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KATYŃ - 1940
...”

,,ZBRODNIA KATYŃSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW''
1982r.

Major Adam Solski prowadził w obozie w Kozielsku
pamiętnik. Ostatnia notatka pochodzi z 9 kwietnia 1940 r.: "Piąta rano. Od
świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w
celkach. Przywieziono gdzieś do lasu; coś w rodzaju letniska. Tu
szczegółowa rewizja. Zabrano zegarek, na którym była godzina 6:30".
Trzy lata później ciało majora odkopała międzynarodowa komisja
powołana przez Niemcy hitlerowskie po odkryciu masowych mogił w lasku
katyńskim. Zginął od strzału z pistoletu w tył głowy”

specjalnych obozach

.

Groby polskich oficerów w Katyniu odkryli latem 1942 roku polscy
robotnicy przymusowi, którzy dowiedzieli się o tym od miejscowej
ludności. We wskazanym miejscu wykopali zwłoki ubrane w polski
mundur.

Wiosną 1940 roku NKWD dokonało mordu na prawie 22
tys. obywateli polskich jeńcach wojennych osadzonych w

jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w
więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej Polskiej.

Niemcy początkowo się tym nie zainteresowali, ale po klęsce pod
Stalingradem postanowili wykorzystać odkrycie grobów do skłócenia
aliantów. 13 kwietnia 1943 roku niemieckie radio poinformowało, że jedno
sprzymierzone państwo wymordowało niemal połowę korpusu
oficerskiego innego sprzymierzeńca. Moskwa zareagowała dwa dni
później, oskarżając Niemców o zbrodnię i prowokację. Rząd RP w
Londynie zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w
Genewie z prośbą o zbadanie tej sprawy. O to samo poprosili Niemcy, co
Stalinowi dało pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską
pod absurdalnym zarzutem, że rząd w Londynie współpracuje z
hitlerowcami.

na podst.

KATYŃ - 2010
premierzy Polski Donald Tusk i Rosji Władimir

Putin wmurowali w Katyniu kamień węgielny pod Świątynię Zmartwychwstania
Chrystusa, mającą upamiętnić rosyjskie ofiary stalinowskich represji
spoczywające w ziemi katyńskiej. Cerkiew stanie przy wjeździe na teren
zespołu cmentarnego, którego częścią jest również Polski Cmentarz Wojenny
w Katyniu.

zaplanowano w Katyniu polskie obchody 70
rocznicy zbrodni katyńskiej. W uroczystościach miał wziąć udział Prezydent
RP Lech Kaczyński. Na uroczystości nie dotarł….. Zginął nieopodal miejsca
kaźni katyńskiej w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Oprócz Prezydenta
w katastrofie zginęli towarzysząca mu małżonka Maria, ostatni prezydent RP
na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i liczni przedstawiciele polskich elit
politycznych i społecznych.
Na pokładzie było 96 osób. Nikt nie przeżył katastrofy. Polska pogrążyła się w
żałobie. Ten dzień zapisał kolejną bolesną kartę w dziejach naszej Ojczyzny, a
tragedia w Katyniu sprzed 70 lat nabrała nowego wymiaru: Katyń pochłonął
kolejne ofiary. Nie ma osoby, która nie zadawałaby sobie pytania: dlaczego to
tragiczne wydarzenie dla naszego narodu miało miejsce w dniu, kiedy
mięliśmy wspólnie przeżywać doniosłe jubileuszowe wydarzenia w Katyniu ?

7 kwietnia 2010 r.

10 kwietnia 2010 r.

W obliczu tragicznej katastrofy lotniczej,
w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z Małżonką

i osobami towarzyszącymi łączymy się w bólu
i żałobie z wszystkimi Polakami.

To wielka strata dla naszej Ojczyzny.
Ogromny smutek, żal i rozpacz objęły Mieszkańców Gminy,

kiedy dzień 10 kwietnia 2010 r zapisał kolejną, bolesną kartę w
dziejach naszego narodu.

Oddajemy cześć i hołd zmarłym oraz składamy wyrazy ubolewania
rodzinom i bliskim zmarłych.

ODDALI HOŁD OFIAROM

Młodzież szkolna z SP Kończewice wpisuje się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w chełmżyńskiej bibliotece.
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Odbyły się zebrania wiejskie

W zebraniach brali udział także
radni, przedstawiciele Policji oraz Gminnej Spółki Wodnej. Zebrania były
podsumowaniem działalności poszczególnych sołectw w 2009 roku.
Sprawozdania składali zarówno Sołtysi, jak również przedstawiciele
działających miejscowych organizacji KGW, OSP, stowarzyszeń itp.
Prezentując działalność Gminy Chełmża w roku 2009 wyświetlano film
ukazujący nie tylko suche dane statystyczne, ale także omawiający
wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu minionego roku w Gminie. O
niektórych z nich część uczestników zebrań zapewne dowiedziała się z filmu.
Przedstawiano także założenia budżetu gminnego na 2010 rok.

Nie brakowało dyskusji na nurtujące mieszkańców bieżące tematy.
Na wszystkich zebraniach były poruszane problemy związane z drogami. W
pierwszej części zebrań dotyczyło to głównie odśnieżania. Uczestnicy zebrań
postulowali także o remonty wielu odcinków dróg gminnych. Duże
zainteresowanie wzbudziły sprawy Gminnej Spółki Wodnej.

W miejscowościach przyległych do budowanej autostrady A-1
poruszano tematy wynikające z nowej sytuacji dla mieszkańców.
Najtrudniejsza sytuacja dotyczy Szerokopasu, gdzie wyłączono z użytkowania
najbardziej uczęszczaną drogę, która znalazła się w obszarze budowanej
autostrady.
Na zebraniach poruszano także sprawy nieporządku, odbioru śmieci,
melioracji, oświetlenia, bezpieczeństwa na drogach, remontów i wyposażenia
świetlic.

Mieszkańcy pozytywnie przyjęli wiadomości o
zwiększonych od 2010 roku środkach w ramach funduszy sołeckich. W każdej
wsi jest sporo do zrobienia, a fundusze sołeckie w obecnej wysokości wydatnie
się do tego przysłużą.
Wnioskami i postulatami mieszkańców zajęli się obecnie pracownicy Urzędu
Gminy i w miarę możliwości budżetu gminnego będą one wybierane do
realizacji.

Od Kończewic, 1 lutego, po Dziemiony - 12 marca - poprzez
pozostałe 26 sołectw Gminy Chełmża odbyły się zebrania wiejskie z
udziałem przedstawicieli władz gminnych.

znacznie

Studium bez uchybień

Wojewoda Kujawsko - Pomorski nie stwierdził uchybień w
procedurze prac planistycznych przeprowadzonych w trakcie
o p r a c o w a n i a S t u d i u m u w a r u n k o w a ń i k i e r u n k ó w
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża. Studium
uchwałą Rady Gminy Chełmża uchwalone zostało dokładnie 30
października 2009 r. Oceny zgodności uchwały wraz z dokumentacją
prac planistycznych z przepisami prawnymi Urząd Wojewódzki dokonał
stosownie do Wniosku Wójta Gminy.
W związku z opinią Wojewody, opracowany projekt Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chełmża jest zgodny z polityką przestrzenną Gminy Chełmża określoną
w Strategii Rozwoju Gminy Chełmża. W trakcie opracowania projektu
studium spełnione zostały wymogi stawiane przepisami ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

Studium wyznacza na najbliższe lata politykę przestrzenną
gminy Chełmża, w tym lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego. Stanowi akt obligatoryjny i merytoryczną podstawę dla
sporządzania i uchwalania planów miejscowych.
Opinia Wojewody pozytywnie oceniła przeprowadzone wszystkie
czynności proceduralne związane z przystąpieniem do prac nad
studium, które wykonane zostały zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Wcześniej, projekt studium był
dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu.

W trakcie każdego wyłożenia odbyła się dyskusja publiczna
nad przyjętymi rozwiązaniami projektu studium. Obok spraw
indywidualnych działek, najczęściej pojawiającym się tematem podczas
obydwu dyskusji publicznych był przebieg projektowanej obwodnicy
miasta Chełmża przez teren gminy Chełmża oraz przeznaczenie
terenówAgencji Nieruchomości Rolnej na cele nierolnicze.

K.O.

