GAZETA GMINY CHEŁMŻA
Nr 5

(189)

Maj 2013

ISSN 1506-1957

WIOSNA W ROLNICTWIE
W maju pojawiły się już pierwsze
upały. Na polach rolnicy już dawno obrobili
swoje grunty i teraz spokojnie czekają
na letnie zbiory. Mając nadzieję, że w tym
roku w rolnictwie nie będzie załamania aury
jak to miało miejsce w poprzednich latach.
Podczas silnych opadów deszczu w zeszłym
roku rolnictwo bardzo ucierpiało. Wiele
gruntów ornych zostało zniszczonych. Jednak
miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy od
poprzedniego.
Patrz str. 6

PLUSKOWĘSKI
ORLIK JUŻ DZIAŁA
W gminie działalność rozpoczął z
miesiącem kwiecień br. drugi kompleks
boisk sportowych ORLIK 2012 w
Pluskowęsach. Uroczysta inauguracja
działalności obiektu odbyła się 25 kwietnia
br. Obiekt mieści się przy w sąsiedztwie
miejscowego gimnazjum. W ciągu tygodnia
można korzystać z obiektu w godz. od 9.30
– 15.30 i od 16.00 - 21.00 ( w godzinach
wcześniejszych obiekt rezerwowany jest
przez szkołę), a w weekendy: sobota od 12.00 – 21.00 i niedziela od 15.00 - 21.00. Rezerwacji boisk
należy dokonywać u animatorów pod numerami telefonów: 609040205, 726136144. Na orliku
można pograć w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.
Patrz str. 14

OSP SKĄPE - 140 LAT
OCHOTNICZEJ SŁUŻBY

Jednostka OSP Skąpe w obecności
wielu gości przybyłych z regionu, jednostek OSP
z gminy i powiatu, mieszkańców, w rytmach
wygrywanych przez przybyłe dęte orkiestry
strażackie świętowała swoje 140 urodziny. Tort
urodzinowy zastąpiła przygotowana i wydana
na tę okazję publikacja książkowa poświęcona
historii OSP Skąpe. Udział w uroczystościach
wziął Poseł na Sejm RP i Wiceprzewodniczący
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniew
Sosnowski.
Więcej informacji na temat obchodów
jubileuszowych w Skąpem w następnym numerze
KURENDY.

Wójt Gminy Chełmża zaprasza na V Jubileuszowy Turniej KGW
W programie Święta:
13.00 - Prezentacje wystawiennicze ( stoiska promocyjne).
13.40 - Paradny korowód Kół Gospodyń Wiejskich.
14.00 - Uroczyste otwarcie Święta Kół Gospodyń
Wiejskich. Jubileusz 5-lecia działalności Pracowni
rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA.
14.30 - Prezentacja scenek kabaretowych pt. ”Turysta na
wsi”.
15.10 - Występ zespołu tańca ludowego KUNDZIA z
Chełmna.
15.30 - Moda w kapeluszu – „Fantazyjny kapelusz” –
prezentacja konkurencji turniejowej.
16.00 - „Śpiewać każdy może” – przegląd piosenek
turniejowych o tematyce ludowej.
16.30 - Uroczysty podział tortu jubileuszowego z okazji V
Turnieju KGW.
17.00 - Występ zespołu ludowego z Białorusi.
17.30 - Rozstrzygnięcie, podsumowanie Turnieju i
wręczenie nagród.
18.00 - Zakończenie imprezy.

Poza tym: degustacje potraw turniejowych, degustacje produktów lokalnych, pokazy
i warsztaty rękodzielnicze w Pracowni MALWA, wystawa prac i zwiedzanie Pracowni
MALWA oraz pracowni garncarskiej, „Ale to już było” - prezentacje filmów z 5-letniej
działalności MALWY, wystawa fotografii „Turniej na 5” - podsumowująca Turnieje KGW
w Gminie Chełmża, warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży „Kuchnia mojej babci” ,
stoiska promocyjne, park zabaw dla dzieci, warsztat garncarza, warsztat rzeźbiarza.

Samorządowy serwis informacyjny

Sesja wyjazdowa Radnych
W dniu 14
maja br. odbyła się Sesja
wyjazdowa Radnych po
terenie Gminy Chełmża.
Radni
odwiedzili
placówki
oświatowe,
świetlice oraz obiekty
sportowe. Trasa wizytacji
obejmowała następujące
punkty:
Gimnazjum
w Głuchowie, SP w
Kończewicach,
SP
w
Grzywna, SP w Sławkowie
i
Poniatówka,
teren
położony nad jeziorem w
miejscowości MirakowoGrodno,
świetlicę
w Radni z wizytą na terenie SP w Sławkowie
Kiełbasinie, Gimnazjum w Pluskowęsach, SP stwierdzono właściwe wydatkowanie środków
w Zelgnie oraz teren przygotowywany pod finansowych z funduszu sołeckiego, budżetu
Dożynki w Zajączkowie. Radni pozytywnie gminy i środków unijnych.
W imieniu Radnych Gminy dziękuję
odnieśli się do utrzymania obiektów szkolnych
wszystkim,
którzy włączyli się w przygotowania
pod względem gospodarności i ich estetyki.
Sesji
wyjazdowej
oraz poświęcili swój czas w
Analizując działania inwestycyjne zrealizowane
terenie.
w świetlicach i na terenie obiektów sportowych,
B. Kozłowska

KONKURSY DYREKOTORÓW SZKÓŁ ZAKOŃCZONE

Starzy dyrektorzy nowymi !

W dniu 8 maja
Wójt Gminy Jacek Czarnecki
spotkał się w Urzędzie Gminy
z dyrektorami szkół gminnych.
Było to pierwsze spotkanie
Wójta z dyrektorami szkół w
gminie po przeprowadzonych
konkursach.
Konkursy
wygrali
i
kontynuować
obowiązki dyrektorów będą
dotychczasowi
dyrektorzy.
Szkołami przez najbliższe pięć
lat szkolnych zarządzać będą:
Hanna Antkowiak – Dyrektor
Gimnazjum w Pluskowęsach,
Wojciech Rosiński – Dyrektor Gimnazjum w
Głuchowie, Hanna Dorenda – Dyrektor SP w
Grzywnie, Barbara Dunajska – Dyrektor SP
w Sławkowie, Maria Kaszyńska – Dyrektor
SP w Kończewicach, Iwona Drożyńska –
Dyrektor SP w Zelgnie. Pan Wójt wręczył nowo
wybranej kadrze dyrektorskiej listy gratulacyjne
z okazji wygrania konkursów oraz kontynuacji
pełnienia obowiązków, a także powierzenia
w/w stanowiska na kolejnych 5 lat. „- Życzę
sobie i Wam dyrektorom udanej współpracy.
Liczę, że koncepcje rozwoju placówek szkolnych
przygotowane przez Was na konkurs, nie będą
tylko pomysłami konkursowymi, ale zostaną
wdrożone w placówkach. Proszę dobre tradycje
w szkołach z dotychczasowej pracy zachować,
a nowe elementy wprowadzać” – powiedział
podczas spotkania Wójt Jacek Czarnecki.
Konkursy
na
stanowiska
dyrektorów szkół z terenu Gminy Chełmża
przeprowadzone zostały w miesiącu kwietniu
br. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy
wpłynęło aż trzynaście ofert kandydatów. Do
drugiego etapu postępowania konkursowego

KURENDA

Gmina Chełmża

Czas na grupę
W Gminie Chełmża z początkiem
bieżącego
roku
młodym
rolnikom
zaproponowany został pomysł utworzenia
grupy zakupowej na energię. Jednak chętnych,
młodych gospodarzy na ten pomysł znalazło
się bardzo mało, aby taką grupę stworzyć.
Dlatego jest propozycja Pomorskiej Grupy
Konsultingowej, która gotowa jest podjąć
się utworzenia takiej grupy w gminie, aby w
dalszym ciągu zachęcać mieszkańców gminy
do próby obniżenia energochłonności w swoich
gospodarstwach. W związku z tym jeszcze do 15
czerwca br. chętni rolnicy z gminy, właściciele
małych przedsiębiorstw i drobni rzemieślnicy
mają czas, aby zdecydować się na swój udział w
takiej grupie. Zapisy chętnych osób na grupowy
zakup energii prowadzi Urząd Gminy Chełmża,
pok. nr 6.
Każda produkcja, czy to
rolna
czy pozostała jest coraz trudniejsza. Aby
przynosiła pożądane zyski wymaga ciągłego
śledzenia z kalkulatorem w ręku ponoszonych
kosztów i spodziewanych dochodów. W
ramach poszukiwania oszczędności wiodącym
kierunkiem przedsięwzięć powinno być
obniżenie energochłonności produkcji. W ten
sposób oszczędności w opłacie za energię liczą
już tak od dawna same gminy, które dzięki
przetargom grupowym zyskują oszczędności
od kilku do kilkunastu procent rocznie na
opłatach za energię. Choć przetarg jest wspólny,
dostawa energii odbywa się na podstawie umów
zawieranych oddzielnie przez poszczególne
samorządy i ich podmioty.
Rolnicy, czy też drobni rzemieślnicy
i mali przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że
istnieje możliwość zakupu energii poza spółką
dystrybucyjną, na której terenie znajduje się
siedziba odbiorcy. Przykładowo rolnik z gminy
Chełmża może zawrzeć umowę handlową ze
sprzedawcą energii elektrycznej z terenu Śląska.
Dostawę prądu nadal jednak będzie realizowała
lokalna spółka dystrybucyjna.
KO

