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Zaproszenie dla mieszkańców
Gminy Chełmża

Wójt Gminy Chełmża zaprasza
Mieszkańców Gminy na
Piknik “Powitanie Lata” w Zalesiu
w dniach 17-18 czerwiec 2006 rok.

W programie pikniku:
Sobota 17 czerwiec 2006

Niedziela 18 czerwiec 2006

9:00
13:00
16:00
17:00 „Cedynia 972”
18:30
21.30 - „Wilk w Człowieku, Człowiek w Wilku”

Stoiska z produktami lokalnymi z Gminy Chełmża

11:00 -
13:00 -

14:00 -
cz. I

15.00 - “Najazd na Zalesie” - widowisko historyczne
16.00 -

cz. II
19.00

- Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej
- Konkursy historyczne dla publiczności
- Ogłoszenie wyników Turnieju i wręczenie nagród
- Bitwa historyczna
- Turnieje historyczne dla publiczności

Pokaz archeologiczny

„Gotowy na kontakt z wodą ?” - pokazy WOPR
Inauguracja sezonu turystycznego w Gminie Chełmża z
udziałem przybyłych gości
Przegląd twórczości Artystyczno -Muzycznej Mieszkańców
Gminy i Miasta Chełmża -

Przegląd twórczości Artystyczno -Muzycznej Mieszkańców
Gminy i Miasta Chełmża -

- Zakończenie pikniku „Powitanie Lata 2006”
Stoiska z produktami lokalnymi z Gminy Chełmża

16 lat samorządu terytorialnego

Z okazji 16-lecia powstania samorządu terytorialnego w Gminie Chełmża
odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy. Sesja miała miejsce w SP w
Kończewicach. Udział w uroczystej sesji wzięli przybyli goście w osobach
Wiceministra Rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego, Wiceprzewodniczącego
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera, Radni
Powiatu Toruńskiego i Gminy Chełmża, pracownicy Urzędu Gminy w Chełmży,
sołtysi, dyrektorzy szkół gminnych i przedstawiciele organizacji społecznych
działających w gminie. Gośćmi sesji byli także członkowie Komitetu Budowy
Kopca “Zimia Polaków” Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Gminy
Chełmża pan Henryk Śmiałek.

Wybory przeprowadzone 16 lat temu były pierwszymi w pełni
demokratycznymi wyborami i otwierały nowy rozdział w historii ustroju III
Rzeczpospolitej. Rocznica tamtych wyborów, które po raz pierwszy wyłoniły
rady gmin, ogłoszona została świętem samorządu terytorialnego.

Rada
Gminy I kadencji liczyła 22 osoby i pierwsza sesja tej rady odbyła się dokładnie
7 lipca 1990 roku. Pierwszym Wójtem Gminy został Lech Mądraszewski.

Obecna IV kadencja RG liczy 15 radnych. W wyniku wprowadzonych
zmian ustawodawczych wybory Wójta do tej kadencji odbyły się w drodze
wyborów bezpośrednich. Zarazem jest to pierwsza kadencja, w której Wójt
pracuje bez wsparcia Zarządu Gminy. Funkcję Wójta Gminy Chełmża
nieprzerwanie od 1997 roku pełni pan Jacek Czarnecki.

O ważności istnienia samorządu mówił pan Henryk Śmiałek
Przewodniczący RG Chełmża „

.
16 lat samorządności to spory okres czasu.

w Komitecie
Obywatelskim walczyli o odłączenie się gminy od miasta Chełmża. W roku
1990 r po zabiegach wielu osób utworzona została wiejska samorządowa
gmina Chełmża, która przez te ostatnie 16 lat stanowi się i rządzi” - powiedział
Wójt Gminy pan Jacek Czarnecki.

Gmina liczy prawie 10 tys. mieszkańców i pozostaje nadal równoprawnym
partnerem samorządowym miasta Chełmża.

Ustawę o
samorządzie terytorialnym uchwalono dokładnie 8 marca 1990 roku

Obie Rady Gmin w bieżący roku podjęły uchwały, w których ustalone
zostały dziedziny współpracy i co roku realizowane będą wspólne zadania.

.

Od samorządowców w gminie zależy jak będzie
wyglądała nasza gmina, jak się rozwija. Rozwój gminy uzależniony jest od
pracy urzędu gminy, Wójta, Rady Gminy, sołtysów, rad sołeckich w gminie,
KGW, OSP i innych organizacji społecznych i o tym nie trzeba nikogo już
przekonywać”

Mijające
“-Rok 1989/1990 był czasem, gdzie mieszkańcy gminy skupieni

Wójt Gminy Chełmża dokonał podsumowania inwestycji zrealizowanych w
gminie w obecnej kadencji w latach 2003-2005. W tym okresie w gminie
wybudowane zostało 11 km dróg gminnych za 4 mln zł, wybudowano
wodociągi za 2,3 mln zł, wykonano 10 km kanalizacji za łączną kwotę 2,7 mln.
zł

Za 7,6 mln zł zostały zrealizowane inwestycje szkolne. Na bieżąco
realizowane są inwestycje dotyczące takich tematów jak remizy, świetlice
wiejskie, oświetlenie, służba zdrowia, zakup sprzętu, zabytki, odnowa wsi,
mieszkaniówka, walory turystyczne, mikroodnowa wsi.

„-Te działania bez aktywności mieszkańców nie miałyby pełnego
wymiaru” podsumował Wójt Jacek Czarnecki.

Charakteryzując aktywność mieszkańców gminy to kolejno
powstające komitety budowy wodociągów w gminie, komitety telefonizacji
gminy, komitety budowy szkół, aktywne OSP i ożywienie KGW w gminie,
aktywne Stowarzyszenie Homo homini i aktywność ludzi z Fundacji „Ziemia
Gotyku”. To także duża aktywność rolników z gminy którzy ubiegają się o
pieniądze z UE na inwestycje w gospodarstwach.

Obecnie wielka szansą dla gminy pozostaje wybudowanie węzła
„Dźwierzno” na autostradzie A-1. Wójt skierował prośbę do przybyłego
Wiceministra MRiRW i mieszkańców o podjęcie i wsparcie działań w tej
ważnej sprawie dla tego regionu.

Podczas sesji głos zabrał Przewodniczący Komitetu Budowy Kopca
“Ziemia Polaków” p. Lucjan Bytniewski, który zapoznał wszystkich z ideą
budowy tego miejsca pamięci i zwrócił się z apelem do wszystkich o włączenie
się w tą obywatelską inicjatywę. W tej sprawie pomyślną wiadomość przekazał
Wiceminister Ardanowski informując, że sam osobiście włączył się w starania
o pozyskanie gruntów pod lokalizację tego miejsca. Obecnie są pierwsze
zapewnienia ze strony Instytutu Hodowla Roślin Sp. z o.o w Radzikowie w
sprawie przekazania przez Instytut gruntów na rzecz tej inicjatywy.

Przybyli na sesję samorządowcy, przedstawiciele instytucji wzięli
udział w debacie dotyczącej spraw samorządu, jego bieżących problemów. Na
zadawane pytania przez mieszkańców gminy odpowiadał Wiceminister
Rolnictwa pan KrzysztofArdanowski. Poinformował także o tym, co dzieje się i
będzie się działo w najbliższym czasie na obszarach wiejskich.
Sesję swoim uroczystym występem galowym uświetnił gminny międzyszkolny
Chór Młodzieżowy ze SP w Zelgnie i Gimnazjum w Pluskowęsach.

K. Orłowska
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Projekt “Ziemia Gotyku” w
ramach programu LEADER+

Schemat I zakończony

Dobiegła końca realizacja projektu „Ziemia
Gotyku” opracowanie alternatywnych kierunków
rozwoju obszaru wiejskich gmin Chełmża,
Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie.
Wykonawcą projektu na obszarze czterech gmin
partnerskich w okresie od 1 grudnia 2005 roku do
10 maja br. była Firma PROKSEN z Torunia

wybrana w drodze postępowania przetargowego. Całkowita wartość
zrealizowanego projektu wyniosła 93 971,00 zł, z czego 73 595,00 zł
finansuje UE.
Wynikiem projektu jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla Ziemi Gotyku i powołanie Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna
Grupa Działania.
W wyniku kilkunastu spotkań-warsztatów mieszkańcy partnerskich gmin
w projekcie wypracowali wspólne stanowisko w sprawie kierunków
rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”. Łącznie w
warsztatach wzięło udział 199 przedstawicieli społeczności lokalnej.
Wybrane tematy wiodące i cele strategiczne rozwoju dotyczą

( stworzenie warunków
powstawania nowych miejsc pracy i wzrost zamożności mieszkańców;
Upowszechnianie aktywnego stylu życia mieszkańców w zakresie
kultury, sportu i rekreacji; Poprawa estetyki wsi)

odniesienie atrakcyjności
turystycznej zabytków i innych cennych obiektów; zintensyfikowanie
działań skierowanych na promocję terenu i rozwój turystyki).
W dniu 25.05.2006 został złożony w Fundacji Programów Pomocy dla
Rolnictwa w Warszawie wniosek o płatność dla w/w projektu w celu
ubiegania się o zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych na
realizację projektu.

poprawy
jakości życia na obszarach wiejskich

i wykorzystanie
zasobów naturalnych i kulturowych ( p

K.Orłowska

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
I URZĘDU GMINY W KWIETNIU I MAJU 2006

Przetargi

Rolnictwo i ochrona środowiska

Gospodarka nieruchomościami

Inwestycje i remonty

1. Przetarg na realizację zadania „ Modernizacja infrastruktury wodociągowej
w celu poprawy jakości wody etap I” (część II) w ramach którego
przewidziano budowę wodociągu w miejscowościach Zajączkowo,
Grzegorz oraz Zelgno-Bezdół. Liczba zgłoszonych ofert 7.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Instalacji Sanitarnych CO i
Gazu z Piły na kwotę 325.319,14 zł.

