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Gimnazjum w Głuchowie

Wczoraj przedszkolacy, a dzisiaj pierwszacy

Uczniowie złożyli ślubowanie Pierwszoklasistów, a

dyrektor szkoły Jolanta Piotrowska w obecności przybyłych

gości,nauczycieli i rodziców mianowała każdego z nich na ucznia

pierwszej klasy. Tym samym przyjęci zostali do grona szkolnej braci.

W szkołach podstawowych w Gminie Chełmża uczy się 123

pierwszoklasistów , z których 12 uczniów uczęszcza do Małej Szkoły

w Brąchnówku.

Ślubowanie jest naprawdę bardzo ważnym dniem w życiu młodych

ludzi. Ten dzień długo pozostanie w ich pamięci.

Po wielkiej tremie przyszedł czas na część artystyczną i upominki,

którymi obdarowani zostali Pierwszoklasiści.
K.O.
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Małej Szkoły w Brąchnówku.

Takie wi to mi li pa dziernika uczniowie klas

pierwszych z
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Sektorowy Program Operacyjny - Transport

- podsumowany
W miesiącu wrześniu miało miejsce ostatnie, XXI posiedzenie

Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Transport (
SPOT). Komitet przez lata wdrażania Programu był organem
odpowiedzialnym za monitoring programu na poziomie krajowym - w
tym m.in. za zatwierdzanie sprawozdań z realizacji SPOT, zatwierdzanie
Programu oraz uzupełnienia Programu, dokonanie oceny jego
wdrażania.

Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki

M

omitetu Monitorującego

ieszkańcy naszej Gminy mają dzisiaj dostęp do

przebudowanych linii kolejowych i dróg krajowych, które sfinansowane

zostały dzięki środkom pozyskanym w ramach SPOT na obszarze całego

kraju. Wiceminister rozwoju regionalnego Adam Ździebło otwierając ostatnie,

XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny

Transport (SPOT) stwierdził w swojej wypowiedzi, że program kończy się

sukcesem. Świadczą o tym nie tylko liczby, ale i widoczne w Polsce tablice z

logo SPOT, które towarzyszą ważnym inwestycjom transportowym.

Wiceminister podkreślił również, że doświadczenia zebrane w trakcie

realizacji projektów SPOT pomagają beneficjentom sprawniej wykorzystywać

środki z nowej perspektywy finansowej jaka jest obecnie Program

Infrastruktura i Środowisko.

W strukturach K SPOT zasiadali

przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz partnerzy

społeczni (organizacje pozarządowe), w tym: Ministerstwo Rozwoju

Regionalnego, Ministerstwo Budownictwa, Polska Konfederacja

Pracodawców Prywatnych, Unia Miasteczek Polskich, Urząd Marszałkowski

Województwa Małopolskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków

Zawodowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Transportu,

Związek Miast Polskich, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Konfederacja

Pracodawców Polskich, Ministerstwo Finansów, Business Centre Club,

Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

oraz inne. Wszystkie instytucje posiadały jednakową ilość reprezentantów w

Komitecie. Z ramienia władz samorządowych członkiem Komitetu był miedzy

innymi . Wspomniany program

wdrażany był w Polsce w latach 2004-2006, w ramach którego zrealizowano

szereg inwestycji w zakresie rozwoju transportu i infrastruktury drogowej w

kraju. Najwięcej środków z programu przeznaczone zostało na projekty w

zakresie budowy i usprawniania przejazdu drogami krajowymi oraz

modernizacji linii kolejowych. Członkowie komitetu podczas ostatniego

posiedzenia zapoznali się również z informacją na temat przeprowadzonych

w latach 2008 i 2009 badań ewaluacyjnych SPOT.

W spotkaniu wzięli udział także byli wiceministrowie rozwoju

regionalnego: prof. Janusz Mikuła oraz dr Jerzy Kwieciński.

Foto. MRR

K.O.

Wójt u Prezydenta RP

-

-mówi Jacek Czarnecki, wójt Gminy Chełmża

Przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich z Panem Prezydentem.

Wiosną w całym kraju rozpoczęło się świętowanie 20-lecia
utworzenia samorządu terytorialnego. Jesień była podsumowaniem
tych wydarzeń. We wrześniu Bronisław Komorowski Prezydent RP
zaprosił do pałacu prezydenckiego przedstawicieli wszystkich szczebli
władz samorządowych. Znalazłem się w gronie cenionych prezydentów
miast, burmistrzów i wójtów -
Zaproszenie z kancelarii

Gminy oraz działalność społecznych
komitetów i organizacji pozarządowych. Korzystając z okazji serdecznie
dziękuję wszystkim tym osobom za wspólny wysiłek wkładany w budowanie
naszej samorządowej gminy.

K.O.

prezydenta było dla mnie miłym zaskoczeniem.
Traktuje je jako szczególne wyróżnienie. Spotkałem się z „ojcami” polskiego
samorządu, wybitnymi osobowościami. Obecni byli panowie ,

a także pani prezydent Warszawy
prezydenci Gdańska, Poznania i Katowic,

przedstawiciele krajowych organizacji samorządowych. Nie było by mnie
tam- - gdyby nie praca wielu sołtysów, radnych i
pracowników naszego Urzędu

M. Kulesza
Jerzy Stępień, Jerzy Regulski,
H.Gronkiewicz-Waltz,

dodaje wójt Czarnecki

Sprawa sporu o Zalesie
W dniu 29.09.br zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu w

sprawie sporu pomiędzy Gminą Chełmża, a Agencją Nieruchomości Rolnych

Oddział w Toruniu w sprawie zwrotu kwoty jaką gmina uzyskała w związku ze

sprzedażą działek letniskowych w Zalesiu.

. ANR Odział w Bydgoszczy wnosiła o zasądzenie od gminy kwoty

1.604.018,00 zł. Faktycznie zasądzona przez Sąd suma wynosi

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku Gmina podejmie decyzje o

ewentualnym złożeniu apelacji.

W roku 1999 Gmina przejęła od ANR grunty w Zalesiu o pow. 15,4

ha. Grunty sprzedane zajmują powierzchnię 4,2 ha. Gmina nadal jest

właścicielami wartościowego i dobrze uzbrojonego terenu o pow. prawie 11

ha. Sprzedaż działek letniskowych w Zalesiu przyniosła budżetowi Gminy

dochody ok. 600.000 zł.

Wyrok jest korzystny dla Gminy
Chełmża

150.000
zł.

Niezwykle cennym jest, że Sąd zauważył iż
obecna wartość nieruchomości w Zalesiu jest wynikiem starań jakie
poczyniła Gmina, a nieAgencja.

K.O.

Z posiedzeń Rady Gminy Chełmża
W dniu 30 sierpnia oraz 14 i 30 września br. odbyły się

kolejne Sesje Rady Gminy Chełmża

,

, w której udział wzięli pracownicy

Urzędu Gminy, Radni, Sołtysi oraz mieszkańcy Gminy.

Podczas Sesji Rada Gminy Chełmża podjęła uchwały w

następujących sprawach:

- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża,

- ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu

wykonania budżetu Gminy Chełmża, informacji o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego SP ZOZ ,samorządowych instytucji kultury,

- zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2010 r.,

- zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt

Gminy Chełmża może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania

- przystąpienia Gminy Chełmża do partnerskiego projektu pod nazwą

„Pawełek i Ola idą do przedszkola”(kontyuacja przedszkoli Ziemi

Gotyku),

- wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie

komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na

ogródki przydomowe,

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu

stanowiącego mienie komunalne Gminy Chełmża na okres 1 roku,

- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego

funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

- wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Toruńskim i udzielenie

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania

realizowanego w ramach powiatowego programu „Modernizacja

systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii

szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost

atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa”,

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym

przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Poprawa komunikacji drogowej

skomunikowanie Gminy Chełmża z Gminą Papowo Biskupie poprzez

budowę drogi gminnej nr 100506 C Grzegorz Dubielno”.