Informacja o rozstrzygniętych postępowaniach
przetargowych

1) W dniu 17.03.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na

. W postępowaniu wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma BOGMAR Sp. z o.o. z Ostromecka za cenę brutto oferty
69.850,00zł.
2) W dniu 09.04.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na

. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę
złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD S.J. z
Chełmży
3) W dniu 09.04.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na

. W postępowaniu wpłynęło 18 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: ENERGY PARTNER z
siedzibą w Świebodzinie oraz Eko Ciepło Group z siedzibą w Przylepie,

278.678,38 zł brutto.
4) W dniu 22.03.2010r. upłynął termin składani ofert w przetargu na

.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych
ofert.
5) W dniu 06.04.2010r. upłynął termin składani ofert w przetargu na

. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. W chwili obecnej
trwa weryfikacja złożonych ofert.
6) W dniu 09.04.2010r. upłynął termin składani ofert w przetargu na

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. W chwili
obecnej trwa weryfikacja złożonych ofert.

1) W dniu 29.03.2010 r. został ogłoszony przetarg na
Termin składania ofert

zaplanowano na dzień 22.04.2010r.
2) W dniu 29.03.10 r. został ogłoszony przetarg na

Termin składania ofert zaplanowano na dzień 15.04.2010r.
3) W dniu 07.04.10 r. został ogłoszony przetarg na

. Termin składania ofert
zaplanowano na dzień 23.04.2010r.

„Wykonanie
chodników w miejscowościach Głuchowo-Windak, Kuczwały, Dziemiony
Gm. Chełmża”

„Wykonanie
chodników w miejscowościach Sławkowo, Kiełbasin, Dźwierzno oraz
ścieżki pieszo rowerowej łączącej miejscowości Chełmża Kończewice
gm. Chełmża”

za cenę brutto oferty 143.665,05 zł.
„Budowę instalacji

solarnych i pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i w Gimnazjum w
Pluskowęsach oraz samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w
Zegnie”

za cenę
brutto oferty

„Przebudowę systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Szkole
Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej”

„Budowę
drogi gminnej nr 100525 c w Brąchnówku wraz z finansowaniem przez
wykup wierzytelności”

„Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zelgnie - I etap wraz z finansowaniem
przez wykup wierzytelności”.

„Przebudowę drogi
gminnej nr 100574 C Witkowo-Pluskowęsy”.

„Budowę świetlicy wiejskiej
w Dźwierznie.”

„Budowę boiska przy
Szkole Podstawowej w Kończewicach - etap I”

7) W dniu 07.04.10 r. został ogłoszony przetarg na

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyło
Toruńskie Centrum Caritas.

„Przygotowanie i
dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży
szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy
Chełmża”.

Informacja o wszczętych postępowaniach

Anna Feeser- Bering

Małe projekty

Do Gminy Chełmża aż na pięć tzw. Małych projektów trafi
dofinansowanie w kwocie prawie 100 tys. zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”. Obszar Gminy Chełmża objęty jest
Lokalną Strategią Rozwoju, którą wdraża Lokalna Grupa Działania
Ziemia Gotyku. Dofinansowanie do każdego z projektów wyniesie prawie
25 tys. zł. To już kolejne środki UE w tym roku, jakie trafią na obszar gminy
i pozwolą zrobić wiele ciekawych przedsięwzięć na rzecz rozwoju
miejscowości i społeczności lokalnej.

Trzy ze wspomnianych projektów obejmą remonty świetlic
wiejskich w miejscowościach Zelgno, Skąpe i Zajączkowo. W Zelgnie
przy budynku pastorówki między innymi wymieniona zostanie stolarka
okienna i drzwi, wykonane będą tynki i odtworzone detale
architektoniczne oraz odnowiona zostanie elewacja budynku.

W Zajączkowie świetlica zyska na ociepleniu ścian, naprawiony
zostanie dach budynku świetlicy. Poza tym wykonana będzie nowa
kolorystyka ścian budynku , a wokół utwardzone zostaną istniejące
parking i ciągi piesze. Przed świetlicą stanie klomb i oświetlenie wejścia
na posesję. Natomiast przy świetlicy w Skąpem wymieniona będzie
konstrukcja i pokrycie dachu. Z kolei projekt, który zrealizowany zostanie
w Grzegorzu obejmie zagospodarowanie pod kątem rekreacji i
wypoczynku istniejącego parku podworskiego.

Wnioskodawcą piątego
p r o j e k t u z G m i n y
Chełmża było Centrum
Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża. CIK
p r z y u d z i a l e
w s p o m n i a n y c h
ś r o d k ó w
d o f i n a n s o w a n i a
zamierza zorganizować
tegoroczne dożynki
g m i n n e , k t ó r e
zaplanowane są w
m i e j s c o w o ś c i
Głuchowo na dzień
4 września br.

K.O.

Projekt elewacji świetlicy w Zajączkowie
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Pomoc dla mieszkańca naszej Gminy…
W dniu 04.03.2010 roku młody mieszkaniec naszej gminy uległ

tragicznemu w skutkach wpadkowi, w wyniku którego stracił prawą górną
kończynę. Pan Tomasz Nadstawny zamieszkuje w Kuczwałach, jest
jedynym żywicielem trzy osobowej rodziny. W chwili obecnej zbierane są
fundusze na protezę ręki. Osoby chcące pomóc i którym los Pana Tomasza
nie jest obojętny proszeni są o pomoc w postaci wpłat na specjalnie
utworzone na cen cel konto:
BS Brodnica o/Chełmża 10 9484 1017 2600 0227 1936 0001

O biogazowniach rolniczych

Do 2020 roku w Polsce ma powstać ponad 2000 biogazowni
rolniczych - śrdnio jedna w każdej gminie. Taki jest program rządowy.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przygotowuje właśnie
program wsparcia dla rolniczych biogazowni, które pracują w oparciu o
odpady spożywcze i rolne: obornik, gnojowicę.
Na dotacje zaplanowano 400 mln zł, ale inwestorzy będą mogli również liczyć
na specjalne pożyczki. Jednak będą się mogli o nie starać tylko
przedsiębiorcy, którzy zaplanują inwestycje za ponad 10 mln zł, czyli duże.
Tylko takie mogą być w Polsce opłacalne, bo u nas za wyprodukowaną w ten
sposób energię zakłady dostają dużo niższe ceny niż w innych krajach.
Na razie w Polsce działa tylko kilka biogazowni podczas, gdy inne kraje,
choćby nasi zachodni i południowi sąsiedzi, są daleko bardziej
zaawansowane w budowie takich obiektów. Tamtejsi rolnicy i inwestorzy
szybciej wyczuli korzyści z zagospodarowania rolniczych odpadów.
Gnojowice, obornik, różnego rodzaju zielonki, odpady z pól i gospodarstwa -
wszystko to można przerobić na pieniądze. Jednak, aby w jakimś miejscu
mógł powstać zakład, który z tych odnawialnych źródeł wytworzy energię
elektryczną i cieplną, muszą być spełnione określone warunki.
Po pierwsze - dostawy surowców muszą być stałe ilościowo i pewne przez
wiele lat. Po drugie - musi być zapewniona możliwość zagospodarowania
wytworzonego biogazu przez sieć biogazową lub elektryczną. Niestety,
potencjalni inwestorzy nie zawsze mogą liczyć ani na jedno, ani na drugie. A
nowe prawo energetyczne stawia przed nimi jeszcze inne bariery.
Zanim rozpocznie się prace nad projektem trzeba przedstawić w
odpowiednich urzędach plan zagospodarowania przestrzennego gminy i
opinię ochrony środowiska. Zdobycie tych dokumentów nie zawsze jest
proste. Często trudno jest również namówić do współpracy rolników, którzy
boją się nowego.
Biogazownie mogą przynieść korzyści rolnikom, środowisku, firmom
produkującym energię elektryczną i cieplną oraz jej odbiorcom. Ale
powodzenie tych inwestycji zależy od wzajemnej uczciwości wszystkich
stron. Polscy rolnicy jeszcze niewiele wiedzą o tym, jakie korzyści mogliby
czerpać ze sprzedaży swoich surowców.

Na podstawie WWW.ppr.pl

Opłaty przez elektroniczne okienko

Opłata podatku rolnego, leśnego, od środków transportu lub
sprawdzenie swojego konta podatkowego - takie możliwości stwarza projekt
internetowy przygotowany przez Urząd Gminy w Chełmży. Tytuł projektu brzmi

. Poza tym na terenie Urzędu do dyspozycji petentów ma być
udostępniony komputer z możliwością dostępu do Biuletynu Informacji
Publicznej oraz z dostępem do platformy e- podatków. Jest szansa na to, że
przedsięwzięcie to może zostać dofinansowane ze środków

. W tym celu Gmina Chełmża złożyła
wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowana kwota dofinansowania to

, a łączny koszt realizacji projektu ma kosztować

„ Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego
okienka”

Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

157 471 zł 212 402 zł.
K.O.

K O M U N I K A T

Szczególnie niekorzystny jest przerzut pożarów na torfowiska, które w wyniku
pożarów mogą ulec całkowitemu unicestwieniu, ponieważ tląc się pod
powierzchnią są bardzo trudne do ugaszenia, stanowią też zagrożenie dla
przebywających na nich ludzi i zwierząt.

