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Samorządowy serwis informacyjny

Z posiedzeń Rady Gminy Chełmża
W dniach 2 i 15 lipca br. odbyły się Sesje Rady Gminy

Chełmża

w dniu 2 lipca

w dniu 15 lipca

,

, w których udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy, Radni, Sołtysi
oraz mieszkańcy Gminy.

Podczas Sesji Rada Gminy Chełmża podjęła uchwały
w następujących sprawach:
- ustalenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych
WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży,
- dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z
siedzibą w Nowej Chełmży,
- zgłoszenia Z-ca Wójta do rady nadzorczej spółki Zakład Usług Komunalnych
WODKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej
Chełmży.

W trakcie Sesji Rada Gminy Chełmża podjęła
uchwały w kolejnych sprawach:
- uchylenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Skąpe,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie wsi Sławkowo i Mirakowo w Gminie Chełmża z
przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie wsi Dźwierzno i Kiełbasin w gminie Chełmża z
przeznaczeniem pod lokalizację kopalni wydobycia kruszywa i elektrowni
wiatrowych,
- nabycia nieruchomości we wsi Witkowo,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego
stanowiącego mienie komunalne Gminy Chełmża
- ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy
Chełmża podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy niż
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego
zadania,
- zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2010 r.,
- udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na dofinansowanie remontu dróg powiatowych,
- zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego.

Posiedzenia zakończono przedstawieniem sprawozdań Wójta z
działań prowadzonych w okresie między Sesjami.

Kolejna Sesja Rady Gminy Chełmża planowana jest pod koniec
miesiąca sierpnia.

B. Kozłowska

Informacja o przetargach
1) „Remont
(modernizacja) dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy
Chełmża”

2) „ Modernizację
(remont) drogi gminnej nr 100567 C w miejscowości Nowa Chełmża”

3) Budowę boiska przy
Szkole Podstawowej w Kończewicach etap II”

4) Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża: 1. Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Chełmża-Nowa Chełmża-Pluskowęsy- Zalesie Zelgno -
Dźwierzno Etap I i II, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m.
Pluskowęsy - Nowa Chełmża, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej-tłocznej
w m. Nawra Bogusławki -Kończewice - Etap I wraz z wykupem
wierzytelności”.

W dniu 16.06.2010r. został ogłoszony przetarg na

. Termin składania ofert upłynął w dniu 08.07.2010r. W
wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy Zakład Drogowo-
Budowlany S.C. K.Wilczyński M.Wilczyński z Rogowa na kwotę brutto
5.149.693,20zł.

W dniu 16.06.2010r. został ogłoszony przetarg na
.

Termin składania ofert upłynął dnia 09.07.2010r. W wyznaczonym terminie
wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.R.D.B. DROBUD
Sp.J. z siedzibą w Chełmży za cenę 176.666,80 zł brutto.

W dniu 22.06.2010r. został ogłoszony przetarg na „
. Termin składania ofert

zaplanowano na dzień 15.07.2010r. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. W
chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych ofert.

W dniu 29.04.10 r. został ogłoszony przetarg na „

Pierwotny termin składania ofert zaplanowano na dzień
29 czerwca br, jednakże na prośbę zainteresowanych oferentów termin
składania ofert przesunięto na dzień 12 lipca, po to by jak największa ilość
wykonawców miała odpowiedni czas na przygotowanie oferty. Pomimo
takiego udogodnienia ze strony zamawiającego w wyznaczonym terminie nie
złożono żadnej oferty, co wiązało się z koniecznością unieważnienia
niniejszego postępowania.
Taka sytuacja jest niekorzystna dla zamawiającego, gdyż po raz kolejny
należy wszcząć postępowanie i przeprowadzić procedurę, na co potrzebny
jest dodatkowy czas - „przy dobrym układzie” około 2 miesięcy. Tym samym
przesuwa się termin wykonania inwestycji. Zaplanowany pierwotnie termin
realizacji na ten rok, niestety, jest już terminem nierealnym. Co najwyżej
zadanie może zostać rozpoczęte, natomiast zakończenie może mieć miejsce
w następnym roku. Takie kwestie zostały uwzględnione w przygotowywanej
do ogłoszenia kolejnego przetargu dokumentacji. Miejmy nadzieję, że tym
razem znajdą się chętni wykonawcy, którzy zechcą wybudować na terenie
naszej gminy kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Podobna sytuacja miała miejsce w ogłoszonym przetargu na
. Termin

składania ofert zaplanowano na dzień 16.07.2010r. Tu także nie zgłosił się
żaden wykonawca i postępowanie to zostało unieważnione. Pomimo tego,
nie tracąc czasu ogłoszono kolejny przetarg, by móc zrealizować inwestycję
jeszcze w tym roku. Termin składania ofert zaplanowano na 10 sierpnia
2010r.

5) „Remont
elewacji budynku dawnej Pastorówki w miejscowości Zelgno”

Anna Feeser-Bering

UWAGA ROLNICY - Nabory wniosków PROW
Nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, które przeprowadzi w najbliższym okresie Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obejmą następujące
działania:

„Ułatwienie startu młodym rolnikom”-

„Renty strukturalne”

„Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”

„Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

* ogłoszenie 2 sierpnia, nabór od
17 sierpnia br.,
* - ogłoszenie do 30 lipca, nabór w dniach od 1 do
10 września br.,
*
-ogłoszenie 12 sierpnia, nabór wniosków od 16 sierpnia br.,
*

-
ogłoszenie 20 września, nabór od 5 października br.,
* - ogłoszenie 9
sierpnia, nabór wniosków od 24 sierpnia br..

W tym roku Agencja wypłaciła już beneficjentom PROW 2007-
2013 ponad 15 mld złotych i jest w tej dziedzinie zdecydowanym liderem w
UE. Za nami pozostają Niemcy i Francuzi. Prezes T. Kołodziej
poinformował również, że zakontraktowane jest około 50 mld zł z ogólnej
sumy środków PROW, która wynosi 70 mld zł.