2. Przetarg na realizację zadania „ Modernizacja infrastruktury wodociągowej
w celu poprawy jakości wody etap II”. Przetarg obejmował modernizację
stacji uzdatniania wody w Morczynach. Liczba złożonych ofert 6.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. Hydrosystem Tomasz
Poradowski- Fabianki na kwotę 879.010,16 zł. Zadanie będzie realizowane
z dofinansowaniem środków unijnych w ramach ZPORR.

3. Wykonanie części ogrodzenia na terenie Gimnazjum w Pluskowęsach.
Liczba złożonych ofert 3. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Izobud
Garden” Świcie na kwotę 29.472,02 zł.

4. Zakup i montaż elementów wyposażenia placów zabaw. W postępowaniu
złożono 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Inter Flora” z
Wrocławia na kwotę 24.719,88 zł.
W ramach zamówienia planuje się zakup wyposażenia placów zabaw dla 7
miejscowości: Bielczyny, Brąchnówko, Browina, Grzegorz, Grzywna,
Pluskowęsy, Zajączkowo.

5. Realizacja projektu „Polepszenie jakości usług w SPOZ Zelgno i zakup
wyposażenia” w części dotyczącej zakupu sprzętu medycznego. W
postępowaniu złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „For-
Dentist” Sklep Stomatologiczny z Łodzi na kwotę 86.000 zł. Zadanie będzie
realizowane z dofinansowaniem środków unijnych w ramach ZPORR.

6. Zakup tłucznia w ilości 1.000 ton wraz z dostawą z przeznaczeniem na dolną
warstwę podbudowy dróg. Liczba złożonych ofert 2. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Z.U.H. „Michael” z Krobii na kwotę 42.700 zł.

7. Wykonanie renowacji czterech rowów melioracyjnych. W postępowaniu
wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Robót Ziemnych
Koparko-Spycharka St. Karczmarski z Grzegorza. Cena brutto
kompletnego przedmiotu zamówienia 26.122,59 zł.

8. Przebudowa części chodnika wraz z wjazdami w Bielczynach. W
postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
„Izobud Garden” Świcie na kwotę 63.289,60 zł.

9. Zakup z dostawą materiałów budowlanych. Przetarg podzielono na dwie
części tj. materiały ogólnobudowlane- I część, materiały do budowy
chodników II część. W części dotyczącej budowy chodników nie wpłynęła
żadna oferta, natomiast w części dotyczącej mater ia łów
ogólnobudowlanych wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejszą przyjęto
propozycję formy TROPS S.A. z Torunia. Wartość 62.041,76 zł.

10.Przetarg na realizację projektu „ Budowa centrum tradycji i rekreacji w
Sławkowie - przestawienie drewnianej chaty wiejskiej”. Liczba złożonych
ofert 3. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Bernaciak” Ostrowite za cenę
brutto 102.787,28 zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem
środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Odnowa Wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

11.Budowa oświetlenia drogowego w Pluskowęsach i Głuchowie. Liczba
złożonych ofert 4. Jako najkorzystniejszą wybrano propozycje firmy „REO”
z Torunia na kwotę 42.078,96 zł.

W miesiącach kwietniu i maju przeprowadzono akcje mające służyć poprawie
stanu środowiska oraz estetyki wsi:
- szczepienie kasztanowców ( łącznie zaszczepiono 59 szt. drzew w
miejscowościach Grzywna, Dźwierzno oraz Głuchowo).
- „Wiosna 2006” (dzięki przeprowadzonym porządkom na terenie gminy
zebrano 78 ton nieczystości).
- „Kolorowe wsie” (akcja polega głównie na zakładaniu kolorowych kwietników
w centrach wsi. W bieżącym roku wzięło w niej udział 17 miejscowości).

W miesiącu maju przeprowadzono pisemny przetarg nieograniczony na
dzierżawę gruntów o pow. ok. 1 ha położnych w miejscowości Zalesie z
przeznaczeniem na postawienie czternastu budynków letniskowych celem ich
wynajmu. Dzierżawcą nieruchomości została firma „Impuls” z Torunia.

Zakres prowadzonych inwestycji przez Gminę Chełmża:
1) budowa zaplecza sali gimnastycznej i boiska przy Gimnazjum w
Pluskowęsach oraz w Głuchowie (zadanie realizowane z dofinansowaniem
środków unijnych w ramach ZPORR),
2) budowa drogi gminnej we wsi Liznowo o długości 548m (zadanie
realizowane z dofinansowaniem środków unijnych w ramach ZPORR),
W ramach tego samego projektu wykonane zostaną odcinki dróg Mirakowo-
Zalesie o dł. 1136 m oraz Browina- Brachnówko.
3) roboty budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Zelgnie obejmujące:
wykonanie WC, przebudowę schodów, wykonanie kanalizacji deszczowej,
przebudowę chodnika oraz adaptację pomieszczeń na gabinet rehabilitacji

i odnowy biologicznej w budynku poszkolnym (zadanie realizowane z
dofinansowaniem środków unijnych w ramach ZPORR),
4) remont pomieszczeń na cele mieszkalne w budynku pałacu w Mirakowie,
5) prace remontowe przy budynku komunalnym w Dziemionach
( ocieplenie ściany wraz z elewacją),
6) prace malarskie w obiekcie świetlicy w Szerokopasie,
7) prace malarskie w budynku Biblioteki w Zelgnie,
8)naprawa i smarowanie dachu budynku administracyjnego Urzędu

Gminy.

1. W br po raz pierwszy uruchomiono niepełną formę zatrudnienia w postaci
prac społecznie-użytecznych. Do prac zostają skierowane osoby
zarejestrowane w Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku i objęte pomocą
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czas pracy wynosi średnio
10 godzin tygodniowo. Osoby objęte zatrudnieniem skierowane zostały do
prac porządkowych na terenie swoich miejscowości. Środki na realizację
zadania pochodzą z Urzędu Pracy ( 60%) oraz budżetu Gminy Chełmża
(40%). Łącznie przygotowano 40 stanowisk pracy.

2. Program przygotowania zawodowego to forma wsparcia w ramach której
nie nawiązuje się umowy o pracę. Urząd Gminy jest organizatorem prac,
natomiast należne stypendium jest wypłacane w Urzędzie Pracy. Środki na
realizację zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Pracy. Łącznie na terenie gminy przygotowano 20 stanowisk
pracy.
3. Prace interwencyjne to najstarsza ze stosowanych form wsparcia na
rynku pracy. Przy tej formie wsparcia następuje zawarcie umowy o pracę, a
wypłata należnego wynagrodzenia dokonywana jest w Urzędzie Gminy.
Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy ( ok. 70% ) i Urzędu
Pracy ( 30%). Liczba stworzonych stanowisk pracy 8.

1. W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem pn.
„Place zabaw dla dzieci - tereny wiejskie” przygotowano dwa projekty
dotyczące utworzenia placu zabaw w miejscowości Kuczwały oraz
Pluskowęsy.
2. Wykonano kolejnych 20 tablic ogłoszeniowych wg wzorów wybranych
przez Sołtysów poszczególnych sołectw.
3. Wykonano i zamontowano pierwszych 10 masztów, na których
wywieszane będą flagi upamiętniające święta i rocznice państwowe oraz
gminne.

Tworzenie stanowisk pracy

Niepokojący jest fakt, że wiele osób zrezygnowało z zatrudnienia po
uprzednim przyjęciu propozycji pracy. Osoby te zablokowały
możliwość zatrudnienia innych mieszkańców.

Pozostałe sprawy

Sekretarz Gminy

Ewa Pudo
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Z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na bezpłatny wypoczynek zostało zakwalifikowanych 90
dzieci. Dzieci wypoczywać będą na trzech turnusach w miesiącach lipcu i
sierpniu. Organizatorem wypoczynku jest „Caritas” w Toruniu a
współfinansować będzie to przedsięwzięcie GOPS i GKRPA.
GOPS jako organizator od strony merytorycznej wypoczynku dzieci,
zabezpiecza wyjazdy i odbiór dzieci z kolonii oraz transport. Ośrodek posiada
również oferty (pełnopłatne) dotyczące wypoczynku letniego w
miejscowościach całego kraju. Wspomniane oferty zostały również
przekazane wszystkim placówkom szkolnym na terenie Gminy, gdzie można
zapoznać się z oferowanymi formami wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży. W chwili obecnej GOPS czyni starania o uzyskanie z Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy bezpłatnych skierowań na kolonie dla dzieci byłych
pracowników PGR.
Na bieżąco wydawane są wnioski na turnusy rehabilitacyjne dla osób z
orzeczeniem o niepełnosprawności. Ośrodek nieprzerwanie udziela swoim
podopiecznym pomocy żywnościowej. Od stycznia do maja GOPS otrzymał z
Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu żywność w tonażu 15,893kg.
GOPS wspomaga darowiznami również firma „POLFIBER” z Grzywny od,
której Ośrodek otrzymał od stycznia do maja 185 kołder i 50 poduszek, które
są wydawane przez pracowników Ośrodka wszystkim potrzebującym.

