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Porównanie wysokości opłat podatku rolnego

Skąd i na co pieniądze z gminnej kasy w 2009 roku?
Na kwotę 21.794.884 zł oszacowane

zostały tegoroczne dochody budżetu gminy
Chełmża, a na 24.784.884 zł - wydatki.
Najwięcej pieniędzy pochłonie oświata
9.862.800 i opieka społeczna 3.417.800 zł.
Deficyt budżetu wyniesie 2.990.000 zł.

Skąd pieniądze?

Na co pieniądze ?

Pieniądze, które wpłyną do tegorocznego
budżetu będą pochodziły z przekazanej przez
państwo subwencji w kwocie 10.872.800, z

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.987.223 ,
z dotacji na realizację pomocy społecznej - 3.150.250 zł. Do
gminnej kasy spłyną także pieniądze z pobranych podatków i
opłat lokalnych. w kwotach: podatek od nieruchomości -
1.700.000 zł, podatek rolny - 1.600.000 zł, podatek od środków
transportowych - 174.000 zł. Wpływy z innych opłat ( m.in. opłata
skarbowa, wydawanie zaświadczeń, zezwolenia na alkohol)
stanowią w budżecie kwotę 149.000 zł. Poza tym gmina będzie
ubiegać się o pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 3 „Jakość życia na
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej na
realizację projektu odnowy w Kończewicach i na budowę 130
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Z kolei w ramach Osi 4
„Leader” Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie na drugi
projekt z odnowy dla miejscowości Zelgno.

Podobnie w dochodach ujęte zostały środki, o które
nasz samorząd złożył wniosek do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt
„Przebudowa dróg nad jeziorem Grodzieńskim i Chełmżyńskim”.
Budżet Gminy zasilą również wpływy z majątku Gminy na kwotę
prawie 446. 000 zł.

Kwota 81.000 zł zainwestowana zostanie w infrastrukturę
wodociągową. Wybudowana będzie sieć główna
doprowadzająca wodę do powstających osiedli mieszkaniowych
w miejscowościach N.Chełmża ul. Górna, Browina, Strużal i 1
km. sieci wodociągowej na odcinku Grzywna Kuczwały. Kolejna
kwota 900.000 zł przeznaczona jest na realizację dwóch
projektów z udziałem środków unijnych w ramach PROW-u na
wspomniane wyżej projekty odnowy w miejscowościach
Kończewice i Zelgno. W ramach wydatków inwestycyjnych w
zakresie dróg publicznych gminnych które wyliczono na kwotę
2.602.239 zł planuje się między innymi wykonanie projektu
„Przebudowa dróg nad Jeziorem Grodzieńskim i Chełmżyńskim”
z udziałem środków o które ubiega się Gmina w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, a koszt wykonania projektu wyniesie
1.383.239 zł. Poza tym w gminie budowane będą chodniki w
kolejnych miejscowościach: Morczyny, Grzywna, Dziemiony,
Dźwierzno, Kończewice-Ogrodniki. Przebudowana zostanie
droga Kuczwały Mirakowo nr 100530 C z udziałem planowanych
środków z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych .
Kontynuowana będzie budowa parkingów w Grzywnie przy
kościele oraz w Grzegorzu. Większe bezpieczeństwo pieszym i
rowerzystom stworzy budowa ścieżek pieszo-rowerowych przy