Źródło: www.ppr.pl

W Zalesiu rozegrano turniej

W ramach pikniku „Powitanie Lata” odbył się po raz szósty
doroczny turniej siatkówki rekreacyjno-plażowej. Wzięło w nim udział 19
drużyn 4-osobowych a zawodnicy reprezentowali nie tylko Chełmżę i
okolice, ale także Toruń, Wąbrzeźno, Kikół, Pędzewo a nawet Kwidzyn.
Ambitnie walczyło także kilka pań.
Po rywalizacji „każdy z każdym” w grupach wyłoniono 8 ćwierćfinalistów, którzy
dalej grali systemem pucharowym. Od tej fazy rozgrywek aż do finału mecze
były bardzo zacięte a poziom gry rósł wraz ze stawką meczu. Ostatecznie w
turnieju zwyciężyła drużyna „Toruń 3”, która 2:0 pokonała drużynę „Ogończyk”
z Kikoła. III miejsce zajęła drużyna „Kwidzyniakił” po wygranej 2:1 z drużyną
„Diagnotest” Zelgno. Zdobywcy miejsc I-IV otrzymali nagrody rzeczowe,
zakupione przez sponsorów: Grupę Partnerską „Nowa Energia/Wind Park
Łysomice Sp z o.o. oraz „Diagnotest” K. Lewandowski z Zelgna a także
puchary, które ufundował Urząd Gminy Chełmża.
W skład zwycięskiej drużyny wchodzili Mariusz Okraszewski, Przemysław
Kierys, Dariusz Kordziński, Kamil Jasiński
Tegoroczny turniej był wyjątkowy ponieważ po raz pierwszy w historii
rozegrany został przy sprzyjającej pogodzie było ciepło i bezwietrznie
prawdziwa rekreacja z dodatkiem emocji.

Finaliści i goście oficjalni turnieju. K.Bober Fot. K.O.

Podziękowanie

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami
smutek i żal oraz uczestniczyli w ostatniej drodze naszej córki i siostry

a w szczególności duchowieństwu, rodzinie, przyjaciołom,
dyrektorom szkół, pedagogom, nauczycielom, delegacjom i sąsiadom
za modlitwę, wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać” składają Rodzice i
Rodzeństwo

Kasi Wojas
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Czyj to pies...?

Okres letni wyróżnia się wzrostem ilości psów
porzuconych przez właścicieli udających się na wczasy. Ten
smutny proceder możemy zauważyć na terenie naszej gminy
zwłaszcza w pobliżu głównych dróg. Do niedawna ukochany
piesek, wręcz członek rodziny w momencie wyjazdu rodzinnego na wakacje
staje się problemem i bezmyślnie w drodze na wymarzone wakacje porzuca
się go przy drodze. Psy te goniąc za samochodem swego pana, często
trafiają pod koła innych pojazdów stwarząjąc zagrożenie w ruchu drogowym i
ginąc, inne błąkają się w rejonie porzucenia, często wyjąc nocami z tęsknoty.

Jest to problem moralny, ale nie tylko. O zagrożeniu w ruchu
drogowym już wspomniałem, ale to nie koniec. Psy pozostawione na obcym
terenie czują się zagrożone i stają się zagrożeniem dla naszych
mieszkańców.Często łączą się w większe grupy i z głodu atakują zwierzęta
domowe.
Pamiętajmy, nie zwiększajmy zagrożenia, trzymajmy nasze psy na terenie
posesji lub na uwięzi.

Zgodnie z

Pozostawienie, porzucenie psa, kota bez pokarmu lub co gorsze, na uwięzi
np. w lesie jest nie wykroczeniem lecz PRZESTĘPSTWEM i tak w myśl
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rozdział 11.

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z
naruszeniem przepisów albo znęca się nad nim podlega karze pozbawienia
wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywnie.

1.Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz
znęcanie się nad nimi jest zabronione.

Straż Gminna zwiększyła ilość patroli w rejonach dróg, zwracając
szczególną uwagę na pojazdy zatrzymujące się poza miejscami
przeznaczonymi na postój.
Psy zabierane są do schroniska dla zwierząt.

Przypominamy, że istnieje możliwość pozostawienia zwierząt na
czas naszych wyjazdów w tak zwanych ,, hotelach dla zwierząt". Jeden z
takich hoteli działa na terenie naszej gminy, co uchroni nas od niepotrzebnych
problemów.

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 91. Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia
pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których
może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w
ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze
nagany.

Art. 35.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnym
okrucieństwem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Art.6.

2.Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo
świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w
szczególności:
11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez
właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;

G. Stramek
Komendant Straży Gminnej

Na straży

Po ponad dwuletniej pracy Strażnika Gminnego w naszej
gminie, obecnie już na stanowisku Komendanta, nadszedł czas na
dobranie mu nowego podwładnego. W czerwcu umundurowaną formację
gminną wsparła swoją osobą pani Magda Berendt, która zatrudniona
została na stanowisku aplikanta . Panią Magdę powołano do Straży Gminnej
w drodze konkursu ofert na wspomniane stanowisko. Zatrudnionej
aplikantce powierzona została obsługa administracyjna zadań Straży
Gminnej.

J e d n y m z
warunków objęcia
p o w y ż s z e g o
s t a n o w i s k a b y ł o
ukończenie przez panią
M a g d ę k u r s u w
Studium Szkolenia
S p e c j a l i s t y c z n e g o
P o l i c j a n t ó w w
K o m e n d z i e
Wojewódzkiej Policji w
G d a ń s k u
z a k o ń c z o n e g o
pozytywnie zdanym
egzaminem.

K.Orłowska

Profilaktyka zdrowotna

“Zdrowie jest tylko
jedno” - mając to na
uwadze w dniu

w kościołach
p a r a f i a l n y c h

,
po

M s z a c h Ś w i ę t y c h
mieszkańcy naszej gminy
mięli okazję wysłuchać
prelekcj i edukacyjnej
w y g ł o s z o n e j p r z e z
specjalistę z Centrum
Onkologii w Bydgoszczy.

Dotyczyła ona chorób raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego, jąder i
prostaty, a przeprowadzona została w ramach Regionalnego Programu
Edukacyjnego w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty w
Województwie Kujawsko-Pomorskim. Około 100 osób wysłuchało jakie są
pierwsze objawy wymienionych chorób, jak je u siebie rozpoznać oraz jak
dbać o swoje zdrowie, aby chorób tych uniknąć.