Komisje Konkursowe dopuściły dziewięciu
kandydatów. Zwycięzcami w głosowaniu tajnym
zostali dotychczasowi dyrektorzy, którzy będą
kontynuować powierzone obowiązki przez
najbliższe pięć lat.
Podczas
spotkania
omówione
budynków mieszkalnych w gospodarstwach
zostały również bieżące tematy dotyczące
rolnych. Większość podatników złożyło
funkcjonowania szkół w gminie.
KO informacje dotyczące powierzchni posiadanych
nieruchomości.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Niestety około 50 podatników pomimo
wcześniejszych ogłoszeń w Kurendzie oraz
Uwaga podatnicy!
wezwań nie dopełniło tego obowiązku.
Kontrole podatkowe!
Ponadto przypominamy o obowiązku
zgłoszenia do podatku każdego nowo
Osoby, które we wskazanym wybudowanego budynku - mieszkalnego,
terminie nie złożyły organowi podatkowemu gospodarczego. Obowiązek zgłoszenia dotyczy
informacji o powierzchni posiadanych nie tylko budynków, które mają odbiór, ale
a dotąd nieopodatkowanych budynków również tych, których użytkowanie rozpoczęto
mieszkalnych powinni spodziewać się w pomimo braku zawiadomienia w Powiatowym
czerwcu br. kontroli podatkowej.
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o
Od 1 stycznia 2013 r. na terenie naszej Gminy zakończeniu budowy.
przestała obowiązywać uchwała w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości m.in.
Referat Finansowy
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ENERGIA ODNAWIALNA

Gospodarka ściekowa

SOLARY
OGRZEJĄ WODĘ W GMINIE
Jeszcze w tym roku mieszkańcy
gminy Chełmża ciepłą wodę będą zawdzięczać
słońcu – gmina na ten rok planuje instalację
188 kolektorów słonecznych. Dokładnie 22
maja br. Gmina Chełmża podpisała umowę
z wykonawcą na realizację projektu pn.
„Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej
w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie
przyjaznej środowisku energii słonecznej”, który
uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych
z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wykonawcą instalacji kolektorów słonecznych w
Gminie Chełmża będzie konsorcjum firm PPHU
PION-BUD z Malborka i DOMOTERMIKA z
Kwidzyna z ceną ofertową brutto 4.914.689,29
zł.
Do przetargu na wykonanie inwestycji
zostało złożonych aż 13 ofert. Najtańsza oferta
opiewała na kwotę brutto 4.885.843,85zł,
natomiast najdroższa wynosiła 7.143.199,28zł.
Oferty wymagały analizy i oceny dołączonych
dokumentów zarówno technicznych jak i
merytorycznych wynikających bezpośrednio
z przepisów Prawa zamówień publicznych.
Ponadto należało sprawdzić, czy dołączona
wycena poszczególnych zestawów solarnych nie
zawiera błędów w jej wyliczeniu. W przypadku
braku wymaganych dokumentów w złożonej
ofercie lub wątpliwości co do tych złożonych,
procedury nakładają na zamawiającego
obowiązek wystąpienia do oferentów o ich
uzupełnienie oraz wyjaśnienie we wskazanym
terminie. Po złożeniu przez oferentów
wymaganych uzupełnień do ofert, należało je

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Internet za 1 zł
Z końcem 2012 roku zakończył się
pierwszy projekt „Internet za 1zł” realizowany
od września 2011 do grudnia 2012r. W
projekcie tym wzięło udział 200 mieszkańców,
a w ramach projektu każdy uczestnik został
przeszkolony w obsługi komputera, internetu
oraz uzyskał dofinansowanie kosztów
utrzymania łącza internetowego w okresie
trwania projektu. Po zakończonym projekcie
150 uczestników zdecydowało się pozostać
przy operatorze telekomunikacyjnym, który był
realizatorem projektu celem dalszego korzystania
z nowoczesnych technologii. Urządzenia
odbiorcze stanowiące własność Gminy Chełmża
sprzedano co przyniosło dochód do budżetu w
wysokości 28 826,4 zł.
Druga edycja projektu obejmująca
teren całej gminy w której przewidziano
100 miejsc rozpoczęła się 1 stycznia 2013
roku i zakończy się 31 grudnia 2013 roku.
W związku z koniecznością rozbudowy
nadajników i poszerzeniem zasięgu operator
telekomunikacyjny rozbudował sieć dostępową
o nadajniki w miejscowościach: Bielczyny,
Mirakowo, Pluskowęsy, Świętosław, Zelgno. Na
chwilę obecną wykorzystywane są wszystkie
dostępne miejsca.
Paweł Rutkowski

KURENDA

ponownie zweryfikować i na ich podstawie
pracownicy UG dokonali ostatecznej ich oceny
i wyboru wykonawcy.
Zamówienie swym zakresem obejmuje
montaż i uruchomienie zestawów solarnych na
budynkach odbiorców indywidualnych w ilości
549 szt. i 14 szt. na budynkach użyteczności
publicznej. Inwestycja realizowana będzie w
okresie 2013 – 2014 rok.
W roku bieżącym realizacją projektu
solarnego objęte zostaną następujące wsie:
Brąchnówko, Browina, Grzywna, Kuczwały,
Sławkowo oraz niewielka część wsi Mirakowo.
Jeszcze w tym roku planuje się zamontować na
terenie wymienionych miejscowości łącznie ok.
190 instalacji. Pozostała część wsi Mirakowo
oraz wsie: Kiełbasin, Zalesie, Pluskowęsy,
Dźwierzno-Januszewo,
Zelgno,
Witkowo,
Liznowo, Świętosław, Zajączkowo, Bocień,
Szerokopas, Drzonówko, Grzegorz, Dziemiony,
Nowa Chełmża, Skąpe, Bielczyny, Kończewice,
Głuchowo Bogusławki, Nawra, Parowa Falęcka
i Strużal realizacją projektu objęte zostaną w
2014 r. Wybudowanych zostanie kolejne 373 szt.
instalacji.
KO

Przyzagrodówki w budowie
Na początku czerwca br. nastąpi
przystąpienie do kontynuacji budowy
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Chełmża. W 2012 r. na terenie
gminy wybudowano 26 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków. Projekt przewiduje
budowę 74 szt. w 2013 roku. Termin realizacji
budowy – do 15 lipca br.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma KB –
Instalacje z Łodzi.
Wartość zadania ca. 1.250.000,00 zł.
Na realizację zadania Gmina Chełmża uzyskała
dofinansowanie w ramach PROW na lata 20072013.
P. Zabłocki

CO DALEJ Z
ODPADAMI W GMINIE

Z wyznaczonym na dzień 08.05.
br terminem składania ofert w przetargu na
odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z zamieszkałych nieruchomości
położonych na terenie Gminy Chełmża zostały
złożone dwie oferty przez dwóch wykonawców.
Oferty w przetargu złożyły firmy:
1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe
GENTOR Mirosław Tchorzewski z Torunia,
który zaoferował cenę brutto w kwocie
1.037.629,44zł
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z
Chełmży, który zaoferował cenę brutto kwocie
874.500,12zł
Komisja przetargowa obecnie jest w
trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
w celu ustalenia ważności ofert. Po tak
przeprowadzonej weryfikacji będzie można
wybrać najkorzystniejszą ważną ofertę. Z
wybranym wykonawcą zostanie podpisana
umowa, która zakłada realizację usługi w okresie
W Urzędzie Gminy Chełmża trwa od 01 lipca br do końca 2014 roku.
wdrożenie oprogramowania do realizacji
A. Feeser-Bering
zadań związanych ze znowelizowaną ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wszystkie
złożone
przez
mieszkańców
deklaracje zostaną wprowadzone do bazy
danych co ułatwi: generowanie pism i upomnień,
przyjmowanie wpłat, tworzenie: zestawień,
Mieszkańcy gminy w najbliższym
raportów oraz sprawozdań związanych z nowymi
czasie
mogą
spodziewać się kolejnych reprzepisami. Podczas wdrożenia po raz pierwszy
zostanie użyta technologia tzw. „wirtualnych montów na drogach gminnych. Tym razem
kont bankowych”, tj. dla każdego płatnika zmodernizowana zostanie droga gminna nr
przydzielone zostanie unikatowe indywidualne 100521 C Kończewice - Browina’’ o długości
konto bankowe na które należy dokonywać 984 mb, a także droga gminna nr 100559 C
wpłat
związanych
z
gospodarowaniem w miejscowości Grzywna’’ o długości 1426
odpadami. Każdy płatnik otrzyma inny mb. Ta ostatnia planowana jest do realizacji
numer konta bankowego.
Korzystanie z przy udziale środków budżetu Województwa
tego rozwiązania jest pierwszym krokiem do Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tyszybkiego elektronicznego księgowania wpłat, co tułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji
w przyszłości daje możliwość integracji systemu
rolnej ( FOGR). Remont obu dróg będzie poz platformami elektronicznymi. Koszt szkoleń,
legał na wykonaniu górnej i dolnej warstwy
wdrożenia oraz zakupu oprogramowania wraz
z trzyletnią opieką autorską wyniósł 9 229,92 zł podbudowy i powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni emulsją i grysami.
brutto.
A. Feeser - Bering
Paweł Rutkowski

Oprogramowanie
pomoże z odpadami

Remonty dróg ciąg
dalszy...
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Inwestycje i remonty

Przystanki jak nowe

Maj miesiąc matur, nadrabiania
zaległości w lekturach szkolnych w kanonie
których, wspomniana lektura zajmuje bardzo
poważne miejsce. Sam Syzyf opuściłby ręce
z bezsilności gdyby spotkał się z naszymi
przystankami autobusowymi.
Corocznie
większość jest malowana a właściwie
przemalowywana na nowo. Nowe warstwy
farby zakrywają twórczość domorosłych
artystów sztuki naiwnej, nawet powiedział
bym destrukcyjnej. Może warto zaimponować
dziewczynom czymś innym niż takimi
bohomazami, a miłość do klubów sportowych
manifestować np. na stadionach. W innym
wypadku pracownicy brygady
budowlanej
będą musieli cały swój czas pracy poświęcać na
usuwanie takiej radosnej twórczości a mogliby w
tym czasie robić coś zupełnie innego.
K.Makowiecki