drodze wojewódzkiej Chełmża- Kończewice i Zelgno Dźwierzno. Poza
tym planuje się także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem
z a s o b ó w m i e s z k a n i o w y c h g m i n y n a k w o t ę 2 7 1 . 0 0 0
zł, a w tym remonty bieżące: pałacu w Mirakowie i dwóch mieszkań w
Zelgnie, utrzymanie bieżące gospodarki mieszkaniowej. Opracowanie
nowych planów zagospodarowania przestrzennego pochłonie kwotę
170.000 zł. Na wydatki w administracji publicznej przeznaczono kwotę
3.067.000 zł, które obejmą między innymi realizację zadań należących
do kompetencji administracji rządowej 163.000 zł, wydatki związane z
działalnością Rady Gminy 170.000 zł, Urzędem Gminy 2.239.000 zł,
promocją gminy 70.000 zł, utrzymaniem grupy budowlanej 346.000 zł.
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
zabezpieczono środki w kwocie 210.000 zł, a na ochronę zdrowia -
132.000 zł.
Na gminny program Mikroodnowa w roku bieżącym przeznaczono
kwotę 200.000 zł. Jego uzupełnieniem będą zadrzewienia, nasadzenia
kwiatów i usługi związane z obkaszeniem terenów w gminie, których
łączny koszt wyniesie 77.000 zł. Uporządkowany zostanie także park w
Brąchnówku.
Kolejne wydatki to wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg
gminnych, które będą w sumie kosztować gminę 255.200 zł. Większe
remonty świetlic wiejskich zaplanowano w miejscowościach
Brąchnówko, Zajączkowo i Liznowo. Kontynuowana będzie budowa
świetlicy w Dźwierznie, na którą zarezerwowano kwotę 100.000 zł.
Utrzymanie i działalność bibliotek gminnych i Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża kosztować będzie łącznie 383.000 zł. Inne
wydatki, to: ochrona zabytków 10.000 zł, kultura fizyczna i sport
435.150 zł. Z tego organizacja imprez sportowych - 20.150 zł, a za resztę
pieniędzy przy dofinansowaniu z programu „Moje boisko ORLIK”
zostanie wybudowane boisko sportowe w Grzywnie.
W celu dokładnego zapoznania się z Budżetem Gminy Chełmża na rok
2009 odsyłam na stronę bip.gminachelmza.pl-zakładka „Finanse”.

K.O.
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Informacje o nieruchomościach
o

Aktualne informację o prowadzonych postępowaniach można znaleźć na
stornie internetowej

Wójt Gminy Chełmża ogł sił dwa przetargi ustne
nieograniczone na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiących
gminny zasób nieruchomości Gminy Chełmża, położonych na terenie wsi

z przeznaczeniem na prowadzenie usługZalesie turystyczno -
rekreacyjno – sportowych.

http://bip.gminachelmza.pl

Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach
przetargowych

1) W dniu 11.12.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na

W postępowaniu wpłynęła
1 oferta. ofertę złożyła

przy stałym
współczynniku
2) W dniu 16.12.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na

W postępowaniu wpłynęła
1 oferta. ofertę złożyło
za cenę brutto jednego posiłku -
3) W dniu 18.12.2008r. został rozstrzygnięty przetarg

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył

przy stałym współczynniku
4) W dniu 02.01.2009r. został rozstrzygnięty przetarg na bieżącą obsługę
geodezyjną Gminy Chełmża prowadzoną w 2009r. W postępowaniu
wpłynęła 1 oferta. ofertę złożyła

sprzedaż oleju
napędowego poprzez bezpośrednie tankowanie pojazdów
stanowiących mienie Gminy Chełmża w 2009r.

Najkorzystniejszą Firma Handlowo-Usługowa
Zbigniew Legutko z Chełmży za cenę brutto 1 litra 3,33zł

1,02.
przygotowanie i

dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży
szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania.

Najkorzystniejszą Toruńskie Centrum „CARITAS”
3,30zł.

na dostawę oleju
opałowego lekkiego do budynków stanowiących mienie Gminy
Chełmża.
ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. z/s w Płocku za cenę brutto 1m
2145,98zł 0,9534.

Najkorzystniejszą Pracownia Geodezyjna
PROFIL z Torunia za cenę oferty 135.768,92zł.
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Anna Feeser-Bering