Zapewne wskutek podjętych w tym zakresie działań część kobiet z
naszej gminy zdecydowała już teraz upewnić się, że są zdrowe i skorzystały z
kolejnej oferty, jaką skierował do mieszkanek naszej gminy nasz samorząd.
Dokładnie 19 lipca

Jednakże to my sami musimy uświadomić,
że z

I tak w dniu będzie możliwość wykonania
badań spirometrycznych oraz zdjęcia RTG płuc w ramach

„Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc”. Program w szczególności
skierowany jest do osób palących papierosy lub byłych palaczy po 40 roku
życia, jednak zainteresowane osoby poniżej 40 roku życia również będą mogły
skorzystać z tego badania. Jest to kolejna już okazja do zbadania stanu swoich
płuc. Wykonywane one będą w Urzędzie Gminy w Chełmży przez specjalistów
z bydgoskiego Centrum Pulmonologii.
Zapisy prowadzone są w Urzędzie Gminy u P. Anny Feeser-Bering pokój nr 16
oraz u Sołtysów.
Natomiast na dzień w godzinach
popołudniowych od 16.00 do 18.00 zaplanowane są badania na
czerniaka skóry oraz inne nowotwory skóry w ramach „Regionalnego
P r o g r a m u W c z e s n e g o W y k r y w a n i a N o w o t w o r ó w S k ó r y ” .
Z tego badania mogą skorzystać wszystkie osoby bez względu na wiek,
posiadające zmiany naskórne. Pamiętajmy, że koniecznie trzeba się zgłosić na
badanie jeżeli zauważymy jakiekolwiek nowe zmiany na skórze oraz jeżeli
zmiany, które mieliśmy od lat, powiększają się, ciemnieją, krwawią czy
zaczynają swędzieć.
Badania przeprowadzone zostaną w Samodzielnym Publicznym Ośrodku
Zdrowia w Zelgnie.
Zapisy prowadzone będą w Urzędzie Gminy u P. Anny Feeser-Bering pokój nr
16 oraz w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie.

11 lipca
2010 roku

w
Dźwierznie w Grzywnie
i w Kie łbas in ie

został zorganizowany bezpłatny wyjazd do Centrum
Onkologii w Bydgoszczy na badania mammograficzne piersi, cytologię,
badanie ginekologiczne oraz edukację z zakresu chorób
nowotworowych. Z wyjazdu skorzystało tylko 20 pań, co bardzo
rozczarowało organizatora.

drowie jest tylko jedno i tak naprawdę to my sami musimy o nie
zadbać.

Mimo to samorząd gminy podejmuje kolejne inicjatywy dające możliwość
mieszkańcom gminy udziału w badaniach profilaktycznych.

19 września 2010r. (niedziela)

23 września 2010r. (czwartek)

Mamy zatem nadzieję, że w kolejnych programach weźmie już udział
większa ilość osób. Koszty wykonania w/w badań pokrywane są ze
środków budżetu Gminy Chełmża.

sobie

bezpłatnych

bezpłatne

Anna Feeser-Bering
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Inwestycje gminne

�Trwają prace modernizacyjne przy budynku „Pastorówki” w Zelgnie,
który już niebawem pełnić będzie funkcję świetlicy wiejskiej. Prace
remontowe w pomieszczeniach na parterze i w piwnicy dobiegają końca.
Podobnie roboty budowlane prowadzone są na zewnątrz budynku.

W ramach inwestycji budowany jest chodnik przy drodze wojewódzkiej i
kładka - przejście dla pieszych nad rowem melioracyjnym.

Powyższe prace wykonuje firma SOEN z Grudziądza. Łączny koszt
inwestycji wyniesie 410 tys. zł, z czego 250 tys. zł to środki jakie gmina
otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do tej pory wykonane
zostało 80 % robót objętych zadaniem. Zakończenie inwestycji planowane
jest na koniec sierpnia br.

Wejście do budynku „Pastorówki” umożliwi osobom starszym i
niepełnosprawnym specjalny podjazd.

Budowa chodnika w centrum wsi Zelgno.

Poza tym w budynku „Pastorówki” w ramach projektu „Odnowienie elewacji
budynku dawnej pastorówki poprzez wymianę stolarki okiennej” wymienione
zostały na nowe okna i parapety. Wspomniany projekt podobnie uzyska
dofinansowanie z PROW z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w kwocie prawie 25 tys.
Całość robót modernizacyjnych przy obiekcie uwieńczy wykonanie elewacji
na budynku i konserwacja elementów drewnianych konstrukcji szachulcowej
ścian, elementów ganku i okapów.

�

�

Zakończono roboty przy budowie płyty boiska w Grzywnie.

Zakończono budowę chodników przy drogach powiatowych na
terenie Gminy Chełmża

Zakończono przebudowę drogi gminnej na odcinku Witkowo –
Pluskowęsy o długości 1312 mb.

Wykonawcą robót była firma G&Syn z Torunia. Wartość robót wyniosła
blisko 53 tys. Zł.

w miejscowościach:
- Dziemiony 120 mb.

- Kuczwały 125 mb.

- Głuchowo - Windak - 87 mb.
Roboty wykonała firma ,,BOGMAR'' Sp. z o. o. z Ostromecka za 69.850 zł.

Nawierzchnia gruntowa drogi
przebudowana została na nawierzchnię asfaltowo – bitumiczną. Roboty
wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ,,DROBUD” Sp. z o. o. z
Wąbrzeźna za kwotę 502.563 zł. Zadanie podlega dofinansowaniu z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w
ramach Funduszu Wsparcia z budżetu Województwa Kujawsko –
Pomorskiego w wysokości 350.000 zł.

�

Taki będzie efekt końcowy powierzonych prac remontowych.
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�Dokonano odbioru drogi gminnej w Brąchnówku

Zakończono prace remontowe przy świetlicy w Drzonówku

.

.

awierzchnię
gruntową przebudowano na nawierzchnię asfaltowo- bitumiczną na
odcinku liczącym 1360 mb. Ta inwestycja kosztowała samorząd gminny
511.160 zł. Gmina chcąc obniżyć swój udział w inwestycji , ubiega się o
dofinansowanie do kosztów budowy z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycję
drogową wykonał Zakład Drogowo- Budowlany z Rogowa.

dach i elewacj . Roboty wykonała firma Tompol
Chyliński Tomasz ze wsi Szerokopas. Wartość robót to 11.280 zł .

N
drogi

Wykonano ę obiektu
�

�Przeprowadzone zostały prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w
Nowej Chełmży. Wyremontowano pomieszczenie socjalne oraz w obejściu
świetlicy ułożono polbruk. Wartość robót remontowych wyniosła 9 tys. zł.
Prace wykonała Firma Remontowo-Bud. Rafał Gajewski z Chełmży.