Bawmy się

„Poniatówka” żyje
Mamy
w
szeregach
brygady
remontowej naszej gminy człowieka, którego
pomysły ciągle zaskakują. Nikt tak jak on nie
potrafi połączyć nowoczesności z tradycją.
Mowa oczywiście o szefie naszej brygady
którego próbkę zdolności zobaczyć możemy w
Sławkowie. Powstała tam toaleta z prawdziwego
zdarzenia wpleciona w historyczny budynek
Poniatówki. Drewno z ceramiką ? Oczywiście i
to nie w apartamencie w Hiltonie, ale poniatówce
w Sławkowie.
K.Makowiecki

To hasło rzucone do naszych młodych
czytelników korzystających z placów zabaw.
Kończą się prace remontowe i uzupełnianie
piasku na miejscach służących wypoczynkowi
i rekreacji. Już w tej chwili wszystkie te
obiekty zapełnione są młodszymi i tymi też
trochę starszymi dziećmi, które korzystają z
ładnej pogody i intensywnie się dotleniają.
Na bezpiecznych placach zabaw wyjdzie im to
tylko na zdrowie, tak jak na przedstawionym na
zdjęciu placu zabaw w Morczynach, czystym i
zadbanym dzięki mieszkańcom.
K.Makowiecki

Pomagamy strażakom

Właściwa kolejność

KRADZIEŻ JAŁOWCA Z
ORLIKA
W nocy z dnia 02.05.2013r. na
03.05.2013r. w miejscowości Pluskowęsy
dokonano kradzieży sadzonek jałowca
płożącego
z
drogi
wewnętrznej
prowadzącej do kompleksu sportoworekreacyjnego ,,Moje Boisko Orlik 2012’’.
Ukradzione zostało około 70 szt. O zdarzeniu
zostali zawiadomieni
funkcjonariusze z
Komisariatu Policji w Chełmży. Sprawcy
kradzieży dokonali zaboru mienia gminnego
na kwotę około 700 zł. Policja jest w trakcie
poszukiwania
sprawców. Ewentualnych
świadków prosimy o powiadomienie Straży
Gminnej lub Policji.
M.Stodulski

RÓWNIARKA NA
DROGACH

W zeszłym roku Szerokopas
wyremontował sobie toalety w tym roku
zabrał się za kuchnię. I przyznać trzeba że, to
dobra kolejność bo korzysta się z toalety z reguły po
wizycie w kuchni. Szerokopas cały fundusz sołecki
inwestuje w świetlicę i przyznać trzeba że, efekty
są widoczne gołym okiem. Pieniędzy dużo nie
ma, ale odpowiednio zagospodarowane przy
Po akcji gaśniczej należy się
wykorzystaniu naszej Brygady remontowej są
umyć, a najlepiej to zrobić w łazienkach
widoczne.
K.Makowiecki
wyremontowanych przez członków brygady
budowlanej. Wypoczęci strażacy z JRG w
Zielono nam
Niekoniecznie wszystkim nam, ale Chełmży sprawniej czuwać będą nad naszym
tym korzystającym z Orlika w Pluskowęsach bezpieczeństwem. My sami jako mieszkańcy
na pewno. Z pomocą dotacji z WFOŚiGW gminy dokładamy im pracy wypalając np.
ostatecznie
wzmiankowanego
boiska trawy. Nie róbmy tego ziemia wcale nie jest
przypominać Sahary już nie będzie. Nowo wtedy żyźniejsza a giną owady i małe zwierzęta.
nasadzone rośliny uprzyjemnią uprawianie Amator takiego działania może spowodować
sportu na tym obiekcie. Za lat kilka jeśli nikt również zagrożenia dla nas ludzi. Warto więc
ich nie uszkodzi stworzą prawdziwą oazę (jak może odrobinę pomyśleć zanim coś takiego się
pięknie nawiązałem do Sahary !) aktywnego zrobi i wtedy strażacy będą mogli więcej czasu
poświęcać na sprawy ważniejsze.
wypoczynku.
K.Makowiecki
K.Makowiecki
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Wykonywanne
jest
równanie
równiarką drogową wraz z zagęszczeniem
nawierzchni walcem dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża.
Roboty wykonywane są przez Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o. o. WODKAN z siedzibą
w Nowej Chełmży za kwotę 105,00 zł/h brutto
natomiast walec do zagęszczania wyrównanej
nawierzchni został wynajęty od firmy ,,BIOS’’ s.c.
A. Osiński, M. Osiński ’’ z siedzibą w Chełmży za
kwotę 127,00 zł/h brutto.
Na terenie Gminy Chełmża planowane jest
wyrównanie ok. 200 km dróg o nawierzchni
gruntowej w terminie do czerwca 2013 roku;
Ł.Kowalski

REMONTY DRÓG po zimie
Trwa wykonywanie remontu dróg
gminnych i wewnętrznych o nawierzchni
bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno
– asfaltowej. Roboty polegają na uzupełnieniu
ubytków w nawierzchniach dróg gminnych
i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej.
Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo - Budowlanych „ DROBUD” Sp.
J. z siedzibą w Chełmży za kwotę 92,25 zł/m2.
Planowany termin zakończenia robót maj 2013
r.
Ł.Kowalski

sstr.
tr. 44..

Inwestycje i remonty
INWESTYCJE DROGOWE

DROGI w remoncie
Rozpoczęto remont dróg gminnych i dróg robót pomiarowych, profilowania
wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża. istniejącej nawierzchni, usunięcia warstwy
Roboty będą polegały na wykonaniu ziemi urodzajnej z poboczy, wykonaniu
mieszanki kruszyw drogowych w ilości nawierzchni z
mieszanką sortowanych
13.000 ton (pospółka drogowa 7,500 t + kruszyw drogowych w ilości ok. 12.600 ton.
kamień wapienny 3.500 t + żużel 2.000 t.) oraz Planowany termin zakończenia czerwiec
na wykonaniu remontu 42 odcinków dróg 2013 r.
gminnych i wewnętrznych o nawierzchni Etap II obejmuje równanie 42 odcinków
gruntowej o łącznej długości 28,310 km.
dróg wykonanych w 2013 r. Planowany
termin zakończenia robót maj 2014 r.
Roboty zostały podzielone na II etapy:
Etap I obejmuje wykonanie mieszanki Prace wykonywane są przez firmę ,,Zakład
kruszyw drogowych w ilości ok. 13.000 t Drogowo – Budowlany’’ s.c. z siedzibą w
oraz na wykonaniu na każdej z 42 odcinków Rogowie za kwotę 646.190,83 zł.
Zestawienie odcinków planowanych do remontu:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
32.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nazwa drogi
Droga wewnętrzna w miejscowości Bielczyny (działka nr 234, 239)
Droga gminna nr 100582 C w miejscowości Browina
Droga gminna nr 100507 C Drzonówko - Lipienek
Droga wewnętrzna w miejscowości Drzonówko (działka nr 56)
Droga wewnętrzna w miejscowości Drzonówko (działka nr 21)
Droga wewnętrzna w miejscowości Dziemiony (działka nr 132)
Droga wewnętrzna w miejscowości Dziemiony (działka nr 93/6)
Droga gminna nr 100513 C w miejscowości Głuchowo
Droga gminna nr 100558 C w miejscowości Grzywna
Droga wewnętrzna w miejscowości Grzywna (działka nr 156/2)
Droga gmina nr 100555 C w miejscowości Grzywna
Droga wewnętrzna w miejscowości Grzywna (działka nr 149)
Droga wewnętrzna w miejscowości Grzywna (działka nr 169/3)
Droga wewnętrzna w miejscowości Grzywna (działka nr 279/11)
Droga wewnętrzna w miejscowości Kiełbasin (działka nr 22/10, 22/2)
Droga wewnętrzna w miejscowości Kończewice (działka nr 148/2)
Droga gmina nr 100561 C w miejscowości Kuczwały
Droga gmina nr 100521 C w miejscowości Kuczwały
Droga wewnętrzna w miejscowości Kuczwały (działka nr 187/3)
Droga wewnętrzna w miejscowości Kuczwały (działka nr 166)
Droga wewnętrzna w miejscowości Liznowo (działka nr 26)
Droga wewnętrzna w miejscowości Mirakowo (działka nr 271)
Droga wewnętrzna w miejscowości Mirakowo (działka nr 340/5)
Droga gmina nr 100519 C w miejscowości Nawra
Droga gmina nr 100518 C w miejscowości Nawra
Droga wewnętrzna w miejscowości Nawra (działka nr 101/10)
Droga wewnętrzna w miejscowości Nowa Chełmża (działka nr 29)
Pobocza drogi gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża
Droga wewnętrzna w miejscowości Dziemiony (działka nr 141)
Droga gminna nr 100579 C w miejscowości Parowa Falęcka
Droga gminna nr 100502 C w miejscowości Skąpe
Droga gminna nr 100503 C w miejscowości Skąpe
Droga gminna nr 100504 C w miejscowości Skąpe
Droga wewnętrzna w miejscowości Skąpe (działka nr 26)
Droga gminna nr 100554 C w miejscowości Skąpe
Droga wewnętrzna w miejscowości Sławkowo (działka nr 26)
Droga gminna nr 100580 C w miejscowości Sławkowo
Droga wewnętrzna w miejscowości Strużal (działka nr 51/3)
Droga gminna nr 100581 C w miejscowości Szerokopas
Droga wewnętrzna w miejscowości Głuchowo - W (działka nr 122/1)
Droga wewnętrzna w miejscowości Zelgno (działka nr 65)
Droga wewnętrzna w miejscowości Zelgno (działka nr 243)
RAZEM:
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Długość
0,50
0,70
0,63
0,50
0,20
0,20
0,20
1,10
1,30
0,80
0,70
1,10
0,60
0,33
0,30
0,65
0,40
0,60
0,10
0,60
0,25
0,25
0,20
1,30
0,60
0,40
0,50
1,30
0,80
0,75
2,10
1,50
1,50
0,80
0,50
0,40
0,80
0,40
0,20
1,40
0,35
0,50
28,31
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W ramach niniejszego zadania planowane jest również
wykonanie remontu (modernizacji) 9 odcinków dróg
gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża
za kwotę 2.472.349,20 zł brutto. Planowany termin
zakończenia wrzesień 2013 rok.
Zestawienie odcinków dróg przeznaczonych do
modernizacji:
Lp.

