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Fragmenty tekstów z pierwszego numeru Kurendy
Wakacje 1997:

-w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad
jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy.
Organizatorem obozu był zarząd Wojewódzki OSP w Toruniu.
-w Horyńcu k/ Przemyśla- Kasia Szymecka i Lilka Strzałkowska z
Kończewic były laureatkami Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego pt. „Zabytki Sztuki Cerkiewnej” zorganizowanego
przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie. Na
zaproszenie organizatora konkursu uczestniczyły w
dwutygodniowym plenerze plastycznym.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgnie
27 września 1997 roku odbędzie się uroczystość związana ze 100-
leciem istnienia jednostki. Tego dnia nadany zostanie sztandar, który
ufundowało społeczeństwo z terenu, na którym działa OSPZelgo.

Inwestycje w szkołach
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W okresie wakacji w wielu szkołach naszej gminy wykonane są

różnego rodzaju remonty.

Przygotowania do roku szkolnego 97/98 rozpoczęto już w maju.

Wówczas zatwierdzono arkusze organizacyjne, przedłużono
kadencję dyrektorom szkół w Zelgnie, Kończewicach i Nawrze, a
także odbył się konkurs na stanowisko dyrektora w Sławkowie.
Zaplanowanozgodnie z budżetem gminy remonty bieżące i
inwestycyjne: -zmiana z ogrzewania węglowego na olejowe w
Głuchowie i Zelgnie, budowa sanitariatów w Nawrze, wykonanie
dokumentacji budowlanej na modernizację szkoły Sławkowie i
Grzywnie.

Remonty bieżące dyrektorzy wykonują we własnym zakresie.

Wyżej wymienione inwestycje starano się zrealizować w czasie
wakacji.

Na 1 września szkoły będą przygotowane do wykonywania

funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej-powiedział
nam dyrektor szkoły z Głuchowa Dariusz Łuszczyk, równocześnie
przewodniczący komisji oświaty. Mogą być kłopoty z
nauczycielami wychowania fizycznego i języków obcych.

OGŁOSZENIE
�

�

�

Zarząd Gminy przyjmie lekarza na stanowisko kierownika ośrodka

zdrowia w Zelgnie oraz lekarza stomatologa.

Istnieje możliwość otrzymania mieszkań służbowych.

Oferty pracy są przyjmowane w urzedzie Gminy do 30 września

97r.. Podjęcie pracy jest możliwe od 1 października 97.

OGŁOSZENIA
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Sprzedam Fiata 126p rocznik 1981, Nawra9,
R.Żwirska

Sprzedam samochód Dacia, tel.678-81-19,
Lewandowski, Brąchnówko

Kupię fasę poj. 600-1000 l, tel. 678-86-21
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Szansa na nowy parking
Jest szansa na to, że przy Urzędzie Gminy w Chełmży jeszcze w

tym roku przybędzie nowych miejsc parkingowych. To zapewne dobra
wiadomość nie tylko dla przybywających do Urzędu interesantów, ale i
samych urzędników. Niejednokrotnie już z braku miejsc parkingowych na
istniejącym parkingu dochodziło i nadal dochodzi do trudnych sytuacji. A to z
kolei są dodatkowe nerwy i tracony czas dla nas wszystkich. Samorządowcy
zdecydowali się rozwiązać ten problem. Na styczniowej Sesji Radni gminni
podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o
wspólnym przygotowaniu i realizacji z miastem Chełmża projektu „Budowa
parkingu przy Urzędzie Gminy Chełmża”. W budżecie na to zadanie
przeznaczono kwotę 50 tys. zł.
Budowa nowego parkingu jest konieczna za względu na rosnące
zapotrzebowanie w zakresie ilości miejsc parkingowych służących klientom
oraz pracownikom Urzędu Gminy. Nowy parking uruchomiony zostanie na
gruncie należącym do Miasta Chełmża.

Dojście z budynku Urzędu Gminy do przyszłego parkingu będzie
prowadziło schodami i chodnikiem przy ogrodzeniu siedziby Urzędu Gminy
Chełmża od strony południowej . Dojazd do parkingu będzie od ul. Browarnej
po uprzedniej zmianie organizacji ruchu.

K.O.

I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych:

II. Informacja o wszczętych
postępowaniach:

1)W dniu 05.02.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Budowę oświetlenia
drogowego w miejscowościach Mirakowo, Kończewice, Parowa Falęcka i
Zelgno, Gm. Chełmża”. W postępowaniu wpłynęło 7ofert. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma ENERO-TOK Sp.z o.o. z Torunia za cenę brutto oferty
65.880,00zł.
2) W dniu 01.02.2010r. upłynął termin składania ofert w przetargu na „Remont
świetlicy wiejskiej w budynku Pastorówki, przebudowa chodnika wraz z
budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno”. W postępowaniu
wpłynęło 10 ofert. W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych ofert.

1) W dniu 26.01.2010 r. został
ogłoszony przetarg na ,,Budowę
instalacji solarnych i pomp ciepła w
Gimnazjum w Głuchowie i w
Gimnazjum w Pluskowęsach oraz
Samodzielnym Publicznym Ośrodku
Zdrowia w Zelgnie”. Termin składania
ofert zaplanowano na dzień
18.02.2010r.
2) W dniu 26.01.10 r. został
ogłoszony przetarg na „Opracowanie
k o m p l e t n e j w i e l o b r a n ż o w e j
dokumentacji projektowej rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Zelgnie -etap
I I , G m i n a C h e ł m ż a s a l a
gimnastyczna wraz z zapleczem
sanitarnym”. Termin składania ofert
zaplanowano na dzień 09.02.2010r.

Anna Feeser Bering

Szpital Powiatowy w Chełmży i udział powiatu
toruńskiego w jego inwestycjach

W minionym roku w lipcu Starostwo Powiatowe w Toruniu
podpisało umowę z Bankiem Ochrony Środowiska na emisję i obsługę
obligacji Powiatu Toruńskiego w 2009 roku o łącznej wartości 5,47 mln zł.
Środki uzyskane z obligacji Starostwo przeznaczy na pokrycie wydatków na
inwestycje drogowe i modernizacje dróg oraz na rozbudowę Szpitala
Powiatowego w Chełmży. Powstaną tam nowe gabinety diagnostyczno-
zabiegowe, a remonty obejmą piwnice i parter budynku głównego oraz
budynku przeznaczonego do nadbudowy. Na liście zakupów sprzętowych
znalazły się między innymi: tomograf, inkubator, stanowisko do resuscytacji
noworodków, aparat USG i EKG i wiele innych. Wartość całej inwestycji w
Szpitalu Powiatowym w Chełmży wyniesie blisko 12 mln złotych. Ponad
46,33% tej kwoty uzyskano w ramach projektu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dzięki obligacjom
Starostwo Powiatowe uzyska i przeznaczy na ten cel 4 mln zł.
Projekt „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży wraz
z dostawą sprzętu medycznego” jest współfinansowany z EFRR na
podstawie umowy nr WPW.I.3040-UE-554/2009 z Marszałkiem
Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 maja 2009 r.
Umowa opiewa na wartość 15.656.056 zł, z czego wydatki kwalifikowane
wynoszą 15.487.051,62 zł. Planowany montaż finansowy projektu wygląda
następująco:

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane:
1. Prace budowlane na kwotę 10.442.901 zł, w tym:

rozbudowa budynku szpitala z ułożeniem niezbędnych instalacji oraz
dwóch szybów wind,

rozbiórka obiektów kolidujących z projektowaną rozbudową,

wykonanie budynku garażu dla karetek pogotowia z zadaszeniem
podjazdu do budynku,

wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku głównym,
mających na celu skomunikowanie budynków i zmianę funkcji części
pomieszczeń,

ułożenie przyłączy sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej wraz z
podłączeniem do miejskiej sieci wod.-kan.
2. Dostawa i montaż sprzętu medycznego na kwotę 5.213.155.
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Starostwo Powiatowe

- środki Unii Europejskiej 5.558.912 zł
- środki Powiatu Toruńskiego wprowadzone do spółki w ramach
zakupu udziałów w latach 2009-2010

4.000.000 zł

- środki Szpitala pochodzące z kredytu bankowego
poręczonego przez Powiat Toruński

3.000.000 zł

- środki inne, m.in. fundusze celowe* 3.097.144 zł
* brak udziału finansowego innych udziałowców spółki, w tym gminy

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Zapraszamy

Czynny jest w okresie od
Od 1 kwietnia 2010 r. mogą

ulec zmianie godziny pracy Punktu ( zwiększona ilość godzin). Punkt
prowadzi terapeuta uzależnień Pani mgr Danuta Janowska.
Wszelkie pytania prosimy kierować na nr tel.
Stanisława Stasieczek.

1 lutego do 31 marca 2010 r. w
każdą środę w godzinach 15:00-19:00.

0 609 807 316

Z posiedzeń Rady Gminy Chełmża
W dniu 19 stycznia br. odbyła się L Sesja Rady Gminy Chełmża

,

-

,
w której udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy, Radni, Sołtysi oraz
mieszkańcy Gminy.
Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
- zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole
Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej”,
- zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie”,
- zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego
- zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2010 r.,
- przejęcia gruntów we wsi Mirakowo z przeznaczeniem na cele
infrastrukturalne Gminy Chełmża,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Głuchowo,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi
Kończewice,
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego
poprzez uchwalenie przez Radę Gminy Chełmża uchwały z dnia 30.10.2009 r.
Nr XLVI/308/09 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża,
- wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i
realizacji projektu „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Chełmża”,
zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010r.