Wśród społeczeństwa nadal panuje przekonanie, że wypalanie
traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i
użyźniania. Tymczasem pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej
powoduje przyspieszenie jej erozji i wyjaławianie. W płomieniach
giną nie tylko suche trawy, ale cały system korzeniowy, flora oraz bakterie i
grzyby zniszczeniu ulega całe bogactwo przyrody.

Ponadto obowiązujące przepisy w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków i terenów stanowią, że wypalanie pozostałości
roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań,
lasów w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez
zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania jest niedopuszczalne.
Niebezpieczne jest wypalanie w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych
dla poruszających się pojazdów. Ulatniające się kłęby dymu ograniczają
widoczność i stwarzają zagrożenie dla poruszających się pojazdów.

W okresie wiosennym wypalanie traw na łąkach, przydrożnych
rowach, skarpach, nieużytkach, poboczach kolejowych powoduje
niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi,
zagrożeniem przemieszczania się ognia na zabudowania oraz tereny
leśne.

Za wypalanie traw grożą konsekwencje karne: areszt, grzywna
wynikające z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody ( tekst jednolity Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami).

Kodeks wykroczeń art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. ( tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zmianami ) stanowi, że „
kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko
przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów(…) podlega
karze aresztu, grzywny albo karze nagany”

KOMENDANT GMINNY
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

WIESŁAW BACHAN

Wójtowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
spotkali się w Gminie Chełmża

Gmina Chełmża była gospodarzem posiedzenia Konwentu
Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się tuż przed
świętami wielkanocnymi 30 marca br. w SP w Sławkowie. Udział w
Konwencie wzięło prawie 60 osób, w tym również przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Konwentu Tadeusz
Wiewiórski- Wójt Gminy Wielgie. Gospodarz spotkania Wójt Jacek Czarnecki
na wstępie zapoznał wszystkich obecnych z Gminą Chełmża prezentując jej
walory, mieszkańców, ważniejsze inwestycje, wydarzenia, plany i zamierzenia
na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Jednym z główniejszych tematów było przyjęcie przez Konwent
kryterium regionalnego dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej” i kryterium dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. Przyjęte
przez Konwent kryteria to nic innego jak maksymalne wartości kwot, które
będą mogły być wnioskowane o dofinansowanie w wymienionych działaniach.
W obecnych naborach dla pierwszego działania wnioskowana kwota
dofinansowania nie przekracza 1 300 000,00 zł dla obszaru jednej gminy, dla
wszystkich zakresów działania łącznie. Tą decyzję Konwentu Wójt Jacek
Czarnecki podsumował jako niekorzystną dla gminy. Natomiast dla działania
„Odnowa i rozwój wsi”, za maksymalną wnioskowaną o dofinansowanie kwotę
przyjęto 400 tys. zł.
Poza tym Wójtowie dyskutowali również o problemach wynikających z

funkcjonowania oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego.
Przegłosowane większością głosów stanowisko Konwentu dotyczyło skutków
finansowych ponoszonych przez samorządy gmin w związku z obowiązkiem
zapewnienia nauczycielom osiągania na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego co najmniej średnich wynagrodzeń określonych w ustawie Karta
Nauczyciela. W przypadku nie osiągnięcia średnich wynagrodzeń powstaje,
niedopłata, która dzielona jest pomiędzy nauczycieli i wypłacana w postaci
jednorazowego dodatku uzupełniającego. W 2009 roku w Gminie Chełmża
nauczyciele z dwóch grup awansu zawodowego (spośród czterech) nie
osiągnęli średnich wynagrodzeń. W związku z tym spowodowało to
konieczność wypłaty z samorządowej kasy jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli dyplomowanych na
łączną kwotę 23.900,40 zł.

Dlatego Wójtowie dostrzegają pilną potrzebę podjęcia działań
legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów regulujących kwestie
wypłaty wspomnianego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla
nauczycieli.
W dalszej części obrad obecny Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego przedstawił Wójtom
informację dotycząca realizacji konkursów na place zabaw i miejsca rekreacji.
Prawie czterogodzinne obrady Konwentu zakończyły wspólny ceremoniał
podzielenia się jajkiem wielkanocnym i życzenia świąteczne.

K.O.
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Samorządowy serwis informacyjny

Z posiedzenia Rady Społecznej SPOZ w Zelgnie

W dniu 30 marca odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w
Zelgnie.
Na spotkaniu Rada Społeczna przede wszystkim skupiła się na
działalności finansowej Ośrodka. Kierownik przedstawił plan finansowy
na 2010, który został zaopiniowany przez Radę stosowną uchwałą.

By móc zatwierdzić plan działania na rok przyszły należało dokonać
rozliczenia roku ubiegłego, którego podstawą było sprawozdanie finansowe za
2009rok. Mimo dokonanego w Ośrodku remontu, rok ubiegły udało się
zamknąć dodatnim wynikiem finansowym czyli krótko mówiąc zyskiem.

Na spotkaniu Kierownik Ośrodka przedłożył informację o
zrealizowanych w roku ubiegłym programach profilaktycznych. Także w tym
roku kontynuowana jest profilaktyka zdrowotna w zakresie zajęć sportowych w
siłowni w Zelgnie oraz badań stomatologicznych przeprowadzanych wśród
uczniów klas VI szkół podstawowych naszej Gminy. Na te przedsięwzięcia
środki finansowe zabezpiecza budżet Gminy Chełmża. Natomiast z funduszy
NFZ prowadzona będzie profilaktyka chorób układu krążenia, prewencja
chorób płuc. Ośrodek oferuje także badania wzroku i słuchu.
Do działalności Ośrodka nie wniesiono żadnych uwag i skarg.

Na spotkaniu członkowie Rady Społecznej podejmując właściwą
uchwałę zatwierdzili także regulamin porządkowy Ośrodka . Uchwalono
Statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. Zmiany
organizacyjno-prawne wprowadzone do statutu spowodowały wymogi NFZ w
zakresie wyodrębnienia z gabinetu rehabilitacji komórki organizacyjne:
fizykoterapii, kinezyterapii i masażu leczniczego. Ma to ścisły związek z
zawieraniem umów na wykonywanie świadczeń medycznych przez naszą
placówkę zdrowia.

Zarówno sprawozdanie finansowe za 2009r. jak i uchwalony po
zmianach statut Ośrodka zostaną zatwierdzone przez Radę Gminy Chełmża
podczas najbliższej kwietniowej sesji.

Anna Feeser-Bering

Obdarzyli wsparciem i pomocą
Wszystkim ofiarodawcom za okazanie i udzielenie spontanicznej

pomocy Rodzinie pogorzelcom z miejscowości Bielczyn gratulujemy
wspaniałej obywatelskiej i ludzkiej postawy.
Poszkodowanej w pożarze rodzinie zostało udzielone zarówno wsparcie
finansowe jak i rzeczowe. Na ogłoszony apel odpowiedzieli mieszkańcy i
samorząd gminny .
Wsparcia finansowego udzielili: mieszkańcy Sołectwa Bielczyn, nauczyciele i
uczniowie Szkoły Podstawowej z Kończewic, Wójt Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki, Radni Gminy Chełmża: Maria Kucharzewska, Stanisława
Stasieczek, Jan Błądek, Janusz Iwański, Benedykt Glaszka, Franciszek
Piróg, Czesław Tyszkiewicz, Stanisław Żak, Bogdan Kondej, Tomasz
Huzarski, Mieczysław Sołtysiak.
Wsparcia finansowego jak i rzeczowego udzielił również Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chełmży. Brygada budowlana przy UG Chełmża
wykonała niezbędne roboty budowlane w spalonym mieszkaniu, które
przywróciły jego bezpieczne użytkowanie.

GOPS

INFORMACJA O TURNUSIE
REHABILITACYJNYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Grudziądzu w
okresie wakacji 2010 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
rolników;

Zasady kierowania:

30.04.2010 r

- w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu dla dzieci z chorobami
układu ruchu, w terminie od 05.08.2010 r. do 25.08.2010 r.
- w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie dla dzieci z
chorobami układu oddechowego, w terminie od 14.07.2010 r. do 03.08.2010r.

- przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników, ewentualnie pobiera emeryturę lub rentę rolniczą,
- podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza
podstawowej opieki, pozytywnie zaopiniowany,
- wiek dziecka ( urodzone w latach 1995- 2003),
- odpłatność za pobyt dziecka rodzice ponoszą w kwocie 200 zł oraz rodzice
pokrywają koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletu PKS i
PKP 2 kl,
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Terenową Placówką
KRUS w Grudziądzu (tel 56 4621241 wew. 305) do dnia . Ilość
miejsc jest ograniczona.