GOPS - posiada Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych

Podstawą opracowania Strategii stanowiły dokumenty i materiały
sprawozdawcze oraz analizy z lat 2005 - 2007 GOPS’u i Urzędu Gminy.
Dodatkowo zostały wykorzystane informacje uzyskane z Głównego Urzędu
Statystycznego w Toruniu pochodzące z ostatniego Spisu Powszechnego na
terenie Gminy.
Strategia opiera się na diagnozie problemów społecznych występujących na
terenie Gminy. Jest podstawą do podejmowania długofalowych
zintegrowanych działań rozwojowych w sferze społecznej, wdrażania
rozwiązań systemowych, programów lokalnych oraz do pozyskania środków
z programów finansowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej lub innych
funduszy pomocowych. Strategia liczy 67 stron, zawiera między innymi
charakterystykę przestrzenno demograficzną Gminy, opis zasobów
naturalnych, problemy edukacyjne, zasobów gruntów rolnych oraz sieci
komunikacyjnej i wodno kanalizacyjnej. Ponadto Strategia zawiera diagnozę
obecnych i przyszłych problemów Gminy, a także szans rozwojowych i
zagrożeń (zawarta jest analiza SWOT). Dokument oparty jest na analizie
kluczowych problemów społecznych takich jak: bezrobocie,
niepełnosprawność, ubóstwo i marginalizacja społeczna, uzależnienia oraz
problem osób w wieku podeszłym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży informuje, iż w dniu 22 grudnia 2008 roku na Sesji Rady Gminy
Chełmża została uchwalona Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2008 - 2015, stanowiąca uzupełnienie Lokalnego
Programu Pomocy Społecznej na lata 2006- 2013.

Misją Strategii jest dotarcie do najbardziej potrzebujących grup
społecznych, często marginalizowanych i wykluczonych ze
społeczeństwa.

Anna Bykowska

POMOC W FORMIE ŻYWNOŚCI

Anna Bykowska

Coraz większą popularnością cieszy się wśród
najuboższych mieszkańców naszej Gminy pomoc w postaci
produktów żywnościowych. Od kwietnia 2008 roku - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chełmży żywność otrzymuje z Toruńskiego
Centrum ,,Caritas”. Dzięki podpisanemu w miesiącu lutym 2008r.
porozumieniu, GOPS otrzymuje bezpłatnie żywność przez co
zapewniania jest pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym.
W 2008 GOPS otrzymał żywność czterokrotnie w łącznej ilości 74 ton. Z
Toruńskiego Centrum ,,CARITAS” otrzymywaliśmy: mleko, mąkę,
makaron, kaszę, a także sery twarde i topione oraz płatki śniadaniowe.
Żywność kierowana jest do naszej Gminy w ramach pomocy krajów
Wspólnoty Europejskiej. W tym roku również zamierzamy podpisać
porozumienie z Toruńskim Centrum ,,CARITAS” na odbiór żywności.

Mamy nadzieję, że wśród osób, które otrzymują produkty
żywnościowe znajdą się i w tym roku chętni do pomocy przy rozładunku
towaru.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

Osobom, które dotychczas pomagały przy rozładunku
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

Taki był rok 2008 ...

Gminny program „Azbest”, opłata adiacencka, diety dla sołtysów,
strażnik gminny, pierwszy rok działalności Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża, utworzenie niepublicznego przedszkola gminnego,
przeprowadzony pilotaż w zbiórce odpadów przy gospodarstwach domowych,
to zadania które kojarzyć będą mieszkańcy z mijającym rokiem. Wspomniane
działania w gminie pojawiły się po raz pierwszy i właśnie o nich mówił podczas
spotkania Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Pomyślne dla mieszkańców gminy to
także to, że za sprawą Marszałka Województwa pojawia się zielone światło
dla węzła autostradowego w Dźwierznie, o który gmina zabiega już od 10 lat.
Poza tym był jeszcze realizowany program gminny w zakresie inwestycji
drogowych i całkiem spora inwestycja, która objęła skanalizowanie wsi
Głuchowo i uzbrojenie w sieć kanalizacyjną obszaru biegnącego przy trasie
nr 1 w kierunku Kończewic. Poza tym Wójt Jacek Czarnecki wspomniał o
sprawach mniej pomyślnych dla Gminy w minionym roku takich jak obwodnica
dla Miasta Chełmża, która wzbudziła liczne protesty wśród wielu mieszkańców
gminy, kontrola CBA w Urzędzie Gminy dotycząca sprawy zbycia gruntów w
Zalesiu.

Prezentację na temat realizacji wielu kolejnych wydarzeń w
mijającym roku przedstawił także Zastępca Wójta Kazimierz Bober.
Poza tym swoimi dokonaniami pochwalił się Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża oraz Fundacja
„Ziemia Gotyku”. Nie zabrakło także informacji na temat przygotowanej w
mijającym roku przez dr Piotra Bireckiego Monografii o losach i historii ich
„małej ojczyzny”.