Posiedzenie zakończono sprawozdaniem Wójta, z działań podjętych w okresie
między Sesjami.

B. Kozłowska
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Gminna Spółka Wodna w Chełmży
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20 stycznia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży z udziałem Zarządu,
Komisji Rewizyjnej, Delegatów z poszczególnych Sołectw oraz
zaproszonych Gości.

60.000 zł

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej omówił sprawozdanie z działalności oraz
realizację budżetu GSW w roku 2009. Zebrani Delegaci udzielili Zarządowi
absolutorium za dotychczasową działalność.

Na rok 2010 został przyjęty budżet oraz plan pracy, który przewiduje
usunięcie zgłoszonych awarii urządzeń melioracyjnych, konserwacje rowów
oraz kompleksow napraw i odmulanie studni melioracyjnych na terenie
objętym działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży. W realizacji wyżej
wymienionych zadań ma pomóc dotacja w wysokości przyznana
przez Urząd Gminy Chełmża. Uchwalono nowe zasady umarzania składek
członkowskich na rzecz wykonywania we własnym zakresie robót
konserwacyjnych. Za wykonane prace może być zaliczone do 70% składki za
dany rok.

Podjęto także uchwalę o wykluczeniu z członkostwa w Gminnej Spółce
Wodnej gruntów, których powierzchnia nie przekracza 1ha.

W 2010 roku Gminna Spółka Wodna nadal chce kontynuować
współprac z Gospodarstwem Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Chełmży,
która przynosi pożądane efekty.

Foto K.O.
M.Gumiński

Pieniądze na melioracje

Konserwacja urządzeń melioracyjnych w ramach zgłoszonych awarii
kosztować będzie 23 tys. zł i przeprowadzona zostanie według przygotowanego
wykazu zgłoszonych robót awaryjnych. W przyjęty plan GSW na rok 2010
wpisana została również konserwacja rowów melioracyjnych, naprawa i
konserwacja studni melioracyjnych na obszarze objętym działaniem Spółki, a
koszt tych robót oszacowano na kwotę 60 tys. zł. Z kolei za 50 tys. zł
przeprowadzone zostaną roboty inwestycyjne w zakresie renowacji rowu
„Mleczarskiego” Zelgno etap I.

W większości środki na zaplanowane roboty w kwocie 97 tys. zł
pochodzić będą z dotacji, jakie w bieżącym roku otrzyma Spółka. Samorząd
Gminny w tym roku wesprze GSW dotacją w kwocie 60 tys. zł. Pozostałe środki
uzupełnią dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i z Urzędu Wojewódzkiego.

W bieżącym roku Gminna Spółka Wodna na bieżące remonty,
naprawy i konserwacje urządzeń melioracyjnych zamierza przeznaczyć
łącznie 133 tys. zł.

K.O.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
OGŁASZA ZBIÓRKĘ…

W związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, pożarem
budynku mieszkalnego w miejscowości Bielczyny, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chełmży zawraca się z ogromną prośbą do
wszystkich ludzi chcących pomóc o wsparcie w postaci sprzętu AGD,
mebli kuchennych oraz pokojowych, odzieży i przyborów szkolnych dla
dzieci w wieku 8 lat dziewczynka i 13 lat chłopiec.
Prosimy osoby chcące pomóc o kontakt z pracownikami socjalnymi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, przy ulicy
Paderewskiego 14, w godzinach od 7.00 do 15.00 lub pod numer
telefonu (56) 675 60 19

Nowatorsko, ekonomicznie, ekologicznie
Dokładnie 10 lutego br. w Golubiu-Dobrzyniu Wójt

Gminy Jacek Czarnecki i Skarbnik Marta Rygielska podpisali
umowy na dofinansowanie unijne dwóch inwestycji gminnych
na łączna kwotę 1 mln 360 tys. Pozyskane środki zostaną
wydatkowane na realizację dwóch projektów o znaczeniu
ekologicznym dla środowiska i pochodzą z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Budowa instalacji solarnych i pomp ciepła
w Gimnazjum w Głuchowie i w Gimnazjum w Pluskowęsach
oraz Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Zelgnie”

Gimnazjum w Głuchowie

Gimnazjum w Pluskowęsach

Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie

260 tys. zł.
1 mln 110 tys.

„ Budowa przyzagrodowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Chełmża 130 szt.”.

Podpisane umowy obecnemu na Zamku Golubsko-Dobrzyńskim
Wójtowi Jackowi Czarneckiemu wręczył Marszałek Województwa -
Piotr Całbecki.

Czego dotyczą dofinansowane projekty ?
Otóż jeden z projektów jest nowatorski jako jeden z dwóch w
województwie dotyczy wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Projekt nosi nazwę „

.
Zakres robót jakie zostaną wykonane w ramach projektu obejmą
m.in.:

- modernizację dwóch istniejących
kotłowni dwupaliwowej ( olejowo węglowej) oraz jednopaliwowej (
olejowej) polegającą na wpięciu w układ przygotowania ciepłej
wody kolektorów słonecznych, które zamieszczone zostaną na
dachu budynku oraz pompy ciepła ( powietrze woda) która
zainstalowana zostanie na zewnątrz budynku.

- modernizacja istniejącej kotłowni
olejowej poprzez podłączenie dodatkowego źródła ciepła w postaci
pompy ciepła (powietrze-woda), która podobnie zlokalizowana
zostanie na zewnątrz budynku na betonowym fundamencie.

- modernizacja
istniejącej kotłowni olejowej poprzez podłączenie dodatkowego
źródła ciepła w postaci pompy ciepła (powietrze-woda), która
zlokalizowana zostanie na zewnątrz budynku w istniejącej osłonie.

Udział przyznanego dofinansowania na realizację wyżej
wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi

Z kolei kwota zł zasili realizację drugiego
projektu jakim jest

Otrzymana kwota dotacji wskazuje, że nie tylko podatki
wpływające do budżetu gminy stanowią znaczące dochody, ale
również starania samorządu gminnego pozwalają na zwiększanie
dochodów. Dla porównania dofinansowanie wspomnianych dwóch
projektów przewyższa kwotę podatku rolnego na rok bieżący, który
zaplanowano na kwotę 1 mln 100 tys. zł.

Fot. Andrzej Goiński

Słyszymy dziś często w środkach masowego przekazu o
problemach związanych z ochroną środowiska i ekologii. Czy to
tylko moda, czy konieczność? Zapewne jedno i drugie.
Dlatego, musimy zdawać sobie sprawę z konieczności ochrony
powietrza, wody i gleby, obowiązku zmniejszania odpadów i
poszukiwania bezpiecznych dla środowiska sposobów uzyskiwania
energii, konieczności stosowania technologii mało- i
bezodpadowych, oszczędnego korzystania z zasobów
surowcowych i zasobów biosfery, a także racjonalnego używania
substancji chemicznych.

K.O.



str. 4

Samorządowy serwis informacyjny

Stawki za wywóz nieczystości stałych na 2010 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży informuje,

że z dniem 01 stycznia 2010r. na terenie gminy Chełmża podnosi

stawki za wywóz nieczystości stałych. Podwyższenie opłat

spowodowane jest wzrostem stawki za składowanie odpadów od

01 stycznia 2010r. oraz podwyższenie kosztów wysypiska. Koszt

wywozu 1m3- 122,55 zł (brutto)
Koszt wywozu 1 szt.

pojemnika:
Poj. 601- 7,36 zł/szt.
Poj. 1101- 13,48 zł/szt.
Poj. 1201- 14,71 zł/szt.
Poj .2401- 29,42 zł/szt.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

Selektywna zbiórka odpadów na terenie naszej gminy
prowadzona jest od 1996 roku. Urząd Gminy w sposób
sukcesywny wprowadził do gospodarstw domowych pojemniki
110-litrowe. Zostały również wprowadzone pojemniki na
tworzywa sztuczne (PET), SZKŁO I PAPIER o pojemności
1100litrów. § 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Utrzymania Czystości i
Porządku na terenie Gminy Chełmża uchwalonego Uchwałą Nr
LH/413/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 czerwca 2006r

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW U ŹRÓDŁA (w
gospodarstwach domowych) OPARTY NA SYSTEMIE
WORKOWYM(PET,SZKŁO) OBOWIĄZUJĄCAW 2010ROKU.

kwiecień, czerwiec, sierpień, listopad

worki nie zostaną odebrane.

W pierwszej kolejności w pojemniki te wyposażone zostały szkoły, a
następnie centralne punkty we wsiach na terenie całej gminy.
Z dniem 1 stycznia 2009r. na terenie Gminy wprowadzony został
program selektywnej zbiórki odpadów u źródła ( tj. w gospodarstwach
domowych) oparty na systemie workowym (PET, SZKŁO) Ponadto
przypomina się mieszkańcom Gminy, że niezbędne jest posiadanie
podpisanej umowy na wywóz nieczystości stałych z firmą, która
posiada wymagane koncesje i zezwolenia.