Z tego programu warto skorzystać !
Z inicjatywy pana Wójta Jacka Czarneckiego powstał tegoroczny

program „Wieś aktywna-mozaika inicjatyw dla zdrowia”. Dwa lata temu z
funduszy wojewódzkich realizowany był program pod tym samym tytułem,
ale w znacznie uboższym zakresie. W obecnym roku wszystkie działania
finansuje nasza gmina, a organizatorem szeregu imprez i wyjazdów jest
Wójt Gminy Chełmża. Do pełnego przygotowania i realizacji programu
włączyła się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z
którą współpracę podjęło m. in. Centrum Inicjatyw Kulturalnych, GOPS i
Stow. Homo-homini.

Wszystkie zaproponowane działania wpisują się w realizację
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przedstawioną ofertę kierujemy do rodzin, które poprzez chęć wspólnego
spędzania czasu chronią swoje dzieci przed używkami, a najstarszych
domowników przed poczuciem odtrącenia. We współczesnym świecie to
wielka sprawa być razem, znajdować czas dla swoich bliskich i dobrze go
wykorzystać..
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0 605 0 37 265
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Tel 056 6 756077
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Sta sieczek

0 609 8 07 316

W ycie czk a d la sen ior ów i o p iekun ó w

d o Lich enia .

L ipiec 2010

r.
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*Gwiazdką oznaczone są imprezy, w których opłata za osobę wynosi
10zł i jest przeznaczona na ubezpieczenie uczestnika wyjazdu.
**Majówka łączy się z opłatą 5 zł od każdego uczestnika, bowiem
przewidziany jest wspólny posiłek piknikowy na Barbarce.

We wszystkich imprezach koszty transportu pokrywa Gmina.
Uczestnicy opłacają ubezpieczenie, wstępy, bilety. W wyjazdach
autokarowych może uczestniczyć 50 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń,
które przyjmują realizatorzy wycieczek pod wskazanymi telefonami.

dorosłą

Ogłoszenie
Wójta Gminy Chełmża

- oferta dla mieszkańców gminy
Kontynuując dotychczasowe zamierzenia w zakresie ochrony

środowiska Gmina Chełmża podjęła starania zmierzające do realizacji
projektu polegającego na wykorzystaniu zestawów solarnych do ogrzewania
wody. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w
realizacji projektu prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na
stronie zakładka Zestawy solarne. Wypełnione
druki wniosków, należy złożyć w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2 w
biurze nr 6 w terminie do dnia
Podstawowe informacje dotyczące projektu:

1. Zakłada się dofinansowanie realizacji projektu z Funduszy
Europejskich.

2. Orientacyjny koszt zakupu i instalacji zestawu solarnego 10.000-
13.000 zł ( koszt jest uzależniony od wielkości zestawu).

3. Przewidywany udział osób zainteresowanych realizacją projektu
max. 30% kosztów zadania.

4. Przewidywany termin ubiegania się o dofinansowanie realizacji
projektu oraz jego wdrożenie 2011-2012.

www.gminachelmza.pl,

30 czerwca 2010 r.
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Inwestycje w gminie

Budowa chodników

Rozpoczęto budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie
Gminy Chełmża w miejscowościach:
- Dziemiony: chodnik o długości 120 mb;
- Kuczwały: chodnik o długości 125 mb;
- Głuchowo (Windak): chodnik o długości 87 mb.
Chodniki i zjazdy wykonane zostaną z kostki betonowej typu POLBRUK w
kolorze szarym o grubości odpowiedni 6 i 8 cm.
Roboty wykonywane są przez firmę ,,BOGMAR'' Sp. z o. o. z siedzibą w
Ostromecku. Łączny koszt inwestycji wyniesie 69.850,00 zł.
Planowany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2010 r.

Łukasz Kowalski

Nowe oświetlenie

Rozpoczęto budowę oświetlenia
drogowego w Gminie Chełmża
w miejscowościach:
- na skrzyżowaniu
drogi powiatowej nr 2025 z drogą
g m i n n ą n r 1 0 0 5 4 4 C
obejmującego ustawienie szafki
oświetleniowej, ustawienie 3
słupów oświet leniowych z
wysięgnikami i oprawami;
- na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 551 z
drogą gminną nr 100521 C oraz
drogą wewnętrzną będącą
własności Gminy Chełmża
obejmującego ustawienie szafki
oświetleniowej, ustawienie 3
słupów oświet leniowych z
wysięgnikami i oprawami;
- przy drodze
p o w i a t o w e j n r 1 6 2 9
obejmującego ustawienie szafki
oświetleniowej, ustawienie 2 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i
oprawami;
- przy drodze wojewódzkiej nr 551 etap I obejmującego ustawienie
szafki oświetleniowej, ustawienie 4 słupów oświetleniowych z wysięgnikami
i oprawami.
Roboty wykonywane są przez firmę ENERGO TOK Sp. z o. o. z siedzibą w
Toruniu za kwotę 65.880,00 zł brutto.
Planowany termin zakończenia robót to 19 czerwca 2010 r.

Mirakowo

Kończewice

Parowa Falęcka

Zelgno

Łukasz Kowalski

Pałac z dotacją

W bieżącym roku zabytkowy budynek pałacu w Brąchnówku poddany
zostanie pracom konserwatorskim i restauratorskim. Kontynuowana będzie
wymiana stolarki okiennej ( część okien została wymieniona w minionym
2009 r) i odremontowana zostanie elewacja ( fasada) pałacu.
Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił Gminie
Chełmża dotacji w kwocie 20 tys. zł, która w połowie sfinansuje koszt
zaplanowanych robót.

K.O.

Remonty w gminie

Po zimowej przerwie ruszyły prace przy adaptacji budynku przy ul.
Paderewskiego w Chełmży na cele administracyjne. Obecnie trwa
przebudowa klatki schodowej.

Ruszyły roboty budowlane związane z odnową wsi w Zelgnie. W ramach
zadania zostanie wykonany remont chodnika w centrum wsi, budowa kładki
oraz remont parteru i piwnic „Pastorówki” w celu przystosowania do potrzeb
świetlicy wiejskiej. Prace wykonuje firma „SOEN” z Grudziądza za kwotę 410
000zł. Obecnie trwają prace przy świetlicy.
W związku z pracami
p r z e n i e s i o n o o ś r o d e k
przedszko lny Fundac j i
Z i e m i a G o t y k u z
„Pastorówk i ” do nowo
w y r e m o n t o w a n y c h
pomieszczeń w budynku
biblioteki.

Trwają prace przy remoncie
toalet w szkole w Skąpym.
Roboty budowlane wykonuje
brygada budowlana Urzędu
Gminy natomiast instalacje
sanitarne firma „WIKO” z
Chełmży.

Krystian Małek
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Sprawy obywatelskie

Niedziela Palmowa na Kurpiach

W dniu 28 marca 2010 roku odbył się wyjazd na Kurpiowską
Niedzielę Palmową do Gminy Łyse. W wyjeździe udział wzięło 96 osób.
Uczestnicy mieli okazję poznać tradycje kurpiowską związaną z
obchodami Niedzieli Palmowej, wykonywaniem palm wielkanocnych.
Można było także posmakować tradycyjnej kuchni kurpiowskiej: rejbak
(rejbok), fafernuchy, bliny, zupa kurpiowska i psiwo kozicowe lub psiwo
jałowcowe. Punktem programu była Msza Święta z procesją pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława Stefanka
z udziałem Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego . Można było podziwiać kunszt i wykonanie palm
wielkanocnych biorących udział w konkursie „Palma Kurpiowska Łyse
2010”. Kulturę kurpiowską zaprezentowały również prezentacje
artystyczne zespołów folklorystycznych.
Organizatorem wyjazdu było Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża. Wyjazd został dofinansowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży.

Justyna Błaszczyk

Niedziela palmowa w Grzywnie

Po raz jedenasty uroczystość niedzieli palmowej w Kościele
Parafialnym w Grzywnie została uświetniona dużymi palmami, które zostały
wykonane przez dzieci, nauczycieli i rodziców.

Od 1999r. Szkoła Podstawowa w Grzywnie organizuje konkursy na
najładniejszą palmę. W konkursie wzięły udział wszystkie klasy z SP w
Grzywnie, Oddział Przedszkolny fundacji „Ziemia Gotyku” i Mała Szkoła w
Brąchnówku. Do uwicia tych pięknych palm wykorzystano składniki naturalne
(bukszpan, gałązki wierzbowe i brzozowe, suszone kwiaty i trawy), bibułkowe
kwiaty, wstążki i inne ozdoby dostępne na rynku. Najładniejsze palmy zdaniem
dziecięcego jury wykonały klasy IV, II i „0” Trud i zaangażowanie twórców palm
zostały nagrodzone słodyczami.

