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Zbiór zbóż 2009’

Tegoroczne żniwa dobiegły końca. Jak większość z
rolników komentuje, mamy “skradzione” żniwa i ceny. W tym roku
nie rozpieszczała rolników ani pogoda, ani podmioty skupujące.

Suchy maj, mokry czerwiec spowodowały, że wielu
rolników narzeka na tegoroczne plony zbóż. Także drugi rok z
rzędu ceny zbóż nie pokrywają kosztów produkcji. Rolnicy mają
dylemat; sprzedać czy przechować zboże w nadziei na lepszą
koniunkturę.

Rolnicy starali się wykorzystać ostatnie słoneczne dni
lipca oraz początek sierpnia, aby wymłócić zboże i zebrać słomę.

Jeżeli chodzi o oziminy, to plon jest znacznie niższy niż w
zeszłym roku. Zdecydowana klęska wystąpiła na zbożach jarych.
Susza zrobiła swoje. Rolnicy zbierali od 20 do 30 dt/ z ha pszenicy i
15 do 28 dt/ha jęczmienia jarego to bardzo niskie plony. Według
szacunków zboża sypały średnio: pszenica od 38 dt/ha do nawet
70 dt/ha, jęczmień od 30 dt/ha do 55 dt/ha, żyto - od 20 do 40 dt/ha i
rzepak ozimy od 30 do 50 dt/ha. Podobnie jak we wszystkich
regionach kraju dotkniętych suszą, oziminy dobrze przetrzymały
zimę. Rokowało to dobrymi plonami. Jednak susza z maja i
czerwca przyhamowała rozwój roślin.

K.Orłowska

Najładniejsze dekoracje wiejskie

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża zaprasza chętnych i pomysłowych
mieszkańców wsi z Gminy Chełmża do
udziału w konkursie „Dekoracje wiejskie -
baby ze słomy”.
Najciekawsze z bab zostaną nagrodzone
przez CIK Gminy Chełmża, a fotografia
zwycięskiej baby umieszczona będzie w
Kurendzie.
Zgłoszenia dekoracji należy kierować do
organizatora konkursu pod nr tel. 056
6377129.

P.Karwowska Baby z BrąchnówkaBaby z Brąchnówka

Zaproszenie
Wójt Gminy Chełmża

Społeczny Komitet Dożynkowy
Zapraszają Mieszkańców Gminy

na Święto Plonów 2009' ,
które odbędzie się w dniu 5 września 2009 roku

w Brąchnówku.

14.00 Uroczysta Msza Św. Dziękczynna za plony

15.30- roczystości dożynkowe

17.00- Rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych

17. 30- Festyn dożynkowy

19.00- Gość wieczoru - Kapela góralska
„Jaworzynka” z Istebnej

20.30- Wspólna zabawa taneczna

-

U

- prezentacje artystyczne
mieszkańców Gminy Chełmża

( dziedziniec zespołu pałacowo-parkowego)

( plac przy świetlicy
wiejskiej)

: Prezentacja okolicznościowa Muzeum
Okręgowego w Toruniu pn.” Wykopaliska
archeologiczne w Brąchnówko w XIX i XX wieku”,
loteria dożynkowa Gazety Gminy Chełmża KURENDA,
poczęstunek dożynkowy, stoiska z produktami
lokalnymi, konkursy dla publiczności, ogródki zabaw dla
dzieci.

Poza tym
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Spotkanie Sołtysów Gminy Chełmża

Sołtysi z Gminy Chełmża wzięli udział w kolejnym już
corocznym spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Jacka
Czarneckiego.

Pierwsza część spotkania miała miejsce w Urzędzie Gminy,
podczas której omówione zostały bieżące sprawy między innymi
dotyczące dróg w gminie, bezpieczeństwa. Sołtysi zapoznani zostali także
z nowymi zasadami przydziału Funduszu Sołeckiego na rok 2010.
Następnie Sołtysi udali się w trasę, której znalazły się warte odwiedzenia
miejsca w naszej gminie i tym razem w niedalekiej nam Gminie Dąbrowa
Chełmińska. Wyjazd rozpoczęła wizyta Sołtysów w Bibliotece
Samorządowej w Zelgnie. Dyrektor Justyna Błaszczyk zapoznała
wszystkich z obecnym zakresem funkcjonowania tej instytucji i działającej
tutaj pracowni rękodzieła ludowego i artystycznego “Malwa”. Następnie
panie Sołtyski i panowie Sołtysi odwiedzili miejscowość Brąchnówko,
gospodarza tegorocznych Dożynek , a przy okazji mięli okazję gościć w
siedzibie Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i w biurze
Fundacji „Ziemia Gotyku”. Z Brąchnówka trasa powiodła do Ostromecka,
gdzie uczestnicy wyjazdu zwiedzili miejscowy zespół pałacowo dworski,
który przyciąga dzisiejszym, odrestaurowanym wyglądem wielu turystów
nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Obiekt ten stanowi jedeno z bogactw
dziedzictwa kultury naszego kujawsko- pomorskiego regionu, dlatego
warto go odwiedzić i poznać. Z Ostromecka udali się do Gzina, a dokładnie
do miejscowej świetlicy wiejskiej, przy której działa pracownia garncarska.
Na miejscu z działalnością pracowni zapoznała nas instruktorka pani
Mariola Brudzka. Tutaj Sołtysi podjęci zostali ciastem i kawą.

W Gzinie, w miejscowym gospodarstwie agroturystycznym „GZINIANKA”
do grupy sołtysów z naszej gminy, na zaproszenie Wójta Jacka
Czarneckiego, dołączył Wójt Kijewa Królewskiego Mieczysław Misiaszek,
który przedstawił kierunki rozwoju i działalności Lokalnej Grupy Działania
„Zakole Dolnej Wisły” i w skrócie poopowiadał o swojej pasji jaką jest
pszczelarstwo. Pobyt w Gminie Dąbrowa Chełmińska zakończył wspólny
poczęstunek w Gziniance.

To coroczne spotkanie na stałe wpisało się w kalendarz
Sołtysów. Dzięki spotkaniom Sołtysi mają okazję udać się w miejsca mniej
znane, ale ciekawe i przyjrzeć się z bliska temu, co interesuje i inspiruje
do nowych działań w środowisku lokalnym.

K.Orłowska

Lp. Miejscowość Wysokość funduszu

sołeckiego ( zł )

15. Mirakowo 16 854,18

16. Nawra 14 981,49

17. Nowa Chełmża 11 213,82

18. Parowa Falęcka 6 799,64

19. Pluskowęsy 19 484,86

20. Skąpe 17 233,17

21. Sławkowo 9 296,55

22. Strużal 6 576,70

23. Szerokopas 6 821,93

24. Świętosław 11 860,35

25. Windak 6 153,11

26. Witkowo 6 755,05

27. Zajączkowo 8 003,50

28. Zelgno 11 102,35

Ustawa o funduszu sołeckim
\

W dniu 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dn. 20 lutego
2009 r. o funduszu sołeckim. Dla mieszkańców naszych sołectw oznacza to
możliwość decydowania o przeznaczeniu przyznanych środków na realizację
przedsięwzięć sołeckich. Wysokość funduszu uzależniona jest między innymi
od liczby mieszkańców sołectwa.
Wysokość przyznanego funduszu sołeckiego na 2010 r. kształtuje się w
następujący sposób:

Lp. Miejscowość Wysokość funduszu

sołeckiego ( zł )

1. Bielczyny 12 060,99

2. Bogusławki 6 286,88

3. Brąchnówko 10 009,95

4. Browina 18 771,45

5. Drzonówko 6 933,40

6. Dziemiony 9 341,14

7. Dźwierzno 16 073,89

8. Głuchowo 16 408,30

9. Grzegorz 7 379,28

10. Grzywna 22 293,89

11. Kiełbasin 7 356,98

12. Kończewice 22 293,89

13. Kuczwały 14 936,90

14. Liznowo 9 006,73

Agata Wojnar

Starostowie Dożynek
Brąchnówko 2009’

Gospodarzem tegorocznego Święta
Plonów w Gminie Chełmża jest Sołectwo
Brąchnówko. Honory Starostów będą pełnić
mieszkańcy:

„Sapard”.

Pani Danuta Zegan - Starościna Dożynek Gminnych

Pan Stanisław Gajek - Starosta Dożynek Gminnych

Pani Anna Kudlińska - Wicestarościna Dożynek Gminnych

Pan Stanisław Stachyra - Wicestarosta Dożynek Gminnych

Pani Danuta jest mieszkanką Brąchnówka. Z zawodu jest rolnikiem i
wspólnie z mężem Stanisławem prowadzą gospodarstwo rolne o
powierzchni 8,40 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleczno -
hodowlanej, gdzie uprawiane są zboża, kukurydza oraz pastwiska. Pani
Danuta poza pracą w gospodarstwie pasjonuje się ogrodnictwem,
szczególnie uprawą kwiatów m.in. tulipanów, irysów. Działa aktywnie w Kole
Gospodyń Wiejskich w Brąchnówku. Ponadto od 3 lat jest członkiem Rady
Sołeckiej. Jest współorganizatorem imprez wiejskich i festynów. Ma dwójkę
dorosłych dzieci: córkę Małgorzatę oraz córkę Ilonę. Rodzina Pani Danuty
kultywuje tradycje rodzinne.

Pan Stanisław prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 17.5 ha
plus 6 ha dzierżawy. Z wykształcenia jest rolnikiem. Gospodarstwo
specjalizuje się w produkcji mleczno-roślinnej. Gospodarstwo wyposażone
jest w wysoko zmechanizowany sprzęt uprawny, siewny i zbierający plony.
Pan Stanisław korzystał z programu W 2004r., w 2006r. został
wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi honorową odznaką
„Zasłużony dla rolnictwa” oraz przez mleczarnię „Łowicz” - „Wszystko z
mleka”. W najbliższych planach rozwojowych Pan Gajek zamierza
powiększyć areał gospodarstwa. Ma żonę Hannę, troje dorosłych dzieci: syna
Radosława 24 lat, 23- letnią córkę Ewelinę i 19- letniego syna Przemysława.

Pani Anna wspólnie z mężem prowadzą gospodarstwo rolne o
powierzchni prawie 8 ha. Dodatkowo pracuje na stanowisku opiekunki w
Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Gospodarstwo Państwa Kudlińskich
ukierunkowane jest na produkcję trzody chlewnej i uprawę zbóż.
Wyposażone jest w podstawowy sprzęt rolniczy. Zamierzeniem gospodarzy
jest w przyszłości powiększenie stada. Pani Anna aktywnie uczestniczy w
podejmowanych działaniach i inicjatywach na rzecz swojej miejscowości i jest
członkinią miejscowego KGW. Rodzina: mąż Andrzej -Sołtys Sołectwa i
córki Grażyna i Edyta.

Pan Stanisław posiada 19 hektarowe gospodarstwo rolne, które
specjalizuje się w produkcji zwierzęcej : hodowla bydła mlecznego i opasów.
Roczna produkcja mleka w gospodarstwie wynosi 120 tys. litrów.
Gospodarstwo wyposażone jest w cztery ciągniki rolnicze, kombajn zbożowy i
buraczany. Gospodarstwo korzysta ze środków Unii Europejskiej
oferowanych rolnictwu. W 2007 roku z dotacji przyznanej przez AriMR
zakupione zostały do gospodarstwa dwa ciągniki, prasy, beczkowóz i
opryskiwacz. W latach 1990 - 1998 pan Stanisław pełnił funkcję sołtysa wsi.
Aktywnie uczestniczy w spotkaniach mieszkańców sołectwa, podczas których
poruszane są problemy wsi. Wspólnie z małżonką Katarzyną, wychowują
siedmioro dzieci: Kamila, Paulinę, Łukasza, Justynę, Marcina, Karolinę,
Szymona.