Z dniem roku każde gospodarstwo na terenie Gminy
zostanie wyposażone sukcesywnie przy odbiorze nieczystości
stałych w 8 worków na odpady (szkło-4szt, PET-4szt.) przez Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o, z którą to Urząd Gminy posiada
podpisaną stosownie umowę.
Odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki będzie odbywał
się w miesiącach:
zgodnie z określonym dla poszczególnych miejscowości
harmonogramem odbioru odpadów stałych.
Jeżeli w workach do segregacji będą znajdowały się inne odpady niż
(szkło, pet, tworzywa sztuczne po chemii) przewidziane do wywozu

1 stycznia 2010

UWAGA ROLNICY
Urząd Gminy w Chełmży informuje, że usługi w zakresie odbioru,
transportu i utylizacji padłych zwierząt w roku 2010 prowadzić
będzie na terenie gm. Chełmża „PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE HETMAN” Sp. z o.o. Spalarnia
Odpadów Zwierząt 87-400 Golub-Dobrzyń tel. Kontaktowe
(056)6832562 fax. (056)6822231, tel. Kom. 0515204663.
OLSZÓWKA

Referat RGN

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich w 2010 r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.)
Stosowane są dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia
umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku,
chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych,
truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych)
od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna,
obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania
lub przymrozków wiosennych,

dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od:
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia
się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw roślin i
zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez
producenta rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze.
Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od
producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw
rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2010 r. został określony przez
Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie
wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich w 2010 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 217 poz. 1686), w
wysokości: 50% składki do 1 ha upraw rolnych i 50% składki do 1 szt.
zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w
rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej
płatności cukrowej ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50%
powierzchni upraw. Rolnik ma zatem obowiązek zawarcia umowy
ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z
ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo
innym wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie
ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu,
warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek,
ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub
wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych
przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz
przymrozki wiosenne.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw,
obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku.
Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić
będzie równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy
zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie
wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane
wobec rolników w przypadku, gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia
obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa
zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu
zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających
6% sumy ubezpieczenia.

bowiązek ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczny w związku z
unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia 50% upraw rolnych
przez rolników, którzy od 2010 r. będą ubiegać się o inne formy wsparcia z
budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat
ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2010 r.
umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia
skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z:

Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,

Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w
Warszawie,

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą
w Poznaniu.

�

�

�

�

�

Należy podkreślić, iż nie zawarcie przez rolników umów
ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie
się przez nich o płatności bezpośrednie.

O

Na podst. serwisu K-PODR w Minikowie

Pomóżmy zwierzętom przetrwać
zimę

Niezwykle mroźna i śnieżna w tym roku zima
stworzyła bardzo trudne warunki dla mieszkańców pól

i lasów. Dziko żyjące zwierzęta maja trudności z
dotarciem do pożywienia, wiele z nich pada z głodu i
wyziębienia. Według prognoz, silne opady śniegu i

niska temperatura utrzymają się do końca lutego.

W związku z powyższym Oddziały Polskiego Związku
Łowieckiego z województwa apelują do mieszkańców, którym nie jest
obojętny los zwierząt, o podjęcie działań które pomogą im przetrwać ten
trudny okres zimowy.
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APEL PCK Pomóżmy HAITI
W odpowiedzi na stale rosnącą liczbę osób poszkodowanych w

wyniku trzęsienia ziemi na HAITI, Polski Czerwony Krzyż
ogłasza apel do polskiego społeczeństwa z prośbą o wsparcie

działań na rzecz ofiar kataklizmu.
Zniszczeniu uległo prawie wszystko, dlatego potrzebne są leki,

woda, środki czystości, ubrania, koce, a także środki
finansowe.

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO:
87 1160 2202 0000 0001 5455 3024 / z dopiskiem HAITI/

lub
PKO SA Oddział Chełmża

87 1020 5011 0000 9002 0091 7807 / z dopiskiem HAITI/

Z powyższym apelem zwraca się Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy w Chełmży.

Ferie w Nawrze

Celem tych zajęć było zorganizowanie innej formy wypoczynku
podczas białych wakacji. Dzieci grały w tenisa stołowego, w gry stolikowe,
malowały, wykonywały wycinanki. Dziewczynki specjalizowały się w
wypiekach, przygotowywały ciasto na placki ziemniaczane.
Pomagały im w tym obecni chłopcy i sprawiało im to wiele radości.
Podczas tych wspólnych spotkań, powstało wiele pięknych prac
plastycznych, które ozdobiły wnętrze naszej świetlicy. Dla dzieci
uczestniczących w zajęciach przygotowywana była codziennie ciepła
herbata i ciasteczka, a na zakończenie zajęć podane zostały pieczone
kiełbaski.

W imieniu własnym i dzieci dziękujemy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
Chełmży za sfinansowanie zajęć, Radzie Sołeckiej za wsparcie i pomoc.

W dniach 22.01.- 30.01.2010 r w świetlicy wiejskiej w Nawrze
podczas ferii odbywały się czterogodzinne zajęcia dla dzieci i młodzieży
szkolnej.

Marianna Rolbiecka i Alicja Glaszka

Kulig w Brąchnówku

Ksiądz Proboszcz Wiesław Roczniak był głównym
pomysłodawcą i inspiratorem, a Mała Szkoła w Brąchnówku,
Stowarzyszenie „Edukacja i Przyszłość”, Sołectwa Brąchnówka i
Browiny oraz KGW z Brąchnówka i rodzice uczniów zajęli się
organizacją kuligu dla dzieci i młodzieży w czasie ferii. Dla niektórych

dzieci było to niezwykłe przeżycie, ponieważ po raz pierwszy brały udział

w kuligu. Sanie ciągnęli traktorami

Sołtysi obu wsi: p. Andrzej

Kudliński i p. Wiesław Wiśniewski, a

także p. Stanisław Stachyra. W

połowie drogi niespodziewanie

dołączył do nas kulig z młodzieżą,

k t ó r e g o s a n i e c i ą g n ą ł p a n

Błażejczyk. Po wspaniałej zabawie

na śniegu grzaliśmy się przy ognisku

piekąc kiełbaski i jedząc pączki

usmażone rankiem przez Panią

Henrykę Matecką. Mała Szkoła

d z i ę k u j e w s z y s t k i m , k t ó r z y

zaangażowali się w organizację tej

wspaniałej zabawy.
W czasie ferii dzieci z Małej Szkoły

miały również okazję jechać do

Cinema City na film „Księżniczka i

żaba” oraz brać udział w balu

karnawałowym.
J. PiotrowskaWspomnienia ze starej fotografii

W rodzinnych archiwach
często znajdują się stare, nieco tajemnicze
fotografie przedstawiające Waszych mniej
lub bardziej znanych przodków. Czy nie
jesteście ciekawi, jaka opowieść wiąże się z
tymi postaciami lub samymi zdjęciami?
Może warto w te zimowe wieczory sięgnąć
do starego albumu i odtworzyć historię zdjęć
zapomnianych….
Jeśli jesteście skłonni opowiedzieć nam
Waszą niezwykłą piękną, smutną,
zaskakującą historię rodzinną ilustrowaną
starą fotografią , to zapraszamy do udziału w naszym konkursie.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs pt. „ Wspomnienia ze starej fotografii” polega na przesłaniana

na adres Biblioteki lub osobistym dostarczeniu do bibliotek (Głuchowo,
Grzywna, Skąpe) czytelnej kopii starej rodzinnej fotografii wraz z
opisem historii, która się z nim wiąże.

2. W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych uczestników.
3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 zdjęcie wraz z opisem.
4. Zdjęcia (kopie) wraz z opisem należy dostarczyć do 19 marca 2010 r.

pocztą na adres: Biblioteka Samorządowa w Zelgnie, Zelgno 16, 87-140
Chełmża lub osobiście do bibliotek gminnych w Głuchowie, Grzywnie,

5. Nagrodzone zostaną osoby- których zdjęcia oceni jury jako
najciekawsze a historie najpiękniej opisane.

6. Każda nadesłane zdjęcie powinno zawierać : imię i nazwisko
uczestnika, adres, wiek, nazwę szkoły lub biblioteki oraz w przypadku
osób niepełnoletnich dane rodzica lub opiekuna.

7. Z nadesłanych prac zostanie zorganizowana wystawa w Bibliotece
Samorządowej w Zelgnie, która powędruje kolejno do bibliotek
gminnych ( Głuchowo, Grzywna, Skąpe).

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie zaprasza do udziału w
konkursie pt. „Wspomnienia ze starej fotografii”.

Skąpem lub pocztą elektroniczną na adres:
biblioteka.zelgno@gminachelmza.pl .

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu,

Przewodniczącemu RG i Radnym oraz Pracownikom UG Chełmża za
złożone życzenia urodzinowe, kwiaty i upominek

Składa Jan Błądek

Ferie z biblioteką

w

W czasie ferii zimowych Gminna Komisja Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych pomog a zorganizowa dla dzieci i m odzie y
dodatkowe zaj cia w g uchowskiej Bibliotece. Zaj cia trwa y od 25 do 30
stycznia br. Uczestnicy mieli okazj bra udzia m.in. w orgaznizowanych
zaj ciach plastycznych, grach, zabawach w bibliotece jak równie zabawach
na wie ym powietrzu. Nie mog o zabrakn równie ma ego kina oraz dobrej
zabawy. By a to okazja do mi ego sp dzenia czasu te zimowe dni.