Teresa Mika

Warsztaty wykonywania palm wielkanocnych

W dniu 24.03.2010r. w Urzędzie Gminy w Chełmży odbyło się
spotkanie poświęcone tematyce wyrobu palm wielkanocnych. Warsztaty i
pokaz wyrobu palmy prowadziła artystka ludowa Pani Małgorzata
Górecka. Organizatorem warsztatów było Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmży.

Oferta była skierowana również do
wszystkich zainteresowanych dzieci
oraz młodzieży. Warsztaty odbyły się
w bibliotekach w Zelgnie, Głuchowie i
Skąpem. W trakcie spotkania
uczestnicy obejrzeli prezentację
multimedialną pn. „Wielkanocne
zwyczaje”, która uściśli ła ich
wiadomości na temat zwyczajów i
tradycji związanych z Wielkanocą.
Następnie zdobiono jaja przy pomocy
kolorowej włóczki, tworząc oklejanki.
Wykonano również barwne
papierowe koguty.
Wspólne spotkania wprowadziło
w s z y s t k i c h u c z e s t n i k ó w w
świąteczny nastrój.

Paulina Karwowska

Jak w Bielczynach wiosnę witano…

Koło Gospodyń Wiejskich z Bielczyn chcąc podtrzymać tradycję
ludową zorganizowało dla dzieci powitanie wiosny. W pierwszy dzień wiosny
w świetlicy wiejskiej dzieci z pomocą pani Katarzyny Jancarz wykonały ze
słomy Marzannę, która jest symbolem odchodzącej zimy, której już wszyscy
mięliśmy dosyć.

Wiosna to początek nowego cyklu życia, to pożegnanie długiej i
trudnej zimy, to czas budzenia się do życia przyrody. Symbol odchodzącej
zimy MARZANNA została spalona nad jeziorem. Niestety jezioro było
jeszcze zamarznięte, więc nie można było jej zatopić.

Danuta Powaszyńska



str. 7

Sprawy obywatelskie
„Najczęściej spotyka nas to, czego najmniej oczekujemy”

Grób Nieznanego Żołnierza Znicze przed Pałacem Prezydenckim Hołd dla ofiar katastrofy w Smoleńsku

Warszawa w żałobie Krzyż papieski

Pogrążeni w smutku
Dyrektor,

Rada Pedagogiczna,
Uczniowie oraz

Pracownicy
Gimnazjum w Głuchowie.

Warszawa

10.04.2010 r.

Tekst i fot. Wojciech Rosiński

„Katyń… ocalić od zapomnienia”

Kiedy 21-ego października 2009 roku, z inicjatywy nauczyciela historii, p.
Hanki Kaźmirek, uczniowie Gimnazjum w Pluskowęsach posadzili „Dąb Pamięci”,
drzewo upamiętniające jednego z żołnierzy poległych w 1940 roku w Katyniu,
chełmżanina z pochodzenia, ppor. rezerwy kawalerii Bogumiła Nowickiego, nikt nie
myślał, że za pół roku dąb ten zyska dodatkowy wymiar. Dzięki udziałowi w
projekcie „Katyń… ocalić od zapomnienia”, uczniowie naszej szkoły znali historie
nie tylko wspomnianego Bogusława Nowickiego, ale też tło historyczne i
okoliczności zbrodni katyńskiej.

To właśnie wokół dębu pamięci zgromadzali się uczniowie, aby uczcić również
pamięć poległych w katastrofie z dnia 10-tego kwietnia 2010 roku: pary

Prezydenckiej, Lecha i Marii Kaczyńskich oraz osób sprawujących ważne
funkcje w kraju i pielgrzymujących na groby swych ojców członków Rodzin
Katyńskich, funkcjonariuszy BOR-u oraz załogi samolotu. Pod „Dębem
Pamięci” od poniedziałku 12 kwietnia płonął znicz. W tym też miejscu odbył
się w piątek, 16-tego kwietnia, uroczysty apel w którym społeczność
szkolną poprowadził dyrektor szkoły, p. Hanna Antkowiak. Staraliśmy się w
sposób godny uczcić ofiary katastrofy. W asyście Pocztu Sztandarowego
ze szkolnym sztandarem nie zabrakło ciepłych słów wyrażających smutek i
żal po stracie tylu znaczących osób. Odśpiewano też uroczyście hymn
państwowy, zaś przy dźwiękach Marsza Żałobnego Fryderyka Chopina
uczniowie złożyli pod Dębem Pamięci 96 zniczy upamiętniających 96 ofiar
katastrofy. Była też minuta ciszy z opuszczonym sztandarem i modlitwa.
Pamięć o tych, którzy odeszli decyduje w pewnym sensie o teraźniejszości,
pozwala przetrwać trudne chwile, doświadczenia, nawet niewolę.
Zauważył to już 3000 lat temu Król Dawid , który zapisał w jednym z
psalmów:
Ps 78:1-7
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; nakłońcie wasze uszy na słowa ust
moich.
Otworzę me usta, wyjawię tajemnice zamierzchłego wieku.
Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego
nie ukryjemy przed ich synami.
Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę, i cuda,
których dokonał.
Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu,
aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom,
aby to poznało przyszłe pokolenie, synowie, co się narodzą,
że mają pokładać nadzieję w Bogu…”
Osoby zaangażowane w ocalenie pamięci osób poległych w 1940 roku w
Katyniu, za motto obrały sobie swoistą parafrazę psalmu dawidowego,
zapisaną przez Adama Mickiewicza:
„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie!”
Pamięć o dobrych i złych wydarzeniach, które są udziałem naszego
narodu jest dla nas powinnością i jednocześnie, w dobie intensywnego,
„szybkiego” życia - dużym wyzwaniem.

Danuta Zdrojewska
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Przyszłość gimnazjalisty

W dniach 22.02.10 i 25.02.10 r. w Gimnazjum w Głuchowie
miało miejsce spotkanie gimnazjalistów z przedstawicielami Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu. W zajęciach brały udział
klasy III, które już wkrótce będą musiały zaplanować swoją edukacyjną
przyszłość.
Podczas spotkania uczniowie próbowali poznać siebie, będzie to bowiem
potrzebne do podjęcia odpowiedniego kierunku kształcenia. W trakcie
ćwiczeń gimnazjaliści określali swoje predyspozycje : - w zakresie wyobraźni
przestrzennej
- umiejętności językowych
- sprawności fizycznej
- zdolności artystycznych, plastycznych, technicznych
- umiejętności matematycznych

W dalszej części zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie są
aktualne kierunki kształcenia i oferty szkół. Na zakończenie spotkania goście
wyświetlili filmik przedstawiający zawody przyszłości.

Miejmy nadzieje, że te zajęcia pomogą naszej młodzieży w wyborze
właściwej drogi edukacyjnej.

Adrianna KanieckaMuzyka jest wszędzie

Stąd
narodził się pomysł podjęcia współpracy ze Szkołą Muzyczną I stopnia w
Chełmży.

Dzieci uczestniczyły w serii koncertów zorganizowanych z udziałem
grona pedagogicznego i uczniów Szkoły Muzycznej. Słuchały miniatur
muzycznych wybitnych kompozytorów: Chopina, Mozarta, Beethovena
wykonywanych na różnorodnych instrumentach pianiono, fortpeian,
skrzypce, klarnet, kontrabas, gitara.

Taka forma pracy ma rozwijać u dzieci umiejętność odczuwania
uczuć zawartych w muzyce oraz pokazać, że muzyka może być językiem,
który komunikuje dzieciom konkretne treści. Opowiada o tym, co jest dla
nich interesujące. Wiek przedszkolny to istotny moment kztałcenia
wrażliwej inteligencji dziecka.

Dziękujemy dyrektorowi Szkoły Muzycznej, p. P. Janiszewskiemu, za
okazaną pomoc w stwarzaniu dzieciom okazji wchodzenia w świat
utworów muzycznych.

G.K.

Realizując cykl zajęć muzycznych z dziećmi „Małego
przedszkola” w Chełmży, chciałyśmy przybliżyć przedszkolakom
postac wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.