Nazwa drogi

Długości
dróg

1.

Remont (modernizacja) drogi
gminnej nr 100549 C w m.
Kończewice

1435,00

2.

Remont (modernizacja) drogi
gminnej nr 100533 C w m.
Pluskowęsy

1458,00

3.

Remont (modernizacja) drogi
gminnej nr 100540 C w m.
Januszewo

1935,00

4.

Remont (modernizacja) drogi
wewnętrznej w m. Grzywna, ul.
Parkowa i Klonowa

5.

Remont (modernizacja) drogi
gminnej nr 100526 C w m.
Brąchnówko Etap I

1100,00

6.

Remont (modernizacja) drogi
gminnej nr 100561 C w m.
Kuczwały Etap I

1390,00

7.

Remont (modernizacja) drogi
wewnętrznej w m. Mirakowo

1250,00

8.

Remont (modernizacja) drogi
gminnej nr 100584 C w m. Nawra

900,00

9.

Remont (modernizacja) drogi
gminnej nr 100549 C Kończewice Głuchowo Etap I

1000,00

Razem:

310,00

10778,00
Ł.Kowalski

ORLIK z drogą i parkingiem

Wykonano remont drogi wewnętrznej
będącej własnością Gminy Chełmża oraz parkingu
przy boisku Orlik w miejscowości Pluskowęsy. Roboty
polegały na wykonaniu warstwy odsączającej z pisaku,
podbudowy z gruzu budowlanego oraz nawierzchni z
destruktu asfaltowego na powierzchni ok. 900 m2. Roboty
zostały wykonane przez firmę ,,BIOS’’ s.c. A. Osiński, M.
Osiński ’’ z siedzibą w Chełmży za kwotę 39.544,50 zł
brutto. Gmina Chełmża zabezpieczyła część materiałów
do wykonania przedmiotu umowy.
Ł.Kowalski
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Rolnictwo i ochrona środowiska

Informacja dotycząca gospodarki odpadami
Przypominamy, że w związku z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach właściciele
nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane
odpady komunalne oraz pojemniki lub worki
na segregowane odpady komunalne poprzez
ich zakup lub dzierżawę. Pojemniki do zbiórki
odpadów muszą być dostosowane do systemu
wywozu odpadów tj. do ich mechanicznego
opróżniania. Pojemniki lub worki do zbiórki
odpadów segregowanych muszą odpowiadać

kolorystyce i oznakowaniu wynikającym z Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Chełmża. Regulamin dostępny
jest na stronie www.gminachelmza.pl, zakładka
gospodarka odpadami.
Harmonogram wywozu zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych, oraz funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK), który będzie obowiązywał od 01 lipca 2013 r. zostanie podany w
czerwcowym wydaniu Kurendy oraz na stronie
internetowej Gminy Chełmża.

Wiosna w rolnictwie
Zimowa pogoda tej wiosny sprawiła
rolnikom wiele kłopotów. Niepewny stan
ozimin, brak możliwości wejścia w pole w
optymalnym terminie to czynniki, które
niepokoiły wielu.
Z perspektywy czasu okazuje się, że stan ozimin
nie budzi większych zastrzeżeń – nie stwierdzono
uszkodzeń pozimowych zarówno w zbożach jak
również rzepaku. Tym razem ci, którzy obsiali
pola jesienią wydają się być wygrani w stosunku
do rolników stawiających na uprawy jare.
Wiadomo, że jednym z podstawowych warunków
uzyskania wysokich plonów roślin jarych jest
wczesny siew, i zwykle do połowy kwietnia
zasianych było około 70% pól. W tym roku do
końca pierwszej dekady kwietnia panowała
zima więc buraki i zboża jare wysiewane były
późno Nie można było wejść w pole nie tylko w
optymalnych, ale i dopuszczalnie opóźnionych
terminach dla zbóż. Liczył się każdy dzień
- opóźnienie siewu tych gatunków o 10 dni
powoduje duży spadek plonu ziarna. Późno siane
zboża szybko przechodzą z fazy wegetatywnej do
generatywnej – bardzo wyraźnie skraca się okres
krzewienia, co skutkuje redukcją wytworzonych
pędów na roślinie, a w konsekwencji mniejszą
obsadą kłosów na powierzchni. Późny siew bywa
również przyczyną większego wypadania roślin
w okresie wegetacji,
Znaczny spadek plonu dotyczy zwłaszcza gleb

słabszych – żyzna gleba wpływa dodatnio na
rozkrzewienie i łagodzi w pewnym stopniu te
opóźnienia.
Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku
uprawy buraków, które w rejonie Chełmży są
bardzo ważnym gatunkiem uprawnym. Jest to
roślina o ciągłej wegetacji więc każde skrócenie
czasu trwania wegetacji odbija się zniżką
końcowego plonu.
Dodatkowo niesprzyjające warunki panowały w
początkowych okresach po siewie roślin jarych.
Pomiary stacji meteorologicznej przy Oddziale
HR Strzelce sp z o.o. w Kończewicach wykazały,
ze opady tej wiosny nie były zbyt obfite a w marcu
i kwietniu – o ponad połowę niższe od średniej
wieloletniej. Po opadach śniegu na początku
kwietnia w drugiej i trzeciej dekadzie opady
były symboliczne a okres braku opadów trwał
do końca pierwszej dekady maja co utrudniało
wschody i osłabiało rośliny w pierwszych
okresach rozwoju
Rośliny są w stanie znacznie zrekompensować
opóźnienie siewu, ale wszystko będzie zależało
od układu warunków pogodowych, głównie
temperatury i rozkładu opadów podczas
wegetacji. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie w
dalszym okresie wegetacji bardziej sprzyjająca i
pozwoli uzyskać rolnikom godziwe plony.
K. Bober

Przedszkola w gminie

Małymi krokami w wielki świat
W dniu 12 marca 2013 r. podpisana
została umowa o dofinansowanie projektu pn.
„Małymi krokami w wielki świat” pomiędzy
Województwem
Kujawsko-Pomorskim
a Gminą Chełmża w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej.
Projekt zakłada utworzenie czterech
punktów przedszkolnych w miejscowościach:
Grzywna, Kończewice, Sławkowo i Zelgno.
Funkcjonowanie punktów przedszkolnych
w ramach projektu obejmuje okres od
września 2013 r. do sierpnia 2015 r. W ramach
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zapewnienia trwałości projektu przewiduje się
dalsze funkcjonowanie punktów przedszkolnych
w latach 2015-2017.
Zajęcia prowadzone będą 5 razy
w tygodniu po 4 godziny dziennie. Każdy
punkt przedszkolny przyjmie maksymalnie
15 dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Rekrutacja
prowadzona będzie na przełomie VIII i IX b.r. W
pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci
z rodzin korzystających z pomocy społecznej,
dotkniętych bezrobociem i rodziców samotnie
wychowujących.
Całkowita
wartość
projektu
wyniesie 470.883,38 zł w tym: wnioskowane
dofinansowanie to 400.250,90 zł, wkład własny
– 70.632,48 zł.
ZEAS
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TERENY ZIELONE W GMINIE

Koszenie terenów
zielonych 2013’
Ruszyły w gminie obkoszenia terenów
zielonych. Trawa ma to do siebie, że rośnie i aby
ładnie wyglądała trzeba ją przycinać. W
tym roku gmina zaplanowała dwa duże
obkoszenia terenu Gminy. Ciekawostką
jest fakt, że część obkoszeń wzięli na
siebie mieszkańcy wsi. Podział między gminę a
sołectwo ustalono z sołtysami poszczególnych
miejscowości.
Planowane są również koszenia dodatkowe
miejscowości przed imprezami gminnymi i
sołeckimi. Osobą do kontaktu w sprawie
wymienionych wyżej działań jest pan
Mariusz Stodulski – Ref. GKiOŚ dostępny w
godzinach pracy urzędu pod nr tel. 56-675-6076 wew. 54.
K.Makowiecki

Sprawy obywatelskie

MELDUNEK
PO NOWEMU
Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane
z obowiązkiem meldunkowym można załatwić
podczas jednej wizyty w urzędzie.
Nie ma konieczności wymeldowania się w
jednym urzędzie, aby zameldować się w drugim.
Wszystkie te czynności wykonać można w tym
samym urzędzie , w który nastąpić ma meldunek.
Wymeldowania
można dokonać osobiście
lub przez pełnomocnika, legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym w formie, o
której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego.
K.Kadukowska

Propozycja na wakacje

Turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego organizuje w czasie letnich
wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
rolników - ubezpieczonych w KRUS.
Mogą z nich korzystać osoby urodzone
pomiędzy 1998 a 2006 r., których
przynajmniej jedno z rodziców (prawnych
opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS.
Podstawę skierowania stanowi wniosek
o
skierowanie
dziecka
na
turnus
rehabilitacyjny (druk dostępny także w
oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego). W 2013 roku
zostało przygotowanych 1 200 miejsc. Turnusy
rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe
informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia
dotyczące sposobu wypełniania wniosku o
skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny,
można uzyskać w oddziałach regionalnych
KRUS.
Na podstawie www.ppr.pl
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Szkolne osiągnięcia sportowe

Sport szkolny - jest się czym chwalić ...