�Wykonywana jest adaptacja budynku po byłej hydroforni w
Głuchowie na potrzeby świetlicy wiejskiej. Prace remontowe wykonuje
brygada budowlana UG. Na zaadoptowany obiekt składać się będą
pomieszczenia: sala spotkań mieszkańców, aneks kuchenny, zaplecze
socjalne i WC. Poza tym na zewnątrz przy budynku wybudowany zostanie
podest z drewnianą wiatą.

�

�

Trwa budowa chodników i ścieżki pieszo-rowerowej przy drogach
wojewódzkich na terenie Gminy Chełmża

W Kończewicach zakończono roboty przy drodze nr 1.

w miejscowościach Dźwierzno,
Kiełbasin, Sławkowo.

R o b o t y w y k o n a ł o
Przeds ięb io rs two Robó t
Drogowo – Budowlanych
,,DROBUD’’ Sp. J. z siedzibą
w Chełmży ul Głowackiego 20,
87 – 140 Chełmża. Całkowita
wartość inwestycji stanowi
143.665 zł. Teraz droga z
Kończewic do Chełmży dla
pieszych i rowerzystów jest w
pełni bezpieczna.

Budowa chodnika na tereni miejscowości Dźwierzno.
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�

�

Trwaj prace przy budowie I etapu boiska pi karskiego przy Szkole
Podstawowej w Ko czewicach.

Dobiegaj ko ca roboty wyko czeniowe przy nowo
wybudowanej wietlicy w D wierznie.

ą ł
ń

ą ń ń
ś ź

P yta boiska o wymiarach 109 x 72 m
pokryta zostanie naturaln nawierzchni wraz z automatycznym
systemem nawodnienia.
Boisko buduje Firma Ogrodnicza Le niewscy – Architektura zieleni z
Che ma. Warto robót 166.000 z .

ł
ą ą

ś
ł ść ł

Wspomniane roboty obejmą m.in.: wykonanie schodów wewnętrznych i
zewnętrznych wraz z ułożeniem płytek podłogowych, montaż stolarki
drzwiowej wewnętrznej na parterze i piętrze budynku, ułożenie płytek
podłogowych w pomieszczeniach, malowanie wszystkich ścian, montaż
elektryki, ocieplenie ścian budynku. Poza tym zagospodarowany zostanie
teren przy świetlicy. Ułożone zostaną chodniki, wykonany będzie parking i
droga wewnętrzna. Całość obejścia uzupełnią drewniane ławeczki,
nasadzenia zieleni i oświetlenie zewnętrzne.
Wykonawca inwestycji: Firma Constans z Golubia- Dobrzynia. Termin
zakończenia robót w budynku świetlicy to 31. 08.2010 r., z kolei wykonanie
parkingu zaplanowane jest do 28.02.2011 r. Wartość robót wykończeniowych
przy świetlicy to koszt rzędu 170.000 zł.

Tak będzie wyglądał oddany do użytku mieszkańców Dźwierzna nowy
obiekt świetlicy. Widok od szczytu budynku.

�

�

Prace budowlane przy rozbudowie szkoły podstawowej w Zelgnie.

Już niedługo do nowej siedziby przeniesie się Pracownia rękodzieła
ludowego MALWA prowadzona przez CIK Gminy Chełmża.

Roboty wykonuje firma PUM z Grudziądza na kwotę 1.790.000 zł. Planowany
termin zakończenia budowy obiektu szkolnego to październik 2010 r.
Obecnie trwające prace budowlane przy szkole obejmują pierwszy etap jej
rozbudowy budowę bloku dydaktycznego z trzema klasami i biblioteką. Poza
tym przebudowywane są partery istniejącego budynku dla korzystania przez
osoby niepełnosprawne. Przebudowany został także na odcinku długości 120
mb kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do istniejącego oraz
nowo wybudowanego budynku. W realizowanym etapie zagospodarowany
zostanie również teren: wykonane zostaną chodniki, droga pożarowa wraz z
placem manewrowym, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i
autobusów szkolnych oraz oświetlenie terenu.

W tym celu w
budynku gospodarczym mieszczącym się za „Pastorówką” prowadzone są
roboty remontowe. Remont dachu budynku wykonała firma Tompol Chyliński
Tomasz na kwotę 3.500,00. Pozostałe roboty w obiekcie na zlecenie UG
wykonuje p. Sałatowski Gerard z Dźwierzna.

Budynek rozbudowywanej SPw Zlegnie.

Budynek przygotowywany pod przyszłą siedzibę “Malwy w Zelgnie”.

�Gmina przystąpiła do realizacji I etapu robót budowlanych
mających na celu adaptację budynku poszkolnego w Grzywnie.
Adaptacja budynku obejmuje przebudowę pomieszczeń w celu
przystosowania ich do funkcji świetlicy wiejskiej oraz pod działalność
przyszłego ośrodka zdrowia.

Z kolei strych budynku przebudowywany jest na pomieszczenia dla
miejscowej biblioteki.
Roboty adaptacyjne wykonuje firma Stalbud ze Złotoryi. Koszt robót
wyniesie 410 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji w przypadku
pomieszczeń planowany jest na 30 .09. 2010 r. Z kolei przygotowanie
pomieszczeń dla ośrodka zdrowia potrwa do końca lutego 2011 r.
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�Na terenie Szkoły Podstawowej w Kończewicach trwa realizacja
inwestycji polegającej na przebudowie systemu ogrzewania centralnego i
ciepłej wody z wykorzystaniem energii geotermalnej.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013.
Zakres robót w projekcie obejmuje przebudowę systemu ogrzewania i ciepłej
wody, poprzez rozbudowę istniejącej kotłowni o pompę ciepła, przebudowę
instalacji c.o. i wymianę grzejników.

Dolne źródło do pompy ciepła wykonane zostało przez 10 pionowych
odwiertów w głąb ziemi.

Wydajność przebudowywanego systemu ogrzewania szkoły zwiększy
dodatkowo ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i części dachu.
Inwestycja obejmie także wymianę rynien i rur spustowych oraz wykonanie
zewnętrznej elewacji według projektu kolorystyki.
Powyższą inwestycję wykonuje firma Ekorodan z Torunia. Wartość
inwestycji wyniesie prawie 500 tys. zł, z czego 75% kosztów sfinansowane
zostanie z otrzymanej dotacji. Termin zakończenia planowany jest na koniec
września 2010 r.