Młodzież zapobiega pożarom

-

-

-

a

e

dla uczestników konkursu

Już po raz trzynasty młodzież naszej gminy wzięła udział w
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Etap gminny odbył się 20
marca w Gimnazjum w Pluskowęsach. Uczestniczyli w nim uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Kończewicach, Gimnazjum w Głuchowie, Gimnazjum
w Pluskowęsach oraz przedstawiciele jednostek OSP z Kuczwał, Grzegorz,
Zajączkowa, Szerokopasu, Zelgna, Skąpego.
Po części pisemnej i eliminacjach ustnych laureatami zostali:
w kategorii szkół podstawowych

I m. Daria Urbańska - SP Kończewice
II m. Izabela Jahn - SP Kończewice
III m.Alicja Kurdynowska - SP Kończewice, opiekun Jolanta Targosz
w kategorii szkół gimnazjalnych

I m. Przemysław Ziółkowski - Gim. Głuchowo, opiekun Dorota Kurdynowska
II m. Zofia Branicka - Gim. Pluskowęsy,
III m.Agnieszka Włodarska - OSP Skąpe, opiekun Beata Niedziałkowska
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I m. Krzysztof Plewa uczeń I LO w Toruniu, reprezentant OSP Szerokopas
Zwycięzcy, którzy wykazali się dużą wiedzą, otrzymali nagrody ufundowane
przez Wójta Gminy Chełmza Pana Jacka Czarneckiego, Przewodniczącego
Rady Gminy Pana Janusza Iwańskiego or z Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

9 kwietnia Gimnazjum w Pluskowęsach po raz drugi gościło
młodzież, która rozumie potrzebę zapobiegania pożarom. Tym razem przybyli
uczniowie szkół i jednostek całego powiatu toruńskiego. W tym niezwykle
trudnym konkursie naszą gminę reprezentowali laureaci pierwszego i
drugiego miejsca etapu gminnego. Nagrody dla najlepszych zostały
ufundowane przez Starostę Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka.
W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych zwycięzcami okazali się
uczniowie Gminy Chełmża - Daria Urbańska i Przemysław Ziółkowski. To oni
będą reprezentować powiat toruński w etapie wojewódzkim turnieju, który
odbędzie się 24 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych Wronie k/ Wąbrzeźna.

Po oficjalnym rozpoczęciu turni ju, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP dh. Wioesław Bachan i imieniu Prezydium Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP wręczył Dyrektorowi Pani Hannie Antkowiak
nadany dla Gimnazjum w Puskowęsach im. Jana Pawła II „Brązowy Medal Za
Zasługi dla Pożarnictwa”

Gratulacje i duże słowa uznania za
ogromną wiedzę w tak trudnej i obszernej dziedzinie jaką jest pożarnictwo.

Wiesław Bachan

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
Nie przez to, kim jest, lecz przez to,
Czym dzieli się z innymi ”

Jan Pawe IIł

ł
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Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Che m y
pragnie serdecznie podzi kowa Pani Zofii Matczuk, Panu
Wies awowi Matczuk oraz Pa stwu Ma gorzacie i Witoldowi
Matczuk z miejscowo ci Grzegorz za okazane serce i
zainteresowanie losem drugiego cz owieka.
Okazane wsparcie i wra liwo traktujemy, jako wyraz
Pa stwa dobroci i ch ci niesienia pomocy potrzebuj cym.

Z wyrazami wdzi czno ci i szacunku pracownicy Gminnego
O rodka Pomocy Spo ecznej.
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Scenariusz obchodów jubileuszowo odpustowych ku czci Bł. Juty
Chełmża Bielczyny 2010'

08.05.2010r - Sobota

10.00 - Zbiórka Szkolnych Kół CARITAS z Diecezji Toruńskiej w
Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach
Modlitwa ku czci Bł. Juty

10.30 - Pielgrzymka z Bielczyn do Kontrkatedry Chełmżyńskiej
12.00 - Msza św. w Kontrkatedrze
14.00 - Uroczyste otwarcie obchodów ku czci Bł. Juty

Plac na Rynku
15.30 - Inscenizacja bitwy historycznej
16.30 - Spektakl teatralny „Za ósmą górą”
17.00 - Koncert Chóru św. Cecylia z Chełmży
18.00 - Spektakl teatralny” Obrazki z życia Bł. Juty”
20.00 - Występ Zespołu Muzyki Dawnej

„SCANDICUS”
21.00 - Teatr Ognia

* Festyn średniowieczny*- Rynek

Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach
9.00 - Msza św.
14.00 - Msza odpustowa ku czci Bł. Juty
15.30 - Koncert Bydgoskiego Chóru Gospel

09.05.2010r - Niedziela

Edukacja i kultura

Poznajemy pracę policjantów

Realizując program „Zawody naszych rodziców” poznawaliśmy
pracę policjanta. 31 marca po raz drugi uczniowie klasy II i dzieci z oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Grzywnie gościły na Komisariacie
Policji w Chełmży. Tym razem policjanci opowiadali dzieciom na czym polega
ich praca, czym się zajmują. Dzieci zadawały mnóstwo pytań. Niektóre z nich
były bardzo zaskakujące. Obejrzeliśmy wybrane pomieszczenia w
komisariacie łącznie z pomieszczeniem dla zatrzymanych. Mieliśmy również
okazję przyjrzeć się kamerom monitorującym miasto. Każdy z uczestników
wycieczki dowiedział się, iż praca policjanta jest bardzo odpowiedzialna i
niebezpieczna. Na zakończenie uczniowie obejrzeli radiowóz policyjny- tym
razem inny niż poprzednio, przy którym na pamiątkę zrobiliśmy sobie wspólne
zdjęcie z policjantami.

Anna Klimas
Wieści z Biblioteki

W Bibliotece Samorządowej w Zelgnie odbyły się warsztaty
wielkanocne, na które przybyły dzieci z przedszkola Fundacji Ziemia Gotyku,
uczennice kl VI oraz kl III z Panią Edytą Szymańską.

Najmłodsze dzieci przygotowały prace plastyczne o tematyce wielkanocnej,
dzieci starsze i uczennice kl VI uczyły się wyplatać koszyczki.
Klasa III zaś uczestniczyła w warsztatach wielkanocnych przygotowanych
przez CIK, obejrzano najpierw prezentacje, następnie dzieci ozdabiały jajka
wielkanocne na końcu były zabawy i gry związane ze świętami.

J.Pawełczyk

Najwięcej zapamiętuję z lekcji

Jako laureatka
przedmiotowego konkursu z języka polskiego na
szczeblu wojewódzkim nie musiała trudzić się nad
testem szóstoklasistów, była z niego zwolniona.

- Lubię wszystkie przedmioty, może najmniej
interesuje mnie historia. Zdecydowanie najbardziej
zainteresowana jestem nauką języka angielskiego.

- Organizatorem tego konkursu było Katolickie Liceum i Gimnazjum Księży
Pallotynów w Chełmnie. Wzięło w nim udział 20 uczestników, uczniów klas
szóstych. Konkurs wykraczał poza ramy programu klasy VI, ale dzięki
udziałowi w dodatkowych zajęciach języka angielskiego, które w mojej szkole
prowadzi pani Barbara Kowalewska, poradziłam sobie.

- Przede wszystkim korzystam z lekcji, uczę się wykonując dodatkowe
zadania na zajęciach pozaszkolnych. Bardzo chętnie uczę się poprzez
poznawanie anglojęzycznych piosenek, które wyszukuję w Internecie wraz z
tłumaczeniami tekstów. Analizuje te teksty i zapamiętuję słówka i zwroty. To
przyjemny sposób na naukę.

- Na zadania domowe poświęcam niewiele czasu. Do sprawdzianów
przygotowuje się na dzień lub dwa dni wcześniej. Najwięcej zapamiętuję z
lekcji.

- Do udziału w tym konkursie przygotowuje nas pani Jolanta Targosz. Od niej
otrzymujemy przykładowe testy do rozwiązywania. Poza tym mamy spotkania
ze strażakami, którzy pokazują nam sprzęt i zapoznają z jego działaniem. To
bardzo pomaga. W klasie czwartej zrezygnowałam z udziału w tym konkursie,
bo miałam zbyt dużo innych konkursów przedmiotowych. W klasie V i VI
zdecydowałam się na udział. To specyficzny konkurs, bardzo teoretyczny. W
tym roku na szczeblu gminy zajęłam pierwsze miejsce, podobnie było na
zawodach powiatowych, chociaż wcale się tego nie spodziewałam. W
związku z tak dobrym wynikiem w powiecie, 24 kwietnia będę reprezentować
nasz powiat i moją szkołę na zawodach wojewódzkich.

- To będzie gimnazjum w Głuchowie. Nie chcę być w internacie, więc z
ubiegania się o miejsce w Gimnazjum Akademickim w Toruniu
zrezygnowałam.
-

Daria Urbańska jest uczennica klasy
Via w Kończewicach.

- Osiągasz bardzo dobre wyniki w szkole i wielu
konkursach przedmiotowych. Co interesuje Cię
szczególnie, skoro uczestniczyłaś w wojewódzkich
konkursach z matematyki i języka polskiego?

- Zapewne tak jest skoro w konkursie
przedmiotowym języka angielskiego zajęłaś
pierwsze miejsce. Co to był za konkurs?

- W jaki sposób uczysz się angielskiego?