K.Orłowska
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Elektroniczny Obieg Dokumentów

Do
zamawiającego wpłynęło 7 ofert z czego 6 ofert nie
spełniło minimalnych wymagań technicznych lub
wymagań formalnych. Koszt oferty spełniającej wszystkie
wymagania wyniósł a złożyła tą ofertę firma

. Wymieniony koszt obejmuje: oprogramowanie, szkolenia,
sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy oraz wsparcie oprogramowania przez
trzy kolejne lata.

które przekazało na realizację tego
zadania zaś pozostały koszt pokryje Urząd Gminy Chełmża.
Rozpoczęcie wdrożenia zaplanowano na dzień 24 sierpnia br. System
elektronicznego obiegu dokumentów będzie zawierał moduł dzięki któremu
interesant będzie mógł poprzez internet sprawdzić na jakim etapie realizacji
jest jego sprawa.

W dniu 9 czerwca br. zakończono procedurę
przetargową na wdrożenie systemu elektronicznego
obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Chełmża.

117 926,00zł, Madkom Sp. z
o.o. z Gdyni

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji,

82 764,9 zł

Paweł Rutkowski

UWAGA ! Szkolenie – Spawacz !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje

projekt systemowy pt. „ Zacznij od nowa – aktywne

działanie”. W związku z tym poszukuje chętnych mężczyzn , którzy

chcieliby odbyć szkolenie na spawacza.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest korzystanie z pomocy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Udział w

szkoleniu jest !!!
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka. Informacje pod

numerem telefonu ( 0-56) 675-60-19

bezpłatny

Projekt „ Zacznij od nowa - aktywne działanie”

zakończony sukcesem

p

p
a

p

,

kierujemy

Od maja do sierpnia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
realizował projekt systemowy pt. „ Zacznij od nowa – aktywne działanie”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą w tym przedsięwzięciu
jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego ,
natomiast Instytucją pośredniczącą II stopnia jest Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Toruniu.

W projekcie udział brało 10 ań z naszej gminy. W ramach projektu
beneficjentki odbyły szkolenie na opiekunki dziecięce oraz szkolenie na
florystyki – bukieciarki. Dodatkowo uczestniczyły w takich zajęciach jak:
trening kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
konsultacje z doradcą zawodowym oraz warsztaty wizażu. Po zakończonym
szkoleniu bukieciarki odbyły praktyki zawodowe w kwiaciarniach w Chełmży,
natomiast opiekunki dziecięce w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w
Głuchowie. Łącznie anie odbyły 250 godzin szkolenia ! W d r o d z e
realizacji projektu nabyły nowe kwalifikacje zawodowe, być może dzięki
temu będą mogły zaistnieć na współczesnym rynku pracy.

Poza tym realizacja projektu spowodowała wzrost świadomości i
samooceny oraz wiary we własne możliwości naszych kursantek. Mamy
nadzieję, że całe przedsięwzięcie zaowocuje wykształceniem aktywnej
postawy zawodowej oraz zmotywuje anie do dalszego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.

Projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmży jest nowatorską formą pomocy dla podopiecznych Ośrodka oraz
wyzwaniem dla kadry. Dołożymy wszelkich starań aby w przyszłości
realizować tego typu przedsięwzięcia, gdyż jesteśmy świadomi, że przynoszą
one wiele korzyści społeczności naszej Gminy.

Serdeczne podziękowania dla Wójta Pana Jacka
Czarneckiego za okazaną pomoc przy realizacji projektu.

Uczestniczki projektu “Zacznij od nowa - aktywne działanie”

Joanna Murawska
Wiadomości z Wiednia

w
ostatnim czasie poinformowała, że wniosek Gminy Chełmża

złożony w bieżącym roku do Wiednia do
Programu Operacyjnego Europa Środkowa przeszedł poprawnie etap
kompletności i poprawności technicznej przedłożonych materiałów.

Szef Sekretariatu Europy Centralnej Barbara Di Pizza

pn.” Optymalizacja zarządzania zasobami wodnymi poprzez
zastosowanie programu ochrony i poprawy stanu jezior na przykładzie
Jeziora Chełmżyńskiego”

Obecnie sprawdzany jest status prawny wnioskodawcy.
Wspomniany projekt został uznany za kwalifikujący się i jest w trakcie oceny.
Wyniki oceny zostaną przekazane do Komitetu Monitorującego Europy
Środkowej do podjęcia decyzji o finansowaniu.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę prawie 2 mln 127 tys.
EURO, a jego realizacja przewidziana została na lata 2010 -2013.
W ramach projektu przeprowadzone zostanie szczegółowe badanie zlewni
Jeziora Chełmżyńskiego oraz badania funkcjonowania ekosystemu tego
zbiornika. Wspomniane badania obejmą między innymi charakterystykę
hydrologiczną i geomorfologiczną oraz inwentaryzację ilościową i
jakościową zanieczyszczeń, rozpoznana zostanie gospodarka wodno
ściekowa w miejscowościach otaczających jezioro. Poza tym
przeprowadzone zostaną selekcyjne odłowy mało cennych ryb z gatunków
karpia i leszcza. Te wszystkie badania posłużą do opracowania wytycznych
konstruowania programów ochrony i rekultywacji jezior na przykładzie
Jeziora Chełmżyńskiego z zastosowaniem ich na obszarze Unii
Europejskiej.

Poznają rękodzieło
W pracowni rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA w

Zelgnie prowadzonej przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża odbyły się trzydniowe warsztaty garncarskie.

Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu, jaki prowadzi
pracownia w roku bieżącym i finansowanym przez UE z programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas warsztatów uczestnicy młodzież i
dorośli pod okiem zawodowego garncarza uczyli się sztuki rzemieślniczej
jaką jest garncarstwo, jedno z najstarszych rzemiosł. „- Garncarstwo to
dziedzina rzemiosła, która dzisiaj oprócz pasji może stworzyć mieszkańcom
wsi dodatkowe źródło zarobku. Uczestnicy najpierw musieli zapoznać się z
obróbką surowej gliny ucząc się jak należy ją przerobić aby była elastyczna i
poddawała się woli garncarza. Po obróbce gliny przystąpiono do pracy z kołem
garncarskim. Kręcenie na kole pod okiem fachowca garncarza oprócz
nabywania umiejętności tego rzemiosła było również doskonałą okazją do
odpoczynku i odreagowania stresów dnia codziennego, ale przede wszystkim
możliwością zrobienia czegoś niecodziennego” podsumowuje warsztaty
Dyrektor CIK-U Justyna Błaszczyk. Pracownia Malwa tym razem wzbogaciła
się o wyroby ceramiki artystycznej w oparciu o własne wzory i pomysły
uczestników, naczynia tradycyjne.

K.Orłowska
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Dla kogo place zabaw?

Place zabaw to miejsca
wypoczynku, rekreacj i i zabawy
przeznaczone nie tylko dla dzieci. Dzieci
wolny czas spędzają tutaj także ze swoimi
rodzicami i dziadkami. Z budżetu Gminy
Chełmża w każdym roku przeznaczone
zostają środki na budowę nowych placów
zabaw i wzbogacanie już tych istniejących
w nowe elementy zabawowe.
Niestety niektórzy mieszkańcy nie potrafią
tego docenić i uszanować, czego
przykładem są akty wandalizmu.
Prosi się mieszkańców, zarówno tych
s t a r s z y c h j a k i m ł o d s z y c h o
poszanowanie wspólnej własności i nie
niszczenie tego, co zostało ciężką pracą
wielu osób przy udziale wcale nie małych
kosztów wypracowane.

Zniszczone elementy placu zabaw w Głuchowie

Referat RGN

,, Mikrodnowa wsi”
1. Na terenie gminy powstały cztery kolejne nowe boiska do piłki plażowej
w miejscowościach: Skąpe, Nowa Chełmża, Dźwierzno, Kończewice.
Boiska dodatkowo wyposażone zostały w słupki do siatki.
2. Na boiskach do piłki nożnej w miejscowościach Zajączkowo, Skąpe,
Pluskowęsy, Kiełbasin zamontowano bramki wraz z siatkami.
3. Przygotowane zostały tereny: pod plac zabaw i świetlice w miejscowości
Bocień, pod plac zabaw w Dziemianach i pod boisko w Brąchnówku.
4. Zamontowano wraz z siatkami piłkochwyty na boiskach w Brąchnówku i
Liznowie.
5.Zamontowane zostały tablice do piłki koszykowej na terenie parku w
Brąchnówku.
6. W Dziemianach powstał nowy plac zabaw.
7. Przygotowano teren pod boisko do piłki nożnej w miejscowości
Brąchnówko i Grzywna.
8.O nowe elementy zabawowe uzupełniono place zabaw we wsi Drzonówko,
Szerokopas, Zalesie, Chełmża ( przy przedszkolu), Mirakowo, Zajączkowo.
9. Ogrodzono boisko do piłki nożnej w Kuczwałach.

Romualda Jagielska

Nowy chodnik w Morczynach

Zakończono przebudowę chodnika przy drodze gminnej nr
100545 C w miejscowości Mirakowo (Morczyny) na odcinku o długości 68 mb
i szerokości 1,5 mb. Prace polegały na zmianie nawierzchni gruntowej na
nawierzchnię utwardzoną kostką betonową typu POLBRUK. Prace
wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót Ekologicznych BIOTOR z
Kończewic za kwotę 8 tys. zł . Gmina Chełmża zapewniła prefabrykaty
betonowe niezbędne do wykonania chodnika.

Ł.Kowalski

Budowa dróg
Trwają prace nad realizacją projektu dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. ,,Przebudowa dróg nad Jeziorem
Grodzieńskim i Chełmżyńskim'', który swym zakresem obejmuje
wykonanie przebudowy dwóch odcinków dróg na terenie Gminy Chełmża
tj. :
- droga gminna nr 100569 C, ul. Szczypiorskiego w miejscowości Nowa
Chełmża na odcinku o długości 1056 mb;
- droga w Lubiczu.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.033.080 zł, w tym dotacja z Funduszu
Rozwoju Regionalnego wyniesie 499.883 zł, a pozostała reszta to środki
własne samorządu.

Planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2009 r.
Ł.Kowalski

Dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Kończewi do Chełmży
przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa Unisław Wąbrzeźno na odcinku
o długości 500 mb i szerokości 2,5 mb. Nawierzchnię utwardzono kostką
betonową typu POLBRUK. Prace wykonywane są przez firmę ART BUD z
Żołędowa za kwotę 76.450 zł brutto. Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy przekazał na inwestycję dotację w postaci prefabrykatów
betonowych niezbędnych do realizacji niniejszego zadania na kwotę 80 tys. zł.
Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2009 r.