Na budynku szkoły wymieniane jest jednocześnie istniejące
eternitowe pokrycie dachu na nowe z blachodachówki . Wymiana dachu ma
zostać dofinansowana z MEN.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W tym roku zawody odbyły się w dniu 3 lipca w Kończewicach na stadionie
klubu LZS „ Cyklon” w których udział wzięło pięć drużyn w kategorii „A”- męska ,
oraz trzy zespoły Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - chłopcy z jednostek ;
Zelgno , Kuczwały i drużyna mieszana z ZOSP Kończewice.
Przed rozpoczęciem rywalizacji drużyn , odprawiona została polowa msza
święta którą celebrował ks. Leszek Lewandowski w asyście ks. Tadeusza
Kozłowskiego.
Komisję sędziowską pod przewodnictwem bryg. Andrzeja Urbańskiego
powołał Komendant Miejski PSP W Toruniu.
Po krótkiej odprawie i losowaniu numerów startowych rozpoczęto zawody w
grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , dla których puchary ufundował
Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Iwański , nagrody rzeczowe
ufundował Zarząd Gminny ZOSP RP.
W kategorii MDP - zwyciężyła ekipa z ZOSP Kończewice opiekun drużyny
dh.Anna Gredecka , drugie miejsce OSP Kuczwały -opiekun drużyny -
dh. Robert Mucha , trzecie miejsce OSP Zelgno - Grzegorz Palkowski
Kulminacyjnym punktem zawodów była rywalizacja w kategorii męskiej, gdzie
tytułu Mistrza Gminy broniła jednostka z ZOSP Kończewice , a aspiracje do
zwycięstwa miało kilka drużyn. Jednak forma mistrzom dopisała i okazały
puchar Wójta Gminy trafił ponownie do nich.
Klasyfikacja zawodów w tej kategorii przedstawia się następująco:
1 miejsce ZOSP Kończewice z wynikiem 115,43 pkt..
2 miejsce OSP Zajączkowo 126,07 pkt. ,
3 miejsce OSP Kuczwały 128,06 pkt. , następne miejsca OSP Grzegorz
151,08 pkt., OSP Szerokopas 153,40 pkt.

Puchar w tej kategorii oraz nagrody finansowe ufundował i wręczył
Wójt Gminy Chełmża Pan Jacek Czarnecki.
Szczególne podziękowania za udział w zawodach od Wójta Gminy Jacka
Czarneckiego i Komendanta Gminnego otrzymali druhowie „oldboje” z bardzo
małej jednostki pod względem ilości członków z OSP Szerokopas, którzy mimo
wysokiej średniej wiekowej potrafili walczyć o jak najlepszą lokatę. Czego nie
można powiedzieć o drużynach, które nie brały udziału w zawodach.
Sędzia główny zawodów bryg. Andrzej Urbański stwierdził , że zawody zostały
zorganizowane bardzo dobrze dziękując jednocześnie drużynom startującym
za udział i duże zdyscyplinowanie.

Od prawie dwudziestu lat w gminie Chełmża odbywają się
gminne zawody sportowo-pożarnicze dla druhów z jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Komendant Gminny OSP
Wiesław Bachan

Wymianę istniejącego pokrycia dachu podjęto także na budynku Gimnazjum w
Pluskowęsach. Podobnie jak przy Szkole Podstawowej w Kończewicach
demontowany jest eternit , który zastąpi blachodachówka. Koszty inwestycji
obejmują także wywóz i utylizację zdemontowanego eternitu oraz pozostałych
materiałów pochodzących z rozbiórki.

realizuje
firma Ekoflora z Kowalewa Pomorskiego. Inwestycja kosztować będzie prawie
118 tys. zł. Termin wykonania inwestycji zaplanowano do 23.08.2010 r.

polegający na wykonaniu nawierzchni z
mieszanki mineralno bitumicznej na istniejącej nawierzchni asfaltowej.
Roboty wykonane zostały przez Zakład Handlowo - Budowlany ,,AGA'' z
siedzibą w Toruniu za kwotę 49.000 zł.

�

�

Wymianę pokryć dachowych na budynkach Gimnazjum w
Pluskowęsach i budynku Szkoły Podstawowej w Kończewicach

Wykonany został remont drogi gminnej w miejscowości Nawra Izabela
na odcinku o długości 329 mb

Tekst K.Orłowska, Ł.Kowalski
Zdj. K.Orłowska, Ref. Inwestycyjny

Serwis samorządowy
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W związku z sytuacją powodziową w kraju Zarządzeniem

Wójta Gminy Chełmża z dnia 1 czerwca br. powołany został „Zespół ds.
organizacji pomocy dla poszkodowanych w powodzi”. Zadaniem
zespołu jest organizacja i koordynowanie pomocy skierowanej do
poszkodowanych w powodzi.

Z E S T A W I E N I E
zebranych darów oraz środków finansowych dla mieszkańców sołectwa
Troszyn Polski - Borki.

Łączny tonaż : 44, 150 t.

W imieniu zespołu ds. pomocy powodzianom pragnę także podziękować
wszystkim darczyńcom i sponsorom za okazałą pomoc i zrozumienie
sytuacji powodzian.
Dziękuję Sołtysom za bardzo duże zaangażowanie i wspaniałą
współpracę z Zespołem.

Piotrowi
Guranowskiemu i Mirosławowi Łagód za bezinteresowną pomoc w
postaci bezpłatnego transportu zebranej pomocy rzeczowej.
Druhom jednostek OSP Grzegorz , Kuczwały, Szerokopas i Zajączkowo
za bardzo ciężką kilkugodzinną pracę przy załadunku pomocy rzeczowej
dla powodzian.
Dziękuję Gimnazjum w Pluskowęsach za włączenie się również w
gminną akcję pomocy.
Na koniec chciałbym poinformować wszystkich, że pomoc będzie
kontynuowana, ponieważ potrzeby są bardzo duże. Posiadam
deklaracje mieszkańców o pomocy rzeczowej po okresie żniwnym.

Realizacja założeń w/w zespołu przeprowadzona została w
następujący sposób :
- wydano decyzję zezwalającą na przeprowadzenie zbiórki publicznej na
terenie gminy,
- przygotowano i wydano sołtysom ogłoszenia oraz wykazy / listy/ ,
dobrowolnych datków finansowych i deklaracje pomocy rzeczowej,
- założono odrębne konto na zbiórkę środków finansowych:

- nawiązano kontakt z sołectwem typowo rolniczym, Borki Troszyn Polski z
gminy Gąbin koło Płocka.
Sołectwo to zamieszkuje ok. 500 osób. Zostało ono dwukrotnie zalane w
100%. Przedstawiciele zespołu w dniu 8 lipca złożyli wizytę w sołectwie
dotkniętym klęską, celem której było ustalenia zakresu i rodzaju pomocy
oraz stwierdzenia rzeczywistych strat i określenia terminu dostarczenia
darów zebranych przez mieszkańców Gminy Chełmża.
W naszych sołectwach zbiórką pieniężną oraz rzeczową zajęli się Sołtysi.
Mimo okresu przedżniwnego pomoc mieszkańców jest imponująca.