Gimnazjum Głuchowo - mistrzynie Powiatu Toruńskiego w Szkoła Podstawowa w Grzywnie - mistrzynie Powiatu Toruńskiehalowej piłce nożnej z nauczycielem wychowania fizycznego go w halowej piłce nożnej. Opiekun drużyny - nauczyciel wychoMarią Bulińską.
wania fizycznego Łukasz Kontowicz.

Gimnazjum Głuchowo - mistrzostwo(A.Kozłowska) i wicemistrzo- Gimnazjum Pluskowęsy - mistrzowie Powiatu Toruńskiego w
stwo(M.Bulińska) Powiatu Toruńskiego indywidualne w biegach unihokeju z nauczycielem wychowania fizycznego Danielem
przełajowych.
Ramowskim.

Szkoła Podstawowa w Grzywnie - mistrzynie Powiatu Toruńskie- Gimnazjum Głuchowo - mistrzynie Powiatu Toruńskiego w siatgo w unihokeju z nauczycielem wychowania fizycznego Łukaszem kówce z nauczycielem wychowania fizycznego Marią Bulińską.
Kontowiczem.
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Szkolne osiągnięcia sportowe

Gimnazjum Pluskowęsy - mistrzowie Powiatu Toruńskiego w
piłce siatkowej z nauczycielem wychowania fizycznego Danielem
Ramowskim.

Gimnazjum Głuchowo - mistrzynie Powiatu Toruńskiego w piłce
nożnej z nauczycielem wychowania fizycznego Marią Bulińską.

Szkoła Podstawowa w Grzywnie - wicemistrzynie Powiatu Toruńskiego w piłce ręcznej z nauczycielem wychowania fizycznego
Łukaszem Kontowiczem.

Gimnazjum Pluskowęsy - wicemistrzowie Powiatu Toruńskiego
w piłce nożnej z nauczycielem wychowania fizycznego Danielem
Ramowskim.

Gimnazjum Głuchowo - wicemistrzynie Powiatu Toruńskiego w Gimnazjum Głuchowo - wicemistrzostwo Powiatu Toruńskiego w
unihokeju z nauczycielem wychowania fizycznego Marią Bulińską. sztafecie biegów przełajowych.
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Szkolne osiągnięcia sportowe

Szkoła Podstawowa w Grzywnie - III miejsce Powiatu Toruńskiego w mini piłce nożnej z nauczycielem wychowania fizycznego
Łukaszem Kontowiczem.

Mistrzowie Powiatu Toruńskiego w koszykówce chłopców z trenerem Marcinem Rosińskim, nauczycielem wychowania fizycznego w SP Zelgno.

UKS Stoper przy Gimnazjum w Głuchowie

Wielkim sukcesem zakończyły sezon ligowy koszykarki
Stopera. Po brązowym i srebrnym medalu w latach poprzednich, przyszedł
czas na oczekiwane złoto. Kiedy kilka lat temu rozpoczęliśmy realizację
programu autorskiego Marcina Rosińskiego zakładany optymalny sukces
mieliśmy osiągnąć w ostatnim roku jego realizacji. Z wielką satysfakcją
przyjęliśmy fakt, że cel osiągnęliśmy rok przed zakończeniem realizacji
projektu i należy zweryfikować cel na kolejny rok pracy. Autorkami
sukcesu są : Agnieszka Kozłowska, Aleksandra Bulińska, Monika
Bulińska, Kinga Marchlewska, Julia Olejniczak, Martyna Jewczak,
Malwina Jędrzejewska, Julia Kopczyńska, Agata Łagod, Ewa Czyszek
prowadzone przez Wojciecha i Marcina Rosińskich.
Należy dodać, że Agnieszka i Monika to aktualne reprezentantki WKP na
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży Szkolnej.
Zespól chłopców nie osiągnął tak znaczących sukcesów, ale w jego
szeregach mamy króla strzelców. Mateusz Śmiałek bo o nim mowa,
zdobył 450 punktów co jest rezultatem wyjątkowym. Jego pozyskaniem
zainteresowane są czołowe kluby z naszego regionu.
Nasza sekcja nie musi się bać o swoja przyszłość ponieważ drużyna
Żaczek rocznik 2001-2003 to niewiarygodnie perspektywiczna grupa
Gimnazjum Pluskowęsy - drużynowe wicemistrzostwo Powiatu sportowa. Wspomniane żaczki już uczestniczą w rywalizacji ligowej i
Toruńskiego w szachach drużynowych oraz I miejsce K.Kotkiewi- odnosi pierwsze sukcesy. Grupę tworzą : D.Santorek, J.Kail, M.Kamińska,
cza indywidualnie.
J.Górska, O.Kwiatkowska, W.Plewa, E.Śmiałek, A.Szulc, W.Banaszek,
J.Paluch, M.Szulc, N.Miszkurka, J.Lis a prowadzą W i M Rosińscy.
Szanowni czytelnicy, sportowcy o których mowa są przykładem jak
można osiągać wspaniałe wyniki sportowe oraz bardzo dobrze się uczyć.
Warto i trzeba propagować takie postawy.

Mistrzynie Powiatu Toruńskiego w koszykówce dziewcząt z
trenerem i dyrektorem Gimnazjum w Głuchowie Wojciechem
Rosińskim.

KURENDA

Żaczki grupa dziewcząt rocznika 2001-2003.
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W.Rosiński
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Maj w Gminie Chełmża

Gminna Majówka Seniorów – poradą medyczną podczas spotkania
seniorom z gminy służyła pani Elżbieta Wieczorkowska z Samodzielnego
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie.

Gminna Majówka Seniorów - spotkanie swoim występem artystycznym
dedykowanym najstarszym mieszkańcom z gminy uatrakcyjnili uczniowie
z miejscowej szkoły w Grzywnie.

Otwarcie ORLIKA w Pluskowęsach – Samorządowcom z gminy i
księżom z parafii w Chełmży podczas rozgrywanego meczu kibicowała
szeroka publiczność.

Otwarcie ORLIKA w Pluskowęsach – na boisku zaprezentowała się
drużyna młodych „SOKOŁÓW” z Grzywny.

KURENDA

Gminna Majówka Seniorów – spotkanie zgromadziło na sali prawie
trzystu uczestników. Spotkaniu towarzyszyła miła i sympatyczna atmosfera.

Święto Niezapominajki w Kiełbasinie – Wójt Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom gminnego konkursu
plastycznego pn.”Wiosenne Impresje”.

Otwarcie ORLIKA w Pluskowęsach – akcje na boisku były momentami
bardzo ciekawe !

Otwarcie ORLIKA w Pluskowęsach – mecz piłkarski rozegrały ze sobą
dziewczęta z Gimnazjum w Pluskowęsach z dziewczętami KS LEGIA z
Chełmży.
Foto K. Orłowska i nadesłane
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GRZYWNA - ZABAWNIE I O ZDROWIU
Majówka Seniorów - pod takim
hasłem odbyło się w Grzywnie majowe
spotkanie najstarszych mieszkańców z
Gminy Chełmża, które stało się już tradycją
w gminie. Gospodarzem spotkania był Wójt
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Za stołami
tego niedzielnego popołudnia zasiadło trzystu
seniorów, żeby „pogadać”, spędzić czas z
przyjaciółmi i jak przystało na majowe klimaty
pośpiewać i popląsać na parkiecie. I jak spotkanie
dowodzi, seniorzy z Gminy Chełmża wiedzą jak
to się robi. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji
dla uczestników spotkania: ze sceny popłynęła
lubiana i znana muzyka biesiadno-ludowa,
swoje wokalne i artystyczne talenty na scenie
zaprezentowali uczniowie SP w Grzywnie i zespół
wokalny NIEZAPOMINAJKI z Filii Biblioteki

Seniorzy po Majówce !

Samorządowej w Głuchowie, który
podbił serca wszystkich mam
piosenką Violetty Villas „List do
matki”. Miesiąc maj, to miesiąc dla
zdrowia. Dlatego Seniorzy zachęcani
byli podczas spotkania do zdrowego
stylu życia, do ruchu na świeżym
powietrzu, zdrowego odżywiania
i regularnych badań. W tym celu
lekarz rodzinny z Samodzielnego
Publicznego Ośrodka Zdrowia w
Zelgnie Jarosław Pikus wygłosił
krótki wykład. Seniorzy na miejscu
mieli także okazję zbadania sobie
ciśnienia i poziomu cukru we krwi.
ufundowali prywatni sponsorzy, lokalne firmy i
Wielka atrakcją okazała się zorganizowana niektóre sołectwa z gminy.
KO
loteria fantowa, na którą ponad sto upominków