Uzupełnieniem wydarzeń jakie miały miejsce w gminie w 2008 roku
było również podsumowanie czwartej już edycji konkursu sołeckiego „Moja
wieś, Moje sołectwo”. Tegorocznym laureatem zostało sołectwo Grzywna,
które otrzymało nagrodę finansową w kwocie 5 tys. zł. Ten konkurs co roku
promuje podejmowane inicjatywy przez mieszkańców sołectw w gminie.
Pozostałe sołectwa Grzegorz, Kończewice, Zelgno biorące udział w konkursie
otrzymały nagrody finansowe w kwocie 500 zł.
Patriotycznym akcentem podczas uroczystej Sesji było przekazanie kolejnych
ziem na budowę Kopca „Ziemia Polaków”. Budowa tego ważnego miejsca
pamięci narodowej, trwa cały czas w sercach mieszkańców, spływają kolejne
ziemie z miejsc ważnych historycznie w dziejach Polaków. Tym razem
mieszkańcy z Browiny przekazali ziemię z takich miejsc jak Wilno z cmentarza
na Rossie i z Loreto we Włoszech z polskiego cmentarza wojskowego z
czasów drugiej wojny światowej.
Wójt Gminy Jacek Czarnecki skierował wyrazy głębokiego uznania i
podziękowania dla Prezesa Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków”
Lucjana Bytniewskiego, za „przebudzenie nas wszystkich” w tak ważnej
sprawie, jaką jest dla każdego Polaka patriotyzm.

Podsumowania roku 2008 podczas uroczystej XXXV Sesji RG
Chełmża dokonali radni gminni wspólnie z zaproszonymi kierownikami
jednostek organizacyjnych podlegających UG Chełmża i przybyłymi
gośćmi z gminy i nie tylko.

Spotkanie uwieńczył toast wzniesiony szampanem za stary rok
2008' i lepszą pomyślność w nowym 2009 roku.

K.O.

Na zdj. od lewej p. Stanisław Bytniewski i panie Maria Bulińska i Jadwiga
Łapczyńska przekazali ziemie na budowę Kopca “Ziemia Polaków”.
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA
Selektywna zbiórka odpadów na terenie naszej

gminy prowadzona jest od 1996 roku. Urząd Gminy w
sposób sukcesywny wprowadził do gospodarstw
domowych pojemniki 110-litrowe. Zostały również
wprowadzone pojemniki na tworzywa sztuczne (PET),
SZKŁO I PAPIER o pojemności 1100litrów.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Utrzymania Czystości i
Porządku na terenie Gminy Chełmża uchwalonego
Uchwałą Nr LH/413/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6
czerwca 1996r

W pierwszej kolejności w pojemniki te wyposażone
zostały szkoły, a następnie centralne punkty we wsiach na
terenie całej gminy.
Z dniem 1 kwietnia 2008r. wprowadzony został pilotażowy
program selektywnej zbiórki odpadów u źródła ( tj. w
gospodarstwach domowych) oparty na systemie workowym
(PET, szkło) w następujących sołectwach:

-Kończewice, Kończewice Ogrodniki,
-Bogusławki,
-Nawra,
-Głuchowo,
-Parowa Falęcka,

W sołectwach tych zlikwidowano tzw. gniazda zlokalizowane
w centrach wsi.

. przypomina się mieszkańcom, że niezbędne
jest posiadanie podpisanej umowy na wywóz nieczystości
stałych z firmą, która posiada wymagane koncesje i
zezwolenia.

Selektywna zbiórka odpadów oparta na tzn.
„gniazdach” pozostała w miejscowościach: Bielczyny,
Bocień, Brąchnówku, Browina, Drzonówko, Dziemiony,
Dźwierzno, Grzegorz, Grzywna, Kiełbasin, Kuczwały,
Liznowo, Mirakowo, Morczyny, Nowa Chełmża,
Pluskowęsy, Skąpe, Sławkowo, Strużal, Szerokopas,
Świętosław, Windak, Witkowo, Zajączkowo, Zalesie,
Zelgno.
W myśl

Od dnia 1 stycznia 2008r. wymaga się od mieszkańców
bezwarunkowego spełnienia powyższego zapisu.