- Czy codzienne prace domowe i przygotowania do zajęć szkolnych
pochłaniają Ci wiele czasu?

- Na lekcjach niewiele można dowiedzieć się o bezpieczeństwie
przeciwpożarowym, a Ty w tej dziedzinie również odniosłaś sukcesy.

- Czy wybrałaś już gimnazjum, w którym będziesz kontynuować naukę?

Dziękuję za rozmowę i życzę Ci byś pomnażała otrzymane talenty i czerpała
z tego wiele radości.

Ewa Czarnecka

Walne zebranie Stowarzyszenia Budowy Kopca
„Ziemia Polaków”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia
Polaków” odbyło coroczne Walne Zebranie członków tej organizacji.
Przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności
w roku 2009 oraz ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną.
Przedstawiono plan działalności na kolejny rok Sprecyzowane zostały zmiany
zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uroczyście przekazane zostały
kolejne ziemie przywiezione z różnych miejsc walk i męczeństwa naszego
narodu. Wszyscy obecni na Zebraniu mieli okazję obejrzenia filmu
dokumentalnego z obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w
Kończewicach.
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MISTRZOWIE CELULOIDOWEJ PIŁECZKI

Świadczy o tym
systematyczny udział mieszkańców naszej gminy w Lidze
Tenisa Stołowego, która cyklicznie odbywa się w każdy piątek
w Kończewicach oraz ranga i prestiż, jaki posiada Turniej o
Mistrzostwo Gminy Chełmża w Tenisie Stołowym.
Do rywalizacji o tytuł „pierwszej rakietki” stanęło 23 uczestników. Drabinka
turnieju przypominała gęste zarośla, przez które przedrzeć się do finału mogli
tylko najlepsi. Chwila słabości powodowała, że wypadało się z rywalizacji
śledząc pojedynki innych z pozycji trybun. A było co oglądać… Bo zawody
tradycyjnie stały na wysokim poziomie, zwłaszcza walka o najwyższe miejsca.
Zawody zdominowali zawodnicy z Głuchowa, których w wielkiej czwórce było
aż trzech. Ale po kolei… Po rocznej przerwie na tron króla tenisa stołowego w
Gminie Chełmża wrócił , drugie miejsce zajął

.
Tuż za najlepszą czwórką uplasowali się ambitni gracze z Dźwierzna

. Wymienieni zawodnicy otrzymali
nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe puchary i medale.

Miłośnicy tenisa stołowego uczestnicząc w Indywidualnych Mistrzostwach
Gminy Chełmża mieli swoje święto. Odbijając celuloidową piłeczkę nie tylko na
halach w lidze, ale i świetlicach i garażach mieli okazję zaprezentować,
skonfrontować swoje umiejętności, a przy tym spotkać i porozmawiać z tymi, z
którymi dzieli się pasję do tenisa.

Tenis stołowy to dyscyplina sportu, która
zapewnia rozwój człowieka, ciała, umysłu, organizacji,
kultury… To dyscyplina sportu bardzo lubiana i
popularna w Gminie Chełmża.

Artur Brokopp Sebastian
Murawski, trzeci był Krzysztof Wiśniewski, a czwarty Andrzej Świercz

Jarosław Baczewski i Tomasz Huzarski

Marcin Sadowski

HALÓWKA KOMENDANTA GMINNEGO
ZOSP RP

Celem turnieju jest propagowanie tężyzny fizycznej, która tak bardzo
potrzebna jest naszym druhom w ich działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Turniej jak co roku był bardzo zacięty a poziom bardzo wyrównany o
pierwszym miejscu decydowała dogrywka pomiędzy drużynami Kończewic i
Kuczwał, z której zwycięsko wyszli zawodnicy z Kończewic, którzy po raz
kolejny zdobyli puchar Komendanta Gminnego OSP.
II-miejsce przypadło bardzo ambitnej drużynie z OSP Kuczwały, III-miejsce

drużynie z OSP Zajączkowo .
Drużyny z rąk Komendanta Gminnego ZOSP Wiesława Bachana otrzymały
puchary, dyplomy oraz piłki do piłki nożnej.

Sędzią turnieju był Pan Andrzej Karwowski , który miał bardzo wiele pracy,
decyzje jednak podejmował słuszne.
Do zobaczenia za rok.

Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Grzywnie była
miejscem spotkania druhów w VI edycji halowej piłki nożnej drużyn
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chełmża o Puchar Komendanta
Gminnego OSP.

Zwycięska drużyna w składzie: Łukasz Miłosz, Tomasz Dudek, Bartek Dudek,
Rafał Urbański, Grzegorz Urbański , Paweł Pawlik, Mateusz Kozłowski, Kamil
Pleskot w towarzystwie Komendanta Gminnego ZOSP RP dh. Wieslawa
Bachana, sędziego turnieju Andrzeja Karwowskiego i opiekuna drużyny
Andrzeja Młodzianowskiego.

Komendant Gminny OSP
Wieslaw Bachan

SPORTOWO na ORLIKU
Obiekt czynny codziennie w godz. 16.00 -21.00
Niedziela godz. 14.00-21.00

Wejścia dla szkół wtorek, czwartek, piątek godz.10.00 -15.00
Kontakt do animatora sportu 603983309

Z doniesień policji wynika, że 23 marca w godz. południowych
dokonano znieważenia Miejsca Pamięci Narodowej w Kończewicach
poprzez wybicie szyby osłaniającej urny w jednej z betonowych kaset muru
pamięci. Pleksa grubości 1 cm została uszkodzona betonową kostką
chodnikową. Sprawą zajmują się organy ścigania na wniosek
Stowarzyszenia Budowy Kopca w Kończewicach.

W nocy z 12 na 13 kwietnia na boisko” Cyklonu” w Kończewicach
wjechał ciągnik z pługiem, którego kierowca dokonał świadomej dewastacji
obiektu sportowego. Kierownictwo Klubu Sportowego wezwało policję i
zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Z boiska
korzystają wszystkie zespoły „Cyklonu”. „Takiego zachowania nie można
nawet skomentować, bo jest zupełnie niezrozumiałe”- powiedział M. Zając,
trener zespołu juniorów.

Wandalizm na terenie gminy
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Niezwykłe Urodziny

100 lat to wyjątkowe urodziny, których tylko nieliczni mogą
doczekać. Tyle lat przeżyła mieszkanka Głuchowa ( Sołectwa
Windak) pani Stefania Sadowska.
Z okazji tej wspaniałej rocznicy urodzin Panią Stefanię odwiedzili
delegacja UG w Chełmży, Sołtys z Radą Sołecką Sołectwa Windak,
przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również rodzina i
sąsiedzi. Jubilatka z rąk gości odebrała listy gratulacyjne, piękne kwiaty i
upominki, ale przede wszystkim życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

W 1946r. Pani Stefania zatrudniona została przez Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy na stanowisku położnej
gminnej w Głuchowie pow. Toruń. Po wojnie bardzo dużo dzieci się

,
trzy trzech jedną

dziesięciu

rodzi o. Pani Stefania bardzo cz sto bywa a poza domem. Wszystkie
obowi zki gospodarskie i domowe pe ni jej m . Z czasem warunki pracy
pani Stefanii si poprawi y, bo po po o n przyje d ali m czy ni
konnym wozem lub bryczk i tak samo odwozili. Pani Stefania nigdy nie
chorowa a. Od 1958 r pracowa a na oddziale po o niczym szpitala
miejskiego w Che m y oraz w Zelgnie i Lubiczu. By a osob niezwykle
pracowit bo oprócz pracy po o nej pe ni a rol matki, ony, gospodyni
domowej i krawcowej. Wychowa a córki. Ma wnuków,
wnuczk i prawnuków. W 1970r. przesz a na emerytur . W
ci gu 32lat pracy zawodowej pomaga a przy narodzinach setkom istnie
ludzkich. Czy by to trudne i pracowite ycie gwarantowa o
d ugowieczno ?
Jubilatka, która urodzi a si pod zaborami, mieszka a w chatach z gliny,
prze y a dwie wojny wiatowe, pracowa a zawodowo podczas okupacji
hitlerowskiej i pieszo cz sto nocami udziela a pomocy rodz cym, nadal
jest samodzielna. Czyta gazety, ale ma o pami ta i coraz mniej chce
rozmawia . Nie korzysta z pomocy medycznej ani farmakologicznej
twierdz c „nic mi nie jest, to po co?”
Obecnie znajduje si pod troskliwa opiek najm odszej córki Henryki.
Bardzo czeka na wiosn , aby w ogrodzie pozbiera ga zki i powi za w
p czki, które b d na rozpa k . Patrzy na kury i koguty, bo zawsze lubi a
domowe ptactwo. Mo e to recepta na d ugowieczno ?
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Na podst. wspomnie spisanych przez Janin Sadowsk .ń ę ą

�

�

�

�

�

�

�

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddział Rejonowy w Chełmży informuje
swoich członków z Gminy Chełmża, że w dniu
21,04.2010 r o godz. 12.00 odbędzie się w sali
Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury spotkanie z okazji
Światowego Dnia Inwalidy. Zapisy w biurze Związku dnia
18.04.2010 r od godz. 10.00-12.00.