ą
ł ć ł ż

ę ł ę ł
ę ć ł

ę ż
ś ż ł ąć ż ł

ł ł ę
Ewelina Kucharzewska

Zorganizowali pomoc
Rada Sołecka wspólnie z mieszkańcami Sołectwa

Bielczyny pospieszyli z pomocą poszkodowanej w pożarze rodzinie
ze swojej miejscowości. Pożar wyrządził poważne szkody i stratę
dla poszkodowanych. W celu udzielenia doraźnej pomocy,
mieszkańcy przeprowadzili na terenie sołectwa zbiórkę pieniężną,
podczas której udało im się zebrać kwotę 1.883 zł. Zebrane
pieniądze Rada Sołecka przekazała poszkodowanej rodzinie.

K.O.
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Szanowni Jubilaci

Państwo Anna i Wiktor Chacińscy z Grzywny u swego boku
trwają już 60 lat. Dokładnie 15 lutego 1950 roku zawarli ślub kościelny. Dzisiaj
mogą być wzorem dla wielu młodych par, którym mimo wielokrotnych prób nie
udaje się być ze sobą i związki nie są trwałe.
Ich korzenie rodzinne wywodzą się z obszaru gminy: pan Wiktor pochodzi z
Grzywny, a pani Anna z Zelgna-Bezdół. Lata młodzieńcze państwa
Chacińskich przypadły na okres II wojny światowej, podczas której pracowali
na wygnaniu w Niemczech. Po zawarciu związku małżeńskiego zamieszkali w
Grzywnie i przez kolejne lata, aż do emerytury prowadzili wielopokoleniowe
gospodarstwo rolne.

Pan Wiktor Chaciński przez okres prawie 34 lat pełnił społeczną
funkcję Sołtysa wsi Grzywna.
Państwo Chacińscy wspólnie wychowali trójkę dzieci, a jesień życia umila im
szóstka wnucząt i dwójka prawnucząt.

Przy tak dostojnym jubileuszu list gratulacyjny z bukietem kwiatów i
upominkiem od Wójta Gminy Jacka Czarneckiego przekazali Państwu
Chacińskim Kierownik Wiesław Bachan z podinspektor Krystyną Kadukowską
z Referatu SO UG w Chełmży.

Redakcja KURENDY dołącza życzenia kolejnych wspólnych lat w zdrowiu i
szczęściu rodzinnym.

K. Orłowska

Profilaktyka zdrowotna w 2010 r.
Gmina Chełmża w roku bieżącym planuje wziąć udział w

realizacji kolejnych regionalnych programów zdrowotnych, których
bezpośrednimi odbiorcami nasi mieszkańcy. Na ten cel w tegorocznym
budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 8.000zł.

Mieszkańcy będą mięli szanse i okazję skorzystania z następujących
programów profilaktycznych jak:

1. Regionalny Program Edukacyjny w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita
Grubego i Prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim wzorem lat
ubiegłych zamierza się przeprowadzenie prelekcji edukacyjnych dotyczących
profilaktyki raka jelita grubego i prostaty;

2. Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry
planowane jest przebadanie ok. 100 mieszkańców gminy, dowolnej płci i
wieku, którzy zauważyli u siebie niepokojące zmiany skórne;

3. Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc planuje się
przebadanie ok. 100 mieszkańców gminy powyżej 40 roku życia w kierunku
chorób płuc. Zamierzone są badania spirometryczne i RTG płuc, wykonane w
specjalnym autopulmoskanie.

Szczegółowe informacje w tym zakresie będą przekazywane na bieżąco
za pośrednictwem gminnej gazety KURENDA, strony internetowej

oraz w zwyczajowo przyjęty sposób, np. przez
Sołtysów.

Poza tym realizowany będzie również „Program badań przesiewowych
słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Polski
zachodniej”. Po uzgodnieniach z rodzicami przebadani zostaną uczniowie
klas pierwszych szkół podstawowych. Materiały edukacyjne oraz karty
zgłoszenia do udziału w badaniu zostaną przekazane rodzicom za
pośrednictwem szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci.
Bezpłatne badania planowane są na miesiąc marzec-czerwiec. Bezpośrednie
informacje będą udostępniane przez Dyrektorów Szkół. Do realizacji w 2010r.
planowany jest także program „ Zdrowe zęby dla dzieci klas VI.” W ramach
tego programu zostaną wykonane badania stomatologiczne oraz lakowanie
zębów. Zabiegi te przeprowadzi Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w
Zelgnie. O terminie realizacji podobnie poinformują Dyrektorzy Szkół. Na ten
cel Samorząd Gminy zarezerwował środki w wysokości 5.000zł.

Poza tym mieszkańcy gminy mogą korzystać z siłowni w Zelgnie i
prowadzonych tutaj zajęć sportowych i usprawniających. Zajęcia koordynuje
Ośrodek Zdrowia w Zelgnie, gdzie można uzyskać bliższe informacje tel. 056
675 98 84. Na ten cel Samorząd Gminy przeznaczy środki w wysokości
6.000zł.

Anna Feeser-Bering

www.gminachelmza.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
ogłasza nabór do projektu

pt. „ Zacznij od nowa - aktywne działanie”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży po raz trzeci będzie
realizował projekt pt. „Zacznij od nowa - aktywne działanie”. Projekt
będzie realizowany w okresie od 01.0. 2010 r. do 31.12. 2010 r.
W projekcie mogą wziąć udział:

W ramach projektu organizujemy:

ProgramAktywności Lokalnej

31.03.2010 r.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

Projekt jest realizowany w ramach priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
poddziałanie 7.2.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

mieszkańcy gminy Chełmża, którzy korzystają ze świadczeń pomocy
społecznej, nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej (15 64 l.),
znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej.

- kursy i szkolenia zawodowe,
- doradztwo zawodowe,
- trening kompetencji społecznych,
- poradnictwo specjalistyczne,
- badania profilaktyczne.

Zajęcia będą się odbywały w Urzędzie Gminy w Chełmży
Dodatkowo w roku 2010 realizowany będzie ProgramAktywności Lokalnej dla
mieszkańców Gminy.

będzie obejmował:
- „ szkołę rodzica”,
- poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne,
- zajęcia dla dzieci rodziców uczestniczących w projekcie.
Zgłoszenia osób chętnych przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Paderewskiego 14 w Chełmży do dnia

Czas zebrań wiejskich

Cykl wspomnianych corocznych
spotkań rozpoczęło zebranie wiejskie w Kończewicach, a zakończy zebranie
z mieszkańcami w Dziemionach.

Celem corocznych spotkań jest przedstawienie sprawozdań rzeczowo
finansowych przez sołtysów i rady sołeckie za miniony rok, omówienie przez
władze samorządowe zrealizowanych zadań w gminie w roku minionym oraz
przedstawienie zadań zaplanowanych w budżecie na rok bieżący. Poza tym
z ubiegłoroczną działalnością zapoznają obecnych miejscowe organizacje
społeczne. Do udziału w zebraniach zaproszeni zostali także funkcjonariusze
policji, przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej. Na dotychczas odbytych
zebraniach nie zbrakło także dyskusji mieszkańców na bieżące tematy.

W Gminie Chełmża z dniem 1 lutego br. rozpoczęły się
zebrania wiejskie, które odbędą się na terenie 28 sołectw w gminie.
Spotkania przedstawicieli władz samorządowych z mieszkańcami
zakończą się około połowy marca.

Mieszkańcy Głuchowa podczas zebrania wiejskiego.

K.O.
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Sprawy obywatelskie

Szanowni Czytelnicy !
Przekazujemy Wam już 150 numer gminnej gazety

KURENDA.
KURENDA już od 13 lat dociera co miesiąc do mieszkańców
poszczególnych sołectw w gminie. W ubiegłym roku nakład
gazety z dotychczasowego 1200 egz. zwiększono do 1500
egz. W bieżącym roku na druk Kurendy w budżecie
przeznaczono kwotę 20.000 zł. Drukarnia, która drukuje
Kurendę co roku wybierana jest na podstawie zapytania
cenowego.

Miesięcznik ten jest źródłem informacji o naszym
samorządzie lokalnym i jego mieszkańcach. Na łamach
wydanych dotychczas 150 numerów KURENDY zapisane
zostały ważne przedsięwzięcia, wydarzenia, inicjatywy
mieszkańców, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat,
a które dzisiaj przeszły już do historii.

Redakcja KURENDY dziękuje tym wszystkim,
którzy przyczyniają się do powstawania kolejnego jej numeru,
pomagają w jej dystrybucji na obszarze gminy, a przede
wszystkim od lat wiernym Czytelnikom, którzy Kurendę
czytają i przekonują o tym, że warto ją wydawać.Wszystkie
dotychczas wydane numery Kurendy dostępne są w UG
Chełmża.