Ł.Kowalski
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Kulinarne podróże po Kujawach i Pomorzu

W

oraz

tym samym

,

dniach 1 i 2 sierpnia w

polskiej restauracji "Chopin" w

Berlinie odbyło się spotkanie

p o d h a s ł e m : " K u l i n a r n e

p o d r ó ż e p o K u j a w a c h i

Pomorzu". Swoje produkty

z a p r e z e n t o w a l i w y t w ó r c y

t radycyjnej i ekologicznej

żywnośc i z Województwa

Kujawsko –Pomorskiego. W

spotkaniu wzięły również panie:

Małgorzata Górecka – instruktor

r ę k o d z i e ł a l u d o w e g o i

ar tystycznego z pracowni

MALWA w Zelgnie

Udział w wyjeździe był okazją

zaprezentowania swoich dzieł

na forum międzynarodowym- promując województwo

kujawsko-pomorskie w tym Gminę Chełmża.
J. Błaszczyk

prezentując

swoje obrazy oraz rękodzieło

ar tys tyczne Jus tyna

Błaszczyk- CIK Gminy Chełmża

Dzień Buraka Cukrowego

W dniu 01.07.2009 na
polach w Nawrze odbył się Dzień
B u r a k a C u k r o w e g o
organizowany przez Hodowlę
Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa
IHAR Oddz. Kończewice i
Nordzucker Polska. Wzięło w nim
udział ok. 20 firm. Prezentowane
były maszyny rolnicze, ciągniki.
Na przygotowanych poletkach
prezentowano odmiany buraków,
zbóż np. pszenicę o nazwie
Nawra. Podziwialiśmy też pięknie
jeżdżących na koniach ułanów.
Atrakcją były także przejazdy
bryczką, występy wokalno
muzyczne. Nic więc dziwnego, że
przybyło tu oprócz zaproszonych
gości dużo zainteresowanych
rolników (niektórzy z Wielkopolski
i innych województw), którzy
chętnie sięgali po materiały
informacyjne. Prezentacja była
bardzo udana i atrakcyjna.

Alicja Glaszka

„Przedszkole otwiera świat III”

Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania
ogłasza nabór dzieci w wieku 3-5 lat do przedszkoli
prowadzonych w ramach projektu

. Każdy ośrodek przedszkolny będzie funkcjonował
od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin zegarowych
dziennie. Maksymalna liczba dzieci w jednym oddziale wynosi

15 osób.
Na terenie gminy Chełmża ośrodki będą otwarte w miejscowościach:

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń,
przy czym zapewnione mają miejsce dzieci związane z projektem
„Przedszkole otwiera świat II”, o ile rodzice wyrażą chęć posłania dziecka do
przedszkola. Przedszkole jest bezpłatne. W przypadku zbyt małej liczby dzieci
zapisanych do ośrodka, tzn. poniżej 10 osób, ośrodek zostanie przeniesiony
do miejscowości w której jest duże zainteresowanie oferowanym przez
Fundację Ziemia Gotyku wsparciem.

Zgłoszenia dzieci do proponowanych ośrodków w poszczególnych
miejscowościach należy kierować telefonicznie do koordynatora gminnego p.
Krystyny Kadukowskiej pod nr tel. 056 675 40 36 lub 056 675 60 76 wew. 44.

„Przedszkole otwiera
świat III”

Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Sławkowo, Nawra, Skąpe , Zelgno.

Inwestycje i remonty

Wakacyjne remonty szkół

1. Szkoła Podstawowa w Zelgnie

2. Gimnazjum w Głuchowie

Przystąpiono do I etapu rozbudowy szkoły, w ramach którego zostanie
dobudowany segment z trzema klasami i biblioteką. Obecnie w trakcie
realizacji jest budowa fundamentów.

Trwa remont dachu szkoły. Zakres robót obejmuje wykonanie nowego
pokrycia dachu starej części szkoły oraz naprawę dachu i wykonanie nowych
tynków na budynku kotłowni.

3. Szkoła Podstawowa w
Kończewicach

Wykonano remont toalet na
parterze budynku. Zakres prac
obejmował kapitalny remont
toalety damskiej i męskiej wraz z
instalacjami sanitarnymi. Ponadto
brygada budowlana wykonała
nowy chodnik.

Krystian Małek
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Wyjątkowa Jubilatka

Pani
Natalia w Domu Pomocy Społecznej w Browinie mieszka już 10 lat. Mimo
niepełnej już dziś sprawności, jest osobą bardzo pogodną. Jubilatka
przeżyła dwie wojny światowe. Obecnie nie ma już nikogo z rodziny. Ten
piękny jubileusz uczczono uroczystym przyjęciem zorganizowanym przez
Dom Pomocy Społecznej w Brownie. Dostojna jubilatka otrzymała piękne
życzenia, kwiaty od Dyrekcji Domu, pracowników i mieszkańców DPS w
Browinie, jak również przedstawicieli lokalnych władz: Urzędu Gminy w
Chełmży, Urzędu Miasta w Chełmży, Starostwa Powiatowego w Toruniu,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Pisemne życzenia dla Pani Natalii przesłał także
Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Premier Rządu Donald Tusk.

Mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Browinie pani
Natalia Olszacka 4 lipca 2009r. obchodziła swoje setne urodziny.

Justyna Borys

Dostojni Jubilaci

Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego świętowali
.Państwo Irena i Jan Wiśniewscy z Nawry

Z tej okazji odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Chełmży uroczystość wręczenia okolicznościowych medali
Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia
Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP dokonał Wójt
Gminy Jacek Czarnecki w obecności Kierownika USC, najbliższej
rodziny i pani Sołtys Nawry Alicji Glaszka. Oprócz medali Jubilatom
wręczone zostały pamiątkowe listy gratulacyjne i kwiaty.
Uroczystość uwieńczył toast symboliczną lampką szampana za sto
lat życia i doczekania w zdrowiu następnego jubileuszu.

Pani Irena pochodzi z m. Borki k/ Skłudzewa, a pan Jan z
Kończewic. Po zawarciu związku małżeńskiego wspólnie
zamieszkali w Nawrze. Swoje życie zawodowe związali z
miejscowym Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.Wychowali
czwórkę dzieci: trzech synów i córkę. Jesień życia umila Jubilatom
pięcioro wnucząt i dwójka prawnucząt.

K.Orłowska

Podziękowanie

Właścicielowi Stacji Kontroli Pojazdów „DIAGNOTEST” w
Zelgnie, Panu Kazimierzowi Lewandowskiemu składam serdeczne
podziękowania za upominek otrzymany z okazji zakończenia
sprawowania przeze mnie funkcji Sołtysa Sołectwa Januszewo
Dźwierzno

Czesław Ligaj

Z profilaktyką zdrowotną na TY

W ramach zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu
umowy na realizację „Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób
Płuc” w niedzielę 12 lipca br do Urzędu Gminy w Chełmży przyjechali
pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
Bydgoszczy wraz ze specjalistycznym sprzętem autopulmoskanem
oraz sprzętem spirometrycznym, przy pomocy którego mieszkańcy
naszej gminy mięli wykonywane badania układu oddechowego.

w dniu 29 sierpnia br w Samodzielnym
Publicznym Ośrodku Zdrowia w Zelgnie

Na zdjęciu: Sołtys Andrzej Kudliński z Brąchnówka uczestniczy w badaniu

pojemności płuc.

Anna Feeser-Bering

W autopulmoskanie wykonywane było prześwietlenie płuc,
natomiast dzięki spirometrii można było sprawdzić ich pojemność. Łącznie z
oferty tej skorzystały tylko 42 osoby . Przypomnijmy, że koszty związane z
realizacją programu pokrywa Samorząd Województwa oraz Samorząd Gminy
Chełmża, dzięki czemu badania dla zainteresowanych były bezpłatne.

Zachęcamy także do wykonania bezpłatnych badań na czerniaka
skóry oraz inne nowotwory skóry. Wszystkie osoby bez względu na wiek
posiadające zmiany naskórne

będą miały możliwość dowiedzieć
się, czy te zmiany są przyczyną rozwoju choroby. Profilaktyka w tym zakresie
prowadzona jest w ramach „Regionalnym Programie Wczesnego
Wykrywania Nowotworów Skóry”.
Zapisy prowadzone są w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie tel. 056 675 98 84 oraz w
Urzędzie Gminy Chełmża tel. 056 675 60 76 do 78 wew. 51.

Piękna to uroczystość
Złote Wesele,

Przeżyć ze sobą,
To dni dobrych wiele,
Gdy serce czuje serce,

A dłoń szuka dłoń
To miłość wiankiem

Oplata skroń
I tę miłość Waszą,

Ksiądz związał stułą,
Bo tak pragnęliście

I to serce czuło.
Idźcie radośni i weseli,

By to co ważne było w Was
Byście się nie pogubili

W sercach zaś mieli „Ojcze Nasz”.

Przy tej wyjątkowej okazji Sołtys Alicja Glaszka dedykuje na
Państwu Irenie i Janowi Wiśniewskim okolicznościowy wiersz:
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Wakacyjny wyjazd nad Bałtyk
28 lipca 2009 odbyła się wycieczka do Krynicy Morskiej,

zorganizowana przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Głuchowie. Oprócz osób ze wspomnianej miejscowości w wycieczce
wzięli również udział mieszkańcy Nawry, Chełmży, Bocienia, Zelgna i
Mirakowa.

Autokar odjeżdżał z Głuchowa kilka minut po godzinie 7.00.
Podróż w miłej atmosferze upłynęła bardzo szybko i już ok. godz. 10
byliśmy w Krynicy Morskiej. Pogoda dopisywała do godz. 15. Było
słonecznie, można było się poopalać i wykąpać w morzu, gdyż woda była
ciepła.

Pod koniec pobytu w tym nadmorskim miasteczku zaczęło się
chmurzyć i popadał letni deszcz, jednak wycieczkowiczom to nie
przeszkodziło. Większość osób schroniło się w okolicznych barach,
wygłodzeni po kilku godzinach spędzonych na plaży. Wycieczka była
bardzo udana. Wszyscy wrócili opaleni i zadowoleni.

E.Lewandowska

Festyn w Grzywnie

W Grzywnie podczas tegorocznego lata odbył się festyn rodzinny.

Rozpoczęcie festynu poprzedziła msza święta odprawiona przez proboszcza
tutejszej parafii Ks. Kanonika Wiesława Roczniaka.

Po mszy wystąpił zespół instrumentalno-wokalny „Browinki”
działający przy DPS Browina pod kierownictwem pana Andrzeja
Świtajskiego, a w dalszej części swoje umiejętności zaprezentował zespół
cheerlederek z Gimnazjum w Głuchowie pod kierownictwem pani Bulińskiej
Marii (działający w ramach projektu młodzieżowego warsztatu edukacji
alternatywnej realizowanego przez Fundację „Ziemia Gotyku”). Swoje
umiejętności wokalne ujawniły szerszej publiczności panie SądowskaAgata i
GronkowskaAnna z Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury.

Dużym zainteresowaniem w czasie festynu cieszyły się
przejażdżki zaprzęgiem konnym powożonym przez pana Franciszka
Machalewskiego oraz przejażdżki w siodle oferowane przez Gospodarstwo
Agroturystyczne Bugajskiego Roberta z Brzozy.

Miłośnicy kuadów mogli zapoznać się z nowy asortymentem
oferowanym przez Irmę „ABT Motor” p. Krystochowicza Sebastiana z
Chełmży.

Dzieci w trakcie festynu korzystały ze zjeżdżalni, karuzeli i
trampoliny, które były dostępne podczas imprezy.