Posiedzenia zakończono przedstawieniem sprawozdań Wójta, z

działań prowadzonych w okresie między Sesjami.
B. Kozłowska
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UWAGA - Odbiorcy wody
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gospodarstwo Pomocnicze

przy Urzędzie Gminy w Chełmży przypomina o konieczności odpowiedniego

wewnętrznej wraz z

wodomierzem przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nie

ogrzewanych. Jednocześnie zwracam uwagę na potrzebę skutecznej

ochrony wodomierzy oraz pokryw studzienek kanalizacyjnych przed

kradzieżą.

Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może

być przyczyną awarii oraz strat, których koszty poniosą użytkownicy urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych. O zaistniałych awariach lub kradzieżach

należy niezwłocznie powiadomić tutejsze Gospodarstwo Pomocnicze.

(nr tel. 056-6753252, 056-6756657, 0603132522, 0601682100)

zabezpieczenia instalacji sieci wodociągowej

Wiesław Kazaniecki

Program Aktywności Lokalnej w gminie Chełmża

W lipcu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął

realizację Programu Aktywności Lokalnej we wsi Dźwierzno.

Uczestnikami PALu jest 7 kobiet - mieszkanek wsi, natomiast z działań

integracyjnych o charakterze środowiskowym skorzystały dodatkowo

osoby z ich otoczenia, zamieszkujące w Dźwierznie i Zelgnie. Program

realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

w zakresie projektu „Zacznij od nowa aktywne działanie”

współfinansowanego przez Unię Europejską.

W ramach Programu uczestniczki odbyły zajęcia z pedagogiem

z zakresu treningu kompetencji społecznych, warsztatów

gospodarowania własnym budżetem. Obecnie trwają zajęcia mające na

celu podniesienie umiejętności rodzicielskich „ szkoła rodzica”. W

październiku Panie odbędą także konsultacje z doradcą zawodowym oraz

warsztaty poprawy wizerunku, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Z Programu Aktywności Lokalnej skorzystały również osoby z

otoczenia uczestniczek projektu.

Dla nich zostały zorganizowane półkolonie, które odbywały się w

bibliotece gminnej w Zelgnie pod opieką pedagoga Pani Krystyny Wolak.

Natomiast w sierpniu beneficjentki wraz z dziećmi wyjechały do

miasteczka „ Western City” w Grudziądzu.

Program Aktywności Lokalnej ma na celu wzrost umiejętności

społecznych wśród uczestniczek jak również ich integrację jako małej

społeczności lokalnej. Mamy nadzieje, ze projekt przyniesie wiele

korzyści i pozytywnych zmian zarówno dla Pań jak i ich otoczenia.

J.Murawska

STRAŻ GMINNA DOCENIONA

Dowodem tego jest podziękowanie, jakie wpłynęło na ręce

Wójta Gminy Jacka Czarneckiego dla naszego Komendanta

Straży Gminnej pana Grzegorza Stramka, który jak czytamy

w liście gratulacyjnym „ poprzez profesjonalne działania i

własne zaangażowanie doprowadził do odnalezienia

nieletniej mieszkanki Torunia zaginionej 18.09.2010 r.”

Komendant Miejski Policji w Toruniu życzył również, aby praca i

zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa uzyskały powszechne

uznanie i poparcie społeczne, a wypracowane osiągnięcia dawały poczucie

przydatności i własnej wartości oraz były podstawą do naśladowania.

Komendant Miejski Policji w Toruniu skierował
słowa uznania i serdeczne podziękowania za godną
postawę Komendanta Straży Gminnej.

K.O.

Pieniądze dla pracodawców

Do dnia 30 września wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie. Na

podstawie przedłożonych wniosków przeprowadzono już 3 postępowania

zakończone wydaniem decyzji przyznającej dofinansowanie.

Zgodnie z wcześniej złożonymi przez pracodawców zawiadomieniami o

rozpoczęciu kształcenia spodziewany jest w bieżącym roku wpływ jeszcze

13 wniosków.

Przygotowanie zawodowe trwa 24 lub 36 miesięcy. Dofinansowanie przy

okresie trwającym 24 miesiące wynosi 4.848,46 z , a przy okresie 36

miesięcy 8.080,77 zł.

Dofinansowanie wypłacane jest ze środków Funduszu Pracy

przekazywanych za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W gminie rozpoczęto również działania związane z kontrolą spełniania

obowiązku nauki przez uczniów w wieku 16-18 lat.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chełmża
realizuje wypłaty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.

H. Jesionowska

Składamy wnioski o kolejne dotacje
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs

na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków

dotyczący infrastruktury

oświatowej. Nabór jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

ś

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie Gmina Chełmża

zamierza przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie

. Zostało już zlecone opracowanie

Studium Wykonalności projektu niezbędnego załącznika do wniosku.

Przewidywana wartość projektu wynosi ok. 1,5 mln zł a Gmina będzie

wnioskować o dofinansowanie w wysokości ok. 950 tys zł. Inwestycja

została już zrealizowana i obejmowała wybudowanie skrzydła

dydaktycznego o powierzchni użytkowej 349 m wraz z

zagospodarowaniem terenu (15 miejsc postojowych + 3 dla autobusów,

plac manewrowy, utwardzenie placu). Nabór wniosków trwa do

2 listopada a rozstrzygniecie konkursu planowane jest na marzec 2011r i

wtedy okaże się, czy Gmina otrzyma zwrot części nakładów

poniesionych na rozbudowę szkoły w Zelgnie.

Inny konkurs na nabór wniosków został ogłoszony w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotyczy to działania

a nabór jest prowadzony do 10 listopada 2010

roku. Na dotacje jest przeznaczonych ponad 62 mln zł przy czym

maksymalna wysokość dotacji jest ograniczona - do 500 tys zł na jedną

miejscowość oraz do 75% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo

wprowadzono kryterium regionalne dające możliwość otrzymania przy

ocenie wniosku dodatkowego punktu jeśli wartość wnioskowanej dotacji

z terenu jednej Gminy nie przekracza 600 tys zł (niezależnie od ilości

złożonych wniosków).

Gmina Chełmża zamierza złożyć dwa wnioski w ramach naboru. Jeden

dotyczyć będzie miejscowości , gdzie zamierza się

zagospodarować tereny w centrum wsi położone nad jeziorem. Zakres

obejmować będzie wybudowanie chodników, altany, ławek, miejsca na

ognisko, placu zabaw, oświetlenia i urządzenia terenów zielonych.

Drugi wniosek dotyczyć będzie jednocześnie miejscowości

a jego zakres obejmować będzie pokrycie istniejących

boiskach asfaltowych nową nawierzchnią ze sztucznej trawy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2011 roku natomiast ewentualna

realizacja zadań w latach 2011-12.

Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

O priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1.
Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Na dotacje w ramach konkursu
zarezerwowano kwotę 28,8 mln zł a dofinansowanie może wynosić
do 65 % kosztów kwalifikowanych.

rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Zelgnie

„

Pluskowęsy

Głuchowo i
Kuczwały,

2

Odnowa i rozwój wsi"

K.Bober

UWAGA- AKCJA
DERATYZACYJNA

WYŁÓŻMY TRUTKĘ

W MIEJSCACH, GDZIE NAJCZĘŚCIEJ

POJAWIAJĄ SIĘ SZCZURY

Pamiętajmy, że szczury mogą roznosić niebezpieczne dla

człowieka choroby, tym samym powodując zagrożenie epidemiologiczne.

W dniach 20.10. - 03.11.2010 r wprowadza się obowiązek

wyłożenia trutki przeciwko gryzoniom we wszystkich nieruchomościach na

terenie Gminy Chełmża.

Zarządzeniu podlegają obiekty każdego rodzaju.