BIELCZYNY - świętowały z JUTĄ
Tradycyjnie już z okazji corocznych
obchodów odpustowych wyruszyła z Chełmży
pielgrzymka mieszkańców gminy i miasta
Chełmża podążających do Sanktuarium Bł.
Juty w Bielczynach. Pielgrzymi wzięli udział w
uroczystej mszy odpustowej, którą poprowadził
ks. Kan. Henryk Szczodrowski, który gościnnie
przybył na uroczystości odpustowe z Parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Grucie.
Ks. Kanonik podczas wygłoszonej
homilii nawiązał do postaci Bł. Juty i wzorców,
które z jej życia powinny funkcjonować w
naszym życiu codzienny. Ks. Kanonik zwrócił
uwagę na wzajemne relacje między ludźmi i
kontakty, które we współczesnym świecie coraz
bardziej są ograniczane. Postępująca cywilizacja
powoduje, że człowiek unika człowieka. Bardzo
często ludzie zamieszkując w budynkach

wielorodzinnych w ogóle się nie znają. Mimo
to postać Juty powinna być dla nas źródłem
dobrych praktyk w życiu codziennym i wobec
bliźniego. O tej wielkiej postaci z Bielczyn
mówi się już prawie 750 lat. Uroczysta Mszę św.
zakończyła procesja wokół kaplicy.
Po mszy w kaplicy podsumowany
został konkurs plastyczny pn.” „ Życie i
działalność Bł. Juty z Bielczyn”, którego
organizatorem było Gimnazjum w Głuchowie.
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
wspólnie z proboszczem ks. Kan. Krzysztofem
Badowskim wręczyli laureatom konkursu
upominki i pamiątkowe dyplomy. Następnie
po zakończonych uroczystościach kościelnych,
przy miejscowej świetlicy w Bielczynach odbył
się festyn dla pielgrzymów, którego organizacją
zajęli się już sami mieszkańcy wspólnie z Radną
Bielczyn. Organizatorzy zadbali o poczęstunek

dla pielgrzymów w postaci ciepłej grochówki,
a panie z KGW Bielczyny i Głuchowo
przygotowały stoisko z własnymi wypiekami,
kawą i herbatą. Swój udział w festynie zaznaczyły
również zespoły muzyczne przybyłe z Chełmży
i okolicy. Festyn zakończyła wspólna zabawa
taneczna.
KO

SŁAWKOWO - ZELGNO
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża rozpoczyna realizację
kolejnego projektu współfinasowanego ze
środków Unii Europejskiej pt. Utworzenie
Szkółki rękodzieła ludowego i tradycji
ZAPIECEK.
Zapiecek, to projekt współfinasowany
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów w ramach
środków LGD Ziemia Gotyku.
W okresie od maja 2013 roku do września 2013
roku w Gminie Chełmża będą się odbywały zajęcia
rękodzielnicze, artystyczne i plecionkarstwo. W
ramach realizacji operacji zostaną wykorzystane
lokalne zasoby historyczne i kulturowe.
W trakcie realizacji odbędzie się wyjazd
uczestników do Muzeum Etnograficznego w
Toruniu celem bezpośredniego zobaczenia
dawnych obiektów wiejskich, zwyczajów
i obrzędów oraz sztuki ludowej na terenie
Pomorza i Kujaw.
Projekt ZAPIECEK, to przede
wszystkim aktywne tradycyjne rzemiosło
oraz aktywizacja społeczności lokalnych i
podejmowanie przez nich działań na rzecz
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Zapraszamy do Zapiecka

swoich miejscowości. Zajęcia będą się
odbywały w dwóch miejscach na terenie
Gminy Chełmża: Zelgno (Pracownia Malwa)
i Sławkowo (Poniatówka).
Łącznie zaplanowano 16 spotkań w
każdym z miejsc. W Zelgnie spotkania będą
się odbywały w piątki, a w Sławkowie w
czwartki. Do udziału w projekcie zapraszamy
starsze i młodsze pokolenie. Informacji na
temat projektu udziela CIK Gminy Chełmżatel. 56 637 71 29, 691 774 376. Udział w
spotkaniach jest bezpłatny.
Na
zakończenie
zostanie
zorganizowana
impreza
promocyjna
w
Sławkowie tuż przy Poniatówce promująca
projekt, wytworzone dzieła artystyczne i lokalne
dziedzictwo.
- Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego
Malwa w Zelgnie charakteryzuje kwiat malwymalwy malowane są na deskach z drewna,
wykonuje się je z krepy jak również prawdziwe
kwiaty malwy zakwitną swoimi pięknymi
kwiatami już niebawem w ogródku wiejskim
przy Malwie. Natomiast
Poniatówce
w
Sławkowie planuje się nadać nazwę „Różana

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Poniatówka”. W chwili obecnej Gmina
podłączyła wodę i wykonała zaplecze sanitarne.
Drewniane okiennice zostaną pomalowane
w ludowe róże, wnętrze Poniatówki zostanie
udekorowane malowidłami róż i gałązkami
różanymi wykonanymi podczas warsztatów.
Miejmy nadzieję że w przyszłości otoczenie
Poniatówki zostanie osadzone krzakami róż,
które będą kwitły od lata do jesieni i zapraszały
w progi tego wyjątkowego miejsca, a miejscowe
gospodynie zadbają o słodki poczęstunek z
nadzieniem różanym.
J.Błaszczyk
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ORGANIZACJI PRZYBYWA

Czy wiecie że …

Włócznia św. Maurycego została odkuta w Kończewicach
Kopia włóczni św. Maurycego została odkuta (części
stalowe) na początku bieżącego 2013 roku przez kowala
Wojciecha Piaseckiego w Kończewicach na zamówienie
ks. Pawła Dąbrowskiego, który dokonał wykończenie
repliki poprzez wykonanie na niej zdobień. W dniu
27 kwietnia br. Prymas Polski - abp Józef Kowalczyk
poświęcił włócznię w gnieźnieńskiej katedrze.
Historia włóczni świętego Maurycego rozpoczyna się
na Golgocie, kiedy to setnik (Gaius Cassius - Longinus)
przebił nią bok Chrystusowi. W roku 290 właścicielem
włóczni był centurion rzymskiej Legii Tebańskiej chrześcijanin Maurycy. Gdy wraz ze swoim oddziałem
przekraczał Alpy, zażądano od niego złożenia pogańskiej
ofiary bogom rzymskim. Maurycy miał wówczas
powiedzieć, że z poświęceniem odda krew za ojczyznę, ale
nikt nie może żądać, by wyrzekł się wiary chrześcijańskiej.
Wraz ze swymi żołnierzami poniósł za to wyznanie śmierć
męczeńską. Św. Maurycy jest jednym z patronów rycerstwa
europejskiego. Jak podają źródła historii, w grocie jego
włóczni znajduje się gwóźdź z krzyża Jezusa. W przeszłości, włócznia była symbolem władzy
nadanej od Boga cesarzowi rzymskiemu. Dlatego noszono ją przed władcą Niemiec i stawiano
przy jego tronie. Kopię tejże włóczni otrzymał w roku 1000 podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego,
polski książę Bolesław Chrobry, jako symbol nadania mu godności królewskiej. Piastowska
kopia jest najstarszą pamiątką polskiego królestwa.
KO

O NAS W REGIONIE

Radna rekomendowana do Kryształowej Koniczyny
Mieszkanka
Gminy pani Stanisława

Stasieczek znalazła się
w gronie dziewięciu
osób z województwa
kujawsko-pomorskiego
rekomendowanych do
Konkursu Kryształowej
Koniczyny
im.
Edwarda
Piszka,
Szczepana
Pieniążka
i Donalda Evansa na
szczeblu wojewódzkim
.
Organizatorem
Konkursu jest Fundacja
Edukacyjna
4H.
Podsumowanie XII edycji
konkursu miało miejsce
podczas dzisiejszej sesji sejmiku województwa
( 22.04.2013 r.). Kandydaci zgłoszeni do
tegorocznego etapu wojewódzkiego otrzymali
od Marszałka Województwa pamiątkowe
koniczyny i podziękowania za udział w
konkursie.
Panią Stasieczek do wspomnianego
konkursu rekomendował Starosta Powiatu
Toruńskiego. Pani Stanisława jest w gminie
osobą znaną, która współpracuje z wieloma
środowiskami mieszkańców, organizacji
i instytucji. Pani Stasieczek pełni funkcję
prezesa Stowarzyszenia Homo homini,
reprezentuje organizacje społeczne w
Powiatowej Radzie Działalności Pożytku
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Publicznego.
Jest
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Chełmża i członkiem Rady
Fundacji Ziemia Gotyku. Dotychczasowe
dokonania pani Radnej Stasieczek
i
udział w tak prestiżowym konkursie
wojewódzkim dostrzegają także lokalne
władze samorządowe. Podczas minionej
Sesji RG Wójt Jacek Czarnecki wspólnie z
Przewodniczącym Rady Gminy Chełmża
Januszem Iwańskim wręczyli Pani Stanisławie
Stasieczek list gratulacyjny i bukiet kwiatów,
gratulując i dziękując tym samym za wkład i
osobiste zaangażowanie pani Radnej na rzecz
edukacji na wsi.
KO
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Mirakowo
też ma swoje KGW

Dzięki staraniom pań w dniu
17.04.2013 r. nastąpiła reaktywacja Koła
Gospodyń Wiejskich w Mirakowie. Gościnnie
w spotkaniu uczestniczyła dyrektor CIK-u pani
Justyna Błaszczyk, która udzieliła paniom wielu
cennych rad i wskazówek dotyczących funkcjonowania KGW. W spotkaniu uczestniczyło 20
pań, które spośród siebie dokonały wyboru władz
nowo powstałego koła.I tak na przewodniczącą
została wybrana pani Karolina Zygarska.
KGW Mirakowo

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie krewnym,
sąsiadom, przyjaciołom,
znajomym, delegacjom oraz wszystkim,
którzy wzięli udział w uroczystości
pogrzebowej
śp. Mirosława Dybowskiego
składają Żona z Rodziną.
Pan Mirosław Dybowski pełnił
przed laty funkcję Sołtysa Sołectwa
Świętosław i Prezesa OSP w Świętosławiu.
Był również przed laty członkiem Społecznej
Rady Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Zdrowia w Zelgnie.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w ramach nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi,
oferuje Państwu pojemniki różnej wielkości
do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych
w
formie
miesięcznej
eksploatacji bądź zakupu. W ofercie
znajdują się pojemniki: 60l, 120l, 240l, 1100l.
Informujemy o dodatkowej możliwości
sprzedaży worków do selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych (plastik, papier, szkło).
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt w
siedzibie spółki przy ulicy Toruńskiej 1 w
Chełmży (pon. – pt. 07:00-15:00) lub pod
numerem tel.: 56 675 22 06. Dystrybucja
eksploatowanych
lub
zakupionych
pojemników na przełomie czerwiec/ lipiec
2013r.