Od dnia

Z dniem 1 stycznia 2009 roku wymagane będzie, aby 100%
gospodarstw domowych posiadało pojemniki na opady stałe.
Poza tym zlikwidowane zostaną tzw. „gniazda”, a system
selektywnej zbiórki odpadów oparty na workach zostanie
wprowadzony we wszystkich miejscowościach Gminy
Chełmża.

każde gospodarstwo znajdujące się
na terenie Gminy Chełmża wyposażone zostanie w 12 worków
na odpady (6 żółtych worków przeznaczonych na tworzywo
sztuczne-PET, 6 szarych worków przeznaczony na szkło).
Przydział worków na gospodarstwo domowe- 6 worków w
miesiącu styczniu( 3 przeznaczone na szkło, 3- na tworzywo
sztuczne), kolejne 6 w miesiącu lipcu. Segregacja odpadów u
źródła pozwoli zlikwidować nieporządek przy „gniazdach”
znajdujących się w centrach wsi.

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

1 stycznia 2009

Odbiór zapełnionych worków będzie odbywał się raz na
kwartał ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów), przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży.

Referat RGN

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY
WORKI NA SZKŁO ORAZ TWORZYWA SZTUCZNE
(PET) NALEŻY ODBIERAĆ OSOBIŚCIE U SOŁTYSAW
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH OD DNIA
26.01.2009 r.

INFORMACJA

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
informuje, że wywóz odpadów segregowanych w workach (szkło,
tworzywo sztuczne PET) z poszczególnych sołectw będzie odbywał
się w tych samych dniach jak wywóz nieczystości stałych. Prosimy o
wystawianie worków przy swoich pojemnikach.

W roku 2009 odbiór worków do segregacji odbędzie się w
miesiącach:

Jeżeli Państwu nie wystarczy ilość worków do segregacji przyznana
przez Urząd Gminy jest możliwość ich zakupu w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Toruńska 1 w Chełmży w
cenie .

- KWIECIEŃ
- CZERWIEC
- SIERPIEŃ
- LISTOPAD

UWAGA !
Jeżeli w workach do segregacji będą znajdowały się inne
odpady niż (szkło, pet, tworzywa sztuczne po chemii)
przewidziane do wywozu worki nie zostaną odebrane.

4,71 zł / szt

Materiał ten drukujemy po raz drugi na wyraźne życzenie Czytelników Kurendy.
Red.



str. 4

Samorządowy serwis informacyjny

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI
STAŁYCH Z TERENU GMINY CHEŁMŻA

- I KWARTAŁ 2009
STYCZEŃ 2009

05.01.2009
06.01.2009
08.01.2009
09.01.2009
10.01.2009
15.01.2009 -

16.01.2009

28.01.2009
29.01.2009
30.01.2009

LUTY 2009
02.02.2009
03.02.2009
05.02.2009
12.02.2009
13.02.2009
14.02.2009
19.02.2009

20.02.2009

25.02.2009
26.02.2009-
27.02.2009

MARZEC 2009
02.03.2009
03.03.2009
05.03.2009
12.03.2009
13.03.2009
14.03.2009
19.03.2009

20.03.2009

25.03.2009
26.03.2009
27.03.2009

- Strużal, Witosa itp., Skąpe, Dziemiony
- Pluskowęsy, Zalesie, Grodno
- Browina, Brąchnówko, Bogusławski
- Bielczyny, Parowa Falęcka, Głuchowo kont.
- Kończewice ogrodniki, Kończewice, Głuchowo, Windak

Nowa Chełmża, Grzegorz, Liznowo, Zelgno, Januszewo,
Dźwierzno

- Witkowo, Zajączkowo, Świętosław, Bocień, Szerokopas,
Drzonówko

- Kuczwały, Sławkowo
- Grzywna
- Kiełbasin, Mirakowo, Morczyny

- Strużal, Skąpe, Witosa itp., Dziemiony
- Pluskowęsy, Zalesie, Grodno
- Browina, Brąchnówko, Bogusławski
- Mirakowo, różne
- Bielczyny, Parowa Falęcka, Głuchowo kont.
- Kończewice ogrodniki, Kończewice, Głuchowo wieś, Windak
- Nowa Chełmża, Grzegorz, Liznowo, Zelgno, Dźwierzno,