Do przeprowadzenia akcji odszczurzania nieruchomości zobowiązani są:

1) właściciele i współwłaściciele nieruchomości,

2) użytkownicy wieczyści,

3) jednostki organizacyjne,

4) osoby zarządzające nieruchomością,

5) inne podmioty zarządzające nieruchomością.

Odszczurzanie odbywa się na koszt w/w osób.

Za środki gminne sfinansowana zostanie akcja odszczurzania na terenie

obiektów gminnych.

W przypadku nie zastosowania się do nakazu wyłożenia trutki

grozi nałożenie grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w

kodeksie wykroczeń.

W w/w terminach kontrole przeprowadzać będzie Straż Gminna.

Podstawą przeprowadzenia akcji jest obowiązująca Uchwała RG Chełmża
z dn.06.06.2006 r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Chełmża.
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Rolnictwo i ochrona środowiska
Referat Rolnictwa informuje

1.Zakończona została budowa sieci wodociągowej w

następujących miejscowościach:

- Strużal (dla działek 29/3, 29/4, 29/5- p. Krauze)

- Browina (dla działek 81/38, 81/37 - p. Basiewicz)

- Grzywna Domena (dla działek 272/3, 279/26 - p. Jałocha)

- Skąpe ul. Lipowa wraz z trzema gospodarstwami (p... Balcerowicz,

P.. Zawistowski, p. Zieleniewski, które były zasilane zaopatrywane w

wodę z ZWIK w Chełmży).

Wykonawca robót było Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie

Gminy w Chełmży.

2. W dniach 01-03.10.2010 r. na terenie Gminy przeprowadzona

została akcja „Sprzątanie Świata”.

W akcji udział wzięly szkoły podstawowe, gimnazja, Rady Sołeckie

wraz z sołtysami oraz mieszkańcy Gminy Chełmża. Wywozem

zebranych odpadów zajęło się Gospodarstwo Pomocnicze przy

Urzędzie Gminy Chełmża.

3. Do końca września br. przyjmowane były od osób posiadających

grunty rolne na terenie Gminy Chełmża wnioski dot. zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do dnia

29.03.2010 r. wpłynęło 371 wniosków.

4. Jeszcze do 31.10.br. prowadzony będzie spis rolny. Teren Gminy

Chełmża obsługiwany jest przez 5 rachmistrzów spisowych. Jak

poinformował nas GUS w Toruniu, przebieg prac spisowych należy

uznać za prawidłowy, dlatego nic nie wskazuje na to, aby termin

31.10.2010 miał zostać przekroczony.

5. Z połową września br. rozpoczęto na terenie Gminy Chełmża

nasadzenia zieleni. Prace potrwają do końca października.

Nasadzenia wykonywane są w miejscowościach: Głuchowo Windak,

Grzywna, Browina, Dźwierzno, Kiełbasin, Bocień, Mirakowo

Sławkowo, Kończewice, Zelgno.
Referat RGN

Projektowane stawki płatności bezpośrednich
za 2010 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekty stosownych

rozporządzeń w sprawie poszczególnych stawek płatności, które

zakładają określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym

poziomie:

* Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 562,09 PLN/ha;

* uzupełniająca płatność podstawowa do innych roślin i do

powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa

roślin 327,28 PLN/ha;

* płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której

przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za

2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) 1 420,07 PLN/ha;

* płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych

na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) 439,03 PLN/ha;

* oddzielna płatność z tytułu i warzyw (płatność do pomidorów)

157,16 PLN/tonę;

* część krajowa przejściowej płatności z tytułu owoców miękkich 677,40

PLN/ha (natomiast część unijna tej płatności określona została

bezpośrednio w art. 98 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 i

wynosi 230 EUR/ha, a po przeliczeniu - 916,48 PLN/ha);

* płatność cukrowa - 50,42 PLN/tonę;

* płatność do krów - 346,43 PLN/szt;

* płatność do owiec - 105,91 PLN/szt;

* specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin

strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych 207,28 PLN/ha.

Kurs wymiany PLN/EUR, po którym przeliczane będą stawki płatności

bezpośrednich za 2010 r. wynosi 3,9847 PLN.

Ostateczne wysokości stawek, które zostaną wykorzystane przez

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do naliczania płatności

rolnikom, będą znane po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. po

opublikowaniu stosownych rozporządzeń. Do tego czasu podane

wartości stanowią jedynie stawki proponowane przez Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi.Podobnie jak w latach ubiegłych (stosownie do art. 29 ust. 2

rozporządzenia Rady (WE nr 73/2009) wypłata płatności będzie

następowała w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

powierzchni

owoców

(ministerstwo rolnictwa)

Ekologia dotowana
Sejm zgodził się na przywrócenie możliwości

dofinansowywania prywatnych inwestycji ekologicznych z
samorządowych budżetów. Nowelizację ustawy Prawo ochrony
środowiska muszą jeszcze zaakceptować senatorowie.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku uległy likwidacji powiatowe i gminne

fundusze ochrony środowiska, a ich środki trafiły do budżetów

lokalnych. W świetle ustawy o finansach publicznych z 2009 r. nie jest

jednak możliwe udzielanie dotacji ze środków budżetowych

samorządów pochodzących z opłat i kar środowiskowych

bezpośrednio osobom fizycznym.Nowelizacja zakłada przywrócenie

możliwości finansowania lub dofinansowania kosztów inwestycji

ekologicznych takich jak kolektory słoneczny, przydomowe

oczyszczalnie ścieków lub kotły do centralnego ogrzewania

prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów

publicznych. Chodzi głównie o osoby fizyczne, wspólnoty

mieszkaniowe, przedsiębiorców i inne osoby prawne.

Zasady udzielania dofinansowania (kryteria, tryb

postępowania, rozliczanie) mają być ustalane w drodze uchwały przez

radę gminy lub radę powiatu. Przekazywanie dotacji celowej ma

następować po zawarciu umowy z samorządem.

Nowelizację poparli posłowie. Projekt zmian w Prawie ochrony

środowiska trafi teraz do Senatu, który ma 30 dni na zajęcie się

dokumentem.

Na podst. serwisu samorządowego PAP

INFORMACJA

INFORMACJA

Informuje się mieszkańców Gminy Chełmża, że foliowe worki

po nawozach przyjmuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy

ul. Toruńska 1 w Chełmży (tel. nr 056 675 22 06). Worki muszą być

czyste.

Informuje się mieszkańców Gminy Chełmża, że problemy

związane z włączeniem oświetlenia drogowego w miesiącu wrześniu br.

są następstwem przejęcia przez ENERGAOPERATOR SAobowiązków

konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy, co miało miejsce

w maju br.

W związku z faktem występowania awarii oświetlenia drogowego prosi

się mieszkańców gminy o zgłaszanie występujących awarii do Sołtysów

w poszczególnych sołectwach, którzy poinformują o zaistniałych

sytuacjach odpowiedzialną komórkę Urzędu Gminy Chełmża.
Referat RGN

W stronę słońca…

K.O.

Uwaga, dobra wiadomość dla Mieszkańców naszej

Gminy: projekt Gminy Chełmża pn.

przygotowany w

ramach działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna

środowisku na dofinansowanie z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007

2013 pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został skierowany do

oceny merytorycznej.

Wspomniany projekt ma na celu ochronę środowiska naturalnego

oraz poprawa jakości życia mieszkańców dzięki wykorzystaniu źródeł

odnawialnych, poprzez instalacje kolektorów słonecznych . Zakres

projektu obejmuje zamontowanie systemu kolektorów słonecznych

na 20 obiektach użyteczności publicznej oraz 579 na budynkach

prywatnych. Realizacja projektów planowana jest na lata 2010 2012

r. ( w 2010 r. - przygotowanie dokumentacyjne projektu i złożenie

wniosku o dofinansowanie, lata 2011-2012 realizacja robót ).