Komendant Garnizonu Chełmno mjr. Wołowiec Kazimierz i kpt.
Kulpiński Wojciech z III pułku drogowo-mostowego, zademonstrowali sprzęt,
jakim posługują się na co dzień saperzy wykonujący swoją niebezpieczną
profesję.

Nowe pojazdy tj. podnośnik hydrauliczny na podwoziu MAN o
wysięgu 25 metrów i ciężki samochód gaśniczy na podwoziu SCANIA
prezentowała w trakcie festynu Straż Pożarna z Chełmży. Rozegrany został
turniej piłki nożnej, w którym zwyciężyła drużyna z Chełmży, kolejne miejsca
przypadły drużynom : Srebrniki, Grzywna „Weterani”, Grzywna „Juniorzy”.

Atrakcją festynu była degustacja pieczonego prosiaka, którego
przyrządził i serwował p. Wójciak Jarosław.

Przed publicznością zaprezentowała się taneczna grupa młodzieży działająca przy

Fundacji “Ziemia Gotyku”.

Część kulinarną zabezpieczały panie z KGW w Grzywnie, pan Wójciak
Jarosław oraz pan Grzeszczak.

Nie zawiedli zaproszeni goście w osobach: pan Siemianowski
Andrzej - Przewodniczący Rady Powiatu, pan Czarnecki Jacek - Wójt Gminy
Chełmża, pan Kazaniecki Wiesław - Radny Powiatu.
Oczywiście, jak co roku festyn nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów.

Organizatorzy festynu: Rada Sołecka i KGW w Grzywnie dziękują
sponsorom jak i uczestnikom festynu - ZAPRASZAMY ZAROK.

Organizację festynu wsparły osoby i firmy:
Państwo Rumińscy, Krystochowicz Sebastian - ABT Motor, Bank
Spółdzielczy Brodnica, Grzeszczak Wioletta Marcin, Jałocha Mirosława
Andrzej, Jałocha Hanna Jan, Zając Czesław - Zakład Mechaniki
Samochodowej, Podgórski Leszek - Firma Transportowo -Handlowa,
„Stonebud” Jałocha Paweł - Usługi Brukarskie i Roboty Ziemne,
Bolechowicz Sławomir - Salon Fryzjerski, Olejniczak Henryk - Stacja
Kontroli Pojazdów, Tomczyk Wojciech - Gabinet Weterynaryjny,
Siemianowski Wojciech - Gabinet Weterynaryjny, Sikorski Krzysztof-
Zakład Produkcji Papieru, Kazaniecki Wiesław, Kółko Rolnicze w
Grzywnie,Kondej Bogdan.

Obóz sportowo- rekreacyjny w Pile

W dniach 10. 08- 16. 08 młodzi piłkarze CYKLONU mieli
możliwość spędzić miło i na sportowo wakacje w Borach Tucholskich. W
obozie brało udział 21 sportowców z Głuchowa, Kończewic, Grzywny,
Bielczyn, Skąpego, objętych opieką trenerów: Marka Zająca i Zenona
Sadowskiego. Pięknie położony obóz nad jeziorem dał możliwość
przygotowania zawodników do meczów ligowych, które rozpoczynają się
5 września, a także odpoczynku i rozrywki. Wspólne zabawy z
młodzieżowymi zastępami strażackimi, dyskoteki, ogniska, kąpiele w
jeziorze, wycieczka rowerowa do Tucholi, były dużą atrakcją dla młodych
piłkarzy.

Dużą niespodzianką dla wszystkich były odwiedziny Wójta
Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego. Dzieci dostały od Wójta prezenty w
postaci słodyczy i owoców.

Za wsparcie finansowe w imieniu dzieci serdecznie
dziękujemy: Panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu, Pani Stanisławie
Stasieczek- przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Starostwu
Powiatowemu. Bez ich pomocy wyjazd dzieci z naszej gminy byłby
niemożliwy. Dziękujemy.

Z. Sadowski
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GRZYWNA WE WŁADYSŁAWOWIE

W dniu 11 lipca mieszkańcy Grzywny wybrali się na jednodniową
wycieczkę do Władysławowa i choć aura była zmienna skorzystaliśmy z
kąpieli jak i atrakcji, które oferuje miasto, a więc odwiedziliśmy port (i tu
uczestnicy wycieczki wybrali się na rejsy po morzu), obejrzeliśmy panoramę
miasta i okolic z Wieży Widokowej oraz Aleję Gwiazd i Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie.

Wypoczęci i weseli wróciliśmy do Grzywny.

W związku z dużym zainteresowaniem taką formą wypoczynku
zorganizowana została kolejna wycieczka w sierpniu do Sopotu.tym razem

M.Trzpil

II PIKNIK RODZINNY W SKĄPEM

Piknik rozpoczęła msza dziękczynna odprawiona w Kaplicy pw.

Świętego Franciszka i Towarzyszy za wszystkich, którzy wsparciem

finansowym oraz swoją pracą przyczynili się do odnowienia naszej

świątyni. Zamiast kazania została odczytana historia budowy kaplicy

spisana przez przewodniczącego Komitetu Budowy Kaplicy pana

Mariana Dziarneckiego.
Po mszy świętej wszyscy udali się na plac w centrum wsi, gdzie miał

miejsce przygotowany przez Koło Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Skąpe oraz księdza Grzegorza - II Piknik Rodzinny.

Imprezę rozpoczął i poprowadził pan Krzysztof Bogalecki, po którym na
scenie pojawiały się bardziej lub mniej znane gwiazdy. Jako pierwsze
wystąpiły dzieci z Małego Przedszkola w Skąpem. Zebrani mogli podziwiać
piękny głos miejscowej wokalistki Ewy, po czym zobaczyli taniec w
wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach.
Następnie Agnieszka, Ewa i Michał zaprezentowali swój talent aktorski w
scence kabaretowej.

Z kolei iluzjonista Mariusz Czajka przeniósł uczestników imprezy w
świat magii. Wielkie zdumienie ogarnęło wszystkich, kiedy na scenie pojawił
się ELVIS, w którego rolę wcielił się pan Łukasz Chmielewski. Był też pokaz
walk wschodnich przygotowany przez zespół karateków z Chełmży.

Kiedy na scenie pojawił się zespół cygański z wokalistką Patrycją,
zebrani ruszyli do tańca.

Organizatorzy przygotowali stoiska kulinarne, przy których można było
skosztować kiełbaski z grilla, grochówkę, chleb ze smalcem i ogórkiem
oraz pyszne ciasta.

Dla najmłodszych wielką atrakcją były skoki na trampolinach, dmuchany
zamek oraz malowanie ciała, z których milusińscy mogli korzystać za
darmo.

Amatorzy jazdy konnej mogli wcielić się w rolę dżokeja, a dla mniej
odważnych były przejażdżki bryczką, atrakcje te zapewnił pan Pakorski z
Dziemion.

Dreszczyku emocji dostarczył pokaz węży, które uczestnicy pikniku
zakładali sobie na szyję i robili zdjęcia z bardzo wystraszoną miną.

Organizatorzy przygotowali także loterię fantową oraz wiele
konkursów. Można było zmierzyć się z innymi w strzelaniu z łuku, skokach
przez skakankę, rzucaniu woreczkami do kosza, kręceniu hula-hop,
dmuchaniu balonów oraz zgniataniu balonów. Jak na Piknik Rodzinny
przystało były także konkurencje rodzinne: przenoszenie wody, wyścigi w
workach, konkurs tańca par rodzic + dziecko, rzuty kołami. Nagrodami w
konkursach były między innymi kupony na wizyty w Centrum
DentystycznymALDENT oraz bony na obiady w barze FILIP.

Oprawę muzyczną imprezy przygotował miejscowy zespół REMIX w
składzie Piotr Żubkowski oraz Roman Wiśniewski.

Korzystając z okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim
artystom, a zwłaszcza tym, którzy wystąpili charytatywnie.

Organizacja naszego pikniku nie byłaby możliwa bez wsparcia
materialnego lub finansowego ludzi dobrej woli: Wójt Gminy Chełmża,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bar FILIP,
Centrum Dentystyczne ALDENT, związek plantatorów HODROL, Redis
Biuro Serwis Toruń, Piekarnia VERA - p. Nogaj, Piekarnia JUSTYNEKS -
p. Malczewski, Firma EKOLAND Skąpe - p. Klicman, Stolarnia Skąpe - p.
Padusiński, FRANK Chełmża, Mar-Met Chełmża, Sklep mięsny
KAROLINA - p. Różyński, Sklep mięsny- GZELLA, Sklep TYGRYSEK ,
Drogeria - p. Kozak, Kiosk Ruchu- p. Rybicki, MELAR p. Wilczewski,
Apteka pod Orłem, Sklep Medyczny - p. Krywalska, Bar Skąpe - p.
Lewandowski, Mega- Foto - p. Łańska, CEKOL Toruń, Pro Moda Toruń -
p. Pakulska, państwo Szymborscy Skąpe, państwo Kiziuk Chełmża, OSP
Skąpe oraz Sołectwo Skąpe. Wszystkim sponsorom oraz osobom, które
pomagały w organizacji i prowadzeniu pikniku oraz dowozie artystów
serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy
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Mieszkańcy Zelgna na wyjeździe letnim

Z inicjatywy Sołtysa Sołectwa Zelgno Pana Bogdana
Domachowskiego odbyła się wycieczka grupy mieszkańców do
Władysławowa i Gdyni. Pomimo kapryśnej aury, która nie oszczędzała
wycieczkowiczów, wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wyjazdu.

Piknik w Dźwierznie
Okres letni jest okresem organizacji wielu imprez piknikowych w

naszej gminie. Niektóre wsie na stałe w swój kalendarz wpisane mają pikniki i
festyny rodzinne organizowane przy współudziale rad Sołeckich, Kół
Gospodyń Wiejskich, mieszkańców i sponsorów.
Między innymi Sołectwo Januszewo - Dźwierzno dla swych mieszkańców
oraz gości zorganizowało piknik sołecki. Impreza odbyła się 12 lipca. Dla
najmłodszych uczestników przygotowano liczne konkurencje sportowe z
nagrodami i dyplomami oraz loterie fantową. Na wielbicieli lokalnej kuchni
czekał poczęstunek w postaci kiełbaski z grilla oraz ciast domowego wypieku.
O stoisko z poczęstunkiem zadbały panie z miejscowego KGW. Na boisku
wiejskim rozegrany został mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją
mieszkańców a i reprezentacją lokalnych samorządowców, który zakończył
się zwycięskim wynikiem 4:3 dla miejscowej drużyny. Na zakończenie
pikniku odbyła się zabawa taneczna . Uczestnicy pikniku dopisali, a
słoneczna pogoda sprzyjała wspólnemu piknikowaniu.

Dbają o swoją miejscowość

Kiełbasin, to kolejna miejscowość w gminie, której mieszkańcy
mięli okazję spotkać się na wspólnym letnim festynie. Organizatorem
festynu były panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Panie zadbały o
poczęstunek dla uczestników plenerowej imprezy. Poza tym rozegrany został
mecz piłki nożnej pomiędzy ojcami i ich synami.

Kiełbasin to niewielka miejscowość na mapie naszej Gminy, ale za
to wyróżniająca się z pośród innych miejscowości. Po pierwsze mieści się tutaj
zabytkowy gotycki kościółek w centrum wsi, a po drugie aktywna grupa
mieszkańców, która dba o swoją miejscowość pod względem estetyki i
podejmuje w ostatnim czasie ciekawe inicjatywy na rzecz swoich
mieszkańców.