1/ Środki finansowe - 25.763,00 zł. + 1 euro
2/ Pszenica - 31, 450 t
3/ Pszenżyto - 2,9 t
4/ Pszenica paszowa - 2,1 t
5/ Pszenica ozima - 1.0 t
6/ Jęczmień - 5,3 t
7/ Jęczmień jary - 200 kg
8/ Żyto - 100 kg
9/ Owies - 300 kg
10/ Kukurydza - 200 kg
11/ Pasza dla krów - 50 kg
12/ Słoma - 750 kostek + 2 tiry kostek
13/ Siano - 60 kostek
14/ Różne - 2 tapczany, 1 pralka automatyczna,
1 wózek inwalidzki, przybory szkolne , cukier, makaron, mąka, woda, rzeczy
dla dzieci, mydło, maskotki i pluszaki dla dzieci.

Po ustaleniu łącznego tonażu zebranych darów i środków finansowych został
zorganizowany transport ( 2 tiry z naczepami, 2 „łódki” i samochód ciężarowy
Jelcz ) do przewozu zebranej pomocy, który w dniu 21 lipca został załadowany
i przygotowany do wyjazdu.
W godzinach porannych 22 lipca przedstawiciele zespołu wraz z wykazanym
wyżej transportem udali się na tereny powodziowe do sołectwa Troszyn Polski
Borki.
Odbiór naszych darów na miejscu dostawy był bardzo dobrze zorganizowany.
Pani Sołtys Elżbieta Maliszewska wraz z oczekującymi rolnikami ze swoim
transportem odbierali dary w/g sporządzonej listy potrzeb i przydziału
poszczególnego asortymentu.
W oczach powodzian można było zobaczyć wielką wdzięczność oraz łzy, ale
także wielką radość, że są ludzie dobrego serca, co pozwala im uwierzyć w
sens pozostania we własnym domu.
Za pośrednictwem naszej delegacji mieszkańcy sołectwa Troszyn Polski
proszą o przekazanie wszystkim darczyńcom wielkie, serdeczne
podziękowania za okazałą pomoc, za dobre serce, zrozumienie ich sytuacji
życiowej.
Pomoc przekazana dla nich pozwoli im na kupno najbardziej potrzebnych i
podstawowych artykułów, aby móc dalej egzystować oraz zapewni paszę
dla posiadanego inwentarza na kilkanaście tygodni.

Dziękuję właścicielom transportu drogowego Panom

Nr rachunku 53 1020 5011 0000 9502 0198 3816 „Gmina Chełmża dla
powodzian”.

Koordynator zespołu
Wiesław Bachan

Załadunkiem zebranych darów w gminie dla mieszkańców sołectwa

Troszyn Polski - Borki zajęli się druhowie z OSP Grzegorz , Kuczwały,

Szerokopas i Zajączkowo.

Podziałem dostarczonego transportu na miejsce do poszkodowanego w

powodzi sołectwa zajęła się osobiście pani Sołtys Elżbieta Maliszewska.

Mieszkańcy sołectwa Troszyn Polski - Borki po otrzymaniu darów z naszej

gminy nie kryli wzruszenia i dziękują wszystkim darczyńcom za okazaną im

pomoc. Wspomniana pomoc nadal będzie kontynuowana.
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Jeden z pokoi w budynku mieszkalnym pani Sołtys Troszyna Polskiego nie

nadający się po powodzi do zamieszkania. Woda dokonała całkowitego

zniszczenia budynku.

Do takiej wysokości lustro wody pokryło wieś Troszyn Polski podczas

powodzi. Budynki mieszkalne, gospodarcze, ich wyposażenie zostały

całkowicie zalane przez wodę. Nie było żadnych szans na ratowanie

mienia.

Widok zalanego cmentarza parafialnego. Miejsce wiecznego spoczynku

już po opadnięciu wody zamieniło się w pobojowisko: uszkodzone płyty

nagrobkowe, rozmyte kwiaty i znicze, połamane krzyże, rozmyte groby.

Całkowitemu zniszczeniu uległ wyremontowany budynek Ochotniczej

Straży Pożarnej w Troszynie Polskim wraz z jego wyposażeniem.

Jedynym środkiem lokomocji po wsi i ewakuacji mieszkańców były łodzie i

amfibie.

Zalane sprzęty gospodarstwa domowego i meble zostały całkowicie

zniszczone. Obecnie nie nadają się już do użytku w domostwach.Rodziny

będą musiały przeznaczyć niemałe środki, aby ponownie wyposażyć w

sprzęty i umeblować swoje remontowane mieszkania.

Inicjatywy obywatelskie - pomagamy powodzianom

Foto. nadesłane
Tekst K.Orłowska
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Sprawy obywatelskie

Inicjatywy dla wielu mieszkańców naszej gminy

Majówka dla dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych na Barbarkę, wycieczka Golub – Dobrzyń - Sierpc, wyjazd
do Stegny, wycieczki śladami ks. Leona Poeplau, wycieczka do Sopotu.

Odbyte wyjazdy i wycieczki, oprócz odwiedzenia ciekawych miejsc
na mapie regionu i Polski pozwalają na odpoczynek , relaks i integrację
lokalnych środowisk. Do Stegny wyjechało 50 osób, a na dwie wycieczki
śladami ks. Leona Poeplau około 80 osób.

Wyjazd do Golubia Dobrzynia stworzył 40 – osobowej grupie uczestników
możliwość zwiedzenia słynnego zamku golubsko-dobrzyńskiego, zabytku
o długiej i bogatej historii, którą było warto wysłuchać i poznać.

Następnie trasa wycieczki powiodła do Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu.

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji miło nam
poinformować, że realizowane są projekty, w ramach których
mieszkańcy mają okazję wzięcia udziału w zajęciach rekreacyjnych,
wycieczkach turystycznych i rajdach pieszych. W ramach projektu pt.
„Wieś aktywna - mozaika inicjatyw dla zdrowia” zrealizowano do tej
pory następujące przedsięwzięcia:

Uczestnicy wyjazdu podążając do Stegny, zwiedzili Malbork.