Całkowita wartość projektu wynosi zakładana

wartość dofinansowania ze środków UE

W miesiącach październiku i listopadzie zostaną podpisane

umowy z uczestnikami projektu.

„Zwiększenie
wykorzystania energii odnawialnej w Gminie
Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej
środowisku energii słonecznej”

6.646.013,68 zł, a
3.450.944,63 zł.
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�

�

�

Zelgno

Zelgno

Kończewice

- Trwają prace przy odnowie wsi w Zelgnie. Roboty wykonuje

firma SOEN z Grudziądza za kwotę 410. 000 zł. Prace w budynku

„pastorówki” zostały ukończone.

- Termin dokończenia kładki dla pieszych, po aneksowaniu

umowy, do 15.11. 2010 r. Wykonano przecisk sterowany dla

zabezpieczenia istniejącego wodociągu kolidującego z kładką.

- w Kończewicach realizowany jest II etap budowy boiska,

który obejmuje wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu, przyłącza

wodociągowego, dróg dojazdowych i miejsc utwardzonych, chodników,

bieżni prostej czterotorowej, montaż trybun z siedziskami, bramek z

siatkami , wiat stadionowych dla zawodników oraz elektronicznej tablicy

wyników. Wartość robót 969.703,59 zł, z czego w 2010 r. zostanie

zrealizowana i zapłacona część zadania na kwotę 200.000 zł, dokończenie

robót tj. wykonanie drogi dojazdowej do terenu za boiskiem w 2011 r.

Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura zieleni z Chełma, wykonawca I

etapu boiska w Kończewicach wykonuje zabiegi pielęgnacyjne płyty

trawiastej.

�

�

�

�

Dźwierzno

Zelgno

Zelgno

- trwają roboty wykończeniowe terenu przy świetlicy w

Dźwierznie, roboty wykonuje firma Constans z Golubia- Dobrzynia, wartość

robót 170.00 0,00 zł

- ukończono prace budowlane przy rozbudowie szkoły

podstawowej w Zelgnie. Roboty wykonała firma PUM z Grudziądz na kwotę

1.790.000 zł, Wybudowany został również plac szkolny - wartość robót ok.

28.00,00 zł.

W związku z potrzebą wyposażenia nowo dobudowanej części szkoły w

Zelgnie złożono wniosek do MEN o dotację w wysokości prawie 30 tys. zł (

10tys. przeznacza się na jedną klasę) na zakup wyposażenia do nowych

pomieszczeń edukacyjnych.

Gmina ubiega się również o dofinansowanie w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

2007-2013 na rozbudowaną część dydaktyczną szkoły.

- na ukończeniu są roboty remontowe budynku gospodarczego za

„pastorówką” w Zelgnie. Budynek pełnić będzie siedzibę Pracowni

Rękodzieła Ludowego „MALWA” prowadzonej przez Centrum Inicjatyw

Kulturalnych Gminy Chełmża , a jednocześnie będzie uzupełnieniem

powstającego tutaj Centrum Kultury i Tradycji „Świat Bocianów”. K.O.
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W ramach w/w zadania zmodernizowane zostanie 18 odcinków dróg na

terenie Gminy Chełmża.

Roboty wykonywane są przez Zakład Drogowo Budowlany s.c. z siedzibą w

Rogowie 23 gm. Lubicz za kwotę 5.149.693,20 zł brutto. Zadanie zostało

podzielone na etapy realizacji.

- u�Zajączkowo kończono budowę parkingu przy świetlicy w Zajączkowie.

- boisko zakupiono bramki, siatki na bramki, piłkochwyty, które

umocowane zostały i zabezpieczają boisko od strony drogi powiatowej.

- rozpoczęto remont chodnika w miejscowości Nawra na odcinku o

długości 392 mb na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr

47/2 w obrębie ewidencyjnym Nawra, gm. Chełmża. Inwestycja polegała

będzie na rozebraniu starej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych 50 x

50 cm i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK po

istniejącym śladzie.

Roboty wykonywane są przez firmę Budowlano Brukarską JANBRUK z

siedzibą w Grzywnie za kwotę 61.800,00 zł brutto. Przewidywany termin

zakończenia prac 29 października 2010 r.

�

�

Bocień

Nawra

K.Orłowska

Ł.Kowalski

�

�

�

�

Grzywna

Kończewice

,Remont (modernizacja)
dróg gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej długości 14.237 mb
poprzez powierzchniowe utrwalenie podbudowy emulsją i grysami''.

- trwają roboty adaptacyjne „starej szkoły” w Grzywnie firma

Stalbud ze Złotorii, wartość zadania wynosi 410 tys. zł . r. adaptacja

pomieszczenia na świetlicę i bibliotekę oraz ośrodka zdrowia. Zakończono

roboty w pomieszczeniach biblioteki na II kondygnacji. Na ukończeniu roboty

w świetlicy wiejskiej, rozpoczęto prace w pomieszczeniach przeznaczonych

na ośrodek zdrowia I kondygnacja.

- firma Ekorodan z Torunia zakończyła realizację projektu

pn. „Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole

Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej” o

wartości 500 tys. zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W tym celu złożony został wniosek o płatność zaliczkową do Urzędu

Marszałkowskiego w wys. 95% dofinansowania. Drugi wniosek

rozliczeniowy inwestycji zostanie złożony pod koniec października.

Zakończono realizację zadania pn. ,,Modernizacja (remont) drogi gminnej

nr 100567 C w miejscowości Nowa Chełmża'' o długości 718 mb

zlokalizowanej na działce o nr 28 w miejscowości Nowa Chełmża

polegającego na utwardzeniu nawierzchni emulsją i grysami.

Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych

,,DROBUD” Sp. J. z Chełmży za kwotę 176.666,80 zł brutto.

Zadanie wykonano przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych w wysokości 60.000,00 zł.

W trakcie pozostaje realizacja zadania pn. ,

Remontowana droga w miejscowości Liznowo
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Wniosek do Schetynówki

Gmina w miesiącu wrześniu br.
złożyła wniosek o dofinansowanie
inwestycji drogowej na rok 2011. Tym
razem wniosek złożony został do
Programu Wieloletniego pod nazwą
”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY
DRÓG LOKALNYCH 2008- 2011” na dofinansowanie budowy drogi
gminnej nr 100506 C na odcinku Grzegorz - Dubielno o długości 852
mb.
W ramach zadania planuje się pokryć obecną nawierzchnię gruntową drogi

asfaltem wraz ze zjazdami na tereny przyległe i poboczami drogowymi.

Dodatkowo przy drodze wybudowany zostanie chodnik, który umożliwi

bezpieczne poruszanie się pieszych w/w drogą. Na przebudowywanym

odcinku drogi planuje się również wykonanie przejścia dla pieszych ze

znakami aktywnymi (sygnalizacja świetlna), co ułatwi przejście przez drogę

pieszym oraz rowerzystom korzystającym z tej drogi. Droga Grzegorz -

Dubielno przebiega przez dwie miejscowości leżące w dwóch odrębnych

Gminach, co pozwoli na poprawienie komunikacji drogowej pomiędzy Gminą

Chełmża z Gminą Papowo Biskupie. W ramach inwestycji planuje się również

wykonanie pierścienia ( poszerzenia skrzyżowania), które zwiększy

widoczność podczas włączenia się do ruchu na drogę powiatową nr 2023

Chełmża- Świętosław - Węgorzyn. Wnioskowana kwota dotacji to

354.200,00 zł, a całkowity koszt do poniesienia to 708.500 zł.

K.O.

Dalsza rozbudowa

SP w Zelgnie poprzez tegoroczną rozbudowę części dydaktycznej

zwiększyła swój metraż o trzy klasy i pomieszczenie na bibliotekę szkolną.