Festyn w Nawrze

Dnia 18.07.2009 w Nawrze przy świetlicy „Pod Grzybkiem” odbył

się festyn wiejski. Pierwsza część festyny była przeznaczona dla dzieci z

Nawry i Bogusławek. Przy muzyce i konkursach dzieci bawiły się

doskonale. Dużo przyjemności sprawiły nagrody, napoje i słodycze.

Trampolina czy wata cukrowa też cieszyły się dużym powodzeniem. Druga

część festynu dla dorosłych też zapowiadała się pięknie, ale po dwóch

godzinach, silna ulewa zepsuła dalszą część zabawy.

Serdeczne podziękowania za pomoc Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Marzenie Młodzianowskiej, p.
Mariannie Rolbieckiej oraz wszystkim osobom, które pomagały przy
organizacji.

Glaszka Alicja - Sołtys Nawry

Były Sołtys Sołectwa Januszewo - Dźwierzno pan Czesław Ligaj
(pełniący jeszcze funkcję Sołtysa i będący organizatorem imprezy) składa
podziękowania dla grona Sponsorów i współorganizatorów pikniku
rodzinnego: M.K. Lewandowski, K. Buller, Firmy REMEDIUM Oleśniewicza z
Płużnicy, Przewodniczącej GKRPAiPN w Chełmży, Januszowi Sobeckiemu,
Wojciechowi Chojnackiemu, KGW Januszewo - Dźwierzno, Danielowi
Ramowskiemu.

K.Orłowska

K. Orłowska
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Noc Kupały

Na terenie ośrodka rekreacyjnego w Zalesiu odbył się

festyn zatytułowany „Noc Świętojańska”. Już po raz trzeci mieszkańcy

naszej gminy mięli okazję bawić się wspólnie w najkrótszą noc w roku.

Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji począwszy od licznych występów

artystycznych młodzieży, poprzez konkurencje sportowe, muzyczne, „fair

show”, czyli widowisko z ogniem, prezentację bębniarzy z gminy

Łubianka, przemarsz z pochodniami czy w końcu rzucanie wianków na

wodę.

Festyn tradycyjnie zakończony został pokazem fajerwerków. Nie

zapomniano również o solenizantach, Janinach i Janach, którym to

uroczyście odśpiewano „Sto lat”. Dla tych, którym świeże powietrze

wzmogło apetyt, przygotowane było ognisko, na którym mogli podgrzać

sobie „posiłek regeneracyjny”. Muzyka, dobra pogoda i liczne atrakcje

sprawiły, że uczestnicy festynu bawili się bardzo dobrze.
Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Horyzont” przy

Gimnazjum w Pluskowęsach. Impreza współfinansowana była przez

Samorząd Gminy Chełmża.

Danuta Zdrojewska

Organizatorzy

Panu Wiesławowi Bachanowi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Skąpem
serdecznie dziękujemy za wzorowe zabezpieczenie „Nocy Świętojańskiej”
w Zalesiu.

Festyn Rodzinny w Sławkowie
W dniu 4 lipca we wsi Sławkowo odbył się Festyn Rodzinny,

którego głównym założeniem było atrakcyjne zorganizowanie czasu
wolnego dla mieszkańców okolicznych wiosek i gości oraz zapewnienie
dobrej zabawy w gronie najbliższych a także przyjaciół i znajomych.
Organizatorami a jednocześnie głównymi sponsorami przedsięwzięcia
były Sołectwa: Sławkowo i Mirakowo. Do współpracy zaproszono
Stowarzyszenie ,, Wieś dla Wsi”' działające od niedawna w naszym
regionie. Zabawę rozpoczęto o godzinie 16.00. Na czas trwania imprezy
przewidziano wiele atrakcji, min. loterię fantową, gry i zabawy, konkursy
dla młodszych i starszych, nagrody i słodkie upominki za udział w
zmaganiach sportowych. Zapewniono pełną logistykę, dozór w czasie
trwania festynu oraz obsługę stoisk z ciepłymi i zimnymi napojami a także
jedzeniem ( nie zabrakło grochówki, kiełbasek, ciast, frytek). Wieczorem
rozpoczęto zabawę taneczną. Wszyscy uczestnicy Festynu bawili się do
wczesnych godzin porannych następnego dnia.

Organizatorzy sławkowskiej imprezy dziękują sołtysom: Panu Edwardowi
Trzpilowi i Panu Stanisławowi Przybyszowi za pomoc i wkład w organizację
zabawy. Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu za wsparcie finansowe,
każdorazowe niesienie pomocy i zrozumienie potrzeb społeczności lokalnej.
Podziękowania dla Panów: Stanisława Żaka i Czesława Tyszkiewicza za
zaangażowanie, wsparcie materialne i pracę na rzecz mieszkańców.
Organizatorzy dziękują Pani Barbarze Dunajskiej za pomoc medialną i
merytoryczną, poświęcenie swojego czasu i środków na organizację Festynu,
a także wszystkim tym, których poczynania w mniejszym czy większym
stopniu przyczyniły się do sprawnej organizacji i przebiegu zabawy.
Dziękujemy!

D.K.

Wakacje Marzeń 2009 w Brąchnówku

Tradycyjnie już od 2000r Stowarzyszenie
„Edukacja i Przyszłość” w Brachnówku , w sierpniu w okresie
prac polowych organizuje dla dzieci w wieku 7-13 lat z
Browiny i Brąchnówka i okolic półkolonie pod hasłem

. W tym roku zajęcia rozpoczęły
się 10.08 i trwały do piątku , w godz.9.-16 , w ramach zajęć
dzieci otrzymywały dwukrotnie suchy prowiant ,napoje,
owoce i słodycze , a także nagrody w ramach różnych
konkursów plastycznych , sportowych ,wiedzy ekologiczno-
przyrodniczej pod hasłem „Żyj z przyrodą w zgodzie”. Zajęcia
odbywały się w pięknej scenerii zespołu parkowo-
pałacowego w Brąchnówku , a także w Barbarce oraz
na wycieczce w Toruniu .
W zajęciach uczestniczyło codziennie prawie 40
dzieci, którymi nieodpłatnie opiekowały się
nauczycielki z Małej Szkoły w Brąchnówku Jolanta
Piotrowska i Wioleta Basiewicz , a także Maria Iwańska - Gimnazjum w
Dobrzejewicach i Magdalena Iwańska - ZS w Lubiczu , studentka UKW w
Bydgoszczy Justyna Talarek. Kadrę Pedagogiczną wspierali pracownicy
obsługi Jadwiga Banaszek oraz Zbigniew Sadowski. Codzienne
zaopatrzenie zapewnił Pana Andrzej Talarek i sklep w Browinie .
Wsparcia finansowego w przeprowadzeniu półkolonii udzielili :

W poniedziałek rozpoczęliśmy od regulaminu i zasad zachowania się
dzieci podczas żniw i w okresie wakacji w różnych miejscach polu , lesie ,
nad wodą , na drodze , a także w kontaktach z nieznajomymi , pomocne
okazały się książeczki od Pana Starosty „Bezpieczne Wakacje” , a
następnie odbyły się zajęcia integrujące grupę w terenie , warsztaty
malarskie i plastyczne , uczestnicy dzięki paniom z Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża poznali technikę wyrobu naczyń z
wykorzystaniem gliny, uczestnicy korzystali z pracowni komputerowej ,
gier świetlicowych, grali w bilarda , ping-ponga, unihokeja, piłkę nożną,
siatkową, korzystali z placu zabaw ;
We wtorek odbyła się wycieczka autokarowa do Torunia , zajęcia
warsztatowe w Muzeum Piernika , zwiedzanie Domu Kopernika ,
następnie z przewodnikiem starego miasta , dzięki któremu mieliśmy
okazję poznać ciekawe legendy związane z Toruniem , dowiedzieliśmy
się dlaczego jest pomnik osła , albo stojąc pod krzywą wieżą można
sprawdzić kto jest grzeczny … . Tradycyjnie tez odwiedziliśmy pomnik
Stefana Łaszewskiego - I Wojewody Pomorskiego w Toruniu po okresie
zaborów urodzonego w Brąchnówku , zapaliliśmy znicze i złożyliśmy
kwiaty . Dzień bardzo szybko minął , a kolejne dwa dni wraz z noclegiem
spędzaliśmy w Barbarce według bardzo atrakcyjnego programu
przygotowanego przez panie ze Szkoły Leśnej , dowóz do Barbarki
zapewniła nam pani dyrektor DPS w Browinie (serdecznie dziękujemy).

Bardzo bogaty był piątek , ponieważ był to dzień konkursów
ekologicznych , przyrodniczych , sportowych , wręczania nagród ,
drobnych upominków i przyborów szkolnych dla najlepszych
uczestników zakupionych ze środków Wojewódzkiego i Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu . Dla wszystkich prócz
słodyczy i owoców w tym dniu była także wata cukrowa od Pani Danuty
Zegan - Starościny Gminnych Dożynek oraz grochówka z wkładką
przygotowana przez panie Kasię Jabłońską i Renatę Szelągowską
.Piątkowy dzień zakończyły IV Przełajowe Biegi Niepodległości dla
uczczenia 89 rocznicy zwycięstwa Wojska Polskiego dowodzonego nad
Armią Czerwoną , a także turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy Chełmża
wraz z atrakcyjnymi nagrodami
Kolejne Wakacje Marzeń wg opinii uczestników i ich rodziców były bardzo
udane . Wszystkim darczyńcom , sponsorom i osobom zaangażowanym
, w tym opiekunom dzieci na półkoloniach bardzo serdecznie dziękuję .

„Wakacje Marzeń czyli bezpieczny wypoczynek dzieci
wiejskich podczas żniw „

Samorząd Województwa w ramach programu Wypoczynek dzieci i
młodzieży , Zarząd Powiatu Toruńskiego w ramach programu „Edukacja
Ekologiczna” , Wójt Gminy Chełmża i Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

Janusz Iwański
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Uczą się zdrowo żyć

Dotychczas z zajęć w „Wiejskiej szkole zdrowia”
skorzystało 75 uczestników, mieszkańców obszaru Ziemi Gotyku.
Zajęcia objęły cykl trzech trzydniowych warsztatów zdrowego
żywienia i dietetyki. Wspomniane zajęcia stanowią część
praktyczną projektu : obejmują naukę przygotowywania potraw
dietetycznych dla określonych jednostek chorobowych.

Sposób wykonania:

Do tej pory zajęcia odbyły się w trzech grupach szkoleniowych
prowadzonych przez instruktora kulinarnego i dietetyka. Miejscem
organizacji warsztatów były świetlice w Nawrze i Kuczwałach. Każda z
trzech grup odbyła 20- godzinne szkolenie. Uczestnicy warsztatów
nabywali umiejętności przygotowywania posiłków dietetycznych
wspierających leczenie takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie i
schorzenia nowotworowe.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony ich
uczestników. Na koniec każdych zajęć przygotowywana jest specjalna
ekspozycja potraw i odbywa się ich degustacja.