str. 12

Edukacja i kultura
KONKURS podsumowany

GROŹNY CZAD
Odbyło się uroczyste podsumowanie
i wręczenie nagród zwycięzcom etapu
gminnego w ramach Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego pod hasłem : „Twoja
wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla
nic złego nie zrobi nikomu”. Temat trudny
do interpretacji plastycznej, ale jak bardzo
ważny, związany z zagrożeniem występowania
tlenku węgla (czadu). Czad jest gazem silnie
trującym, bezbarwnym i bezwonnym – przez to
tak bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym
zabójcą”. Tragedie ludzkie są często następstwem
niewiedzy, co może się stać, gdy nie przestrzegamy
podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych
domach. Bardzo ważne jest więc uczenie
odpowiednich zachowań i prawidłowego
postępowania już od najmłodszych lat. Właściwa
postawa oraz świadomość zagrożenia, jakie
niesie tlenek węgla, mogą uratować życie i
zdrowie najbliższych.
W konkursie brały udział prace uczniów ze szkoły
podstawowej w Grzywnie, Sławkowie, Zelgnie
i gimnazjum w Pluskowęsach. Organizatorami
konkursu był Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych
Gminy
Chełmża,
Jednostka
Ratowniczo- Gaśnicza w Chełmży oraz
Gimnazjum w Pluskowęsach.
Nagrodzeni uczniowie to:
Kategoria kl. I-III
Szkoła Podstawowa w Grzywnie

I miejsce Marta Kopik
II miejsce
Weronika Banaszek
III miejsce
Bartosz Bolechowicz
Wyróżnienie
Michał Mucha
Kategoria kl. IV-VI
I miejsce
Zuzanna Krupska Szkoła
Podstawowa w Zelgnie
I I miejsce
Jakub
Dundelski
Szkoła Podstawowa w
Sławkowie
III miejsce
Karol
Wiśniewski
Szkoła Podstawowa w
Sławkowie
Wyróżnienie
Maria Krzemień Szkoła Podstawowa w
Sławkowie
Kategoria gimnazja
Gimnazjum w Pluskowęsach
I miejsce Anna Branicka
II miejsce Kornelia Sztemborska
III miejsce Martyna Krawczyk
Wyróżnienia otrzymali:
Martyna Szymańska, Karol Jakubiak
Wręczenie nagród miało miejsce w chełmżyńskiej

JRG PSP. Po zakończeniu spotkania uczniowie ,
ich rodzice i opiekunowie mogli zapoznać się
ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym
jednostki.
Organizatorem etapu gminnego była pani Beata
Niedziałkowska – nauczyciel Gimnazjum w
Głuchowie

Spotkanie z Waldemarem
Wywrockim
– pt. „Wolę przedszkole”.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W GMINIE

Stacja pod Bocianem w Zelgnie
Z okazji Tygodnia Bibliotek (0815.05.2013r.) oraz Roku Tuwima, biblioteki
z terenu gminy Chełmża (Zelgno, Grzywna,
Skąpe, Głuchowo) wspólnie z CiK Gminy
Chełmża zorganizowały imprezę promocyjną pt. „Stacja pod Bocianem”. Do naszej stacji
przyjechały dzieci
z wychowawcami ze szkół W Grzywnie, Sławkowowie, Brąchnówku, Kończewic i Zelgna, które
zostały podzielone na grupy, zajmowały się nimi
Panie z Bibliotek (Pani Emilia, Pani Iwona i Pani
Ilona). Nasze spotkanie podzielone było na cztery stacje:
„Książkowo” w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie, tam czekały „Gwiazdeczki z Biblioteczki”
z p. Jolą oraz występ artystyczny „Lokomotywa
Pana Tuwima”.
„Sztuka” w Pracowni Rękodzieła Ludowego i
Artystycznego w Malwie. Pani Paulina ubrana w
strój kujawski przybliżała tradycję ludową. Dzieci na pamiątkę wykonały na drewnianych medalach pieczęć „Malwy”
„Śniadaniowo” w Pastorówce na naszych milusińskich czekały Panie z KGW
w Zelgnie i każdy z Gości dostawał pyszny słodki posiłek :)
Najważniejszym punktem naszego promocyjnego spotkania była stacyjka „Kasdepkowo”. Naszym Gościem był pisarz dla dzieci Pan Grzegorz
Kasdepke. Pan Grzegorz, który emanuje świetnym poczuciem humoru i radością nie miał
najmniejszych problemów, aby odpowiedzieć na
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dużą ilość zadanych pytań przez dzieci. Niektóre
pytania były trudne i szczegółowe, autorowi to
jednak nie przeszkadzało. Z uśmiechem na twarzy odpowiedział na każde zadane pytanie. Pisarz
przeprowadził z dziećmi krótki quiz i przeczytał

fragmenty swoich książek czym zaskarbił sobie
przyjaźń i zaufanie małych czytelników. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się lokomotywa z
wagonikami, która czekała na wszystkich przed
Pastorówką. Każdy uczestnik mógł wejść do niej
i zrobić sobie pamiątkową fotografię.
Dziękujemy: Radzie Gminy Chełmża, GKRPAiN- Pani Radnej Gminnej Stanisławie Stasieczek,
Radnemu Powiatowemu Panu Kazimierzowi Lewandowskiemu,
Szkole Podstawowej w Zelgnie za udostępnienie
i przygotowanie sali gimnastycznej.
Dziękujemy również Paniom z KGW w Zelgnie
za pomoc w organizacji stacji Śniadaniowo.
J.Pawełczyk
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Oddział
przedszkolny
w
Kończewicach
odwiedził
Waldemar
Wywrocki, autor słów i muzyki dziecięcych
piosenek. Bawiliśmy się z zerówką ze SP
w Kończewicach. Przedszkolaki chętnie
śpiewały do mikrofonu, tańczyły w kolorowych
pelerynach,
grały
na
instrumentach
współtworząc muzykę z panem Waldemarem.
Nasz gość podarował nam także płytę ze swoimi
utworami dla dzieci, której słuchamy każdego
dnia będąc w przedszkolu. Niektóre piosenki
dzieci śpiewają już w przedszkolu. Szczególnie
do gustu przypadły piosenki: Uśmiechnij się i
Wolę Przedszkole. Pan Waldemar miał świetny
kontakt z dziećmi, a one chętnie się z nim
bawiły. Były radosne i rozpromienione. Koncert
muzyczny w wykonaniu naszego gościa okazał
się wspaniałym przedsięwzięciem. Czekamy
teraz na przedstawienie Teatru „Zaczarowany
Świat” pt „Jaś i Małgosia”, który odbędzie się
29.05.2013r.
Anna Saja
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Kiełbasin - Święto Niezapominajki

W
Kiełbasinie
w
ogrodach
przyległych do parafialnej hubertówki na
Święcie Niezapominajki 15 maja spotkali się
najmłodsi czytelnicy z bibliotek w gminie,
mieszkańcy Kiełbasina i goście z gminy. Była
to doskonała lekcja edukacji dla młodego
pokolenia. Spotkanie odbyło się na łonie natury.
To święto niesie przesłanie „nie zapomnij o
mnie”. Ma nam przypominać nie tylko o pięknie
przyrody, ale także o osobach, które kochamy, o
tradycjach jakie należałoby kultywować. Święto
Niezapominajki w Kiełbasinie stało się okazją do
odsumowania gminnego konkursu plastycznego
„Wiosenne impresje”, na który wpłynęło aż
240 prac. Nagrodzone prace plastyczne można
było obejrzeć na wystawie pokonkursowej
przygotowanej w hubertówce. Nagrody we
wspomnianym konkursie uczestnikom wręczył
osobiście przybyły Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
Każdy z laureatów otrzymał nagrodę rzeczową
i pamiątkowy dyplom ufundowane przez CIK
Gminy Chełmża i Bibliotekę Samorządową w
Zelgnie. Święto uświetnił występ młodzieżowego
zespołu
wokalnego
NIEZAPOMINAJKI

działającego przy Filii Biblioteki
Samorządowej w Głuchowie. Dzieci i
młodzież z wielkim zainteresowaniem
uczestniczyli w przygotowanych
przez nadleśniczego konkursach
przyrodniczych
z
nagrodami.
Spotkaniu towarzyszył również
plener malarski. Święto zakończyło
wspólne spotkanie przy ognisku z
pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem
wiosennych piosenek. W tym
kalendarzowym dniu katolickiej Zofii
pamiętano także o solenizantkach i
obdarowano je z tej okazji kwiatami
– niezapominajkami. Z kolei z okazji Na zdj. Lucjan Opaliński - Nadleśniczy Nadleśnictwa
zbliżającego się majowego Dnia Golub-Dobrzyń z grupą uczestników Święta Niezapominajki.
Matki, zespół NIEZAPOMINAJKI
Wiejskich w Kiełbasinie. Organizatorzy i
zadedykował wszystkim mamom piosenkę uczestnicy spotkania skorzystali z gościny
Violetty Willas „List do matki”. Organizatorami na terenie miejscowej parafii. To właśnie
wiosennego spotkania z niezapominajką w tle takie spotkania jak to w Kiełbasinie promują
jakie po raz pierwszy zostało zorganizowane w walory przyrodnicze naszych małych ojczyzn,
Kiełbasinie byli wspólnie: Centrum Inicjatyw zachowują od zapomnienia ważne chwile w
Gminy Chełmża, Biblioteka Samorządowa życiu ludzi i historycznych miejsc.
w Zelgnie, Rada Sołecka i Koło Gospodyń
KO