1) Od 15 czerwca rozpoczyna się wydawanie wniosków dla uczniów szkół
średnich starających się o stypendia gminne. Druki wniosków można
otrzymać w GOPS pok. 8. Termin składania wniosków upływa z dniem
30.07.2006.
2) Dział Świadczeń Rodzinnych wydaje wnioski do Urzędu Skarbowego
(rozliczenie dochodów za 2005r.) niezbędne do dokumentacji przy składaniu
wniosku na świadczenia rodzinne(nowy okres zasiłkowy).
3) Wnioski o świadczenia rodzinne (nowy okres zasiłkowy) będzie można
odbierać po 25 czerwca w dziale Świadczeń Rodzinnych pok. nr 13.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził od miesiąca
kwietnia akcję przyjmowania wniosków na bezpłatne kolonie dla dzieci z
terenu gminy.

Komunikaty:

Kierownik GOPS

Hanna Theis

Piękna Zagroda 2006’
Po raz kolejny na terenie Gminy Chełmża przeprowadzony

zostanie konkurs na najbardziej zadbana
zagrodę. Tegoroczną edycję konkursu poprowadzi Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku.

Członkostwo Polski do Unii Europejskiej zachęca do
podejmowania inicjatyw na jak najniższym szczeblu. Dlatego też, w
bieżącym roku konkurs będzie przeprowadzony na dwóch etapach:
gminnym i powiatowym.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach :

Celem konkursu jest uczynienie polskiej wsi- zadbaną i
uporządkowaną.

Konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki zabudowy oraz
warunków higieniczno - sanitarnych gospodarstw. Ogród stanowi
integralną część gospodarstwa stąd też, jednym z kryteriów oceny będzie
stan tego gospodarstwa ( estetyka, wykorzystanie elementów
proekologicznych itp.)

W konkursie mogą brać udział zagrody wiejskie i działki siedliskowe.
Informacje dotyczące konkursu zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo
przyjęty przez sołtysów wsi. Doceniając dotychczasowe zaangażowanie
mieszkańców w rozwój gminy Chełmża uprzejmie prosimy o uczestnictwo
w konkursie „ PIĘKNAZAGRODA 2006”.
Zgłoszenia na konkurs można kierować przez sołtysów sołectw lub
osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 16.

„PIĘKNA ZAGRODA 2006”

na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską
na najbardziej zadbana działkę siedliskową

�

�

Joanna Kałdonek

Konkurs z wiedzy o samorządzie

W

W związku z przypadającym 27 maja Świętem Samorządu
Terytorialnego w Urzędzie Gminy Chełmża po raz piąty odbył się konkurs dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Chełmża. Udział w nim
wzięło 15 uczniów, którzy mięli za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania
specjalnie przygotowanego testu. Pytania obejmowały podstawowe
wiadomości na temat Gminy Chełmża i funkcjonowania jej organów.
Uczestnicy wykazali się dobrą znajomością zagadnień samorządowych, a o
ostatecznej kolejności zwycięzców zadecydowały pytania dodatkowe. W
kategorii uczniów szkół podstawowych zajęła

z SP Zelgno, , a
obie reprezentujące SP Sławkowo. W kategorii

Gimnazjów zwyciężyły reprezentantki Głuchowa:
przed oraz .

dalszej części konkursu drużyny poszczególnych szkół miały za zadanie
zapoznać się praktycznie ze sposobem załatwiania konkretnych spraw w
Urzędzie. Konkurs został przygotowany przez nauczycielki SP Kończewice
Izabelę Kępińską - Bober oraz Jolantę Targosz oraz Urząd Gminy
Chełmża, który ufundował nagrody i poczęstunek.

I miejsce Paulina
Samczyńska II miejsce - Paulina Olejniczak III miejsce -
Kamila Paczkowska

Lucyna Styczyńska
Pauliną Zwiewka Martą Karwowską

K.Orłowska

WYJAZDY I SPOTKANIA WÓJTA

24 kwietnia - udział w konferencji dotyczące budowy autostrady A-1 w
Centrum Targowym Parku w Toruniu
26 kwietnia - udział w posiedzeniu Rejonowej Rady Reprezentantów
Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmży
28 kwietnia - udział w Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej
Straży Pożarnej , które odbyło się w Urzędzie Gminy w Chełmży
04 maja - udział w Obchodach Dnia Strażaka w DworzeArtusa w Toruniu
06 maja - udział w obchodach Dnia Inwalidy w Chełmży. Organizatorem
obchodów był Zarząd Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Chełmży
06 maja - udział w gminnych obchodach Święta Patrona Strażaków Św.
Floriana w Kuczwałach
08 maja - udział w konferencji pt. Narodowa Strategia Spójności i
Regionalny Program Operacyjny. Konferencja odbyła się w Dworze Artusa
w Toruniu
10 maja - udział w uroczystych obchodach 60-lecia Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chełmży
11 maja - podpisanie porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Gminą
i Miastem Chełmża
11 maja - udział w spotkaniu z Dyrekcją Generalną Dróg Krajowych w
Gdańsku w sprawie budowy autostrady A-1. Organizatorem spotkania był
Prezydent Miasta Torunia
12 maja - udział w konferencji organizowanej przez Fundację „Ziemia
Gotyku”, konferencja odbyła się w Łysomicach
13 maja - udział w corocznych gminnych zawodach sportowo -
pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Kończewicach
13-14 maja - udział w uroczystych obchodach odpustowych „Ku czci
Błogosławionej Juty” w Bielczynach
18 maja - udział w Walnym Zebraniu Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży
19 maja - udział w spotkaniu z pracownikami Bibliotek z terenu gminy z
okazji Dnia Bibliotekarza. Spotkanie miało miejsce w Bibliotece w Grzywnie
20 maja - udział w uroczystościach 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa
Janiny i Kazimierza Zych z Kończewic (Urząd Stanu Cywilnego w
Chełmży),
24 maja - odpisanie umowy w BGK w Toruniu na prefinansowanie projektów
inwestycyjnych
24 maja - udział w zebraniu wiejskim w Kończewicach
25 maja - udział w spotkaniu zorganizowanym przez posła Tomasza Lenza
w Toruniu
30 maja - podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa w sprawie
dofinansowania wypoczynku letniego dzieci. Dotyczy realizacji projektu
SP w Sławkowie pn.: Przez wieki i bezdroża kraju”
31 maja - udział w spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez
Gdański Transport Company SA w Gdańsku w sprawie autostradyA-1
1 czerwca - spotkanie z Dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego,
5 czerwca - udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Szpitala
Powiatowego Spółka z o. o. w Chełmży
5 czerwca - udział w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
7 czerwca - udział w posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego w
Urzędzie Marszałkowskim

Grażyna Drążkowska
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Dbają o estetykę w gminie
Porządkiem i utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy zajmuje się
Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży.
Utrzymanie obejmuje: tereny zielone, pobocza dróg, boiska, przystanki
autobusowe

Nowy autobus

W miesiącu grudniu 2005 został zakupiony przez gminę autobus Jelcz 120 M
z MZK Toruń za kwotę 7000zł.
Autobus poddano naprawie głównej z przystosowaniem do przewozu dzieci
do szkół. Wykonawcą naprawy było Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
„POLO” z siedzibą w Ciechocinku. Wartość naprawy wyniosła 142 618,00zł.

Gospodarstwo Pomocnicze

Modernizacja infrastruktury wodociągowej
W ramach programu modernizacji infrastruktury wodociągowej w

celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża I etap - rozpoczęto prace
budowlane związane z wymianą sieci wodociągowej z rurAC i żeliwo na PCV i
PE w centrum wsi Nawra.
W wyniku inwestycji 91 gospodarstw domowych otrzyma wodę z nowej sieci.
Każde gospodarstwo domowe zakończone zostanie wodomierzem, gdzie
następnie zostanie indywidualnie podpisana stosowna umowa na dostawę
wody.
Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych z
siedzibą w Golubiu Dobrzyniu. Wartość inwestycji 157 286,81zł. (brutto)

W ramach programu realizowana będzie również przebudowa sieci
wodociągowej tj. wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV i PE w
Zelgnie o łącznej długości 4425 mb, gdzie 24 gospodarstwa domowe
otrzymają nowe przyłącza.
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych z
siedzibą w Golubiu Dobrzyniu.
Wartość inwestycji 172 243,84zł. Termin zakończenia 30.09.2006r.

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie renowacji rowów
melioracyjnych.
Zakres robót obejmuje wykonanie renowacji w niżej wymienionych
miejscowościach:
- wykonanie renowacji rowu RA przebiegającego przez teren wsi Grzywna o
dł. 1350 w tym 150 mb wykop rowu odtworzenie rowu
- wykonanie renowacji rowu RAwe wsi Grzegorz o łącznej długości 2000mb
- wykonanie renowacji rowu RD we wsi Windak o łącznej długości 750mb
- wykonanie renowacji roku RC we wsi Kończewice-Ogrodniki o łącznej
długości 1300mb.