Wybudowany został również plac szkolny, ale to nie koniec planów na dalszą

rozbudowę. Szkoła w Zelgnie jest jedną z czterech szkół podstawowych w

gminie, która obsługuje największy obwód gminy, bo aż 17 sołectw. W

dalszym ciągu placówka nie dysponuje odpowiednim zapleczem

sportowym. W tym celu z zamiarem dalszej jej rozbudowy samorząd w 2009 r

zakupił od prywatnej osoby część gruntów pod planowaną inwestycję, na

których powstaną przyszłe obiekty sportowe .

Obecnie opracowywana jest Kompletna Wielobranżowa
Dokumentacja Projektowa Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zelgnie.
Dokumentacja obejmuje II etap rozbudowy szkoły tj. dobudowę sali
gimnastycznej o wymiarach ok. 31 m x 18m i zaplecza sanitarnego.

K.O.

Świetlice wiejskie zmieniają oblicze
W gminie przybywa odnowionych świetlic wiejskich. Obecnie

trwają prace polegające na ocieplaniu budynku świetlicy w Browinie.

Obiekty na świetlice w postaci kontenerów ustawione zostały w

miejscowościach Bocień i Kiełbasin. Chcąc uruchomić ich funkcjonowanie,

obecnie przystąpiono do prac polegających na założeniu instalacji

elektrycznej w kontenerach. Do kontenerów podłączone zostanie w

najbliższym czasie łącze wodno-kanalizacyjne. Obiekty zlokalizowane są na

istniejących placach zabaw w wymienionych miejscowościach. K.O.

BOCIEŃ

KIEŁBASIN
K.O.
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Zdrowie

Zdrowie - to szansa na lata
Jednym z zadań jakie stoi przed samorządem gminnym jest

ochrona zdrowia mieszkańców. Dlatego w trosce o zdrowie od lat w gminie

podstawowe usługi medyczne świadczył do tej pory Samodzielny Publiczny

Ośrodek Zdrowia w Zelgnie z Filią w Nawrze, ale już od początku przyszłego

roku to się zmieni.

Lokalizacja tej placówki na

pewno skróci drogę do lekarza nie tylko mieszkańcom samej Grzywny, ale i

okolicznych miejscowości jak Browiny, Brąchnówka, Sławkowa czy Kuczwał.

Przyszła gminna placówka zdrowia mieścić się będzie w budynku

poszkolnym stanowiącym własność Gminy. Obecnie trwają tutaj prace

adaptacyjne przygotowujące pomieszczenia pod przyszłe gabinety lekarskie.

Mimo, że termin ukończenia robót w umowie z wykonawcą zaplanowany jest

na miesiąc luty 2011 r, to możliwe będzie zakończenie ich jeszcze w grudniu

br. Dzięki temu, przyszła placówka zdrowia będzie mogła rozpocząć swoją

działalność z początkiem 2011 roku. Dzisiaj już wiadomo, że świadczeń

zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej podjął się

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego -

Cecylia Kwapiszewska w Chełmży.

Obecnie Gmina i świadczeniodawca usług są na etapie

opracowywania umowy najmu powstającego lokalu. Umowa zawarta ma

zostać na 3 lata.

Placówka będzie świadczyć dla mieszkańców Gminy usługi

internistyczne i stomatologiczne. Oprócz tego, obejmie także opieką szkoły

gminne. Zapisy do lekarzy ruszą z chwilą uruchomienia działalności, czyli z

dniem 01.01. 2011 r . Świadczenia w zakresie podstawowej opieki

zdrowotnej prowadzone będą na podstawie umowy zawartej przez

świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Gminną ofertę podstawowych usług lekarskich poszerzy
nowo powstający Punkt Lekarski w Grzywnie.

K.O.

MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY DBAJĄ O
ZDROWIE....

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku Gmina Chełmża

uczestniczyła w realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego programach zdrowotnych. Dzięki temu gościliśmy u nas

specjalistów, którzy wśród zainteresowanych problematyką zdrowotną

prowadzili edukację profilaktyczną oraz wykonywali następujące badania

przesiewowe:

1. spirometrię i rtg płuc - tu 37 osób w ramach „Regionalnego Programu

Profilaktyki Chorób Płuc” w dniu 19 września w Urzędzie Gminy w Chełmży

postanowiło skorzystać z badań;

2. w dniu 23 września w ramach „Regionalnego Programu Wczesnego

Wykrywania Nowotworów Skóry” 48 osób zgłosiło się na sprawdzenie

niepokojących zmian naskórnych. Badania te prowadzone były w Ośrodku

Zdrowia w Zelgnie przez lekarzy z Kliniki Dermatologii w Bydgoszczy;

3.w miesiącu lipcu dla zainteresowanych kobiet został zorganizowany wyjazd

do Centrum Onkologii w Bydgoszczy na

4. Ci, którzy chcieli pogłębić swą wiedzę w zakresie objawów i rozpoznania

zmian nowotworowych dzięki „Regionalnemu Programowi Edukacyjnemu w

Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i Prostaty” mieli ku temu okazję. W dniu

11 lipca w Kościołach Parafialnych

Centrum Onkologii w

Bydgoszczy przeprowadziła w tym temacie prelekcję edukacyjną.

badania mammograficzne piersi,
cytologię, badanie ginekologiczne oraz edukację z zakresu chorób
nowotworowych. Z badań tych skorzystało około 20 pań.

w Dźwierznie, Kiełbasinie i Grzywnie
po niedzielnej Mszy Świętej specjalistka z

W
warsztatach wzięło udział około 80 osób.
Przypomnijmy, udział mieszkańców we wspomnianych wyżej inicjatywach

był całkowicie bezpłatny. Wystarczyło tylko dojść lub dojechać do miejsca, w

którym były realizowane badania, natomiast ich koszty pokryte zostały z

budżetu Gminy Chełmża.

Przestrzeń i komfort dla pacjentów
Poprawę warunków świadczonych dotychczas usług

medycznych już niedługo będzie mógł zapewnić pacjentom Szpital
Powiatowy w Chełmży. Całkowite zakończenie obecnie prowadzonej

inwestycji w zakresie rozbudowy zgodnie z realizowanym projektem

inwestycyjnym zaplanowane jest na I kwartał 2011 r i jak mówi sam Prezes

Spółki Leszek Pluciński :”

Piwnice i parter nowo wybudowanej części szpitala na powierzchni których

czynna będzie część diagnostyczno-ambulatoryjna ( izba przyjęć z

diagnostyką, tomografia komputerowa, poradnie specjalistyczne) planuje

oddać się do użytku jeszcze w połowie listopada br.

Z kolei w późniejszym terminie w nowej części szpitala ma zostać

uruchomiony oddział położniczy i noworodkowy, oddział dziecięcy i

kardiologia. Jednak ta inwestycja nie spełni w całości oczekiwań pacjentów.

Jeszcze w okresie kolejnych dwóch lat musi zostać przeprowadzona

modernizacja starej części szpitala.

Na terenie szpitala poza inwestycją budowlaną realizowana jest

jednocześnie informatyzacja usług. Obecnie trwa instalowanie

nowoczesnego sprzętu specjalistycznego jakim jest tomograf, za pomocą

którego już za miesiąc wykonywane będą pierwsze tomografie komputerowe,

dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu dostępne będą mogły

być pierwsze opisy tomografii komputerowej.

Obecna powierzchnia szpitala łącznie wynosi 4 302 m kw, z czego 948 m kw.

stanowi powierzchnię dzierżawioną poza obiektem szpitala.

Po zakończonej rozbudowie powierzchnia szpitala zwiększy się do 6 192 m

kw, z czego połowa powierzchni stanowić będzie dobudowany obiekt. Mimo

to osiągnięty metraż nie jest powierzchnią całkowicie wystarczająca pod

działalność placówki. W dalszym ciągu 784 m kw powierzchni będzie

dzierżawione.