Redakcja

Jak Czytelnicy oceniają Kurendę ?
R. Jarzynka Kuczwały:

P. Durda Dziemiony:

Anonimowa czytelniczka - Grzywna

J.Kowalski Bielczyny:

T.Misiołek Zelgno:

Kurendę czytają również mieszkańcy Miasta Chełmży…
Kurenda dostępna jest w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pulicznej w
Chełmży. Na temat Gazety Gminy Chełmża z Urszulą Meszyńską
Dyrektorem Powiatowej Biblioteki w Chełmży rozmawiała K.
Orłowska:

Odp.:

Odp.:

Odp.:

Odp.:

Odp.:

Cieszy się zainteresowaniem mieszkańców
Kuczwał, spełnia oczekiwania czytelników, zawsze można wyczytać
ciekawe informacje na temat gminy i jej mieszkańców.

Bardzo chętnie czytam Kurendę, to ciekawa gazeta
jak dla mieszkańców. Jednak systematycznie do mnie nie dociera, nie
zawsze jest dostępna. Na ogół któryś z sąsiadów mi ją przekazuje.

: Ciekawa gazeta, zawsze dostępna
w sklepie. Jest wiele informacji na temat wydarzeń, które już się wydarzyły i
to bardzo dobrze, ale ja bardzo lubię czytać o tym, co się w najbliższym
czasie wydarzy. Dlatego zwracam uwagę na zamieszczenie więcej takich
właśnie informacji w kolejnych numerach KURENDY.

Kurenda dostępna jest dla mieszkańców w sklepie,
bardzo szybko się rozchodzi. Chcemy ją czytać, bo ma dużo ciekawych
informacji.

Bardzo chętnie czytam Kurendę i cieszę się, że za
pośrednictwem pana Sołtysa co miesiąc do mnie dociera. Pan Sołtys
osobiście mi ją dostarcza.

KURENDA:

Oczywiście czytam.
KURENDA:

Jest grono czytelników, którzy systematycznie czytają Kurendę po
jej ukazaniu. Jeszcze większe zainteresowanie jest wśród studentów,
którzy piszą prace na temat małej ojczyzny.
KURENDA:

Tak. Biblioteka systematyczne od początku gromadzi i przechowuje
Kurendę . Każdy zainteresowany może skorzystać z poszczególnych
numerów.
KURENDA:

Uważam, że jest to bardzo dobry miesięcznik, który posiada dużo
informacji o działalności społeczno-kulturalnej Gminy Chełmża.
KURENDA:

Dziękuję i życzę następnych numerów jubileuszowych.

Czy jako mieszkanka Chełmży czyta Pani Gazetę Gminy
Chełmża KURENDĘ ?

Kurenda to Gazeta, które za pośrednictwem Biblioteki w
Chełmży trafia do mieszkańców miasta Chełmża. Jakie jest zainteresowanie
gazetą wśród czytelników biblioteki ?

Czy w bibliotece można skorzystać z kompletnego zbioru
KURENDY od nr 1 do aktualnego?

Jak Pani ocenia nasz gminny miesięcznik?

Dziękuję za rozmowę…

Patriotyzm jutra

P r o j e k t j e s t
n i e r o z e r w a l n i e z w i ą z a n y z
powstającym na terenie gminy
miejscem pamięci narodowej. W
konku rs ie „Pa t r i o t yzm ju t ra ”
startujemy po raz drugi. Może w tym
roku będziemy mięli więcej szczęścia,
co oznacza więcej środków na
kontynuację wcześniej podjętych
działań.
Na tegoroczną edycję programu
“Patriotyzm jutra” wpłynęły 604
wnioski z całej Polski. W wyniku oceny
formalnej odrzucone zostały 62
wnioski niespełniające kryteriów
formalnych. Pozostałe 542 wnioski, w
tym złożony wniosek przez Samorząd
Gminy, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Ostateczne wyniki konkursu
ogłoszone zostaną w drugiej połowie lutego.

W styczniu został złożony
wniosek do programu „Patriotyzm
ju t ra” , k tó rego ce lem jes t
k o n t y n u o w a n i e e d u k a c j i
patriotycznej wśród młodzieży i
d o r o s ł y c h .

E.Cz.

Szkolne Koło Caritas Gimnazjum w Głuchowie

Jest to

dzień wyjątkowy, ponieważ w sposób szczególny poświęcamy go tym,

którzy fizycznie i duchowo nie mogą w pełni korzystać z uroków życia oraz

oczekują naszej pomocy i wsparcia. Po raz drugi Szkolne Koło Caritas

Gimnazjum w Głuchowie brało udział w obchodach tego dnia.

Odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej w Browinie gdzie rozdane

zostały upominki przekazane przez Caritas Diecezji Toruńskiej wszystkim

pensjonariuszom. W tym roku wspierało nas SKC Gimnazjum w Turznie,

którego przedstawicielom i opiekunowi p. B. Belzyt bardzo dziękujemy.
Jesteśmy wdzięczni za ciepłe przyjęcie.

D. Marks

O

,

d 1993r Kościół katolicki na całym świecie obchodzi 11 lutego -
w święto Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorych.

Zima wciąż trzyma

Do tej pory na odśnieżanie dróg w gminie wydano 213 tys zł.

Fot. Ł.K.
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Maluchy na Wielkim Balu

Dzieci zabawiał zespół Gama z SP nr 3 w Chełmży, a w rolę Misia Uszatka
wcieliła się pani Jola Bilska - kierownik zespołu muzycznego. Były tańce,
zabawy, konkursy.
Dziękujemy zespołowi za wspaniałą zabawę.

Uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach
bawili się wspólnie na balu karnawałowym “Pluszowego Misia" . Na bal
przybyły również maluchy z przedszkola w Kończewicach i Nawrze .

M. Kaszyńska

Teatralna Biblioteka w Zelgnie

W czasie ferii Biblioteka Samorządowa w Zelgnie była
organizatorem zajęć dla dzieci. Miedzy innymi odbywały się zajęcia teatralne
podczas których wykonywaliśmy pacynki z drewnianych łyżek kuchennych.
Ten pomysł dzieciom spodobał się najbardziej. Wykonaliśmy także maski, a
najmłodsi kolorowali zimowe obrazki. Wyszukaliśmy również ciekawy
scenariusz przedstawienia i zrobiliśmy do niego scenografię. Podczas ferii
biblioteka oferowała także możliwość oglądania filmów i bajek w małym kinie.

J.Pawełczyk

Najcieplejsze święto
Dzień Babci i Dziadka należy już do tradycji Małego Przedszkola w
Chełmży, utworzonego przez Samorząd Gminy. Uroczystość 21. stycznia
poprzedziliśmy cyklem zajęć poświęconym babciom i dziadkom. Dzieci z
pomocą nauczycielek wykonały zaproszenia. Na spotkanie z udziałem
zaproszonych gości przygotowaliśmy program składający się z wierszy,
inscenizacji i piosenek. Upominkiem dla babć i dziadków były laurki i kwiaty
wykonane techniką origami. W czasie uroczystości, oprócz aktywnego
udziału dzieci, występowały także niektóre babcie. Prezentowały piosenki ze
swoich dziecięcych lat. Wspólny taniec przy muzyce ułatwił pokonanie bariery
wiekowej i stworzył prawdziwie rodzinną atmosferę.

Trwałą pamiątką tego spotkania będzie kronika przedszkolna, jak również fakt
przybliżania przedszkola do osób najbliższych dziecku.

G.K.

Wyśpiewali sobie nagrody
W dniu 13 stycznia 2010 roku w SP Sławkowo po raz szósty odbył się

Międzyszkolny Konkurs Kolęd zorganizowany i poprowadzony przez
katechetkę Anitę Dundelską. Jury w składzie: Jakub Marszałek – nauczyciel
muzyki w Szkole Muzycznej w Chełmży oraz ks. dr Stanisław Suwiński
przyznali nagrody w kategoriach:
1. soliści klasy I-III

miejsce I – Edyta Matecka SP Brąchnówko, Oliwia Osiak SP Grzywna,
Aneta Błażejczyk SP Sławkowo, Paulina Owczarczyk –
SP Kończewice
miejsce II – Maria Krzemień i Aleksandra Stenborowska -
SP Sławkowo
miejsce III – Oliwia Wiśniewska SP Kończewice

2. soliści klasy IV-VI
miejsce I – Natalia Majewska – SP Kończewice, Martyna Szymańska
SP Sławkowo
miejsce II – Roksana Urbańska – SP Grzywna, Natalia Matylska –
SP Sławkowo
miejsce III – Natalia Santorek – Szkoła w Turznie
oraz zespoły:
I miejsce – Zespół ze szkoły w Kończewicach i SP Sławkowo
II miejsce – SP Brąchnówko i szkoła z Turzna
III miejsce – Zespół z szkoły w Grzywnie. Wszystkim uczestnikom

serdecznie dziękujemy za udział w wspólnym kolędowaniu oraz dobrą
zabawę. Zapraszamy do SP Sławkowo za rok.

M. Griner-Pawłowska
Mamy zwycięzców!

W styczniu zostały ogłoszone wyniki konkursów przedmiotowych -
etap rejonowy, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Z SP
Sławkowo do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki
przeszła , która pokonała w etapie rejonowym
kilkudziesięciu konkurentów z szkół podstawowych województwa kujawsko-
pomorskiego. Do sukcesu doprowadziła ją i wspierała pani Hanna Masłowska
nauczyciel matematyki. Następne zmagania konkursowe czekają ją w lutym w
Bydgoszczy. Mamy nadzieję na wysokie miejsca, gratulujemy i czekamy z
niecierpliwością na pomyślne wyniki.