PLUSKOWĘSY - ORLIK OTWARTY !
W niedzielne popołudnie 28 kwietnia
br. nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu
boisk sportowych w Pluskowęsach. Od jesieni
ubiegłego roku na naszych oczach rósł drugi w
gminie „Orlik”. Z zaproszenia organizatorów
Wójta Gminy Jacka Czarneckiego i Radnego
Pluskowęs – Zalesia skorzystali licznie przybyli
goście i mieszkańcy gminy. W tym dniu gościli
w naszej gminie: Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki Grzegorz Karpiński, Poseł
na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, KujawskoPomorski Wicekurator Oświaty Andrzej
Siemianowski, Członek Zarządu Województwa
Kujawsko – Pomorskiego Sławomir Kopyść,
Radni Sejmiku Województwa Leszek Pluciński
i Jacek Gajewski, Wicestarosta Powiatu
Toruńskiego Dariusz Meller, ppłk Edward
Kaniecki z CSAiU w Toruniu, Komendant
Komisariatu Policji w Chełmży Mariusz Sobiecki
i Dowódca JRG PSP w Chełmży Wojciech
Wojciechowski. W uroczystości udział wziął
Proboszcz Parafii Chełmżyńskiej ks. Kanonik
Krzysztof Badowski wspólnie z przybyłymi
księżmi wikariuszami ks. Tadeusz Kozłowski –
Proboszcz Parafii w Nawrze oraz samorządowcy
z naszej gminy. W tym dniu swoją obecnością
nie zawiedli również mieszkańcy. Dyrektor
Gimnazjum Hanna Antkowiak zupełnie na
początku uroczystości zapoznała wszystkich z
działalnością i osiągnięciami szkoły i uczniów.
Na pewno na długo w pamięci uczestników
uroczystości pozostanie uroczysty koncert w
wykonaniu orkiestry Campanella z Cekcyna,
której repertuar przygotowany został specjalnie
na uroczystość w Pluskowęsach, a zakończyła
go pieśń „Barka”. Gospodarz uroczystości
Wójt Jacek Czarnecki przed samym otwarciem
nowego obiektu w swoim wystąpieniu
nawiązał do realizacji samej inwestycji. Wójt
przedstawił jej koszty i podziękował rodzinom
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państwa Znanieckich
z
Pluskowęs
i
Kwiatkowskich z Nowej
Chełmży, które swój
udział w inwestycji
zaznaczyły
poprzez
odsprzedanie gminie
części swoich gruntów
pod kompleks Orlika
i drogę dojazdową do
obiektu.
Przybyli
goście
obdarowali
miejscowego
Orlika
zestawami
piłek,
które na pewno przydadzą się podczas spotkań
sportowych na kompleksie. Część oficjalną
zakończyło przecięcie symbolicznej wstęgi a
tym samym otwarcie „Orlika” dla mieszkańców
z Gminy Chełmża. Następnie Proboszcz ks. Kan.
Krzysztof Badowski w obecności wszystkich
przybyłych na ORLIKA dokonał poświęcenia
nowego obiektu sportowego.
Pierwszy celny strzał do bramki skierował z
powodzeniem Poseł Zbigniew Sosnowski, a
potem próbę podjęli pozostali goście i młodzi
mieszkańcy z gminy.
Część sportową rozpoczęła rodzinna
konkurencja sportowa, którą poprowadzili
nauczyciele wuefiści z miejscowego gimnazjum.
W krótkim pokazie wystąpiły również
czirliderki z tutejszego gimnazjum. Następnie
po rozgrzewce zaproszone do udziału drużyny
dały pokaz swoich umiejętności piłkarskich.
Mecze te dostarczyły wiele emocji sportowych
towarzyszącej im publiczności. Pokazowy mecz
jako pierwsi rozegrali ze sobą samorządowcy
z gminy i kapłani z parafii Chełmżyńskiej.
Emocji było co nie miara, mecz zakończył się
zwycięstwem drużyny kapłanów 6:3. Na boisku
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piłkarskim w dalszych meczach zagrali uczniowie
klas III ze szkół w Grzywnie i w Zelgnie. Piłka
to nie tylko dyscyplina dla mężczyzn. Jak się
okazuje ta dyscyplina ma swoje miłośniczki
również w gimnazjum w Pluskowęsach, którego
damska reprezentacja wystąpiła w towarzyskim
piłkarskim spotkaniu z drużyną dziewcząt z
KS LEGIA z Chełmży. Spotkanie piłkarskie
zakończył mecz mieszkańców Pluskowęs z
drużyną Juniorów KSGCh CYKLON. Mecze
sędziował animator sportu Marek Zając.
Komentarz w trakcie gry dla oglądających
spotkania piłkarskie na Orliku prowadził
gościnnie absolwent gimnazjum Karol Śliwiński.
Poza tym organizatorzy zadbali o poczęstunek
na świeżym powietrzu, liczne atrakcje zabaw
dla najmłodszych uczestników tego gminnego
wydarzenia. Pogoda na ten dzień wyjątkowo
okazała się łaskawa i słońce zaświeciło dla
wszystkich nad tutejszym Orlikiem. „- Nowy
obiekt w pełni już działa i odbywają się na nim
zaplanowane spotkania sportowe. Zapraszamy
wszystkich chętnych mieszkańców gminy do
korzystania z „Orlika” w Pluskowęsach”
KO
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SPONSORZY UPOMINKÓW
na Majówkę Seniorów

Akcja „PROFILAKTYKA DLA POWIATU”
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
zaprasza na bezpłatne BADANIA z zakresu
PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 25 do 59 roku życia.
Badanie może być wykonane 1 raz na 3 lata.
Program obejmuje:
a. badanie podmiotowe i wypełnienie ankiety
b. pobranie materiału do badania cytologicznego
c. badanie ginekologiczne
d. edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy
e. przekazanie pacjentce wyniku badania i informacji na temat
dalszego postępowania.
Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu (56) 6392273
PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia.
Badanie może być wykonywane pacjentkom, które:
1) nie miały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy:
2) otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki
raka piersi wskazanie do wykonania ponownego badania
mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu
obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród
członków rodziny( u matki , siostry lub córki), mutacje w
obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2
Kryteria wykluczające:
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej
zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi oraz
kobiety, które wypełniając ankietę przed badaniem zgłoszą występowanie
dolegliwości w obrębie piersi.
Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu (56)6392220
Miejsce badań: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Szpital Powiatowy
w Chełmży , ul. Szewska 23.
Badania wykonywane są przez cały rok bez limitu ilościowego.
Uwaga:
Podczas rejestracji prosimy o informowanie pracownika, że badanie będzie
wykonywane w ramach akcji „ PROFILAKTYKA DLA POWIATU”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy O/Chełmża
Państwo Ewa i Jacek Czarneccy
Firma ,,FRANK” z Chełmży – Pan Franciszek Krutelewicz
Firma ,,ROL” z Chełmży – Państwo Lidia i Dariusz Słowińscy
Firma Meblowa z Chełmży – Pan Zbigniew Wilczewski
Pan Tomasz Bereza – Sołtys Sołectwa Dziemiony
Pan Andrzej Ośmiałowski – Sołtys Sołectwa Liznowo
Pan Dariusz Podsiedlik – Sołtys Sołectwa Januszewo –
Dźwierzno
9. Pani Jolanta Plucińska – Apteka pod ,,Kasztanami” w Chełmży
10. Pani Barbara Muszyńska – Apteka ,,Nowa” w Chełmży
11. Apteka ,,Arnika” w Chełmży
12. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie
13. Zakład Fryzjerski w Chełmży – Pani Grażyna Buntkowska
14. Salon Fryzjerski ,,Gracja” w Chełmży
15. Sołectwo Brąchnówko
16. Sołectwo Grzegorz
17. Sołectwo Grzywna
18. Sołectwo Dziemiony
19. Sołectwo Nawra
20. Sołectwo Nowa Chełmża
21. Sołectwo Kiełbasin
22. Sołectwo Mirakowo
23. Sołectwo Skąpe
24. Sołectwo Świętosław
25. Sołectwo Windak
26. Sołectwo Witkowo
27. Anonimowi sponsorzy z gminy i miasta Chełmża.
Organizatorzy Majówki Seniorów dziękują wszystkim
wymienionym Sponsorom za ufundowane upominki na loterię
fantową, które rozlosowane zostały podczas spotkania wśród
Seniorów z Gminy Chełmża. Państwa zaangażowanie przyczyniło
się do uatrakcyjnienia tego dorocznego spotkania, które w sposób
atrakcyjny i ciekawy wypełniło najstarszym mieszkańcom gminy
majowe niedzielne popołudnie w dniu 12 maja br.

Badania są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DZIECI I MŁODZIEŻ Z TERENU LGR RYBAK
DO UDZIAŁU
W KOKURSIE PLASTYCZNYM PT:

„PODWODNY ŚWIAT JEZIOR”
Prace konkursowe, nawiązujące do tematyki rybackiej,
wykonane indywidualnie i samodzielnie dowolną
techniką plastyczną,
w formacie A4 i A3, podpisane na odwrocie (imieniem
i nazwiskiem uczestnika, wiekiem, oraz numerem
telefonu rodzica bądź opiekuna),
prosimy składać bądź nadsyłać
do dnia 12.06.2013r.
do Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 637 71 29.
Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.
Podsumowanie konkursu oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się
23.06.2013r. podczas Święta Ryby w Zalesiu (teren rekreacyjno-sportowy).
Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie.
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