- Dużo zależy od kwestii finansowych, ponieważ
inwestycja nie jest zbilansowana. Samorządy gmin będące udziałowcami w
Spółce zdeklarowały łącznie 0,5 mln udziału w inwestycji.”

K.Orłowska

Szkoda, że większa liczba osób nie skorzystała z tej szansy, jednakże żywimy

nadzieję, że w następnym roku chętnych będzie więcej. Dlatego już teraz

Wójt Gminy zadeklarował udział naszego samorządu w 2011 roku w realizacji

dwóch wojewódzkich programów dotyczących czerniaka i chorób płuc.

Przewiduje się, że z programów skorzysta około 200 osób.
Anna Feeser-Bering
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Gimnazjum w Głuchowie z nowym samorządem

Na liście wyborczej kandydowało 12 uczniów, którzy wcześniej wzięli udział

w burzliwej kampanii wyborczej;)

Głosowały wszystkie klasy.

Oto wyniki głosowania:

1)Przewodnicząca: Agata Bulińska

2)Zastępca: Natalia Grążawska

3)Sekretarz: Izabela Jahn

Do samorządu uczniowskiego powołano także następujące sekcje:

-sportową

-kulturalną

-imprezową

-multimedialną(gazetka, Internet)

Rzecznikiem praw ucznia została : Marika Majewska.

Opiekunami są: Adrianna Kaniecka, Małgorzata Syrocka - Fornalik.

W dniu 27.09.2010 w naszym gimnazjum odbyły się wybory
do samorządu szkolnego.

Opiekunowie Samorządu

COMENIUS - program realizowany przez
Szkołę Podstawową w Sławkowie

W tym celu pomiędzy

partnerami projektu prowadzona jest wymiana doświadczeń i dobrych

praktyk w nauczaniu i wychowaniu młodzieży. Partnerzy uczestniczą we

wzajemnych wyjazdach studyjnych, podczas których mają okazję zapoznać

się z systemami oświaty i nauczania w wybranych krajach partnerskich.

Ostatnio przedstawiciele wymienionych krajów odwiedzili nasz

kraj, a dokładnie SP w Sławkowie. Pobyt delegacji w Polsce trwał cztery dni,

gdzie oprócz odwiedzin w szkole i spotkań z nauczycielami i dziećmi, goście

zwiedzali miasto patrona miejscowej szkoły - Toruń, który zachwycił

wszystkich swoim bogactwem zabytków i wyjątkowym urokiem.

Podczas pobytu delegacji w SP w Sławkowie dzieci miały okazję

do zaprezentowania swoich osiągnięć artystycznych, umiejętności nauki

języka angielskiego. Z udziałem klas młodszych odbyły się warsztaty tańca

ludowego z wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. Miejsce miało

również spotkanie partnerów projektu z przedstawicielami władz

samorządowych Gminy Chełmża.

SP w Sławkowie jest jednym z siedmiu partnerów
realizującym wspólnie z przedstawicielami Bułgarii, Rumunii, Węgier,
Turcji, Słowenii oraz Finlandii projekt edukacyjny.

K.O.

Wieści z Nawry
� We wrześniu w Nawrze zostały uroczyście poświęcone przez Ks.

Proboszcza Tadeusza Kozłowskiego dwa śródpolne krzyże jeden w Nawrze

Izabelinie, drugi przy drodze Nawra Głuchowo. Krzyże te zostały zastąpione

nowymi.

Dnia 01.10.br na terenie miejscowości przeprowadzona została „Akcja

Sprzątania Świata”. Grupa mieszkańców uporządkowała teren parku przy

miejscowym pałacu. Natomiast 02.10. przy świetlicy wiejskiej odbył się festyn

pt. ”Święto Pieczonego Ziemniaka”. Można było zjeść pieczone ziemniaki,

kiełbaskę grilla czy tradycyjny bigos. Dla dzieci przygotowane zostały

również słodycze. Mimo, że było chłodno, to zabawa trwała do późnych

godzin nocnych.

�

Glaszka Alicja

Festyn z ziemniakiem w roli głównej
Mieszkańcy Głuchowa bawili się na Święcie Pieczonego

Ziemniaka. Głównym bohaterem festynu był oczywiście ziemniak : pieczony w

ognisku, parowany w specjalnym parniku.

Ziemniak był również głównym elementem konkursów sportowych,

składnikiem potraw kulinarnych. Organizatorami imprezy byli wspólnie Rada

Sołecka i panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Głuchowie. Zaproszenie do

udziału w festynie przyjęli panowie Wójt Gminy Jacek Czarnecki i

Wiceburmistrz Chełmży Marek Kuffel. Podczas festynu rozegrane zostały

towarzysko turniej oldbojów w siatkówkę i mecz w piłkę nożną pomiędzy

drużynami młodzieży : Głuchowo a Parowa Falęcka, w którym to nagrodą był

puchar ufundowany przez miejscową Radną Marię Kucharzewską. Z dużym

zainteresowaniem spotkał się siedmiobój rodzinny, do udziału w którym

przystąpiło pięć drużyn: pyzy, ziemniaki, pyry, frytki i bulwy, które rywalizowały

ze sobą w konkurencjach, oczywiście ziemniaczanych. Odbył się również

udział w konkursie kulinarnym na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaków.

Podczas festynu sprzedawano losy na loterię fantową, odbyły się liczne gry i

zabawy dla dzieci. Festyn zakończyła wspólna zabawa taneczna do późnych

godzin nocnych.Organizatorzy imprezy: Rada Sołęcka i KGW postarali się,

aby wszyscy miło i przyjemnie mogli spędzić czas podczas festynu. Humory

jak zwykle dopisały wszystkim.

K.Orłowska
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Czytelnicy miesiąca
Czytelnikami miesiąca w poszczególnych bibliotekach zostali:

- Głuchowo -

- Grzywna -

- Skąpe -

- Zelgno -

września
Natalia Anuszewska

Zuzanna Czarnecka
Jan Syrocki

Luiza Betkier

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości
Fryderyka Chopina

. Celem konkursu było włączenie

uczniów w obchody 200 rocznicy urodzin kompozytora. W konkursie wzięły

udział uczennice ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie i Grzywnie oraz uczennica

Gimnazjum w Pluskowęsach.

Pytania były bardzo zróżnicowane. Należało dobrze znać życiorys i twórczość

naszego genialnego kompozytora. Największą wiedzą w tym temacie

wykazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie, w składzie:

zajmując tym samym i

miejsce.

II miejsce zajęły: Anita Kujawska (Gimnazjum Pluskowęsy) i Sara Michalska

(SP Zelgno), a III miejsce zdobyły: Daria Grędzicka, Daria Polcyn i Wiktoria

Sadecka ze SP w Grzywnie.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w następnych naszych

konkursach.

W dniu 29.09.2010r. w bibliotece w Skąpem odbył się konkurs
wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, który zorganizowała
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Malwina
Jędrzejewska, Agnieszka Kozłowska, Agata Łagód,

I. Witkowska

Pamiętamy o tych, co dbają o nasze wsie
Co roku w naszej gminie wcale niemała grupa mieszkańców dba o

estetykę i porządek w miejscowościach. Są to osoby , w tym celu zatrudniane

przez UG w Chełmży, grupa radnych i sołtysów pełniących rolę

koordynatorów prac w poszczególnych wsiach, dzięki którym wsie są

zadbane i kolorowe.

To właśnie te osoby już trzeci rok z rzędu miały okazję wziąć udział

w wyjeździe do Bydgoszczy na szkolenie z zakresu ochrony środowiska pod

nazwa „Eko-Logika” z cyklu „Zielono mi”. Szkolenie zakończył koncert

polskiego wokalisty wielkiego formatu jakim niewątpliwie jest Krzysztof

Krawczyk . Publiczność entuzjastycznie przywitała muzyka oraz chętnie

włączyła się do zabawy, śpiewając wraz z nim największe przeboje. Z

licznego repertuaru artysty można było usłyszeć m.in. takie przeboje jak „Byle

było tak”, „Jak minął dzień”, „Parostatek”, „Bo jesteś Ty” oraz „Mój przyjacielu”.