Martyna Szymańska z klasy VI

M. Griner-Pawłowska
Trzymajmy za nich kciuki

Oprócz reprezentantki Szkoły Podstawowej w Sławkowie, w najbliższych
dniach na szczeblu wojewódzkim olimpiad przedmiotowych naszą gminę
reprezentować będą również uczniowie szkół :
SP Zelgno - finał olimpiady matematycznej
SP Kończewice - finał olimpiady matematycznej i j.
polskiego
z gimnazjum w Głuchowie - finał olimpiady
historycznej. Ci wszyscy uczniowie będą walczyć o najlepsze miejsca w finale
wojewódzkim w wyżej wymienionych przedmiotach. Życzmy im sukcesu !

Damian Denderz ( kl. VI)
Daria Urbańska ( kl. VI)

Weronika Jankowska ( kl. III)

K.O.

Czytelnicy miesiąca styczeń 2010

Przedstawiamy czytelników miesiąc:
- Filia Biblioteki w Skąpem: Sara Michalska

Paulina Nikoniuk

- Filia Biblioteki w Głuchowie:
Filia Biblioteki w Grzywnie:
Biblioteka w Zelgnie:

Julia Orłowska
- Daria Grędzicka
-
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Stowarzyszenie „Wieś dla Wsi” ze Sławkowa
w 2009 r.

Pragniemy także lepiej działać, realizować zamiary i wytyczone cele. Ubiegły
rok dla stowarzyszenia ,, Wieś dla Wsi” obfitował w wiele działań na rzecz
środowiska lokalnego, zrealizowano trzy programy, podjęto kilka kroków w
stronę realizacji zadań statutowych.
Najważniejsze z nich to:
1. Wspólne zorganizowanie ze sławkowską szkołą konkursu ,, Wiersze
znane i nieznane” finansowanego przez Samorząd Gminy Chełmża.
2. Następnym krokiem działalności Stowarzyszenia była realizacja
programu ,, Ekologiczna przygoda z lasem” finansowanego przez Starostwo
Powiatowe z Torunia. W ramach współpracy z SP- Sławkowo
przeprowadzono cykliczne warsztaty dla mieszkańców okolicznych wsi na
temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W
zajęciach wzięli udział zarówno dorośli, młodzież i dzieci. Wykonując
powierzone zadanie przeprowadzono również konkursy ,, Z przyrodą za pan
brat” oraz ,, Zielnik”, gdzie kilkuosobowe zespoły młodzieży szkolnej z
Zelgna i Sławkowa zmagały się z zadaniami z zakresu ekologii i przyrody oraz
zbiórkę 200kg zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji. Pozytywnym
aspektem powyższych poczynań było włączenie się do akcji zarówno
okolicznych mieszkańców, uczniów szkoły, nauczycieli.
3. Kolejnym przedsięwzięciem , którego realizacji podjęło się
Stowarzyszenie było przeprowadzenie zajęć w okresie wykonywania

zadania z zakresu kultury pt. ,, Jak to dawniej bywało” finansowanego ze
środków Samorządu Gminy Chełmża. Realizację zadania rozpoczęto
wiosną, zakupiono nasiona, wysiano je w ogródku przyszkolnym.
Przeprowadzono prace pielęgnacyjne a najciekawsze wyhodowane okazy
wyeksponowano w czasie trwania dożynek gminnych na stoisku
stowarzyszenia w Brąchnówku, a także w świetlicy szkolnej. Beneficjenci
programu mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarnych
rękodzieła. W czasie zajęć podzielono się najciekawszymi przepisami,
zebrano je w formie małej książki kucharskiej. Warsztaty rękodzielnicze
zaowocowały wykonaniem koszyczków, kwiatów, malowaniem na drewnie,
wykorzystaniem haftu angielskiego. Także te prace zaprezentowano w
Brąchnówku. Osoby biorące udział w programie pojechały do Muzeum
Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego do Olsztynka, gdzie
uczestniczyły w lekcji muzealnej.

Powyższe propozycje spędzenia wolnego czasu spotkały się z
zainteresowaniem okolicznych mieszkańców w umiarkowanym stopniu, ich
uczestnictwo w programach było wynikiem wielu poczynań ze strony
członków organizacji i ciągłego zachęcenia, inspiracji do pracy i możliwości
nauki.

Każdy mijający rok podsumowujemy i analizujemy, aby
nadchodzący okres posłużył do refleksji i zastanowienia nad
osiągnięciami czy skutkami naszych dotychczasowych poczynań.

Program „ Uczeń na wsi” pomoc uczniom
niepełnosprawnym z Gminy Chełmża

Program realizowany jest w okresie od 01
września 2009 do 30 czerwca 2010 roku. Program skierowany jest do
uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych zamieszkujących naszą gminę. Celem programu „
Uczeń na wsi” jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia, poprawa
warunków kształcenia oraz umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających
na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej uczniów
niepełnosprawnych.

W bieżącym roku z programu „ Uczeń na wsi” skorzysta 25 osób z
naszej Gminy, a łączna kwota dofinansowania programu z PFRON wyniosła
47.722,38 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży po raz drugi
realizuje program „UCZEŃ NA WSI” pomoc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz
gminy miejsko-wiejskie”.

Zajęcia świetlicowe w Kuczwałach
W dniach 18 - 22.01.2010r.; 25 - 29.01.2010 r. w świetlicy

wiejskiej w Kuczwałach odbyły się zajęcia świetlicowe. Zajęcia zostały
dofinansowane przez Samorząd Gminy Chełmża - Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Radę Sołecką Sołectwa Kuczwały. Dzieci spędziły miło i
aktywnie okres ferii, biorąc udział w zabawach integracyjnych, zajęciach
plastycznych, sportowych i tanecznych.

Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach, składa podziękowania
za atrakcyjną i bezpieczną zabawę w trakcie trwania ferii zimowych.

Justyna Kozłowska

Kosmiczna sobota w kinie
Grupa 46 dzieci z Gminy Chełmża (Bielczyny,

Głuchowo, Zelgno, Dźwierzno, Skąpe i Grzywna) 6 lutego
wzięły udział w wyjeździe do kina Cinema City
zorganizowanym przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie
na film pt. PLANETA51.
Dziękuję

za pomoc przy odśnieżaniu autobusu, który 6
utknął w zaspie w Skąpem. Dzięki Państwa

pomocy wyjazd dzieci do kina chociaż opóźniony, był możliwy.

Panu Leszkowi Klicmanowi , Panu Bartoszowi
Witkowskiemu oraz Pani Małgorzacie Rogowskiej ze
Skąpego
grudnia

W kosmicznych nastrojach wróciliśmy do domów.
Justyna Błaszczyk
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O sporcie gminnym jeszcze w minionym roku…

Końcówka 2009 roku była intensywna i atrakcyjna w imprezy
sportowe.Aż trzy turnieje zamykały sportowy sezon w naszej gminie.

Grabowski Krzysztof/ Podgórski Leszek z Grzywny reprezentantów
Głuchowa Sadowski Zenon/ Wiśniewski Krzysztof.

zespoły z Pluskowęs Więzowski Łukasz /
Zapałowski Robert Szeląga
Bogusława i Mateusza

Sadowski/Wiśniewski (Głuchowo),
Więzowski/Zapałowski (Pluskowęsy), Grabowski/Podgórski (Grzywna)

Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej,

Burak Robert, Gajewski
Piotr, Licznerski Robert, Mądrzejewski Dawid, Napieralski Paweł,
Rentflejsz Dariusz.

Mateusz Rejewski z Pluskowęsy Marcin Święch z
Parowy Falęckiej

Abramuk
Mirosław, Bryska Krzysztof, Karwowski Andrzej, Orłowski Dariusz,
Orłowski Piotr, Nowicki Łukasz, Nowicki Waldemar, Sadowski Zenon.

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego to zawody stojące na wysokim poziomie.
W Gminie Chełmża nie brakuje utalentowanych zawodników, a poziom tej
dyscypliny ciągle rośnie między innymi dzięki Gminnej Lidze Tenisa
Stołowego, na której systematycznie można doskonalić swoje tenisowe
umiejętności.
Gospodarzem zawodów było Gimnazjum w Pluskowęsach. Do rywalizacji
stanęło 10 drużyn. Pierwszy etap drużynówki to faza grupowa, która miała na
celu wyłonić czterech półfinalistów. Pierwszy z półfinałów to pojedynek pary

i
Już po meczach

singlowych i dreblu rozstrzygnęło się, że w wielkim finale zagra duet z
Głuchowa. Więcej walki i zaciętości było w drugim z półfinałów. Był to
pojedynek derbowy, w którym

pokonali 3 do 2 rodzinną parę ojca z synem
.