Renowacja rowów w gminie

Wykonawcą robót jest Zakład Robót Ziemnych Koparko - Spycharka z
siedzibą w Grzegorzu. Wartość robót 26 122,59 (brutto)
Termin wykonania do 30.10.2006r.

oraz remont wraz z malowaniem kapliczek.

KOMUNIKAT
W dniach 20.05-30.08.2006r. przeprowadzane będą

prace związane z modernizacją oraz rozbudową STACJI
UZDATNIANIAWODY w miejscowości MORCZYNY.
W związku z powyższym może występować chwilowy spadek

ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej. Za spowodowane problemy w
dostawie wody Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmży
przeprasza swoich odbiorców.

Kolorowe wsie
W gminie trwa wiosenna realizacja projektu „Kolorowe wsie”. W

wybranych miejscowościach wysadzane są kwiaty. Kwiaty zdobią centra wsi.
Do projektu wskazanych zostało w tym roku 17 wsi. W prace te
zaangażowano osoby zatrudnione do dbania o zieleń, które między innymi
sadzą kwiaty oraz krzewy, dbają o czystość wsi.

Nad przebiegiem projektu we wsiach czuwają koordynatorzy wskazani przez
Urząd Gminy w Chełmży. Są to sołtysi, radni i członkowie Stowarzyszenia
Homo homini.

Inwestycje gminne

Wiesław Kazaniecki
Wiesław Kazaniecki

K.Orłowska

Wiesław Kazaniecki
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Inwestycje w gminie

Inwestycje Unijne

Gmina Chełmża na realizację projektów inwestycyjnych: modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Morczynach, budowa dróg (Liznowo - Witkowo,
Mirakowo-Zalesie, Browina-Brąchnówko) oraz budowa łączników przy
gimnazjach w Głuchowie i Pluskowęsach otrzymała z Unii Europejskiej
pieniądze w łącznej kwocie dofinansowania

jest
jednym z etapów realizowanego w gminie programu „Modernizacja
infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża”.
W ramach tego projektu wykonana zostanie modernizacja wraz z rozbudową
istniejącej stacji uzdatniania wody. Zakres robót obejmie : roboty
demontażowe, prace remontowo - budowlane i termoizolacyjne, technologie
uzdatniania wody, budowę instalacji technologicznych i wodno-
kanalizacyjnych, montaż pomp głębinowych , wytyczne sterowania i
automatyki. Przebudowy stacji dokonuje Przedsiębiorstwo PHU „HYDRO
SYSTEM” ze Szpetala Górnego.

Trwają roboty drogowe w ramach projektu

Obecnie zakończono budowę drogi gminnej nr 100509 C Witkowo-Liznowo o
dł. 548,0 m i rozpoczęto budowę drogi gminnej nr 100530 C Mirakowo -
Zalesie o dł. 1.136,0 m. Na realizację w ramach projektu czeka jeszcze
budowa trzeciej drogi nr 100523 C, 100524C, 100526C na odcinku Browina -
Brąchnówko o długości 1.136,0 m. Roboty wykonuje firma Skanska S.A.

dotyczy budowy łączników przy gimnazjach gminnych.
Obecnie w Gimnazjum w Pluskowęsach kontynuuje się roboty budowlane
instalacyjne i wykończeniowe łącznika oraz prace ziemne i odwodnienie przy
boisku. W Gimnazjum w Głuchowie natomiast roboty budowlane, instalacyjne i
wykończeniowe łącznika.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp.
z o.o. z Grudziądza. Powierzchnia użytkowa łącznika w Pluskowęsach prawie
242 m kw. stanowić będzie docelowo zaplecze socjalne dla sali gimnastycznej.
Przygotowywane są tutaj szatnie, umywalnie, toalety. Trochę większa
powierzchnia głuchowskiego łącznika gimnazjalnego o wielkości 359 m kw.
oprócz zaplecza socjalnego obejmować będzie także dyżurkę i salę do
gimnastyki korekcyjnej.

2.472.042 zł.
Pierwsza z inwestycji - modernizacja SUW w Morczynach

„Budowa dróg
ułatwiających dostępność do usług oraz ważnych gospodarczo
regionów Gminy Chełmża”.

Projekt „Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych
Gminy Chełmża”

Zakończenie robót planowane jest na 30 września br.
Oprócz łączników zagospodarowane zostaną również tereny przy tutejszych
gimnazjach. W Głuchowie powstanie boisko szkolne o pow. 968 m kw. do
piłki ręcznej i siatkowej, plac szkolny oraz tereny zielone.

Z kolei w Pluskowęsach przygotowywany jest teren pod boisko do
piłki nożnej o pow. 3200 m kw. łącznie ze zdrenowaniem terenu.
Wybudowany zostanie także plac manewrowy i zostaną urządzone tereny
zielone.

Trwają również roboty remontowe w świetlicach wiejskich.

Brygada budowlana Urzędu Gminy Chełmża wykonuje ocieplenie szczytu
budynku poszkolnego w Dziemionach
oraz remont malarski i naprawę dachu w świetlicy wiejskiej w Szerokopasie.

Katarzyna Orłowska
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Mikroodnowa to także przygotowywane w gminie nowe tereny sportowo-
rekreacyjne. Tereny takie do tej pory powstały w miejscowościach
Głuchowo ( siatkówka plażowa), Mirakowo ( piłka nożna), Sławkowo ( piłka
nożna), Kończewice ( koszykówka). Podobne tereny przygotowywane są
obecnie w miejscowościach Nawra i Skąpe.
W Nawrze wykonane zostały roboty ziemne pod boisko i przy pomocy
mieszkańców wysiana została trawa.
Także w Skąpem przy współudziale mieszkańców wsi trwają
przygotowania terenu sportowo-rekreacyjnego.Obszar boiska wynosi
prawie 1,38 ha.

Na terenie tym obecnie urządzone zostało boisko trawiaste.
Obiekt mieści się na gruntach Miasta Chełmża, które to miasto użyczyło i
oddało w bezpłatne użytkowanie gminie. Miejsce na rekreację i sport
znajdą tutaj zarówno mieszkańcy gminy jak i miasta.
W każdej ze wsi w gminie ustawiane są maszty i tablice informacyjne.

Inwestycje w gminie

Wsie do odnowy

Całkowity koszt realizacji obydwu projektów wyniesie 437 tys. zł. W tym
334 tys. zł sfinansowane zostanie z pieniędzy UE. W ramach projektu „Świat
Bocianów” w Zelgnie rozpoczęto w centrum wsi prace z zagospodarowaniem
terenu przy zbiorniku wodnym. Powstanie tutaj niebawem ogródek
jordanowski w skład którego wejdzie plac zabaw i wypoczynku. Bezpośrednio
do placu zabaw przylegać będzie skwer zieleni. Przewidziano także miejsce
na ognisko i grilowanie. Nasadzane zostaną drzewa i krzewy liściaste i
iglaste, założone będą trawniki, wysadzone byliny.

W Sławkowie z kolei przystąpiono do realizacji projektu „Budowa centrum
tradycji i rekreacji”.

Rozpoczęto prace z zagospodarowaniem terenu pod plac zabaw.
Powierzchnia placu zabaw wynosi 316 m kw. Bardzo ciekawym elementem
projektu i pierwszym takim w gminie będzie odtworzenie obiektu zabudowy
wiejskiej w postaci drewnianej chaty wiejskiej. Będzie to budynek o konstrukcji
drewnianej. Zostanie usytuowany w pobliżu szkoły w Sławkowie i stanowić
będzie w gminie pierwsze centrum tradycji.

W gminie dwie wsie Sławkowo i Zelgno skorzystały z funduszy
unijnych przydzielonych w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego na działanie „Odnowa Wsi oraz Zachowanie Dziedzictwa
Kulturowego”.

K.Orłowska

Mikroodnowa w gminie

Mikroodnowa to pomysł władz i mieszkańców gminy na
podniesienie atrakcyjności i estetyki wsi polegający na budowie
małej infrastruktury. Tym sposobem w gminie powstają co roku nowe
miejsca służące mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji. Te same
miejsca pozwalają najmłodszym pociechom na bezpieczną zabawę.
Jeszcze do końca czerwca w kolejnych miejscowościach ustawione
zostaną nowe place zabaw. Place zabaw otrzymają wsie: Browina,
Brąchnówko, Grzywna, Zajączkowo, Grzegorz, Nawra, Bielczyny. Tereny
pod placyki przygotowuje Gospodarstwo Pomocnicze przy UG w Chełmży.
Obecnie rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie placów zabaw.
Dostawcą i wykonawcą zamówienia jest firma Inter Flora „ Place zabaw” z
Wrocławia. Każdy z placów zabaw zostanie wyposażony w piaskownicę z
bali, dwie ławki, huśtawkę oraz bujaną zabawkę na sprężynie. Będzie to
konik, delfin lub samochód.
Koszt wyposażenia placyków finansowany jest z budżetu gminy i ogółem
wyniesie prawie 25 tys. zł.
Wiosną wymieniono także piasek w piaskownicach na placach zabaw już
istniejących w Bocieniu, Dźwierznie, Mirakowie, Nowej Chełmży i Zalesiu.
Na wymianę czekają piaskownice w Kończewicach i Głuchowie.