Dla 50 osobowej grupy mieszkańców z gminy było to niesamowite przeżycie,

które na pewno bardzo długo zostanie w naszej pamięci.
E.Lewandowska

Proboszcz doceniony
W Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia medali Marszałka

Województwa Kujawsko - Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano -

Pomeraniensis".

Spośród mieszkańców Gminy Chełmża kapituła medalu wyróżniła

osobę Ks. Kanonika Wiesława Roczniaka - kapłana od 1980 r. związanego z

„Solidarnością" oraz pośmiertnie Antoniego Łapczyńskiego -

przewodniczącego NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych, również

internowanego w stanie wojennym.
K.O.

Chełmżyńskie obchody Dnia Działkowca

W Chełmży miały miejsce uroczyste obchody „ Dnia
Działkowca - Chełmża 2010”, połączone z wręczeniem sztandaru dla
Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Chełmża. Udział w
uroczystościach wziął Wójt Gminy Jacek Czarnecki zaproszony do
grona Komitetu Honorowego „Dnia Działkowca- Chełmża 2010”

Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska.

W przygotowania tego wydarzenia włączyło się również Koło

Gospodyń Wiejskich z Głuchowa. Panie na tę okazję w imieniu naszego

samorządu przygotowały stoisko z degustacją przepysznych ciast z

reprezentacyjnym wypiekiem lokalnym jakim jest sernik głuchowski, którego

nie mogło na stoisku zabraknąć. Poza ciastami częstowały gości i

mieszkańców Chełmży chlebem ze smalcem rycerskim i ogórkiem .

Stoisko obległy tłumy smakoszy, wśród których panie miały okazję spotkać i

gościć wiele znanych i ważnych osób dla naszego regionu .

Szczególnym gościem, który odwiedził stoisko KGW była pani

Pani Poseł z wielką przyjemnością poczęstowała się wypiekami

pań, a na pamiątkę spotkania poza wspólną fotografią dokonała wpisu do

kroniki Koła.

Wspomniana organizacja Działkowców Okręgu Włocławsko-Toruńskiego

obejmującego min. Chełmżę łączy 25 tysięczną rzeszę członków, którzy

prowadzą ważną społecznie i gospodarczo działalność. Sztandar jaki

podczas obchodów otrzymały Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Chełmża

jest ich pierwszym sztandarem.
K.O.

OTWARCIE STADIONU
18 - ka CYKLONU

WÓJT GMINY CHEŁMŻA
ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO GMINY CHEŁMŻA “CYKLON’

* wszystkich Zawodników Klubu z lat 1992 - 2010’
* wiernych Kibiców
* Sponsorów

w dniu 14 listopada 2010 r ( niedziela)
Spotkamy się na stadionie godz. 14.00.

*

zapraszają

na otwarcie STADIONU i 18-kę CYKLONU

W programie:
Powitanie Gości i otwarcie stadionu

* Mecz gwiazd: Oldboje CYKLONU - Młodzi

* Podsumowanie 18-letniej działalności CYKLONU

* Film,odznaczenia, wystawa

* Konkursy

* Koncert

* Poczęstunek
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Przedsiębiorstwa na boisku
25 września na obiekcie Orlik w Grzywnie odbył się Turniej

Przedsiębiorstw o Puchar Wójta Gminy Chełmża. W piłkarskich
zmaganiach wzięło udział 5 firm. Po emocjonujących, trzymających w

napięciu meczach zwyciężyła drużyna Piekarnia Józef Śpica z Jeżewa.

Drugie miejsce zajął zespół Nauczycieli, trzecie Budowlani- Grabowski z

Grzywny. Tuż za podium uplasowały się drużyny: Marbud z Turzna oraz

Urząd Gminy Chełmża.

Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, ufundowane

przez Wójta Gminy Chełmża- pana Jacka Czarneckiego, który sam brał

czynny udział w turnieju, będąc silną podporą drużyny Nauczycieli.

Profesjonalne zmagania sportowe na boisku, sympatyczne

spotkanie towarzyskie- rozmowy, dyskusje w przerwach meczów, przy

wspólnym posiłku, znakomita atmosfera- tak można podsumować Turniej

Przedsiębiorstw. I po takim weekendzie można było z uśmiechem w

poniedziałek wracać do pracy!

Podziękowania dla pana Krzysztofa Grabowskiego (Budowlani

Grzywna) oraz pana Józefa Śpicy (Piekarnia Jeżewo) za pomoc w

organizacji turnieju.
Z.Sadowski

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GOPS

�

�

Na pomoc w formie dożywiania w szkołach dzieci uczęszczających

do placówek szkolnych na terenie gminy jak i poza terenem Gminy

przekazana została kwota 157 tys. zł. Łącznie dożywianych jest 222

dzieci w 11 szkołach.

W związku z realizowanym programem

7 szkół z gminy otrzyma środki finansowe na doposażenie

punktów wydawania posiłków. Z dofinansowania skorzystało już 5

szkół.

,,Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

Anna Bykowska

Przedszkolacy w teatrze

W ostatnim czasie dzieci uczęszczające do przedszkoli w ramach

projektu Fundacji Ziemia Gotyku pod nazwą „Przedszkole Otwiera Świat III”

uczestniczyły w wyjeździe do toruńskiego teatru „Baj Pomorski”.

Przedszkolacy z Głuchowa , Kończewic , Skąpego i Zelgna

obejrzały spektakl – „Dudi bez piórka”, którego głównym

przesłaniem była idea przyjaźni. Spektakl spodobał się dzieciom,

oglądały go z niezwykłym zaangażowaniem. Nie była to nasza

pierwsza wizyta w teatrze, ale jak wszystkie pozostałe udana.

Dzieci wróciły zadowolone i z nowym doświadczeniem.
K.Patalon

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania od Organizatorów dla Pana Andrzeja

Wiśniewskiego ze Sławkowa, firmy remontowo budowlanej Rafał Gajewski z

Chełmży, Ochotniczej Straży Pożarnej z Kuczwał oraz Rady Sołeckiej

miejscowości Kuczwały za dofinansowanie festynu wiejskiego w Kuczwałach,

który odbył się w dniu 28.08.2010 r.

Organizatorzy festynu w Kuczwałach

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lokalnej Grupy Działania (LGD)
- Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Limit środków dostępnych w konkursie:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Limit środków dostępnych w konkursie:

Termin składania wniosków:
Miejsce składania wniosków:

Tryb składania wniosków:

bezpośrednio w miejscu i terminie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

►wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania

pomocy dla działania:

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

►wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania

pomocy dla działania:

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

26 października 2010 r. - 15 listopada 2010 r.

Biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna

Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do

piątku w godzinach 7:30 15:30.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na

odpowiednich formularzach w .

Wnioski należy składać wskazanym w

ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania

wniosków dostępne:

• Lokalna Grupa Działania - Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa

Działania – www.ziemiagotyku.com

• Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego –

www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundacji

„Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania w Brąchnówku 18, 87-140

Chełmża. Pytania należy kierować na adres email: biuro@ziemiagotyku.com

lub telefonicznie: 607 745 091 i 607 772 689.

500 000,00 zł.

500 000,00 zł.