Tutaj uczestnicy sp dzili niedziel w skansenie i mi li okazj przyjrze
si yciu codziennemu dawnej wsi, jej zwyczajom ludowym, rzemios u,
strojom i sztuce ludowej. Odwiedzono warsztaty rzemie lnicze
wikliniarza, kowala, hafciarki. Pobytowi w skansenie towarzyszy
równie wyst p wiejskiej kapeli, a w miejscowej karczmie "Pohulanka"
by a okazja skosztowania potraw kuchni regionalnej z tradycyjn
pajd chleba ze smalcem.

18 lipca kolejna grupa 100 mieszka ców Gminy Che m a (dzieci,
m odzie , doro li) wyjecha a do Sopotu.
Pogoda szczególnie nie dopisa a , ale mimo to kilka osób skorzysta o z
k pieli w Ba tyku. Pozostali uczestnicy wyjazdu mogli zwiedza
pi kne miasto, spacerowa po sopockim molo, poby na pla y,
podziwia Krzywy Domek, latarni morsk i wiele innych ciekawych
zak tków tego miasta.

W trakcie realizacji jest tak e projekt pt.
, w ramach którego 140 mieszka ców (seniorzy

wraz z opiekunami) uczestniczy o w wycieczce do Lichenia. Uczestnicy
obejrzeli Cudowny Obraz Matki Boskiej Liche skiej, Golgot , Cudowne

róde ko, przeszli szlakiem pielgrzymkowym z lasu w Gr blinie do
Sanktuarium. Obecni uczestniczyli tak e we Mszy w. w najwi kszym
Sanktuarium w Polsce – Bazylice Naj wi tszej Maryi Panny
Liche skiej.

Upa nie przeszkodzi we wspólnej modlitwie oraz oddaniu si
duchowym rozwa aniom.

W sierpniu odb dzie si kolejny wyjazd, tym razem do
Ciechocinka, na który ju teraz serdecznie zapraszamy .

Pomys odawc i oficjalnym organizatorem wyjazdów jest Wójt
Gminy Che m a. Do ich bezpo redniej realizacji przyst pi y Gminna
Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Che m a, GOPS , oraz Stow. Homo-homini.
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„Godne i bezpieczne
ycie seniora 60 plus”ż

Tekst i fot. K

Fot. E.Czarnecka

.Orłowska
Stanisława Stasieczek
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Sprawy obywatelskie
Festyn w Grzywnie to sprawdzona atrakcja

dla bardzo wielu osób

W dniu 26 czerwca odbył się festyn rodzinny w Grzywnie.
Rozpoczęcie poprzedziła msza święta odprawiona przez proboszcza
tutejszej parafii ks. W Roczniaka.
Po mszy świętej zaprezentowali się zawodnicy „armwrestlingu” w siłowaniu
na ręce oraz członkowie bractwa rycerskiego.
W trakcie festynu zainteresowani mogli uczestniczyć w wielorakich
konkursach tj. w siłowaniu na ręce, sprawnościowych zorganizowanych przez
bractwo rycerskie, strzeleckich w paintballu oraz kosmetycznych Avonu.
Cenne nagrody w konkurencjach fundowali sponsorzy imprezy.

Podczas festynu rozegrany został Świętojański Turniej Piłkarski o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy oraz mecz towarzyski z udziałem drużyny z
Grzywny z drużyną „Reszta Świata” na czele z Wójtem Gminy Chełmża
Jackiem Czarneckim.

Mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla drużyny z Grzywny.

W trakcie festynu uczestnicy mogli korzystać z przejażdżek konnych,
zjeżdżalni, trampolin oraz zapoznać się ze sprzętem Straży Pożarnej w
Chełmży.

Pamiątkowe puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczył Wójt Jacek
Czarnecki i Radny Bogdan Kondej.

Po wyczerpujących konkurencjach przyszedł czas na degustację pieczonego
prosiaka przygotowanego i serwowanego przez p.Wójciaka.
Część kulinarną zabezpieczały panie z KGW w Grzywnie, p. Wójciak oraz p.
Grzeszczak.
Punktem kulminacyjnym festynu była licytacja 2 czapeczek „Unibaxu” z
autografami całej drużyny, z której dochód przeznaczony został dla
powodzian. Zwycięzcami licytacji zostali panowie: Michał Czarnecki i
Czesław Tyszkiewicz.
Od godziny 20 rozpoczęła się zabawa taneczna, która potrwała do białego
rana.
Organizatorzy festynu dziękują Radnym Gminy Chełmża oraz panu Wójtowi z
rodziną za udział we wspólnej zabawie.
Oczywiście, jak co roku festyn nie mógłby się odbyć bez wsparcia licznego
grona sponsorów: Rumińscy Restauracja „Boryna”, Krystochowicz
Sebastian ABT Motor, Bank Spółdzielczy Brodnica, Grzeszczak Wioletta
Marcin, Jałocha Mirosława Andrzej, Jałocha Hanna Jan, Zając Czesław
Zakład Mechaniki Samochodowej,Podgórski Leszek Firma Transportowo
Handlowa, „Stonebud” Jałocha Paweł Usługi Brukarskie i Roboty Ziemne,
Olejniczak Henryk Stacja Kontroli Pojazdów, Tomczyk Wojciech Gabinet
Weterynaryjny, Siemianowski Wojciech Gabinet Weterynaryjny, Sikorski
Krzysztof Zakład Produkcji Papieru, Kazaniecki Wiesław, Kółko Rolnicze w
Grzywnie, Izabela Radosław Majewscy „VOICE” Chełmża, Garwolińscy
GrzegorzAnita, Wiśniewscy Małgorzata Marek,Banaszek Dorota Krzysztof.
Osobiste podziękowanie składam Adrianowi Amroziewicz za pomoc przy
organizacji festynu.
Organizatorzy - Rada Sołecka i KGW w Grzywnie dziękują sponsorom jak i
uczestnikom festynu ZAPRASZAMY ZA ROK.

oo

M.Trzpil-Sołtys Sołectwa

Piknik Rodzinny w Gimnazjum w Głuchowie

W dniu 13.06. 2010r. w Gimnazjum w Głuchowie odbył się Piknik
Rodzinny pt. „Pokoloruj naszą szkołę”. Głównymi atrakcjami pikniku były
stoiska przygotowane przez uczniów naszej szkoły, na których można było
kupić:
- losy na loterię fantową ( wszystkie były wygrane)
- biżuterię wykonaną przez uczennice gimnazjum
- kiełbaski z grilla
- ciasta przygotowane przez uczniów i ich rodziców ( bardzo dziękujemy)
- kawę, herbatę oraz napoje.