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Zelgnie

W ramach projektu obecnie kontynuuje się roboty budowlane w budynku
poszkolnym w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet rehabilitacji i
odnowy biologicznej ( roboty wykończeniowe). Wykonane zostały również
sanitariaty. Odnowiono wiatrołap budynku i jego elewację oraz
przebudowano chodnik prowadzący do budynku.
Roboty wykończeniowe prowadzone są także przy budynku SPOZ w
Zelgnie. Do tej pory zabudowano powierzchnię pod schodami, wykonano
przy budynku kanalizację deszczową, przebudowano chodnik.
Przygotowywane są sanitariaty dla osób niepełnosprawnych i
przebudowywane są schody zewnętrzne do ośrodka.

Wartość robót remontowo-budowlanych prowadzonych w ramach projektu
wynosi 102.511,57 zł.
W najbliższym czasie zostanie zakupiony dla ośrodka nowy sprzęt medyczny
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

K.Orłowska

Ze środków unijnych współfinansowany jest projekt
„Polepszenie jakości usług poprzez modernizację budynku SPOZ w
Zelgnie i zakup wyposażenia”. Za pieniądze unijne zostanie zakupiony
do ośrodka nowy sprzęt medyczny i komputerowy.
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Sprawy obywatelskie

Niech wszystkie dzieci się cieszą
W sobotę 27.05. w Szkole Podstawowej w Grzywnie odbył się

festyn rodzinny, na który przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i
rodziców. Już od 7 rano można było obserwować jak pod kotłami wojskowej
kuchni polowej pali się drewno i unosi się charakterystyczny zapach
gotowanej przez harcerzy i rodziców grochówki. Wszyscy z nostalgią
wspominali czasy obozów harcerskich lub wojskowych poligonów, a młodsi z
zaciekawieniem pytali , co to jest? Drugą atrakcją przyciągającą najmłodszych
były skoki i salta na dmuchanym zamku i zjeżdżalni. Dla uczestników festynu
przygotowano wiele konkurencji sportowych: biegi, tor rowerowy, skoki na
skakance, żonglowanie piłką, itp. Dzieciom kibicowali rodzice, a rodzicom
dzieci. Najwięcej publiczności zgromadził długi bieg wokół boiska rozgrywany
w kategoriach: dzieci, rodzice i gimnazjaliści. Kto by przypuszczał, że
mamusie i tatusiowie mają taką kondycję? Uczestnicy zawodów zdobywali
różne nagrody ufundowane przez sponsorów.

W przerwie miedzy zawodami wszyscy częstowali się ciastem
upieczonym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grzywnie, słodyczami,
watą cukrową i napojami. Wielkie emocje towarzyszyły zawodom „stonóg”, w
których brali udział prawie wszyscy uczestnicy festynu. Było dużo śmiechu i
radości. Niezwykłą atrakcją naszego festynu był pokaz jazdy na quadzie
(motor na 4 kołach) wykonany przez pana Mariusza Omiotka zdobywcy III
miejsca w Pucharze Polski w Rajdach Endura. Po pokazie przyszedł czas na
posiłek. Grochówka i pomidorówka z makaronem były już gotowe. Harcerze i
mamy z Komitetu Rodzicielskiego sprawili się ma medal. Dzieci i rodzice z

SPORTOWO I PIKNIKOWO

Dla dzieci i
młodzieży został zorganizowany Konkurs Wędkarski i konkurencja sportowa
biegi. Jak dało się zauważyć po przeprowadzonym konkursie wędkowania,
łowienie ryb to hobby, które uprawia wcale niemała grupa najmłodszych
mieszkańców tego sołectwa. O miano najlepszego wędkarza rywalizowała 15
osobowa grupa uczestników. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwali członkowie miejscowego Koła Wędkarskiego. Miano „Najlepszego
Wędkarza” zdobyła Barbara Ziółkowska, z kolei najmłodszym wędkarzem
okazał się Kacper Brumund. Najlepsi młodzi wędkarze w nagrodę otrzymali
sprzęt wędkarski. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również
pamiątkowe dyplomy.
Chłopcy i dziewczęta rywalizowali także w biegach o miano „najlepszego
biegacza” przebiegając trasę od miejscowego cmentarza do centrum wsi. I
tak oto w kategorii wiekowej do lat 9 najlepszą biegaczką okazała się
Martynka Judycka, a najlepszym biegaczem Rafał Jakubowski. Z kolei w
kategorii od lat 9 do lat 13 przebiegli tylko chłopcy i zwycięski puchar otrzymał
Dawid Tomaszewski.
Po konkursach najmłodsi zasiedli do wspólnego ogniska z pieczonymi
kiełbaskami.

W atmosferze sportowo-rekreacyjnej tegoroczny Dzień
Dziecka spędzili najmłodsi mieszkańcy Sołectwa Januszewo-
Dźwierzno. Organizatorem pikniku była Rada Sołecka.

K.Orłowska

Dzień Dziecka i Dzień Matki w Kuczwałach

Na Dzień Dziecka przybyło 42 maluchów. Dzięki wspaniałej pogodzie
udało się ognisko przygotowane przez OSP, przy którym dzieci piekły
kiełbaski. Była też grochówka, słodycze, napoje, owoce i ciasto.
Odbyły się liczne gry i konkursy, w których udział brały wszystkie dzieci.
O naszych pociechach pamiętał nasz opiekun wsi pan Wiesław Kazaniecki,
który obdarował ich pysznymi lodami.

Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki Urzędowi Gminy, który wsparł
nas finansowo i zaangażowaniu członkiń KGW i pozostałych matek
maluchów bawiących się w tym dniu.
26 V 2006 był okazją dla KGW do zorganizowania DNIA MATKI w świetlicy
wiejskiej w Kuczwałach. Matki spotkały się przy kawie i przygotowanych
przez siebie smakołykach. Był to czas relaksu i odpoczynku od codziennych
obowiązków.

Marlena Lis

blaszanymi kubkami i łyżkami ustawiali się w długiej kolejce do kuchni polowej
po zupę. I właśnie wtedy, gdy zjedliśmy zupę, nadeszła chmura i zaczął
padać deszcz. Ale nie popsuł nam zabawy. Wszyscy błyskawicznie pomogli
przy znoszeniu ławek, stolików i zabawa przeniosła się na salę gimnastyczną,
gdzie rozegrano ostatnią konkurencję naszego festynu- mecz piłki nożnej
drużyn rodzinnych. Wzięło w nim udział 5 drużyn składających się
obowiązkowo z rodziców i dzieci. Sportowej rywalizacji kibicowali wierni
kibice. Wszyscy wspaniale się bawiliśmy.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, dzięki, którym mógł odbyć się nasz
festyn:

URZĄD GMINY CHEŁMŻA, BAR „U Boryny”, BIO-BIKE , POL-FIBER,
ZAKŁAD PRODUKCJI PAPIERU TOALETOWEGO, SKLEP HANNY I JANA
JAŁOCHA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH z GRZYWNY, RODZICE ,
FIRMAFRANK z Chełmży,ABBA-EKOMED z Torunia, FABEKS z Torunia.

Koordynator Teresa Mika
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Moda na produkty lokalne

Produkt lokalny to już dzisiaj nie tylko wytwory sztuki
ludowej, ale również bogate tradycje kulinarne. „Korzyści i
możliwości wynikające z identyfikacji produktów regionalnych i
tradycyjnych na przykładzie kuchni borowiackiej i podkarpackiej”
prezentowano podczas zorganizowanego spotkania
wojewódzkiego w Tleniu.
Województwo kujawsko-pomorskie zostało scharakteryzowane pod
kątem produktów lokalnych w ramach realizowanego w ostatnim czasie
przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w
Bydgoszczy projektu pt.” Odkrywanie wartości produktów lokalnych
jako zasobu w rozwoju obszarów wiejskich”.
Działania w projekcie ukierunkowane były na uświadomienie
mieszkańcom obszarów wiejskich oraz lokalnym samorządom szansy i
potencjału jaki tkwi w odbudowie i kształtowaniu tożsamości regionalnej
m.in. poprzez odkrywanie i promowanie produktów lokalnych. Jak się
okazuje, większość lokalnych środowisk widzi szanse rozwoju w
„przyciąganiu” zasobów, zwłaszcza kapitału zewnętrznego. Promocja
gminy przez produkt lokalny to jeden z najlepszych sposobów. W naszej
gminie prawie od czterech lat próbuje się lansować produkty lokalne. W
procesie tym uczestniczą aktywnie Koła Gospodyń Wiejskich i
Stowarzyszenie Homo homini promując przy różnych okazjach
produkty. Znane są m..in. takie produkty jak sernik głuchowski,
grzegorzanka, klekotek, zawijańce nawrzańskie i wiele innych potraw.
W ten sposób buduje się markę miejsca.

Przykłady produktów lokalnych wywodzących się z tradycji ludowej
naszego regionu to: ludowe rękodzieło ( plecionkarstwo, hafciarstwo,
koronkarstwo), ludowe rzemiosło ( kowalstwo, bednarstwo), zwyczaje i
obrzędy
(przywoływki), sztuka nieprofesjonalna ( rzeźba), plastyka zdobnicza i
obrzędowa ( wyroby z masy solnej, rękodzieło z suszonych roślin,
kwiaty papierowe, ozdoby ze słomy). Gminę Chełmża w spotkaniu
reprezentowały K.Orłowska( UG Chełmża) i S.Stasieczek
(Stowarzyszenie Homo-homini).