Finałowy pojedynek to ponownie pewne i bezapelacyjne zwycięstwo drużyny z
Głuchowa w składzie Sadowski Zenon / Wiśniewski Krzysztof (na zdjęciu).
Trzy najlepsze pary, a więc:

otrzymały pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd
Gminy Chełmża.
Z kolei który tym razem odbył się w
głuchowskim gimnazjum. Udział w zawodach wzięło 5 drużyn.
Wszystkie zespoły zagrały w jednej grupie. Komplet zwycięstw i pewne
zwycięstwo w całym turnieju odnieśli zawodnicy z Grzywny. Ich bilans w
zawodach był imponujący: 4 wygrane mecze, 0 porażek, komplet 12 punktów
11 strzelonych bramek i tylko 3 stracone. Ze statystyk wynika, iż zespół
Grzywny pochwalić się może zarówno najlepszym atakiem, jak i obroną.
O takim wyniku decydowali następujący zawodnicy:

Pozostałe lokaty w Mistrzostwach Gminy Chełmża w Piłce Halowej zajęli:
2 miejsce Kończewice, 3 miejsce Pluskowęsy, 4 miejsce Parowa Falęcka i 5
miejsce Głuchowo. Indywidualne nagrody dla najlepszego strzelca otrzymał

i najlepszy bramkarz
.

Po tym turnieju bardzo ciekawie zrobiło się w klasyfikacji sołectw na
najbardziej usportowioną miejscowość w naszej gminie. O zwycięstwo na
koniec roku walczyli Głuchowo 25 punktów i Grzywna 24 punkty. Decydować o
końcowym triumfie miała zatem ostatnia impreza sportowa minionego roku
Miejsko-Gminny Turniej Piłki Ręcznej.
Zawody rozegrano na hali sportowej w Chełmży. Oprócz reprezentacji z
Głuchowa i Grzywny w turnieju wystąpiły jeszcze cztery drużyny z Chełmży.
Nas najbardziej interesował mecz z udziałem zespołów z naszej gminy, który
miał zdecydować o końcowej klasyfikacji na najlepsze sołectwo w Gminie
Chełmża. Jeszcze nigdy w historii nie było tak zaciętej i emocjonującej
rywalizacji w tej klasyfikacji. Grzywna wietrząc swoją szansę zdetronizowania
niepokonanego dotychczas Głuchowa, zaczęła bardzo bojowo i odważnie od
prowadzenia w meczu. Jednak Głuchowianie szybko odrobili straty wyszli na
prowadzenie i to oni po końcowym gwizdku sędziego cieszyli się ze
zwycięstwa w meczu i w całej klasyfikacji sołectw zdobywając tytuł najbardziej
usportowionej miejscowości w Gminie Chełmża.
Głuchowo całkiem nieźle spisało się w całym turnieju piłki siatkowej
dochodząc do finału i zajmując ostatecznie 2 miejsce. A sportowymi
bohaterami Głuchowa stali się reprezentujący drużynę piłki ręcznej:

M.Sadowski

SPORTOWY POCZĄTEK ROKU NA
SZKOLNYCH ARENACH

Już na początku
stycznia o tytuły najlepszych w popularnej „halówce” wybiegły rywalizować
drużyny gimnazjów w Pluskowęsach i Głuchowie. Mecz dziewcząt, co było do
przewidzenia, to gigantyczna ilość niewykorzystanych sytuacji
podbramkowych. Ostatecznie skuteczniejszy okazał się zespół z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Pluskowęsach i wygrał 1:0 czym zapewnił sobie tytuł
Mistrza Gminy. W zespole wystapiły : IZABELA DENDERZ, ALINA PIETRAS,
WERONIKASOWIECKA, PATRYCJASIKORKA, EWELINAUCISKA,

Po meczu pań na boisko wybiegli panowie. Mecz był szybki a zawodnicy
prezentowali dobre wyszkolenie techniczne. Swoimi umiejętnościami mogli
się też wykazać bramkarze. Po ostatnim gwizdku sędziego ze zwycięstwa 3:1
i tytułu Mistrza cieszył się zespół z Głuchowa.
Tytuł zdobyli : SUBSTYK ŁUKASZ, ANDRZEJEWSKI PATRYK, KUCHARSKI
TOMASZ, ADAMEK KRZYSZTOF, JASKULSKI SYLWESTER, PAWKIN
BARTOSZ, STOLKOWSKI DANIEL, ABRAMUK KAMIL, SUSMARSKI
MICHAŁ, KUFFEL KRYSTIAN, NOWACKI ŁUKASZ, BOBER PAWEŁ,
BANASZAK MAREK, RASMUSALEKSANDER,opiekun Marek Zając

Jeszcze uczniowie nie oswoili się z myślą, że ferie zimowe dobiegły końca a
terminarz przypominał o konieczności wyłonienia mistrzów gminy w piłce
siatkowej szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Drugiego lutego na boisku w Pluskowęsach rozpoczęła się rywalizacja
gimnazjalistów. Pierwszy mecz dziewczyn po niespełna godzinnej rywalizacji
zakończył się wygraną 3:0 dla Głuchowa. Ten rezultat sprawił, że AGATA
DERDA, NATALIA JARECKA, NATALIA KALINOWSKA, NATALIA
GRAŻAWSKA, NATALIA SIUDOWSKA, KLARA PALUCH, OLGA
BURCZANIAK, MARTA SZRAMOWSKA, MONIKA ROKICIŃSKA,
KAROLINA MASZKIEWICZ, PAULINA SZKODZIŃSKA, AGATA BULIŃSKA,
Opiekun Maria Bulińska zostały Mistrzyniami Gminy Chełmża. Jeszcze nie
opadły emocje po meczu dziewcząt a na placu pojawili się chłopcy. Giełda
przedmeczowa widziała faworyta w drużynie z Pluskowęs. Wynik pierwszego
seta częściowo potwierdzał prognozy. Po secie pierwszym rozegrano trzy
kolejne, które wygrali chłopcy z Głuchowa. Końcowy wynik 3:1 dla Głuchowa
można nazwać niespodziewanym aczkolwiek zasłużonym zwycięstwem.
Mistrzostwo zdobyli :
NOWACJI ŁUKASZ, SZULC MIKOŁAJ, SUBSTYK ŁUKASZ, KUCHARSKI
TOMASZ,
WOJCIECHOWSKI RADOSŁAW, ANDRZEJEWSKI PATRYK, GÓRAJ
PAWEŁ, STASIOROWSKI SZYMON, ABRAMUK KAMIL, Opiekun Marek
Zając.

Realizując kolejne pozycje z kalendarza imprez sportowych,
nadszedł czas na halową piłkę nożną oraz siatkówkę.
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Sport gminny i szkolny
Uwaga Czytelnicy Kurendy

Z okazji 150 numeru KURENDY Redakcja przygotowała dla wiernych
Czytelników, których uwadze nie umknął żaden z wydanych dotychczas
numerów, okazjonalne upominki.

Osoby, które pochwalą się kompletnym zbiorem 150 numerów
gazety Gminy Chełmża otrzymają upominki. Posiadaczy zbioru prosimy o
kontakt z Redakcją pod. nr tel. 056 675 60 76-78 do dnia 5 marca br.

„KIEDY WYDANY ZOSTAŁ PIERWSZY NUMER KURENDY ?”
Na pięciu pierwszych Czytelników, którzy zadzwonią do Redakcji w UG
Chełmża pod nr tel. 056 675 60 76 i odpowiedzą na powyższe pytanie,
czekają okazjonalne upominki.

Zachęcamy do udziału w konkursie !

KONKURS dla CZYTELNIKÓW KURENDY

I miejsce CYKLONU w Ogólnopolskim
Turnieju Osobistości i Mediów

Zespół Cyklonu zajął I miejsce w Turnieju Osobistości i
Mediów TORUŃ CUP 2010
W turnieju Sędziów i Osobistości Wystąpiło 14 zespołów, które rozegrały 26
spotkań. Złote medale zdobyły: ,Wydział Sędziowski z
Gdańska i Szwejk Toruń.

Podczas turnieju zasłużeni działacze, popularyzatorzy piłki nożnej
otrzymali brązowe odznaczenia PZPN, które wręczył Prezes Kuj-Pom. ZPN
Eugeniusz Nowak i Wiceprezes Ewaryst Schafer.
Odznaczenia otrzymali:
Leszek Koźbiał, Jan Kawałkowski, Mirosław Jackiewicz, a srebrną Jerzy
Gawarkiewicz.
W czasie uroczystej ceremonii poczet sztandarowy wprowadzili Katarzyna
Wierzbowska sędzia międzynarodowy, Marcin Mikołajewicz reprezentant
Polski w Futsalu i Szymon Marciniak - sędzia Ekstraklasy.

Cyklon Kończewice

Zbigniew Kleszcz (Prezes Cyklonu Kończewice),

Marek Zając

W tym samym czasie w Głuchowie rywalizowały wszystkie „podstawówki” w
mini piłce siatkowej.
Na dwóch boiskach jednocześnie rywalizowały zespoły ze wszystkich szkół w
kategorii dziewcząt i chłopców. Kilkugodzinna rywalizacja wyłoniła Mistrzów
Gminy Chełmża w mini piłce siatkowej. Wśród dziewcząt wygrał zespół ze
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie : KINGA
KOTKIEWICZ, MAGDALENA BULLER, NATALIA SŁUMSKA, NATALIA
TYSZKIEWICZ, EDYTA KRÓL, KAMILA MIESZCZAŃSKA, MARTYNA
SZYMAŃSKA, KAMILA TYSZKIEWICZ, MARTA SKOCZEK, NATALIA
KAMIŃSKAOpiekun Iwona Szymańska.
Najlepsza w grupie chłopców okazała się drużyna z Zelgna w składzie:

MIŁOSZ KŁUSEK, KAMIL BOROWICZ, RADOSŁAW OSMIAŁOWSKI,
ŁUKASZ GÓRSKI, MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI, KRYSTIAN ROMANOWSKI,
MARCIN FLOREK, KAMIL OSOWSKI, Opiekun Marcin Rosiński - której
przypadł tytuł Mistrza Gminy.