Dnia 8 kwietnia br. upłynął termin składania wniosków przez organizacje
pozarządowe posiadające osobowość prawną na realizacje zadań
publicznych w zakresie

. Ogółem do rozpatrzenia
wpłynęło 7 ofert.

W dniu 8 kwietnia br. 115 uczniów klas VI ze szkół podstawowych w
gminie przystąpiło do sprawdzianu podsumowującego ich wiedzę zdobytą w
szkole podstawowej. Uczniowie na rozwiązanie zadań w teście mięli 60 min.
Na wyniki testu muszą poczekać do 18 czerwca br.

Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych ( wymiar czasu
pracu: 2 godziny dziennie) na okres wiosna - jesień br. otrzymały z gminy 23
osoby. Zatrudnione osoby skierowane zostały do prac porządkowych na
terenie poszczególnych miejscowości. Przede wszystkim w okresie
wiosenno-letnim zadbają o wysadzone kwiaty, uporządkują tereny
komunalne oraz zadbają o bieżące porządki w miejscowościach. Każdej tak
zatrudnionej osobie przydzielony został opiekun. Role opiekunów pełnią
głównie sołtysi sołectw lub miejscowi radni.

W bieżącym roku przypada rocznica XX-lecia Samorządu Terytorialnego.
Z tej okazji na dzień 24.05.br w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach
zaplanowana jest uroczysta Sesja Rady Gminy Chełmża. Przygotowania do
wspomnianego wydarzenia rozpoczął specjalnie powołany w tym celu
Komitet Organizacyjny Obchodów XX-lecia Samorządu Terytorialnego.

W dniu 24.04.br w Grzywnie na obiekcie sportowym „ORLIK 2010'
odbędzie się Turniej Sportowy „WIOSENNE POTYCZKI”. Ci wszyscy, którzy
chcą pokibicować drużynom damskim, dla których ten turniej jest
organizowany mogą wybrać się do Grzywny i uczestniczyć w nowym
sportowym wydarzeniu gminnym. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy
Chełmża. Impreza jest współfinansowana ze środków GKRPAiPN w ramach
programu zdrowotno-profilaktycznego „Aktywna Wieś Mozaika Inicjatyw dla
Zdrowia”. Więcej informacji o regulaminie turnieju na stronie
www.gminachelmza.pl

” Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” i
„Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu”

Wieści kulturalne z CIK

Warsztaty rękodzielnicze w Pracowni rękodzieła
ludowego i artystycznego MALWA w Zelgnie. Zajęcia
odbywają się systematycznie w każdy piątek w godzinach
15.00-18.00. W tematyce m.in. wykonywanie biżuterii z wełny
czesankowej, sztuka wyszywania koralikami itp.

Rusza programu aktywizacji świetlic wiejskich pt. FABRYKAMARZEŃ
2010 współfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chełmży, GOPS, CIK, Rady Sołeckie.
Pierwsze zajęcia odbyły się już w świetlicy w Nowej Chełmży.

CIK złożyło wniosek w ramach „Małych projektów” LGD na organizację
Dożynek Gminnych. Tytuł projektu:

Podsumowanie konkursu „Wspomnienie ze starej fotografii”
organizowanego przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie - 19 kwietnia
2010 roku Biblioteka w Zelgnie, godzina 16.00.

Ogłoszony został międzybiblioteczny konkurs o życiu i twórczości
Fryderyka Chopina. Podsumowanie konkursu 2 czerwca 2010 roku w
Bibliotece w Zelgnie

Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek autorką poezji dziecięcej
odbędzie się 10.05.2010 roku w Bibliotece w Skąpem o godzinie 10.45.

10.05.2010r. Dzień z biblioteką- Biblioteka Skąpe. W ramach
obchodów odbędzie się wspólne czytanie, parada czytelników w
towarzystwie bibliotekarzy w strojach szlacheckich.

13.05.2010r. „Maj miesiącem kultury i bibliotek”. Zapraszamy na
koncert wokalny: Wojciech Dyngosz- baryton; Adriana Kortas- fortepian.
Koncert odbędzie się 13 maja 2010 roku o godzinie 17.00 w pałacu w
Brąchnówku.

15.05.2010r., Biblioteka w Skąpem, godzina 11.00- Karaoke dla dzieci i
młodzieży „Dmuchawce, latawce, wiatr ”. Zapraszamy dzieci i młodzież
lubiącą śpiew do udziału w zabawie. Listy utworów oraz program
KARAOKE jest dostępny w bibliotekach gminnych: Głuchowo,
Grzywna, Skąpe, Zelgno.

21.05.2010r., Biblioteka w Zelgnie, godzina 11.30- Spotkanie autorskie
z Wojciechem Widłakiem autor m.in. książek dla dzieci tj.: Pan Kuleczka,
Opowieści do poduszki. Spotkanie jest organizowane w ramach
programu „Literatura na kółkach” - edycja 2010.
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Dożynki Gminne - Głuchowo 2010
elementem aktywności mieszkańców Ziemi Gotyku.

Justyna Błaszczyk
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Podziękowanie

Dziękuję Panu Sylwestrowi Rasmusowi z Kończewic za
przekazanie materiałów i tkanin do „Pracowni rękodzieła ludowego i
artystycznego MALWA” w Zelgnie.

Justyna Błaszczyk
CIK Gminy Chełmża

„Rozejrzyjmy się wokół siebie, ocalmy od
zapomnienia dzieła z naszej przeszłości”.

Zbiórka eksponatów. Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża ogłasza zbiórkę starych sprzętów, urządzeń, maszyn, które są
gdzieś niepotrzebne, zakurzone na strychu, podwórku lub w garażu.
Przekazane sprzęty wzbogacą Izbę Muzealną, która w przyszłości będzie
miała swoją siedzibę w Pastorówce w Zelgnie. Każdy przekazany
eksponat zostanie ocalony dla przyszłych pokoleń, wzbogacając nasze
dziedzictwo kulturowe.

Justyna Błaszczyk

K.O.



Czytelnicy miesiąca
Czytelnikami miesiąca marzec w poszczególnych bibliotekach zostali:
- Głuchowo-Wiktoria Gdaniec
- Grzywna- Daria Grędzicka
- Skąpe-
- Zelgno-

Natalia Jeziorska
Micha Wierzbickił

Adres redakcji: Gazeta Gminy Chełmża " ", ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. Tel. 675-60-76, fax 675-60-79,
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L
Zaprasza na profesjonalny

Kurs Prawa Jazdy kat B

Nauczymy jeździć każdego!

Rozpoczęcie kursu co trzy tygodnie!
Jazdy spod Twojego domu!
Najwyższa jakość szkolenia!

Zapisy lub całodobowo
poprzez

607 896 440

Najbardziej przyjazna Szkoła Jazdy!
www.prema.net.pl

Zaprasza na profesjonalny
Kurs Prawa Jazdy kat B

Rozpoczęcie kursu co trzy tygodnie!
Jazdy spod Twojego domu!
Najwyższa jakość szkolenia!

Zapisy 607 896 440 lub całodobowo
poprzez www.prema.net.pl

Najbardziej przyjazna Szkoła Jazdy!
Nauczymy jeździć każdego!

W miesiącu kwietniu Kasa Urzędu Gminy
będzie czynna:

�

� Poniedziałek - piątek od godz. 7:00 do godz. 12:00
wtorek od godz. 7:30 do godz. 12:00

AGRO-PROTEKT oferuje ubezpieczenia w PZU S.A.

Więcej pod numerem telefonu: 602 84 85 06 lub na stronie
Dojazd do Klienta, bez dodatkowych prowizji

Kompleksowe ubezpieczenia rolne

Odpowiedzialność Cywilna rolnika

Ubezpieczenia budynków

Ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwie

Ubezpieczenia zwierząt
raz

Ubezpieczenia komunikacyjne( OC, AC, NNW, Auto Pomoc, AutoSzyba)

Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenia turystyczne
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www.agro-protekt.ehost.pl

� Obowiązkowe i dobrowolne, dotowane ubezpieczenia upraw rolnych
50% składki pokrywa Skarb Państwa


	s1.pdf
	s2.pdf
	s3.pdf
	s4.pdf
	s5.pdf
	s6.pdf
	s7.pdf
	s8.pdf
	s9.pdf
	s10.pdf
	s11.pdf
	s12.pdf