K.Orłowska

50 lat razem - na dobre i na złe

Pragnę przedstawić dwie wspaniałe i bliskie memu sercu
osoby:
Okazja jest niebywała ponieważ 24.03.2006 roku minęła 50 rocznica
zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego przez
moich dziadków.Oboje pochodzą z Chełmży. Dziadek mieszkał nad
jeziorem i przez wiele lat pracował w stolarni w Chełmży.Obecnie
jest na emeryturze.Babcia pochodzi z rodziny kowalskiej. Kowalem
był jej ojciec, a tę tradycję kontynuję babci brat,który ma zakład
kowalski w Chełmży. Babcia pracowała w zakładach mięsnych,w
mleczarni, a po przeprowadzce w 1970r. do Kończewic także jako
kucharka. W 1957r. urodziła się pierwsza córka, która zmarła mając
4 miesiące. Dwa lata później, urodziła się moja mama Elżbieta.
Babcia ze względu na zły stan zdrowia przeszła na rentę. W 1979r.
moja mama wyszła za mąż i wyprowadziła się do Inowrocławia, a
w 1980r. urodziłam się ja. Kolejne 5 lat potem przyszedł na świat
mój brat Piotr. Odtąd każde wakacje, ferie, święta spędzaliśmy u
dziadków. Przez ten czas byli opoką dla moich rodziców i dla nas.
Tak jest do dziś. Teraz oczkiem w głowie są dla nich prawnuczki-
Julia i Oliwia.

Dnia 20.05.2006r. dostojni Jubilaci odebrali z rąk Wójta Gminy
Chełmża medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które
przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.Uroczystość odbyła się w Sali Ślubów w gronie rodziny. Z
tej okazji życzymy babci Janinie i dziadkowi Kazimierzowi zdrowia,
pogody ducha, wiele miłości i cierpliwości oraz błogosławieństwa
Bożego.

babcię Janinę i dziadka Kazimierza Zychów z Kończewic.

Z miłością i szacunkiem

wnuczka Magda z rodziną

Z działalności KGW w Grzywnie

Od dnia 03.04.2006 została reaktywowana działalność Koła Gospodyń
Wiejskich w Grzywnie.

Panie z KGW uczestniczyły z produktem regionalnym w
odpuście ku czci Bł. Juty w Bielczynach. W dniu 26 maja KGW wspólnie z
Kierownikiem Biblioteki Samorządowej w Grzywnie zorganizowało
Dzień Matki pt. „Dziękuję Ci Mamo”. Wśród zaproszonych gości byli ,
pan Wójt Jacek Czarnecki, radni, sołtys, przewodnicząca Homo - homini
p.. Stanisława Stasieczek oraz ks. A. Wąsik.Po części artystycznej
przygotowanej przez dzieci z tutejszej szkoły, goście i dzieci zostali
zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez członkinie KGW.
Miły nastrój uświetniała kapela w składzie p. Z. Machalewski oraz
H. Omiotek.
27 maja panie z KGW włączyły się w obchody „Dnia Dziecka” ze słodkim
poczęstunkiem dla milusińskich.
Obie uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej w Grzywnie.
Członkinie KGW dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chełmży za wsparcie finansowe w organizacji tych
uroczystości.

Renata Siedlecka

Przewodnicząca KGW Grzywna



Zakończenie dla wytrwałych
Dobiegły końca zajęcia w przedszkolach prowadzonych przez

Stowarzyszenie Homo homini. Tegoroczna oferta była wyjątkowo
bogata. Dzieci z Kończewic, Kuczwał i Nawry odwiedzali pedagodzy i
logopeda. Odbyło się spotkanie rodziców z psychologiem i spotkanie dzieci ze
stomatologiem. Z Fundacji Komeńskiego do Nawry i Kończewic przyjechała
pani Julia Płachecka, która monitorowała realizację projektu „Przedszkole dla
mnie i dla mamy”. Oddziały w Nawrze i Kuczwałach dzięki środkom
pochodzącym z budżetu Gminy Chełmża zostały wyposażone w nowe meble,
wykładziny i zabawki. Stowarzyszenie Homo homini współfinansowało
zakupy i zatrudnienie nauczycielek. Był także wspólny wyjazd do teatru. Plany
pikniku w Zalesiu, niestety, pokrzyżowała pogoda. Na zakończenie wszystkie
dzieci, które dzielnie dotrwały do końca zajęć, spotkały się w Kończewicach.
Było miło, słodko i wesoło. Przed maluchami długie wakacje, a od września
„Wędrujące przedszkole” znów wyruszy w trasę...

Dziękuję paniom Justynie Błaszczyk, Annie Klimas, Annie
Kordowskiej i Katarzynie Właśniewskiej za ciekawe i twórcze prowadzenie
zabaw, rodzicom za umożliwienie dzieciom korzystania z zajęć edukacyjnych,
Radom Sołeckim za wsparcie finansowe, a wszystkim przyjaciołom
„Wędrującego przedszkola”, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
jego rozkwitu, za to że byliście z nami.

Koordynator Ewa Czarnecka

Organizacje pozarządowe Edukacja i kultura
Niezapomniana lekcja ”góralszczyzny”

Grupa
przybyła na zaproszenie Wójta Gminy Chełmża i Burmistrza Miasta.

Miejscowość, z której przyjechali młodzi artyści leży pod Babią Górą
na Żywiecczyznie, charakteryzuje się bogactwem przyśpiewek
okolicznościowych, legend oraz misternych wzorów na strojach i otwartością
mieszkających tam ludzi. Młodzi górale podbili serca gimnazjalistów z
Głuchowa, zaproszonych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach. W
dwugodzinnym programie zaprezentowali taniec, śpiew i muzykę ludową.
Posługując się gwarą przybliżyli znaczenia słów, określających elementy stroju
i życie codzienne w górach. Zaprosili swoich nowych przyjaciół do wspólnego
tańca i śpiewu, co okazało się niełatwe i wywołało salwy śmiechu.
Była to niezapomniana i oryginalna lekcja, która pozostawiła więcej w pamięci,
niż niejeden wykład nauczyciela w klasie na temat kultury regionów Polski.

12 maja 1006 r. do Gimnazjum w Głuchowie zawitał zespół
folklorystyczny z Zawoi propagujący obyczaje i kulturę ludową.

Ilona Swinarska

Barbara Stachowska

Uwaga maturzyści

Obok Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności program współfinansują:

Organizacjami wspierającymi są: Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz Fundacja Batorego, a patronat medialny przyjęła Rzeczpospolita.
Program jest otwarty dla wszystkich, którym zależy na awansie edukacyjnym
młodzieży ze wsi i którzy pragną włączyć się do realizacji tego przedsięwzięcia.
Obecnie stypendium wynosi 3.500 zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych
ratach po 350 zł dla trzech studentów I roku studiów wyższych.

50% stypendium pochodzi od fundatorów wcześniej wymienionych,
a 50% przez Stowarzyszenie ,,Homo homini”, które musi te środki zgromadzić i
dlatego też chcemy stworzyć Lokalną Koalicję Partnerów (samorząd gminy,
przedsiębiorcy, osoby fizyczne, które mogą stać się fundatorami stypendiów
poprzez udział rzeczowy lub finansowy. W najbliższym czasie członkowie
stowarzyszenia dotrą osobiście do przedsiębiorców z listem, w którym
zwracamy się z prośbą o przekazanie (darowanie) towarów, które będą fantami
na Wielkiej Loterii Stypendialnej w dniu 18 czerwca 2006r. w Zalesiu.
Każdy darczyńca stanie się jednocześnie członkiem Lokalnej Koalicji na
Rzecz Programu Stypendiów Pomostowych. Wykaz darczyńców zostanie
zamieszczony na stronach internetowych Gminy Chełmża i stowarzyszenia
oraz w prasie lokalnej.

Darczyńcy mogą przekazywać także gotówkę na konto
S t o w a r z y s z e n i a ( B S B r o d n i c a O / w C h e ł m ż y n r k o n t a
40948410172600020114310001. Wszystkie zebrane fundusze, zarówno w
loterii jak i gotówka, zostaną w całości przeznaczone na stypendia.
W II połowie czerwca br. poinformujemy obecnych stypendystów, którzy w tym
roku zdawali egzamin maturalny, z Gminy Chełmża o możliwościach
skorzystania z Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim
2006/2007.

Wszelkich informacji o stypendiach pomostowych w Gminie
Chełmża udziela Stanisława Stasieczek, tel. 675-60-76 lub 0606113779.

Stowarzyszenie ,,Homo homini” w Chełmży jest jednym z
lokalnych partnerów Programu Stypendiów Pomostowych na trzech
studentów I roku studiów wyższych magisterskich pochodzących z
Gminy Chełmża.

Stowarzyszenie ,,Homo homini”zachęca wszystkich, którzy
chcą pomóc młodym ludziom w zdobyciu wyższego wykształcenia do
udziału w Lokalnej Koalicji na Rzecz Realizacji Programu Stypendiów
Pomostowych.