Z OSTATNIEJ CHWILI !
DZIEWCZYNY I CHŁOPCY Z GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE ZDOBYLI TYTUŁY
WICEMISTRZÓW POWIATU TORUŃSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ- GRATULACJE!!!
SP SŁAWKOWO DZIEWCZYNY MISTRZYNIAMI POWIATU W MINI PIŁCE
SIATKOWEJ, CHŁOPCY WICEMISTRZAMI.

W. RosińskiGALA SPORTU 2010”
Podsumowanie sportu gminnego i szkolnego za rok 2009 nastąpi

tradycyjnie podczas Gali Sportu z udziałem najlepszych sportowców i
drużyn w dniu 20.02.2010 r w sali sportowej Gimnazjum w Głuchowie.
Rozpoczęcie gali godz. 11.00.

1. Głuchowo 30pkt.
2. Grzywna 28pkt.
3. Kończewice 18pkt.

Spotkanie rozpocznie już IV Turniej „JESTEM SPRAWNY”, w którym
swoje siły zmierza drużyny sportowe ze szkół podstawowych. Pomysłodawcą
i organizatorem wspomnianego turnieju jest Szkolny Koordynator Sportu i
Dyrektor Gimnazjum w Głuchowie Wojciech Rosiński.

A końcowa sportowa klasyfikacja sołectw na zakończenie roku 2009
przedstawia się następująco:

4. Pluskowęsy 14pkt.
5. Dźwierzno 13pkt.
6. Zelgno 13pkt.
7. Dziemiony 10pkt.
8. Nawra 4pkt.
9. Bocień 4pkt.
10. Nowa Chełmża 3pkt
11. Sławkowo, Zalesie 2pkt.
12. Parowa Falęcka 2pkt.
13. Kuczwały, Mirakowo 1pkt.

Wszelkie informacje dotyczące sportu w Gminie Chełmża można uzyskać
u Gminnego Organizatora Sportu Marcina Sadowskiego pod numerem
telefonu 605139796.

Marcin Sadowski

Serwis informacyjny

USTAWA
z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Właściciel nieruchomości, który nie wywiązuje się z obowiązku
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w
zakresie określonym w regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Chełmża, może zostać ukarany mandatem karnym
w wysokości do 500 zł.

Rozdział 3
Obowiązki właścicieli nieruchomości

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie

czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia

odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym i porządkowym oraz przyłączenie do istniejącej

kanalizacji sanitarnej,
2) gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów

komunalnych w urządzeniach, o których mowa w pkt 1,
3) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
4) oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych

zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
2. Wykonywanie obowiązków określonych w ust. 1 na terenie budowy

należy do kierownika budowy.
3. Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz

usuwanie odpadów komunalnych, błota i innych zanieczyszczeń na tych

terenach należy do obowiązków jednostek użytkujących tereny służące

komunikacji publicznej.
4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach nie

wymienionych w ust. 1-3 należą w odniesieniu do dróg publicznych - do

zarządu drogi, a w odniesieniu do pozostałych terenów - do gminy.
Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, przy wykonywaniu obowiązku

określonego w art. 5 ust.
1. pkt 3, zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług

wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub

podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie usług usuwania

odpadów komunalnych przez okazanie umowy i dowodów płacenia za

usługi lub okazanie, na żądanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów

komunalnych.
2. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, górne stawki opłat

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie

usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez

gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie, o

którym mowa w art. 7.
3. W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują

korzystania z usług gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów

posiadających zezwolenie, o którym mowa w art. 7, obowiązek usuwania i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje gmina, pobierając

od tych właścicieli nieruchomości opłaty.
4. Stawki opłat, o których mowa w ust. 3, ustala rada gminy.
5. Szczegółowe zasady rozliczania świadczonych usług usuwania i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 i 3,

ustala rada gminy.
Rozdział 5

Przepisy karne
Art. 10. 1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez

wymaganego zezwolenia
- podlega karze aresztu lub karze grzywny.
2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1
- podlega karze grzywny.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się

według przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Drużyna “Cyklon-Kończewice”
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Nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości
Gminy Chełmża przeznaczone do sprzedaży w 2010 roku
Lp Opis nieruchomości Planowany

termin
ogłoszenia
przetargu

1. Browina – 10 działek o powierzchni ca 0, 0600 ha - przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
sprzedaż wtrybie przetargowym

I/II kw. 2010 r.

2. Zajączkowo – działka nr 14 o powierzchni 0, 1991 ha - przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
sprzedaż w trybie przetargowym

I/II kw. 2010 r.

3. Skąpe - działka nr 187/2 o powierzchni 0, 2540 ha - przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniową – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
sprzedaż w trybie przetargowym

I/II kw. 2010 r.

4. Bielczyny - działka nr 97/21 o powierzchni 0,1402 ha - przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
sprzedaż w trybie przetargowym

I/II kw. 2010 r.

5. Brąchnówko - działka nr 43/14 o powierzchni 0,1367 ha - przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
sprzedaż w trybie przetargowym

I/II kw. 2010 r.

6. Grzegorz – działki nr, nr: 64/3 o powierzchni 0, 1712 ha,
64/4 o powierzchni 0, 9988 ha,
łącznie - 1, 1700 ha

przeznaczone pod usługi dla rolnictwa - decyzją o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
sprzedaż w trybie przetargowym

IV kw. 2010 r.

7. Dziemiony- działka nr 112/1 o powierzchni 0, 4685 ha - przeznaczona pod usługi dla
rolnictwa - decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
sprzedaż w trybie przetargowym

II/III kw.2010 r.

8. Zelgno - działka 76/4 o powierzchni 0,2555 ha - zabudowana budynkami
gospodarczymi o łącznej powierzchni 216 m

2
przeznaczona pod zabudowę usługowo –

handlową zmożliwością zamieszkania, dopuszczając nieuciążliwą działalność
gospodarczą, zieleń urządzoną, parking
sprzedaż w trybie przetargowym

I/II kw. 2010 r.

9. Głuchowo – 2 lub 3 działki o powierzchni 0,1200 ha przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
sprzedaż wtrybie przetargowym

III/IV kw. 2010 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Śliwińska,
Tel. 056 675 60 76-78 wew. 43

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

Jarmarku Wielkanocnym
w sobotę 27 marca

zaprasza
do udziału w ,

który odbędzie się w Przysieku

Godz. 10-15.

W programie Jarmarku Wielkanocnego:
Kiermasze

Konkursy

Pokazy i warsztaty

Wystawa

Występy zespołów ludowych

Wyjazd na powyższy jarmark zorganizowany zostanie przez
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego KPODR.

- żywnościowe produkty tradycyjne
- wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego
- produkty rolnictwa ekologicznego
- miody i produkty pszczelarskie
- nasiona, rośliny ozdobne i szkółkarskie

- Wojewódzki Konkurs Pisanek Wielkanocnych
- "Wielkanocny Przysmak Regionalny”

- nakrywanie stołu wielkanocnego zgodnie z regionalną tradycją
- wykonywanie tradycyjnych ozdób świątecznych
- przyrządzanie potraw wielkanocnych
- pokazy kosmetyczne
- pielęgnacja sadu tradycyjnego

pokonkursowa
pisanek wielkanocnych

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA

RAFAŁ BOBER
W ZELGNIE
tel. 696 617 824

W ofercie:
SKŁAD OPAŁU
- kostka, orzech, groszek
- miał, flato - koncentrat
- brykiet
- węgiel brunatny
-eko-groszek

NAWOZY SZTUCZNE
- azotowe, saletra, canvil, mocznik

NPK
- polifoski, lubofoski, amofoski i inne.

SKLEP WIELOBRANŻOWY
art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, art. szkolne,
zabawki, art. drogeryjne, upominki, art. metalowe, art. elektryczne,
art. budowlane, cement, wapno, piach oraz wiele innych ciekawych
artykułów.

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY !

Zapraszamy do udziału w Kurpiowskiej Niedzieli Palmowej !
W niedzielę palmową miejscowość Łyse na Kurpiach staje

się jedną z najbarwniejszych w kraju.
W programie:

- procesja z palmami
- uroczysta msza św.

- kiermasz sztuki ludowej (możliwość zakupu tradycyjnej
regionalnej palmy wielkanocnej)

- kiermasz wydawnictw regionalnych
- wystawa palm wielkanocnych

- występy zespołów folklorystycznych
- kuchnia regionalna

Na terenie Puszczy Zielonej palma wielkanocna posiada
swój charakterystyczny, niepowtarzalny wyraz. Cechują ją

zarówno rozmiary (od 1 do 4 m wysokości), sposób
wykonania (oplatanie roślinnością leśnego kija), jak też
bogata dekoracja bibułkowymi kwiatami i wstążkami.

Wyjazd odbędzie się autokarem z
Chełmży. Koszt przejazdu wynosi 20 zł. Zapisy i wpłaty
przyjmuje Katarzyna Orłowska UG Chełmża , pok. nr 16.

Organizator: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
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