Uczestnicy warsztatów w dużej mierze kobiety, poza samym
przygotowywaniem wartościowych dla zdrowia potraw, uczą się przy
okazji estetyki przyrządzania dań, ich dekoracji i podawania do stołu.
Koszt przygotowania i przeprowadzenia takich warsztatów finansowany
jest ze środków UE, jakie otrzymała Fundacja Ziemia Gotyku na
realizację wspomnianego projektu z programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Natomiast wdrażającym projekt na obszarze LGD jest partner
Stowarzyszenie Homo homini.
W miesiącach wrzesień-październik br. planowana jest kontynuacja
warsztatów dla trzech kolejnych grup w miejscowościach Głuchowo,
Zelgno i Kuczwały. Dokładne terminy zajęć zostaną ustalone i podane do
wiadomości jeszcze w sierpniu. Osoby zainteresowane udziałem w
warsztatach mogą zapisywać się telefonicznie u koordynatora projektu
pod nr tel. 609807316 lub pod nr 056 675 60 76 w UG Chełmża, pok. nr 16.

Cykl zajęć warsztatowych w ramach projektu zakończy
planowana w październiku konferencja podsumowująca projekt.

Poniżej podajemy jeden z przykładowych przepisów
sprawdzony na warsztatach “Wiejskiej szkoły zdrowia”.

Włoszczyznę oczyścić, opłukać, pokroić w talarki, włożyć do rondla, zalać
niewielką ilością wody i gotować z przyprawami. Bułkę namoczyć w
mleku, cebulę zrumienić na tłuszczu. Filety zmielić wraz z odciśniętą
bułką. Dodać jaja, cebulę, sól i pieprz, dobrze wyrobić masę. Uformować
okrągłe pulpety o śred. 4-5 cm, gdy jarzyny będą miękkie, włożyć pulpety
jedna warstwą i gotować pod przykryciem kilkanaście minut. Pod koniec
gotowania dodać masło. Ugotowane pulpety podawać razem z jarzynami
i wywarem. Porcja potrawy powinna warzyć 200 g, w tym pulpety 100 g.

Uczestnicy “Wiejskiej szkoły zdrowia” w Kuczwałach.

PULPETY Z DORSZAW JARZYNACH
Składniki:
570 g fileta z dorsza, 55 g bułki czerstwej, 100 cm mleka, 2-3 jaja
55 g cebuli, 25 g margaryny ( masło), 10 g soli, 0,5 g ziela
angielskiego, 50 g masła

K.Orłowska

Małe projekty dla lokalnych

społeczności

W końcu 2009 roku Fundacja Ziemia Gotyku

zacznie prowadzić nabory wniosków na tzw. „małe

projekty”. Celem małych projektów jest poprawa jakości

życia oraz większe zróżnicowanie działalności

gospodarczej na obszarze działania LGD.

W ramach tych projektów będzie można zrealizować wiele ciekawych
przedsięwzięć na rzecz rozwoju swojej wsi i społeczności lokalnej m.in.:
* organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

warsztatowym dla ludności z obszaru objętego Lokalna Strategia Rozwoju
* promocję i rozwój lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości
kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego (w tym zakupu strojów,
eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych
* rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie
lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej, stron
WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych,
oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru
objętego lokalną strategią rozwoju
* inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek
oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych
zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz
tradycyjnych sektorach gospodarki
* organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze

objętych działalnością Lokalna Grupa Działania
* zakupu i nasadzania tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin

(nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc) w celu wykorzystania lub odnowienia
cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym
wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000
* zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym

urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakupu usług
dostępu do internetu) i ich udostępnienia na potrzeby społeczności wiejskiej

* renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek,
pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli
charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR
wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc
* odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków wpisanych do rejestru
lub ewidencji zabytków
* inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i

rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub
ludowej
* budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności

punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras
narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych
* zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont
* wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu

poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub
gospodarczej z wyłączeniem działalności rolniczej.

Wnioski będą mogły składać:
1) Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich UE,
pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze LSR lub wykonujące działalności na
tym obszarze
2) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym ustawy nadają zdolność prawną działające na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo
stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub
prowadzące działalność na tym obszarze.
Wnioski

Poziom dofinansowania w przypadku małych projektów nie może
przekraczać 70% kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca musi
zagwarantować maksymalnie 20% wkładu własnego finansowego i 10%
wkładu rzeczowego. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego
projektu wynosi 25 tys. złotych.

Mariola Epa-Pikuła

Wiceprezes Zarządu Fundacji Ziemia Gotyku LGD

będzie można składać do siedziby Fundacji Ziemia Gotyku po
ogłoszeniu naboru. Wszelkich informacji na ten temat będzie można
zasięgnąć w biurze Fundacji w Brąchnówku pod tel. 607 745 091, mail:

Wnioski składane do Fundacji będą podlegać ocenie pod kątem zgodności z
Lokalną Strategią Rozwoju (pełna wersja strategii dostępna na stronie

) i według lokalnych kryteriów określonych w
LSR.

biuro@ziemiagotyku.com

http://www.ziemiagotyku.com/
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RYBAK

P o d t a k ą n a z w ą p o w s t a j e
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka,
którego członkiem jest Gmina Chełmża.
Partnerami Gminy Chełmża w nowo
powstającym Stowarzyszeniu są Gminy:
Grudziądz, Gruta, Łasin, Płużnica, Radzyń
Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą oraz
Wąbrzeźno.

Grzechem byłoby odrzucenie oferty Unii Europejskiej, która w
najbliższych latach chce pomóc nie tylko zmieniać otoczenie wód, ich
kondycje i zasobność, ale także dzięki tym środkom będzie można
wygenerować wiele atrakcyjnych miejsc pracy, również tam, gdzie tej pracy
dotychczas nigdy nie było. Unia nie szczędzi grosza zarówno na rozwój
rybactwa morskiego i na obszarach nadbrzeżnych, jak i dla obszarów
śródlądowych. Beneficjentem tych środków może być Lokalna Grupa
Rybacka ( LGR), która zaproponuje Lokalna Strategię Rozwoju Obszarów
Rybackich ( LSROR). Zatwierdzenie LSROR wymusza osiągnięcie
osobowości prawnej, ponieważ będzie ona odpowiadać za wybór projektów
finansowanych w ramach strategii, a ostatecznymi beneficjentami będą
zarówno społeczności rybackie, jak i społeczności lokalne, a także publiczne i
prywatne organizacje.

W związku z tym Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia naszej Gminy do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka pod nazwą „Rybak”. Udział Gminy Chełmża w tworzonym
Stowarzyszeniu LGR ma na celu przede wszystkim polepszenie absorpcji
środków strukturalnych z Unii Europejskiej oraz konsolidację działań
członków stowarzyszenia na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
leżących na terenie gmin wchodzących w skład stowarzyszenia.
Stowarzyszenie do 2013 roku będzie mogło ubiegać się o środki dokładnie w
ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich".

Będą to pieniądze na inwestycje na terenach zależnych od
rybactwa m.in. na infrastrukturę rybacką i wędkarską, może także na bazę
turystyczną w regionie.

Lokalna Grupa Rybacka ma być zorganizowana do końca roku.
Koordynatorem prac grupy inicjatywnej jest Patryk Zabłocki z UG Chełmża.

K. Orłowska

Czesi w Kiełbasinie

. Goście odbyli podróż po obszarze Ziemi Gotyku, a
punktem kończącym wizytę było miasto Toruń. Czesi spotkali się z władzami
Fundacji „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku. Jednym z wielu punktów programu
pobytu na Ziemi Gotyku było zwiedzenie między innymi ośrodka
rekreacyjno wypoczynkowego w Zalesiu, jako przykładowej miejscowości
wiejskiej o charakterze turystycznym. Gości po ośrodku oprowadził Wicewójt
Gminy Kazimierz Bober. Goszcząc Czechów w Zalesiu, ich uwadze nie mógł
umknąć w pobliskiej miejscowości Kiełbasin zabytkowy gotycki kościółek.
Tutejszy zabytek oznaczony jest na europejskiej mapie dziedzictwa kultury
znakiem z 2004 roku „Zabytek Zadbany” nadanym przez Generalnego
Konserwatora Zabytków. Z historią tego sakralnego obiektu zapoznał gości z
Czech, Proboszcz Parafii ks. Kanonik Roman Cieszyński. Przy okazji swój
dorobek kulinarny zaprezentowały panie z miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich, które dla przybyłych gości z Czech przygotowały po słoiczku
tegorocznych konfitur truskawkowych i świeże pieczywo. Ksiądz Proboszcz z
kolei, obdarował gości nową publikacją książkową wydaną w 2008 r przez
parafię pn.” Z dziejów Parafii w Kiełbasinie od Najświętszej Maryi Panny do
Świętego Huberta”.

Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania
gościła w ramach współpracy międzynarodowej
przedstawicielstwo Lokalnej Grupy Działania Nad Orlici z
Czech

Bardzo Dziękuję Proboszczowi Ks. Kanonikowi Romanowi
Cieszyńskiemu i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Kiełbasina, za
poświęcony czas i pomoc podczas organizacji wizyty przedstawicielstwa
Lokalnej Grupy Działania Nad Orlici z Czech na terenie naszej gminy.

K. Orłowska

Świetlica „Przystań w Zelgnie” finiszuje

Jeszcze tylko do końca sierpnia potrwają zajęcia
świetlicowe w „Przystani” przy bibliotece w Zelgnie. Dotychczas z

przeprowadzonych zajęć dzieciom najbardziej spodobały się zabawy z chustą
animacyjną, malowanie twarzy, zajęcia kulinarne, w trakcie których
przygotowaliśmy desery z bitą śmietaną, frytki, gofry, zapiekanki, sandwiche,
sałatki owocowe,… Dwukrotnie zorganizowaliśmy ognisko z pieczeniem
kiełbasek. Oferujemy zajęcia plastyczne, gry i zabawy, a przede wszystkim
realizujemy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Uzależnieniom -
NIE!”. Na 12-go sierpnia zaplanowaliśmy wyjazd z 20 dzieci na
przedstawienie do Torunia, natomiast 24-go sierpnia wyjeżdżamy z
uczestnikami zajęć nad morze do Gdańska Oliwy. Razem z nami pojadą
także dzieci z innych świetlic w naszej gminie - z Grzegorza, Dziemion,
Bielczyn, Nowej Chełmży i Mirakowa. Zamierzamy, m.in. zwiedzić Muzeum
Bursztynu i ZOO w Oliwie, a także Wieżę Mariacką i inne atrakcje wraz z
przewodnikiem. Wycieczka jest współfinansowana przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Homo homini,
CIK Gminy Chełmża i Urząd Gminy Chełmża.

Krystyna Wolak

Zapraszamy organizacje
pozarządowe do punktu

konsultacyjnego

Odpowiemy na rzeczywiste potrzeby każdej organizacji

Punkt konsultacyjno- informacyjny dla ngo z obszaru Ziemi Gotyku działa
po 3 godz. dwa razy w miesiącu tj. co drugi wtorek od godz. 13.00 16.00.

Zaplanowany harmonogram pracy punktu to następujące terminy:

01.09.2009;15.09.2009; 29.09.2009;06.10.2009; 20.10.2009.

Na konsultacje organizacje mogą zgłaszać się osobiście do siedziby
Stowarzyszenia Homo homini w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2,
pok. nr 2. Poza tym konsultacje realizowane są także drogą telefoniczną
pod nr tel.: 056 675 60 76 lub 609807316 lub 697872898 lub 606367393

lub e-mailowo na adres: prom_kate@op.pl.