Januszewo
- Witkowo, Zajączkowo, Świętosław, Bocień, Szerokopas,

Drzonówko
- Kuczwały, Sławkowo

Grzywna
- Kiełbasin, Mirakowo, Morczyny

- Strużal, Skąpe, Witosa itp., Dziemiony
- Pluskowęsy, Zalesie, Grodno
- Browina, Brąchnówko, Bogusławski
- Mirakowo, różne
- Bielczyny, Parowa Falęcka, Głuchowo kont.
- Kończewice ogrodniki, Kończewice, Głuchowo wieś, Windak
- Nowa Chełmża, Grzegorz, Liznowo, Zelgno, Dźwierzno,

Januszewo
- Witkowo, Zajączkowo, Świętosław, Bocień, Szerokopas,

Drzonówko
- Kuczwały, Sławkowo
- Grzywna
- Kiełbasin, Mirakowo, Morczyny

Referat RGN

PORÓWNANIE CEN 1 m3 WODY I ŚCIEKU NA
TERENIE N/W GMIN

Nazwa gminy Cena 1 m3 wody Cena 1 m3 ścieku

Gmina Chełmża 1,80 zł 3,95 zł

Miasto Chełmża 6,46 zł + 6,42zł/kwartał (abonament)

Kijewo Królewskie 1,87 zł 2,85 zł

Kowalewo Pomorskie 2,11 zł 4,75 zł – 1,10 zł = 3,65

zł

Lisewo 1,66 zł 2,42 zł

Łubianka 1,56 zł podwyżka od

01.04.2009 r.

2,74 zł podwyżka od

01.04.2009 r.

Łysomice 2,20 zł 3,45 zł

Płużnica 2,18 zł 3,75 zł

Wąbrzeźno 2,30 zł 3,65 zł

Papowo Biskupie 1,81 zł 3,05 zł

Ceny brutto
Referat RGN

UWAGA ROLNICY

Urząd Gminy w Chełmży informuje, że usługi w zakresie odbioru,
transportu i utylizacji padłych zwierząt w roku 2009 prowadzić będzie na
terenie gm. Chełmża „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE HETMAN” Sp. z o.o. Spalarnia Odpadów Zwierząt
87-400 Golub-Dobrzyń tel. Kontaktowe (056)6832562 fax. (056)6822231, tel.
Kom. 0515204663.

OLSZÓWKA

Referat RGN

Szkolenie dla rolników

W dniu
odbyło się spotkanie z rolnikami-

producentami trzody chlewnej. Głównym tematem, omawianym na
spotkaniu było występowanie chorób zwierząt gospodarskich m.in.

.
W spotkaniu uczestniczyło 89 rolników z terenu gm. Chełmża
Spotkaniu przewodniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu -
Pani Dorota Stankiewicz.
Organizatorem powyższego spotkania był Urząd Gminy w Chełmży.

27 listopada 2008 r. o godz. 11 w świetlicy
wiejskiej w m. Kuczwały

chorobyAujeszky'ego

00

Referat RGN

Lp Nazwa usługi ROK 2006 ROK 2007 ROK 2008 ROK 2009

1. Woda za 1m
3

dla gospodarstw

domowych

1,30 zł + VAT = 1,39 zł 1,30 zł + VAT= 1,39 zł 1,40 zł + VAT= 1,50 zł 1,68 zł + VAT = 1,80 zł

2. Woda dla celów przem. dla

pozostałych odbiorców

1,71 zł + VAT = 1,83 zł 1,71 zł + VAT= 1,83 zł 1,85 zł + VAT= 1,98 zł 2,15 zł + VAT = 2,30 zł

3. Cena za 1m
3

odprowadzonego

ścieku

2,62 zł + VAT = 2,80 zł 2,62 zł + VAT= 2,80 zł 3,04 zł + VAT= 3,25 zł 3,69 zł + VAT = 3,95 zł