Narodowy Bank Polski, Fundacja im. Kantego Steczkowskiego, Bank
Pocztowy SA, polskie Młyny SA przy współpracy Agencji Nieruchomości
Rolnych.

St. Stasieczek

Dzień Matki w Małej Szkole
Podczas obchodów tak ważnego dla dzieci i mam święta, uczniowie

Małej Szkoły oraz klasy „0” SP w Grzywnie filia w Brąchnówku śpiewali
mamom piosenki, recytowali wiersze, tańczyli, przedstawili teatrzyk i grali na
dzwonkach.
Mamy nie siedziały bezczynnie - przystąpiły do konkursów i musiały wykazać
się dobrą znajomością upodobań swojego dziecka odpowiadały na pytania, na
które wcześniej odpowiadały dzieci. Porównywano obie odpowiedzi. Mamy
tańcem „wyczarowały” pudełko pełne cukierków, układały puzzle, odnajdywały
swoje portrety wykonane przez dzieci, a na koniec brawurowo zatańczyły
makarenę, za którą dostały burzę oklasków.

Dzień Książki w Skąpem

Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich (23.04) rozdawano w
bibliotece ulotki dotyczące tego święta, cukierki najmłodszym czytelnikom oraz
róże, które są symbolem miłości, niezgłębionej tajemnicy i zaufania . Jest to
także dzień urodzin m.in. Cervantesa, Szekspira,

Czytelnicy brali udział w konkursach powiatowych organizowanych przez
MiPBP w Chełmży, były to; konkurs plastyczny na wykonanie stroika
wielkanocnego. Jedna z prac otrzymała wyróżnienie. Nakonkursie
recytatorskim naszą gminę reprezentował Daniel Mądzielewski.
W Tygodniu Bibliotek częstym gościem była „Zerówka” i P. Mariola Dawiec. Na

jednym ze spotkań zastanawialiśmy się nad „Wartością Baśni i Bajek”.
Poznaliśmy najbardziej znanych autorów oraz najbardziej znane baśnie. W
bibliotece najważniejsze są książki, ale dzieci także sprawdziły jak działa
internet i po co jest. Dzięki internetowi przepływ informacji jest dużo szybszy!!

J.Tatarewicz
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Gość z dalekiej Brazylii
Od połowy maja w SP w Konczewicach i w Gimnazjum w

Pluskowęsach przebywa na zaproszenie Gminy Chełmża praktykant
przybyły do naszej gminy z dalekiej Brazylii. Marcelo

przybył na zaproszenie gminy w ramach międzynarodowej wymiany
studentów prowadzonej przezAIESEC w Toruniu. Ma 19 lat i jest studentem
Technologicznego InstytutuAstronomicznego w Sao Paulo
Brazylijczyk, który jest gościem Gminy Chełmża odbywa praktykę
studencką w ramach projektu GLOBALSCHOOL.
Czym jest projekt Global School?

Międzynarodowość oraz integracja współczesnego świata stawia
przed młodymi ludźmi nowe wymagania dotyczące m.in. umiejętności
dostrzegania różnic miedzykulturowych, odnalezienia się w
wielonarodowym środowisku oraz potrzeby tolerancji i otwartej postawy
wobec innych.
Celem projektu Global School realizowanego w województwie kujawsko-
pomorskim jest szerzenie zrozumienia kulturowego, kreowanie potrzeby
ciągłego uczenia się i rozwijania przedsiębiorczości.
Marcelo bardzo aktywnie i z dużym zainteresowaniem włączył się w
prowadzenie zajęć edukacyjnych w obydwu szkołach, prowadzi zajęcia z
edukacji miedzykulturowej, uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych.
Na, ile czas mu pozwoli uczestniczy także w treningach piłkarzy Cyklonu w
Konczewicach. Wspólnie z partnerami stażu był organizatorem
Europejskiego Dnia Dziecka na terenie szkół w Kończewicach i
Pluskowęsach. A tak w wielki skrócie Marcelo ocenia swój pobyt w naszej
gminie :” - Odkąd przyjechałem do Polski wszystko dzieje się jak we śnie.
Zapierające dech w piersiach zabytki toruńskiej starówki oraz krajobrazy
Polski, bardzo przyjaźni ludzie, niesamowita atmosfera w szkole,
uśmiechnięte i chętne do współpracy dzieci. To wszystko sprawia, że czuję
się tutaj wyjątkowo. Jestem szczęśliwy, że to właśnie tu mogę odbywać
swoją praktykę.”

Gmina i szkoły otrzymały podziękowanie od AIESEC Polska Komitetu
Lokalnego Toruń UMK za udział w projekcie GLOBALSCHOOL.

Marcelo Gomes

AIESEC to jedna z największych organizacji studenckich na świecie
działająca na wyższych uczelniach. Komitet Lokalny Toruń UMK został
założony 27 lat temu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Organizacja ta zajmuje się organizowaniem praktyk studenckich
polskim studentom jak i tym przybyłym z zagranicy do Polski.

K.Orłowska

Marcelo, Dona i Mona
Przyjechali do Polski w ramach programu Global School

realizowanego przez UMK w Toruniu. Podczas spotkania z okazji Dnia
Dziecka zaprezentowali swoje kraje, uczyli dzieci podstawowych słów i
zwrotów w języku brazylijskim, japońskim i rosyjskim. Przy tej okazji wielu
uczestników spotkania opanowało… brazylijską sambę.
Gospodarze z kolei przygotowali serię porywających zabaw i polski
poczęstunek. Były kiszone ogórki, chleb ze smalcem i ciasta drożdżowe.
W zorganizowanie Dnia Dziecka zaangażowali się rodzice, nauczyciele i
miejscowi strażacy. Ci ostatni prezentowali nie tylko swoje umiejętności, ale
włączyli do ćwiczeń wielu małych ochotników.
W imieniu wszystkich uczniów dziękujemy rodzicom, strażakom,
nauczycielom i paniom z obsługi za wspaniały dzień pełen radości i zabawy.

Gościem Gminy Chełmża jest Marcelo z Brazylii.Rodzimymi smakołykami
częstował dzieci oglądające jego prezentację.

E.Czarnecka

Dzień Dziecka w wodzie

Dzieci z klas młodszych SP w Kończewicach spędziły Dzień
Dziecka na terenie wąbrzeskiego basenu. Dwie godziny zabaw w
wodzie połączonych z elementami szkółki pływackiej i ślizgami w rurze, to
wystarczająca dawka przyjemności nawet dla największych miłośników
kąpieli. Basen jest nowiutki, a wejście na godzinę zabawy w wodzie
kosztuje 2,5zł. W oczekiwaniu na otwarcie basenu w Chełmży warto
skorzystać z oferty Wąbrzeźna.

Ewa Czarnecka

Zawód z charakterem

Konferencja kowali odbyła się z udziałem mistrzów tego zawodu,
sympatyków kowalstwa oraz przedstawicieli instytucji związanych ze
szkolnictwem zawodowym z obszaru znacznie wykraczającego poza Ziemię
Gotyku.
Wyroby kowalskiego rzemiosła prezentowali kowale Wojciech Piasecki i
Jacek Sobolewski.
Multimedialne prezentacje dotyczące funkcjonujących kuźni oraz
zachowanych pamiątek po dawnych mistrzach kowalstwa przygotowali
organizatorzy spotkania w „Kuźni”. Poruszono aktualne problemy związane
z tym , niestety, zanikającym zawodem oraz rozmawiano o perspektywach
rozwijania tej gałęzi rzemiosła. Kowalstwo to zawód dla ludzi z charakterem-
powiedział W. Piasecki. Nie można bać się bólu, który jest nierozerwalnie
związany z kowalstwem. Nagrodą w tym zawodzie jest możliwość tworzenia
rzeczy wyjątkowych i niepowtarzalnych.
Ze względu na funkcjonowanie niekorzystnych warunków w sferze
przepisów dotyczących nauki rzemiosła, istnieje poważny dylemat, że
wkrótce nie będzie mistrzów, którzy swoim doświadczeniem mogą dzielić się
z młodymi kandydatami do tego zawodu. Może szansą są kluby kowalstwa, o
których wspomniała Halina Dąbrowska, dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych z Kowalewa Pomorskiego.

Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania będąca organizatorem
konferencji wyraziła zainteresowanie gromadzeniem dokumentacji oraz
pamiątek dotyczących tego wspaniałego zawodu. Na początek
skatalogowane zbiory będą wyeksponowane na terenie oberży „Kuźnia” w
Łysomicach. Prezentację multimedialną promującą zawód dla młodych ludzi
z charakterem Fundacja zaprezentuje na terenie gimnazjów w następnym
roku szkolnym. Do współpracy Zarząd Fundacji zaprasza wszystkich, którzy
aktywnie chcą wesprzeć rozwój kowalstwa na Ziemi Gotyku i w bliskim jej
sąsiedztwie.

Ewa Czarnecka
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W strugach deszczu, przejmującym chłodzie i silnym wietrze
odbyły się w Zelgnie zawody kończące wiosenny sezon sportu szkolnego. W
tak ekstremalnych warunkach rywalizowało w trójboju i czwórboju LA, stu
uczniów ze szkół podstawowych. W trójboju tytuł Mistrza Gminy zdobyły
dziewczynki z Zelgna i chłopcy z Kończewic. Zawody w czwórboju były
zdominowane przez uczniów z Zelgna. Zdobyli oni tytuły w kategorii
dziewcząt i chłopców. Gratulacje dla Mistrzów i wielkie brawa dla wszystkich
uczestników, za hart ducha i upór.

