – w dużym skrócie przybliżamy.
Związek to organizacja społeczna, pozarządowa, samodzielna i niezależna z 40-letnią
tradycją, zrzesza 380 członków. Naszym Członkom oferujemy następujące zadania:
•
Prezentujemy stanowiska i wolę swoich członków wobec władz państwowych, wojewódzkich,
powiatowych, miejskich i gminnych, dotyczących warunków bytowych naszej społeczności
•
Występujemy w środkach masowego przekazu – w prasie lokalnej, regionalnej, radiu i
telewizji.
•
Współpracujemy z organizacjami administracji państwowej, samorządowej, terytorialnej i
organizacjami społecznymi.
•
Organizujemy spotkania towarzyskie, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, Światowy Dzień
Inwalidy i Spotkania Opłatkowe.
•
Prowadzimy bezpłatne porady prawne dla członków Związku.
•
Zabiegamy o sponsorów i członków wspierających dla uzyskania środków finansowych i
wsparcia materialnego.
•
Wydajemy wszystkim emerytom i inwalidom zaświadczenia ulgowe na przejazd PKP
•
Wydajemy wnioski do sanatorium, na turnusy rehabilitacyjne i na wczasy.
•
Pomagamy emerytom w uzyskaniu grupy inwalidzkiej w celu wyjazdu do sanatorium.
Państwo, wstępujcie do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, by tym samym
powiększyć rodzinę emerycką. Członkowie Zarządu pracują społecznie, nie pobierają
wynagrodzenia.
Biuro zarządu: 87-140 Chełmża, Rynek garncarski 3
Czynne w każdy czwartek w godz. 10.00 – 13.00.
Tel. kontaktowy 696 902 112.
Przewodniczący Jerzy Więckowski

KURENDA
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ogrzewany, gdyż świetlica czynna jest tylko
przez trzy m-ce w sezonie letnim. Mieszkańcy
spotykają się na bardzo modnych w tym rejonie,
potańcówkach.
Podsumowując, uważam, że takie wyjazdy są
bardzo potrzebne i warto z nich korzystać.
Mogliśmy porównać projekty realizowane na
obszarach wiejskich w Szwecji z projektami
realizowanymi w naszym województwie. 0gólnie
bilans wypada całkiem nieźle dla naszego
regionu, a szczególnie korzystnie z projektami
realizowanymi przez LGD „Ziemia Gotyku”. U
nas zrealizowano znacznie więcej projektów niż
w innych LGD województwa.
Nasi przewodnicy ze Szwecji
zainteresowani byli nawiązaniem współpracy z
LGD w województwie Kujawsko-Pomorskim.
I mam nadzieje, ze taka współpraca zostanie
podjęta przez KSOW i LGD w naszym
województwie.
St. Stasieczek

OGŁOSZENIE
SPRZEDAM DOM W PLUSKOWĘSACH.
Informacja pod nr tel. 782 119 193.

Sprostowanie
W Kurendzie nr.8-sierpień 2011 w artykule o
Tour The Run Ziemia Gotyku
podano błędnie nazwisko
Pana Krzysztofa Pawkina.
Poprawiamy i przepraszamy.
Redakcja

Czytelnicy miesiąca sierpień
Grzywna: Daria Grędzicka
Głuchowo: Kinga Loerke
Skąpe: Małgorzata Górska
Zelgno: Agata Wolak
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Serwis informacyjny
GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ SEZON 2011
W tegorocznych rozgrywkach do rywalizacji zgłosiło się 6 zespołów. Mecze rozgrywane były w każdą niedzielę na obiekcie Orlik
2012 w Grzywnie. Każda kolejna edycji gminnej
ligi to nowinki, które mają na celu poprawę jakości rozgrywek. W tym roku było to wprowadzenie związkowego sędziego, który fachowym,
obiektywnym okiem rozstrzygał boiskowe wydarzenia w zakresie przepisów gry. Nowością
było także zakończenie sezonu turniejem o PuMiejsce
1
2
3
4
5

Drużyna
BROWINA
SŁAWKOWO
PLUSKOWĘSY
GRZYWNA
DŹWIERZNO

char Ligi.
W kwestii sportowej tegoroczne rozgrywki zdominowały dwa zespoły- Browina i Sławkowo,
które do końca tylko między sobą rywalizowały o zwycięstwo w lidze. Dopiero bezpośredni
mecz tych drużyn zdecydował o tym, że tytuł
najlepszej piłkarskiej drużyny w Gminie Chełmża trafił do Browiny.
Oto jak przedstawia się tabela końcowa Gminnej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2011:

Punkty
21
18
9
9
0

Bramki
56:21
48:34
36:42
17:26
19:59

Edukacja w gminie

Gimnazjum z klasą sportową
W roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum w Głuchowie utworzona została klasa
sportowa o profilu piłki koszykowej realizująca oprócz podstawy programowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe.
Do klasy sportowej uczęszcza 20 uczniów, w
tym 10 dziewcząt i 10 chłopców.
„- Trzy lata trwały przygotowywania
tej grupy młodzieży. Proces wymagał stworzenia
specjalnego programu autorskiego, który następnie
zatwierdziła Rada pedagogiczna Gimnazjum. Dodatkowo wspomniany program musiał otrzymać
wymagane rekomendacje specjalistów i trenerów
koszykówki” – mówi Dyrektor Gimnazjum w
Głuchowie Wojciech Rosiński.
Poza tym od uczniów klasy sportowej
wymaga się co jest oczywiste dobrego stanu
zdrowia i sprawności fizycznej. Młodzi koszykarze w planie lekcji mają aż 10 godzin wychowania fizycznego, w trakcie których oprócz podstawy programowej doskonalą umiejętność gry w
koszykówkę. Młodzież przez trzy lata nauki w
Gimnazjum piłkę koszykową trenować będzie
pod okiem trenerów Wojciecha Rosińskiego i
Marcina Rosińskiego posiadających doświadczenie i licencje trenerskie.
KO

Cyklon informuje
Parowa Falęcka wycofał się w trakcie rozgrywek
i nie została sklasyfikowana.
Jak już wspomniałem liga kończyła się turniejem
o Puchar Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Cztery najlepsze drużyny zmierzyły się w półfinałach. W
pierwszym z nich mistrzowie z Browiny ograli
Grzywnę 4:0. W drugim pomiędzy Sławkowem,
a Pluskowęsami rywalizacja była bardziej zacięta
gdyż w meczu padł remis i finalistę musiały wyłonić rzuty karne. Te lepiej wykonywali zawodnicy z Pluskowęsy i sprawiając niespodziankę
awansowali do finału. W tym najważniejszym
meczu klasę potwierdzili piłkarze z Browiny
Żagle w regionie

zwyciężając 4:0 i zdobyli tym samym drugą koronę w piłkarskim sezonie bieżącego roku. Przez
sezon ligowy 2011 zespół z Browiny reprezentowali: Dawiec Łukasz, Dawiec Mateusz, Moskal
Michał, Basiewicz Paweł, Basiewicz Dariusz,
Jabłoński Marcin, Banaszek Sławomir, Wypij
Krzysztof, Trzpil Przemysław, Lewandowski
Radosław, Chojecki Daniel, Kudliński Bartosz,
Sadowski Łukasz.
Gminny Organizator Sportu
Marcin Sadowski

Klub Sportowy Gminy Chełmża
„CYKLON” Kończewice informuje, że mecze
SENIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH i
TRAMPKARZY o MISTRZOSTWO KLASY
OKREGOWEJ GRUPY I w rundzie jesiennej
sezonu 2011 / 2012 odbywać się będą na stadionie
w Kończewicach wg podanych niżej terminów:
1

02.10.2011

16.00

2

16.10.2011

14.00

3

29.10.2011

14.00

OLIMPIA II
GRUDZIĄDZ
WDA II
STRAŻAK
ŚWIECIE
DRWĘCA
GOLUB
DOBRZYŃ

„KRAJNA CUP” - I Samorządowe Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa
W dniu 16 września na wodach Jeziora
Sępoleńskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyły
się I Samorządowe Regaty Żeglarskie o
Puchar Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego „KRAJNA CUP”.
Organizatorami regat byli: Miejski Ludowy
Klub Sportowy „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim,
Gmina Sępólno Krajeńskie i KujawskoPomorski Okręgowy Związek Żeglarski w
Bydgoszczy.
W zawodach wzięły udział załogi reprezentujące
samorządy różnego szczebla z całego
województwa kujawsko-pomorskiego. Wszyscy
startowali na dostarczonych przez organizatora
jachtach klasy „PUCK”. Przy doskonałej,
prawdziwie żeglarskiej pogodzie i wietrze do
3oB, pod bacznym okiem Sędziego Głównego
regat, Wojciecha Borzyszkowskiego rozegrano
cztery wyścigi.

KURENDA

Gminę Chełmża reprezentowała załoga w
składzie: Krystyna Kadukowska, Andrzej
Steidinger i Michał Kadukowski.
Nasi reprezentanci zajęli III miejsce, ustępując
jedynie doskonale przygotowanej załodze
Urzędu Miasta w Żninie, która zdobyła
Puchar Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego i załodze Urzędu Miasta we
Włocławku.
Po zakończeniu wyścigów załogi spotkały
się w pięknym, nowym obiekcie sportoworekreacyjnym nad Jeziorem Sępoleńskim, gdzie
wręczono puchar i upominki, a następnie, przy
wspólnym posiłku wymieniono doświadczenia
żeglarskie i samorządowe, zapoznano się
przedsięwzięciami dla żeglarzy i turystów w
województwie i w gminie Sępólno Krajeńskie.
Krystyna Kadukowska
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Przeczytaj to ważne!
Rolników z Gminy Chełmża, którzy otrzymają z Urzędu Gminy pozytywną opinię Wojewody w przedmiocie oszacowania strat doznanych w gospodarstwie w wyniku klęski, która miała miejsce w 2011r., zapraszamy do skorzystania z
oferty kredytu preferencyjnego w Banku Spółdzielczym Brodnica Oddział w Chełmży.
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