Projekt „Vademecum dla ngo” współfinansowany jest przez Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zabawy j zykowe dla najm odszychę ł

Nauka j. angielskiego odbywa się
na terenie przedszkoli prowadzonych przez Fundację Ziemia Gotyku w
Sławkowie i Grzywnie. W Skąpem nauczanie j.angielskiego pilotuje
miejscowe Stowarzyszenie na czele z panią Iwoną Galus.

Od 1 wrze nia br. na terenie Gminy Che m a, w miejscowo ciach
S awkowo i Grzywna rusza po przerwie wakacyjnej dalsza cz programu
"English Teaching Small Grants 2009". Projekt jest finansowany przez Polsko-
Ameryka sk Fundacj Wolno ci oraz Fundacj NIDA, a realizowany przez
lokalne Stowarzyszenie "Homo Homini".
Najm odsi mieszka cy naszej gminy, przy udziale swoich rodziców, poprzez
zabaw b d uczyli si j zyka angielskiego.
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Krystyna Kadukowska

K.Orłowska
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Wakacje z biblioteką

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie, gm.
Chełmża podczas tegorocznych wakacji
jest organizatorem akcji „Wakacje z
biblioteką”. Z myślą o najmłodszych
czytelnikach spędzających wakacje na wsi
biblioteki gminne zorganizowały letni cykl
zajęć świetlicowo-plenerowych.

Do tej pory akcję przeprowadziły biblioteki w : Głuchowie,

Skąpem, Zelgnie. W ostatnim tygodniu sierpnia akcję przeprowadzi

Biblioteka w Grzywnie. W ramach spotkań zorganizowano m.in.

:Dzień fotograficzny; Dzień kulinarny; Dzień wędrowny- rajd pieszy;

Dzień pt. „Małe kino objazdowe”; Dzień sportowo- plastyczny:

konkursy i zabawy; zabawy w małego bibliotekarza, biblioteczny kącik

malucha. Aktywni uczestnicy „Wakacji z biblioteką” wezmą udział w

wycieczce pt. „Ścieżkami Ziemi Gotyku” , która odbędzie się już

niebawem, bo 20 sierpnia 2009 r. Trasa obejmie: Gminę Chełmża-

Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach i związane z nim legendę i

historię; Papowo Biskupie- zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego;

Nawra- zwiedzanie Nawry i poznanie jej historii: kościół, pałac, park;

Łubianka - Centrum Kultury i Biblioteka; Zamek Bierzgłowski;

ObserwatoriumAstronomiczne w Piwnicach- Gmina Łysomice.

Justyna Błaszczyk

Wakacje z Biblioteką w Zelgnie

„Wakacje z Biblioteką” w bibliotece w Zelgnie trwały od 03-
07.08. 2009r. W tych dniach mieliśmy różne zajęcia.
Pierwszy dzień był dniem fotograficznym, zrobiliśmy wiele ciekawych
fotografii naszych okolic. Drugiego dnia zorganizowaliśmy „Dzień
Kulinarny”- efektem działań kulinarnych stał się deser z galaretką i bitą
śmietaną. Następnego dnia odwiedziło nas kino objazdowe, obejrzeliśmy
film pt. ”Horton słyszy Ktosia”.
W czwartek wypożyczyliśmy od CIK sprzęt cyrkowy i ćwiczyliśmy na
świeżym powietrzu sztukę cyrkową. W piątek zaś mieliśmy ognisko z
Bajkowymi Konkursami. Dzieci także uczestniczyły w warsztatach
garncarskich zorganizowanych przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża.

Wszystkie zajęcia były efektem współpracy ze świetlicą
socjoterapeutyczną w Zelgnie działającą przy bibliotece i Centrum
Inicjatyw Kulturalnych.

J. Pawełczyk

"Wakacje z Bibliotek "ą w Głuchowie

W Bibliotece Samorz dowej w G uchowie w dniach od 3- 7
sierpnia odby y si zaj cia dla m odszych czytelników i m odzie y pt.
"Wakacje z Bibliotek ". Zaj cia odbywa y si w bibliotece jak równie w
terenie. Zrealizowany zosta m.in. dzie plastyczny, dzie kulinarny, dzie
sportowy, dzie fotograficzny po czony z dniem przebiera ca oraz " Ma e
kino objazdowe". Organizowane by y gry, zabawy oraz konkursy z
nagrodami.
Na najaktywniejszych uczestników zaj czeka niespodzianka-wycieczka
szlakami Gotyku.
Program finansowany by przez: Bibliotek Samorz dow w Zelgnie,
Gminn Komisj Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Che m y,
CIK Gminy Che m a, Rady So eckie.
Biblioteka Samorz dowa w G uchowie dzi kuje dyrektorowi Gimnazjum
za udost pnienie sal.
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Ewelina Kucharzewska

Przedstawiamy czytelników miesiąca bibliotek

gminnych

- Głuchowo - lipiec
- Skąpe - lipiec
- Zelgno - lipiec

Julia Witkowska
Oliwia Lewandowska
Malwina Jędrzejewska
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Sport gminny i szkolny
Klub Sportowy Gminy Chełmża Cyklon Kończewice

Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2008/2009

Statystyki:
Drużyna zajęła 7 miejsce, 16 zespołów,30 spotkań,
46 punktów, 13 zwycięstw, 7 remisów, 10 porażek,
Najlepszy strzelec Paweł Walecki 27 bramek
Trener : Marek Hadryś, Marek Zając

Statystyki:
Drużyna zajęła 5 miejsce, 10 zespołów,18 spotkań,
29 punktów, 9 zwycięstw, 2 remisy, 7 porażek,
Najlepszy strzelec Kamil Abramuk14 bramek
Trener: Marek Zając

Statystyki:
Drużyna zajęła 5 miejsce, 10 zespołów, 18 spotkań
26 punktów, 8 zwycięstw, 1 remis, 6 porażek
Najlepszy strzelec: Artur Gruszka 12 bramek
Trener: Zenon Sadowski

Zarząd klubu dziękuję Urzędowi Gminy Chełmża, panu Wójtowi Jackowi
Czarneckiemu oraz panu Piotrowi Guranowskimu właścicielowi firmy PBD
Bielczyny za pomoc materialną, która umożliwiła prawidłowe
funkcjonowanie naszych zespołów w tegorocznych rozgrywkach ligowych.

Seniorzy klasa okręgowa grupa I kujawsko-pomorska

Trampkarz gr. I

Młodzik gr. I

Marek Zając

Edukacja i kultura

Wakacyjna Fabryka Marzeń - edycja 2009' w trakcie
Już po raz kolejny Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy

Chełmża przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chełmży są organizatorami cyklu zajęć
świetlicowych dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w takich
miejscowościach jak Bielczyny, Nowa Chełmża, Mirakowo i
Dziemiony.

Wakacyjna Fabryka Marzeń to autorski program zajęć
świetlicowych opracowany specjalnie dla dzieci i młodzieży z obszarów
wiejskich. Jest kontynuacją zajęć realizowanych w czasie roku szkolnego.
Do świetlic uczęszczają dzieci i młodzież, w gronie przyjaciół spędzająych
pożytecznie wolny czas, uczestnicząc w różnych tematycznie zajęciach.
Miedzy innymi podczas zajęć kulinarnych biorą czynny udział w
przygotowywaniu potraw. Prowadzone są zajęcia techniczne, plastyczne,
zabawy integracyjne, rozwijające zainteresowania oraz poczucie własnej
wartości. Znajdują tutaj również czas na wspólne śpiewanie i zajęcia
sportowe. Wycieczki piesze to kolejna propozycje świetlic. Dzieci ze
świetlicy z Dziemion odwiedziły Pracownię Rękodzieła Ludowego i
Artystycznego MALWA w Zelgnie i wzięły udział w trwających przy okazji
warsztatach garncarskich. Z kolei uczestnicy zajęć ze świetlicy w
Mirakowie pieszymi wędrówkami odwiedzają ośrodek rekreacyjno-
wypoczynkowy w Zalesiu. Zajęcia prowadzą instruktorzy zatrudnieni przez
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia są organizowane przy
współpracy Rad Sołeckich miejscowości uczestniczących w programie i
niektórych Kół Gospodyń Wiejskich jak na przykład w Bielczynach. Na
zakończenie wakacji, aktywni uczestnicy gminnej Wakacyjnej Fabryki
Marzeń wezmą udział we wspólnym wyjeździe do stolicy bursztynu-
Gdańska. W programie wycieczki organizatorzy zaplanowali zwiedzenie
Gdańska i jego zabytków oraz zwiedzanie ZOO Gdańsk- Oliwa.

Na zdjęciu dzieci z Nowej Chełmży z panią Instruktor Pauliną

Karwowską podczas wakacyjnych zajęć w miejscowej świetlicy wiejskiej.

Justyna Błaszczyk

SPORTOWE LATO W ZALESIU

Przepiękne Zalesie w Gminie Chełmża, słońce, setki
przyglądających się i dopingujących plażowiczów… W takiej scenerii w
pierwszy weekend sierpnia rywalizowali miłośnicy plażowych dyscyplin
sportowych. 1 sierpnia rozegrano mistrzostwa naszej gminy w futbolu na
plaży. W turnieju udział wzięły 4 zespoły. Jedna grupa i morderczy system
rozgrywek „każdy z każdym”. Upał i mecze rozgrywane na pełnym słońcu.
Wiele bramek i efektownych zagrań oklaskiwanych przez turystów. Jeśli
chodzi o wynik sportowy to podobnie jak przed rokiem dominacja zespołów z
Grzywny, które zajęły dwa pierwsze miejsca. Trzecie miejsce zajął zespół z
Kończewic, a czwarte było Głuchowo. Zwycięski zespół reprezentowali:
Piotr Gajewski, Krzysztof Grabowski i Dariusz Rentflejsz. Pan Darek zdobył
także nagrodę indywidualną dla najlepszego strzelca turnieju.
Dzień później do Zalesia zjechali siatkarze. Osiem par, w tym dwie kobiece,
zagrały w dwóch eliminacyjnych grupach. Awans do półfinałów uzyskiwały
po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. W tej fazie rozgrywek spotkały się
następujące pary: Agnieszka Zygarska i Natalia Baczewska z Dźwierzna
kontra Bartek Kamiński i Piotr Orłowski z Głuchowa, wynik 0:2. Drugi półfinał
to pojedynek Daniel Ramowski i Łukasz Lewandowski z Zelgna oraz Marcin
i Zenon Sadowscy z Głuchowa, wynik 2:0. Przegrane pary zagrały w małym
finale o 3 miejsce, które przypadło Sadowskim z Głuchowa. Finał to
pojedynek par z Zelgna i Głuchowa. Najlepsi siatkarze w naszej gminie
pochodzą jednak z Zelgna, więc nie inaczej było i tym razem, a tytuł
mistrzów Gminy Chełmża w Siatkówce Plażowej przypadł parze Ramowski
Lewandowski. Daniel Ramowski został także wybrany przez uczestników
turnieju najlepszym zawodnikiem. Prestiżowe wyróżnienie otrzymała także
najstarsza para z Kończewic Kazimierz Bober i Wojciech Popławski, którzy
w sumie mieli 93 lata.

Lato dobiega końca więc sport gminny w najbliższym czasie przeniesie się
do hal. Do rozegrania pozostały turnieje piłki ręcznej, drużynówki w tenisa
stołowego i piłki nożnej halowej. O szczegółach na bieżąco będziemy
informować na łamach „Kurendy”.