Dla Kurendy W. Rosiński

Mistrzostwa Gminy Chełmża w piłce nożnej

W dniu 4 czerwca na boisku w Kończewicach rozegrano turniej
piłkarski o mistrzostwo Gminy Chełmża zespołów 11 osobowych. Udział
wzięło 10 drużyn reprezentujących poszczególne sołectwa - w sumie ponad
120 zawodników. Rozgrywki przeprowadzono systemem turniejowym. Do
finału awansowały drużyny Nawry, Dźwierzna i Grzywny, które rozegrały
mecze między sobą. Mistrzem Gminy Chełmża na 2006 rok i zdobywcą
pucharu ufundowanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża
została drużyna reprezentująca sołectwo Grzywna, która pokonała Nawrę 3-
1 oraz Dźwierzno 2-0. Wicemistrzem została drużyna z Nawry a trzecie
miejsce zajęła drużyna Dźwierzna. Najlepszymi strzelcami turnieju zostali
Tomasz Łosicki (Nawra) oraz Marcin Chętkowski (Grzywna) zdobywcy 3
bramek. Nagrody zwycięzcom wręczał Przewodniczący Rady Gminy
Chełmża Henryk Śmiałek.

Kazimierz Bober

Edukacja i kultura

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Chełmży

Członkowie Oddziału ZNP w Chełmży podsumowali pracę w
kończącej się kadencji 2002-2006 podczas majowej konferencji
sprawozdawczo- wyborczej.
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Chełmży skupia 178 pracowników
placówek oświatowych. Podział członków ZNP w zależności od jednostki
samorządu terytorialnego prowadzącego szkoły i placówki oświatowe
przedstawia się następująco:

, co stanowi 45 % wszystkich ,
co stanowi 35% wszystkich członków i
, co stanowi 20 % wszystkich członków.

Dalej funkcję Prezesa Oddziału ZNP w Chełmży na kolejne lata kadencji
2006-2010 pełnić będzie Maria Muzioł, a nowym wiceprezesem została
Małgorzata Jankowska.

Miasto Chełmża 81 członków Gmina
Chełmża 62 członków Starostwo
Powiatowe 35 członków

K. Orłowska

Uczeń Gimnazjum w Głuchowie laureatem
ogólnopolskiego konkursu historycznego „Krąg”

Paweł Gołębiewski uczeń drugiej klasy Gimnazjum w
Głuchowie zdobył pierwsze miejsce na etapie wojewódzkim w
ogólnopolskim konkursie historycznym „Krąg”. Paweł kierowany
przez Panią Barbarę Stachowską do konkursu przygotowywał się w ramach
zajęć koła historycznego. Konkurs odbył się w dniu 12. 01. 2006 r.
Ostateczne wyniki dotarły do szkoły na początku maja. Z laureatem
konkursu przeprowadziliśmy krótki wywiad:

BS: Cześć Paweł, porozmawiamy przez chwilę?
PG: Pewnie, bardzo proszę.
BS: Paweł, w maju dowiedzieliśmy się, że zająłeś pierwsze miejsce w
województwie w ogólnopolskim konkursie historycznym. Jak długo się do
niego przygotowywałeś?
PG: Od września, od początku roku szkolnego .
BS: Czy zwycięstwo było dla ciebie zaskoczeniem?
PG: Takiego sukcesu się na pewno nie spodziewałem.
BS: Jak oceniasz poziom konkursu?
PG: Dla mnie pytania były średniej trudności.
BS: Czy byłeś mocno zestresowany przed konkursem?
PG: Nie, podszedłem do tego „na luzie”.
BS: Może odejdźmy od tematu konkursu.. Czy możesz zdradzić, jakie
masz plany na przyszłość?
PG: Zamierzam studiować archeologię, założyć rodzinę i być szczęśliwym
człowiekiem.
BS: Twoje zainteresowania?
PG: Żużel, piłka nożna, no i historia. Tą ostatnią zacząłem się
interesować w gimnazjum.
BS: Komu będziesz kibicować na zbliżających się Mistrzostwach Świata?
PG: Oczywiście Brazylii.
BS: Muzyka jakiej słuchasz?
PG: Techno
BS: Ulubiona książka, ulubiony aktor?
PG: Harry Potter , Władca Pierścieni, Tom Cruise.
BS: Lubisz chodzić do szkoły? Odpowiedz szczerze!
PG: Raczej nie, wolę uczyć się w domu, w samotności.
BS: Przyjaciele?
PG: Wielu: Karol, Michał, Jacek, Martyna
BS: Czego nie lubisz?
PG: Kłamstwa
BS: Jakiej spodziewasz się średniej na koniec roku?
PG: 4, 80
BS: Najzabawniejsza rzecz?
PG: Żarty mojego kolegi Roberta typu: „Jadłem chipsy o smaku owoców
morza”.
BS: Dzięki za rozmowę, musimy już kończyć , bo zaraz rozpocznie się
lekcja...

Barbara Stachowska

Laureaci konkursu recytatorskiego

30. 05. 06. uczniowie Gimnazjum w Głuchowie wzięli udział w
konkursie recytatorskim w Unisławiu. Dotyczył on twórczości
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Młodzi artyści podbili serca
publiczności i jury zdobywając drugie i trzecie miejsce. Laureatami
zostali: Maciej Zillman 2c, recytując wiersz ”List z fiołkiem” 3 miejsce,
Julita Łubkowska 2c, „Strasna Zaba” 3 miejsce, Sabina Stodulska 1b w
utworze ”Plotkarze”, - 2 miejsce. Młodzież przygotowała p. Ilona
Swinarska, która jest opiekunem koła teatralnego Gimnazjum w
Głuchowie.

Ilona Swinarska

Sport gminny i szkolny



OKNA PCV, używane,

ponad 30 wymiarów.

Do mieszkań i pomieszczeń gospodarskich

Grzywna Domena tel. 0605-267-732

OGŁOSZENIE

Sprzedam 5 ha gruntów w Kończewicach.

Telefon kontaktowy 606-132-952

DOŻYNKI GMINNE 2006’

Organizatorem tegorocznego Święta Plonów w Gminie
Chełmża będzie Sołectwo Kuczwały. Sołectwo Kuczwały jako
jedyne z sołectw w gminie zgłosiło chęć organizacji dożynkowej
uroczystości gminnej.

9 wrzesień 2006r.Planowany termin dożynek to
W maju odbyło się zebranie sołeckie mieszkańców Kuczwał, na
którym został wybrany i powołany Dożynkowy Komitet Organizacyjny.
W skład komitetu weszli przedstawiciele UG Chełmża, Sołectwa
Kuczwały, organizacji społecznych działających w sołectwie i gminie.
Tradycyjnie wzorem do lat ubiegłych Wójt Gminy Chełmża ogłasza
konkurs na logo dożynkowe “Święto Plonów w Gminie Chełmża
2006”. Termin zgłaszania prac do udziału w konkursie ustala się na
dzień 20 czerwiec br. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów
szkół gminnych. Bliższe informacje dotyczące konkursu można
uzyskać u K.Orłowska Urząd Gminy pokój numer 16, tel. 056-6756076
wew 32.

K.Orłowska

Sołtys i Rada Sołecka bardzo dziękują Członkom Koła
Wędkarskiego w Dźwierznie za przygotowanie Konkursu
Wędkarskiego dla dzieci i młodzieży i panu Kazimierzowi
Lewandowskiemu z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
DIAGNOTEST w Zelgnie za sponsorowanie nagród w konkursie
wędkarskim i poczęstunku dla dzieci w ramach Sołeckiego Dnia
Dziecka.

ZALESIE ZAPRASZA

12. VI
17-18.VI
15. VII -

22. VII
05.VIII
12.VIII
15.VIII
02.IX
V-VI; IX-X
06.XII

Dzień Dziecka Impreza Rezerwowana
Otwarcie sezonu Piknik w Zalesiu 2006

II oddział w Toruniu EUK-SP „Kobiety aktywne mogą
wiele, a nawet więcej”
Biesiada Piwna
Niebieskie Żagle „Szanty”
Rodzinny Piknik Strażacko- Wojskowy
Śpiewanko i Jedzonko z pokazami zdrowotnymi
Zakończenie sezonu

- Biwaki szkolne
Mikołaj w Zalesiu

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W celu ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego producent
rolny w terminie od 1 września do 30 września 2006 roku musi złożyć
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 stycznia
2006r. Wzór wniosku można odbierać w urzędach gmin.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości
zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki
zwrotu do 1 litra (w 2006r. 0,45zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie
może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju
napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w
posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w
ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2006r.
Wydanie decyzji przez wójta ustalającej wysokość zwrotu podatku
akcyzowego i wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie
od 1 listopada 2006r. do 30 listopada 2006r. gotówką w kasie urzędu gminy
albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we
wniosku.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 25 maja 2005r. W sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania. Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednak
muszą one zostać potwierdzone za zgodność z orginałem przez
upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Maria Piątkowska

Serwis Informacyjny
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