Na pikniku znajdowało się również stanowisko, przy którym odbywało się
malowanie twarzy. Uczestnicy mogli także podziwiać wspaniały pokaz mody
- lato 2010 w wykonaniu modelek gimnazjalistek.
Jednakże najwięcej emocji wywołały zawody sportowe, w których brali udział
rodzice oraz nauczyciela. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja klasy IIb,
drugie miejsce należało do reprezentacji klasy IIa, natomiast III miejsce
zajęli rodzice uczniów z klasy IIIb. Wszyscy zawodnicy otrzymali atrakcyjne
nagrody. Uwieńczeniem konkurencji było drużynowe malowanie obrazów,
które zostaną zlicytowane w czasie WOŚP.
W trakcie pikniku czas umilano również najmłodszym, przygotowane były dla
nich różne konkursy, zabawy oraz trampolina.
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, bez których piknik nie
mógłby się odbyć:
- Sołtys pan Józef Nikiel oraz Rada Sołecka wsi Głuchowo
- Sołtys paniAlicja Glaszka oraz Rada Sołecka wsi Nawra
- Państwo Irla, Państwo Pieniążek, Państwo Nasierowscy, Państwo Trzpil,
Państwo Siudowscy, Państwo Kalinowscy

Organizatorzy

"Przedszkole otwiera świat III"
w okresie wakacyjnym

Fundacja "Ziemia Gotyku" LGD zaprasza wszystkie chętne dzieci
do swoich punktów

przedszkolnych .

, które
mają ochotę na wspólną zabawę wakacyjną

na terenie Gminy Chełmża
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Serwis informacyjny
Przepis na udane wakacje

Jak dzieci i młodzież z gminy mogą spędzać pożytecznie i
ciekawie wakacje? O to zadbali wspólnie Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża w Brąchnówku, Gminna Komisja Rozwiązywania
problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Wspomniany program wspiera Wójt Gminy
Jacek Czarnecki i Rady Sołeckie. Wspomniani partnerzy zaproponowali
dzieciom i ich rodzicom jak można wykorzystać pożytecznie, miło i na
wesoło wakacyjny czas.

Z początkiem lipca ruszyła tegoroczna edycja programu „Fabryka
marzeń”. Instruktorzy i animatorzy kultury z gotowym programem zajęć dotarli
do siedmiu miejscowości w gminie. Są to Bielczyny, Bocień, Mirakowo,
Zajączkowo, Nowa Chełmża, Grzywna i Szerokopas.

Zajęcia odbywają się w miejscowych świetlicach wiejskich 2-3 razy w tygodniu i
potrwają do końca sierpnia br. Oprócz systematycznych zajęć, organizatorzy
zaplanowali dla wszystkich uczestników wakacyjnej akcji wspólny wyjazd do
kina i wycieczkę.

Podobnie ofertę na wakacje przygotowały biblioteki gminne. W
ofercie bibliotek między innymi warsztaty plastyczne, konkursy, małe kino,
warsztaty garncarskie, wycieczka. Odbyło się wspólne spotkanie sportowe na
gminnym ORLIKU w Grzywnie.

Świetlica w Bielczynach

Zajęcia przy świetlicy w Szerokopasie

Odbył się również rajd pieszy integrujący piechurów połączony z
plenerem malarskim.

Z kolei miłośnicy rękodzieła ludowego mogą aktywnie podczas
wakacji uczestniczyć w cotygodniowych warsztatach rękodzielniczych
prowadzonych w pracowni Malwa w Zelgnie. Zajęcia tutaj odbywają się w
każdy piątek w godz. 15.00 18.00.

K.Orłowska

Letnie Marzenia 2010 w Brąchnówku

Tradycyjnie już od 2000r
Stowarzyszenie „Edukacja i Przyszłość”
w Brachnówku , zorganizowało w okresie
wakacji półkolonie dla dzieci w wieku 7-13
lat z Browiny i Brąchnówka i okolic tym razem pod hasłem

. W tym roku zajęcia
rozpoczęły się 28.06 i trwały do 02.07.2010r , w godz.9.-16. W ramach zajęć
dzieci otrzymywały suchy prowiant ,napoje, owoce i słodycze , a także
nagrody w ramach różnych konkursów plastycznych , sportowych ,wiedzy
ekologiczno-przyrodniczej pod hasłem „Żyj z przyrodą w zgodzie”
dofinansowane przez Powiat Toruński , Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Toruniu . Zajęcia odbywały się w pięknej scenerii zespołu
parkowo-pałacowego w Brąchnówku , a także na Barbarce oraz podczas
wycieczek po okolicy .
W zajęciach uczestniczyło codziennie prawie 40 dzieci , którymi opiekowały
się nauczycielki z Małej Szkoły w Brąchnówku Jolanta Piotrowska i Wioleta
Basiewicz oraz Karolina Makowska, a także Maria Iwańska. Kadrę
Pedagogiczną wspierał Zbigniew Sadowski. Codzienne zaopatrzenie
zapewniał Pan Andrzej Talarek i sklep w Browinie . Wsparcia finansowego
w przeprowadzeniu półkolonii udzielili :

Uczestnicy spotkań korzystali z pracowni komputerowej , gier
świetlicowych , grali w bilarda , ping-ponga , unihokeja , piłkę nożną ,
siatkową , korzystali z placu zabaw.
Dzięki paniom z Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża poznali
technikę wyrobu naczyń z wykorzystaniem gliny. Półkolonie zakończyły V
Przełajowe Biegi Niepodległości tradycyjnie cieszące się powodzeniem i
frekwencją wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych .
Wakacje w Brąchnówku cieszyły się dużym zainteresowaniem

n a j m ł o d s z y c h .
W e d ł u g o p i n i i
uczestników i ich
r o d z i c ó w b y ł y
bardzo udane .
W s z y s t k i m
d a r c z y ń c o m ,
s p o n s o r o m i
o s o b o m
zaangażowanym ,
w tym opiekunom
d z i e c i n a
p ó ł k o l o n i a c h
bardzo serdecznie
dziękuję .

„Letnie
Marzenia czyli Ja też mogę pomóc środowisku „

Marszałek Województwa Pan Piotr
Całbecki dwudniowy pobyt w Barbarce , Zarząd Powiatu Toruńskiego w
ramach programu „Edukacja Ekologiczna” , Wójt Gminy Chełmża i Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

Janusz Iwański
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