Marcin Sadowski
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Uwaga Organizacje Pozarządowe!

Terminy uciekają…

1. Konkurs grantowy "Na dobry
początek!"

2. Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2009"

3. Rodzynki z pozarządówki 2009

4. Konkurs dotacyjny „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach
wiejskich i w małych miastach” 2009 r.

5. Konkurs dotacyjny „Rozwijanie aktywności społecznej
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”.
Fundacja PZU ogłasza konkurs na

Fundacja Banku Gospodarstwa
Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza drugą
edycję konkursu: „Na dobry początek!” o
dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w
wieku 3 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w
miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Wnioski
można składać do 7 września 2009.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w
ramach Programu "Równać Szanse 2009". W konkursie można uzyskać
dotację do 7 000 zł na działania trwające 6 miesięcy. Termin nadsyłania
wniosków mija 10 października 2009 roku.

Zarząd województwa ogłosił drugą edycję konkursu na najlepsze i najbardziej
nowatorskie inicjatywy społeczne realizowane przez ngo-sy, o Nagrodę
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zwycięzcy otrzymają
granty na działalność statutową. Zgłoszenia zbieramy do 15 września.

Fundacja PZU ogłasza konkurs na wsparcie inicjatyw edukacyjnych na
obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).
Nagrodzone zostaną pomysły na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata,
pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i
rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności.
Termin złożenia wniosku upływa dnia 31 sierpnia 2009r.

wsparcie zorganizowanej opieki nad
niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Nagrodzone zostaną projekty w
ramach których będą realizowane i upowszechniane systematyczne,
profesjonalne i efektywne działania służące przygotowywaniu do życia dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej .
Termin złożenia wniosku upływa najpóźniej w dniu 30 września 2009r

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Chełmża informuje, że w roku 2009 będzie można składać
wnioski o zwrot podatku akcyzowego w następujących terminach:

I TERMIN
01.03.2009 do 31.03.2009 r.
do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego
w terminie od 01.09.2008 r. do dnia 28.02.2009 r.,

Druki wniosków dostępne są w:
Urzędzie Gminy Chełmża biuro nr 6

- Stronie internetowej www.gminachelmza.pl

II TERMIN
01.09.2009 r. - 30.09.2009 r.
do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju
napędowego w terminie od 01.03.2009 r. do dnia 31.08.2009 r.

-

Sołectwo z nowym Sołtysem
W Sołectwie Januszewo Dźwierzno z dniem 3 sierpnia br.

nastąpiła zmiana sołtysa Sołectwa.
Czesławie Ligaj

Dariusz Podsiedlik

Funkcję Sołtysa po obecnie
urzędującym panu w wyniku przeprowadzonych wyborów
uzupełniających objął pan .
Zmiana Sołtysa nastąpiła w wyniku osobistej rezygnacji z tego urzędu przez
pana Ligaja z przyczyn zdrowotnych. Pan Ligaj funkcję Sołtysa Sołectwa
Januszewo Dźwierzno sprawował nieprzerwanie od 1973.

Nowo wybranemu Sołtysowi Sołectwa życzmy udanej i owocnej
współpracy z samorządem gminy i z mieszkańcami Sołectwa i pomyślnej
kontynuacji objętej funkcji.

K.Orłowska

Podziękowanie
Składam podziękowania wszystkim mieszkańcom Sołectwa

Januszewo-Dźwierzno za współpracę, pomoc i zaangażowanie społeczne
podczas pełnienia przeze mnie funkcji Sołtysa oraz za kwiaty, upominek i
miłe pożegnanie.

Czesław Ligaj

„Uczeń na wsi” w Gminie Chełmża
pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez
uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, mieszających na terenie:

Program realizowany jest od dnia

Przyznana ze środków PFRON w ramach programu,
koszty:

1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2)uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności
fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)
3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament)

3) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów
językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem
zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty
dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
4) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Tylko w przypadku przyznana pomoc
finansowa może obejmować koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego
zamieszkania, w tym również wyżywienie),
3) dojazdów do szkoły.

Katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach
poszczególnych kategorii programu znajduje się na stro
(w zakładce Programy i Zadania PFRON/UCZEŃ NAWSI)

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu
który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności,
2)pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole
ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w gminie miejsko-
wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.
4) dochód brutto na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie domowym nie przekracza 1531,20 zł.

W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18
uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w
ramach obszaruAprogramu .

gminy wiejskiej lub obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz
miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

1 września 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.

2. Na co przeznaczone jest dofinansowanie?
pomoc finansowa

uczniów szkół ponadgimnazjalnych

3. Kto może uzyskać dofinansowanie?
uczeń

niepełnosprawny,
ważne ważne

Więcej informacji na www.gminachelmza.pl

może obejmować

w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu
komputerów!

dodatkowo

może otrzymać

jest rodzic lub opiekun prawny

Uwaga!

!

Uwaga!

Uwaga
nie www.pfron.org.pl

„Stypendium szkolne”

Informujemy, że w roku szkolnym 2009/2010 będzie można tak jak w latach
poprzednich ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września
do czerwca w danym roku szkolnym. Warunkiem udzielenia stypendium jest
trudna sytuacja materialna rodziny ucznia miesięczny dochód na osobę nie
może przekraczać .
Stypendium szkolne może być przeznaczone na:
- dodatkowe zajęcia ( np. zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych,
zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań )
- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym ( np. tornister, strój na zajęcia
wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlas,
encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na
wycieczkę szkolną).

Druki wniosków wydawane są:
- przez szkoły w przypadku, gdy wniosek dotyczy ucznia danej placówki
(szkoły podstawowe i gimnazja),
- przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chełmża ( pok. nr
18) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kolegium oraz uczęszczających
do szkół poza obwodem gminy Chełmża,
oraz dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chełmża pod
adresem: („dokumenty do pobrania”).

Wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 15 września 2009 r. będą
rozpatrywane negatywnie.

351 zł netto

Wnioski o stypendium wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi
dochód netto za m-c sierpień należy złożyć do 15 września 2009 r.

Wypełnione wnioski należy składać w miejscu ich pobrania.

www.gminachelmza.pl
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KURENDA

(skład)

Mężczyzna z zapałkami

Silne, namiętne przejęcie się czymś, zamiłowanie do czegoś,
obiekt czyjejś namiętności
- tak w skrócie zdefiniować można pasję. Bo czyż bez zamiłowania, bez
zaangażowania ale i też benedyktyńskiej wprost cierpliwości powstać mogą
takie zapałczane cuda?
Tworzy je z pasją właśnie mieszkaniec Nawry - pan Czesław Błaszak,
zainspirowany do tych działań przez miejscowego ks. proboszcza Andrzeja
Zblewskiego.

Pan Czesław od wielu już lat zmaga się z chorobą zmuszającą go do pobytu w
czterech ścianach mieszkania - pomysł tworzenia zapałczanych miniatur
historycznych nawrzyńskich obiektów, okazał się doskonałą terapią.
Pierwszy zapałczany kościół gości już na plebanii u księdza proboszcza - ten
prezentowany na fotografii to już drugi. Gotowy jest także pałac, a pan Czesław
przymierza się do budowy obu oficyn, karczmy, plebanii...
Jest skąd czerpać wzorce, gdyż Nawra bogata jest w zabytkowe obiekty.
Zdecydowanie najstarszy to kościół, wzniesiony z polnych kamieni na
początku XIV wieku. Przebudowano go w wieku XVII, a w latach1778-86
przeszedł gruntowną restaurację. W barokowym ołtarzu posiada słynący
łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem przywieziony za czasów Jana
Kazimierza przez Bernarda Kruszyńskiego z niewoli moskiewskiej.
Także klasycystyczny pałac z przełomu
XVIII i XIX wieku zaprojektowany przez
warszawskiego architekta Hilarego
Szpilowskiego i wzniesiony od jego
nadzorem w latach 1798-1805.
Powstał na rzucie prostokąta, jako
budynek dwukondygnacyjny, frontem
zwrócony w ku kościołowi. Po obu jego
stronach towarzyszą mu dwie
klasycystyczne oficyny. Kompleks
wzniesiony dla rodu Kruszyńskich.
Ostatnimi właścicielami byli Irena i Jan
Sczanieccy.

Jak pracochłonne to zajęcie niech
zilustruje fakt, że do budowy miniatury
kościoła potrzeba było ok. 8.000
zapałek, pałacu natomiast około
20.000.

Panu Czesławowi w jego
poczynaniach sekunduje cała rodzina.
Sam zaś autor z uwielbieniem patrząc
na efekt swoich działań z satysfakcją i
uśmiechem oznajmia „chce się żyć”.
I tak trzymać panie Czesławie - czekamy na kolejne obiekty. Może powstanie z
nich Zapałczana Nawra?

Feliks Stolkowski

Piękna zagroda, piękna wieś

W pierwszym, gminnym etapie tegorocznego konkursu na
najpiękniejszą zagrodę udział wzięło sześciu uczestników posesji
dwóch rolniczych i czterech nierolniczych. Z końcem lipca Komisja
Konkursowa w składzie : Magdalena Kłosowska z RZDR w Chełmży,
Benedykt Glaszka Wiceprzewodniczący RG Chełmża, Katarzyna
Orłowska i Anna Krupska z UG Chełmża dokonała komisyjnego
przeglądu posesji zgłoszonych do Konkursu „Piękna Zagroda 2009”.

Gospodarstwo Rolne p. Ireny Szczepańskiej z Browiny.

I miejsce działka p. Jerzego Baczewskiego z Zelgna

II miejsce dzialka p. Marka Huzarskiego z Bocienia
III miejsce działka p. Haliny Klimas z Kuczwał

Komisja po ocenie zdecydowała się nagrodzić następujących
uczestników:

W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską

W kategorii na najbardziej zadbana działkę siedliskową

Oprócz wyżej wymienionych kategorii Komisja postanowiła nagrodzić za
wyjątkowy ład, porządek i estetykę ogrodu wspólnotę mieszkaniową z
Zelgna pod nr Zelgno 22 ( zamieszkują : Rzepkowski, Lewandowski,
Ziółkowski i Budzyński).

Poza tym gospodarstwo rolne p. Ireny Szczepańskiej z Browiny i działka
siedliskowa p. Jerzego Baczewskiego z Zelgna zgłoszone zostały do etapu
powiatowego.

Oficjalne podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów
laureatom i uczestnikom konkursu odbędzie się podczas Święta Plonów w
dniu 5 września br. w Brąchnówku. Nadmienić należy że, z roku na rok coraz
bardziej poprawia się estetyka zagród wiejskich i działek siedliskowych, a
uczestnicy tego Konkursu dopingują swoim przykładem innych do większej
dbałości o estetykę otoczenia. Kilkuletnia organizacja konkursu „Piękna
Zagroda” sprzyja jednocześnie kreowaniu lepszego wizerunku wsi i promocji
gminy. W efekcie przeprowadzonych działań zmienia się krajobraz gminy,
następuje wzrost atrakcyjności turystycznej naszego regionu.

K.Orłowska

Podziękowanie
Wójtowi, Zastępcy Wójta, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, wszystkim

Pracownikom Urzędu Gminy Chełmża oraz Koleżankom Sołtyskom i Kolegom
Sołtysom serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, życzliwość i
okazywaną pomoc podczas pełnienia przeze mnie funkcji Sołtysa.

Czesław Ligaj
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