1 egzemplarzu w wersji papierowej

Wójt Gminy Chełmża
zaprasza Mieszkańców do udziału

w uroczystych obchodach
Narodowego Święta Niepodległości

Kończewice, Gmina Chełmża
13 listopada 2010 r

Miejsce Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków”

( skrzyżowanie dróg krajowej E-1 z wojewódzką 551 )

16.00 uroczystość patriotyczna

17.15 spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

WSPÓŁORGANIZATORZY

- odegranie hymnu państwowego
- przemówienia okolicznościowe
- Apel Poległych
- przekazanie ziemi na Kopiec „Ziemia Polaków”
- złożenie kwiatów pod Murem Pamięci
- występ Orkiestry Garnizonu Toruń

w
Szkole Podstawowej im. Ks. Leona Poeplau w
Kończewicach
- montaż słowno muzyczny poświęcony obchodom
Narodowego Święta Niepodległości
- wystawa historyczna
pn. ”Z dziejów 63 Toruńskiego Pułku Piechoty”
- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
- gorący poczęstunek

Stowarzyszenie Budowy Kopca
„Ziemia Polaków” w Kończewicach

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
im. Gen. J. Bema w Toruniu

Stowarzyszenia Miłośników Artylerii i Militariów w Toruniu
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KURENDA

(skład)

Inicjatywy obywatelskie

Dzień Seniora w Gminie Chełmża
W Gminie Chełmża obchodzono Dzień Seniora.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęło prawie 240 osób.
Emeryci, renciści i zaproszeni goście chętnie przybyli na Gminny Dzień

Seniora, by spędzić ze sobą parę miłych chwil. Była to okazja do złożenia

wielu życzeń, podziękowań oraz do wspólnej zabawy. Dzień 17

września, w którym miało miejsce spotkanie przywołał również

wspomnienia z kart historii Ojczyzny , których podczas spotkania nie

można było pominąć. Dokładnie tego dnia przed 71 laty na Polskę

najechały wojska sowieckie. To historyczne wydarzenie w dziejach

Polski, tragiczne w skutkach dla Polaków uczczono podczas spotkania

krótkim wspomnieniem tego wydarzenia i chwilą ciszy za ofiary tamtego

pamiętnego dnia.

Najlepsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości oraz

wiele wigoru i pomyślności dostojnym seniorom złożyli obecni między

innymi Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Radny Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego Leszek Pluciński, Przewodniczący PZERiI w

Chełmży Jerzy Więckowski, Proboszcz ks. Kanonik Wiesław Roczniak i

mjr Edward Kaniecki z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen.

J. Bema w Toruniu.

Miłym akcentem spotkania była część artystyczna w

wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach i drobne

słodkie upominki przygotowane przez społeczność szkolną i Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży . Spotkanie uświetnił występ

zespołu wokalno - tanecznego „Złocisty Krąg” z Bobrowa. O

poczęstunek dla przybyłych seniorów zadbały panie z miejscowego Koła

Gospodyń Wiejskich, które włożyły wiele serca w przygotowanie na tę

wyjątkową okazję przepysznych ciast.

Nad organizacja spotkania czuwał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Chełmży i Gminna Komisja Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.

Przygotowane spotkanie było na pewno okazją do wspólnych rozmów i

wprawiło wszystkich we wspaniały nastrój.

Gminny Dzień Seniora zrealizowany został w ramach gminnego projektu pod

nazwą „Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus”. Wcześniej seniorzy w

ramach wspomnianego programu uczestniczyli w „Gminnej Majówce” oraz w

wyjazdach do Lichenia i Ciechocinka.
K.O.

Impreza na 102 … latawce

Wszystkim, którzy

postanowili z nami spędzić to sobotnie popołudnie nie brakowało wrażeń.

Uczestnicy imprezy mieli okazje przyjrzeć się motolotniom, pokazom modeli

samolotowych , obejrzeć ekspozycje o tematyce lotniczej. Młodsi uczestnicy

festynu wzięli udział w konkursach plastycznych w quizie tematycznym

dotyczącym „podniebnych podbojów”. Na ogłoszoną wcześniej propozycję

przystąpienia do konkursu na najlepszy latawiec odpowiedziała liczna grupa

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sławkowie. Komisja konkursowa w

składzie: Hanna Antkowiak- dyrektor miejscowego gimnazjum, Leszek

Gruźlewski znany lokalnej społeczności twórca profesjonalnych latawców,

Czesław Rekowski zapalony paralotniarz, członek grudziądzkiego aeroklubu

oraz towarzyszący nam od pierwszej edycji Święta Latawca radny Gminy

Chełmża Jan Błądek, mieli olbrzymie wyzwanie, gdyż prace konkursowe były

na bardzo wysokim poziomie estetycznym. Czynnik techniczny, czyli piękne

wzbicie się latawca w przestworza, pozwolił wyłonić laureatkę konkursu.

Została nią , której to, jak też pozostałym uczestnikom

konkursu serdecznie gratulujemy. Po raz kolejny pogoda pokrzyżowała plany

i nie było okazji do obserwacji wzbijającego się w górę balonu. Marzenia o

spędzeniu „Pięciu tygodni w balonie” skończyły się dla wielu z nas fiaskiem.

Na skuteczne niewątpliwie otarcie łez, piloci z toruńskiego aeroklubu wykonali

samolotowe akrobacje nad szkolnym boiskiem. Uwieńczeniem całości było

bicie rekordu w liczbie puszczonych wspólnie latawców.

18-tego września już po raz czwarty na terenie Gimnazjum w
Pluskowęsach odbywał się „Święto latawca”.

Dominika Trzeciak

Ostrożnie na ulicy

Stąd
w p r z e d s z k o l u w w y c h o w a n i u
komunikacyjnym najważniejsze jest
uwrażliwienie dzieci na istniejące
zagrożenia na ulicach. W programie
edukacyjnym akcji organizowanej przez
Caritas Diecezji Toruńskiej „Jestem
widoczny jestem bezpieczny” przy
współudziale policji uczestniczyło „Małe
Przedszkole” w Chełmży. Ciekawym
doświadczeniem dla przedszkolaków było
spotkanie z policjantem p. Loba, który
wręczył dzieciom kamizelki odblaskowe.
Świadoma ostrożność jaką staramy się
wyrobić u naszych wychowanków
zwiększy ich bezpieczeństwo na drogach,
szczególnie w późniejszym okresie ich
życia, gdy będą korzystać z niego samodzielnie.

Do grona osób najbardziej
zagrożonych w ruchu drogowym wg.
statystyk należą dzieci i młodzież.

Grażyna Kwiatkowska

Kamila Chuchała

Według szacunkowych obliczeń, liczba wzbijających się jednocześnie

latawców na „pluskowęskim” niebie wynosiła 102. Jest to niewątpliwie rekord,

który trudno będzie pokonać. Jedyna nasza obawa, jako inicjatorów tego

zjawiskowego wydarzenia, dotyczyła kierowców i pasażerów

przejeżdżających nieopodal samochodów. Zainteresowanie akcją na

szkolnym boisku mogło osłabić czujność użytkowników ruchu drogowego. Z

radością stwierdzamy, że do akcji przyłączyła się młodzież zarówno w wieku

gimnazjalnym jak i ta urodzona trochę wcześniej , dzieci oraz ich rodzice.

Każdy tego dnia mógł „poczuć wiatr w latawcu”. Utrzymanie małego

kolorowego przedmiotu graniczyło w niektórych przypadkach z cudem,

dlatego też po wielkim podniebnym show, wszyscy z radością chwycili za

kijek, aby przy ciepłym ognisku podpiec kiełbaskę i schrupać ją ze smakiem.

Święto Latawca to doskonała alternatywa dla telewizyjnych seriali i gier

komputerowych. Wierzę, że to wydarzenie nastroi nas pozytywnie na

nadchodzące jesienne chłody, a wspomnienie o nim chociaż trochę nas

ogrzeje.
Organizatorem „Święta Latawca” było Stowarzyszenie „Horyzont” przy Gimnazjum
w Pluskowęsach. Imprezę współfinansuje Samorząd Gminy Chełmża. Fundatorami
wielu nagród był Bank Spółdzielczy w Chełmnie, który już po raz drugi wspiera tę
inicjatywę. Pokazy i ekspozycje przygotowali członkowie aeroklubu toruńskiego i
grudziądzkiego.

Danuta Zdrojewska
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