4. Cena za 1m
3

ścieków

dostarczonych beczkowozem lub

wozem asenizacyjnym

2,62 zł + VAT = 2,80 zł 2,62 zł + VAT= 2,80 zł 2,20 zł + VAT= 2,35 zł 2,60 zł + VAT = 2,78 zł

5. Cena za 1m
3

ścieków

wprowadzonych za pomocą

przydomowych przepompowni

2,62 zł + VAT = 2,80 zł 2,62 zł + VAT= 2,80 zł 2,64 zł + VAT= 2,83 zł 3,20 zł + VAT = 3,42 zł

Ścieki zakupione z Gminy Łubianka 0,70 zł + VAT 0,55 zł + VAT = 0,59 zł 0,70 zł + VAT = 0,75 zł

Informacja o wysokości stawek za wodę i odprowadzenie ścieku
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży

(porównanie za ostatnie 4 lata)

Referat RGN

Podziękowanie

Zarząd Rejonowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Toruniu oraz jednostka WOPR w Chełmży serdecznie
dziękują Wójtowi Gminy Chełmża - Panu Jackowi Czarneckiemu oraz
Radzie Gminy Chełmża za wsparcie finansowe przekazane w
minionym roku kalendarzowym.
Przekazane środki umożliwiły sprawne funkcjonowanie łodzi
motorowych WOPR potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa na
akwenie Jeziora Chełmżyńskiego w sezonie letnim 2008.

Bielczyny z nowym sołtysem
W dniu odbyło się

zebranie sołeckie podczas którego dokonano wyboru

nowego sołtysa. Funkcję tę objął wybrany przez

mieszkańców Bielczyn

14 stycznia br. w Bielczynach

Pan Józef Kowalski.
K.O.
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Inwestycje gminne

Powiat toruński ma już 10 lat !

Gminę Chełmża na
uroczystości reprezentował Wójt Jacek Czarnecki. W trakcie podsumowania
tego 10-letniego okresu bardzo pozytywnie odniesiono się do działań
zrealizowanych przez nasza gminę.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że samorząd powiatu
toruńskiego, został utworzony w wyniku reformy administracyjnej kraju
wprowadzonej 1 stycznia 1999 roku. W powiecie toruńskim, który jest
jednym z 19 powiatów ziemskich naszego województwa, mieszka obecnie
ponad 90 tysięcy osób. W jego skład wchodzi 16-tysięczne miasto Chełmża,
osiem gmin wiejskich (Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice,
Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka) oraz 130 sołectw. Siedzibą
Starostwa Powiatowego jest Toruń.

Powiat toruński świętował dokładnie 6 stycznia
br. dziesiątą rocznicę powstania. W jubileuszowej
uroczystości, która odbyła się w toruńskim Ratuszu
Staromiejskim wzięły udział władze szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

K.O.

Samorządowy serwis informacyjny

Remonty i inwestycje na terenie gminy

W grudniu 2008 roku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w
świetlicy wiejskiej w oraz część stolarki okiennej świetlicy w
Zajączkowie. Inwestycja współfinansowana była przez Starostwo Powiatowe
w Toruniu z Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakończono remont części dachu na budynku pałacu .
Zakres robót obejmował wymianę zniszczonej dachówki na zachodnim
szczycie budynku na nową. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „CONSTANS” z Golubia Dobrzynia

W grudniu 2008 roku wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości
Wykonawcą była Firma ,,REO” z Torunia.

Urząd Gminy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o
dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2012 remontu elewacji
oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku pałacu .

Browinie

w Mirakowie

Nawra.

w Brąchnówku

K.Małek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ogłasza nabór do wzięcia udziału w
projekcie systemowym w roku 2009

Aby wziąć udział w projekcie należy być klientem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Zapraszamy w szczególności osoby:

długotrwale bezrobotne;
- niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi;

nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi
osobami zależnymi;
- osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub
osoby będące w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełne lub wielodzietne

rolnicy i zatrudnieni, o ile wykonywane przez nich obowiązki nie będą
kolidowały z realizacją projektu
W ramach projektu uczestnicy mogą uzyskać wsparcie za zakresu
integracji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, m.in.: mogą
uczestniczyć w zajęciach w ramach kształcenia ustawicznego mających
na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego

Anna Bykowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zaprasza osoby w wieku aktywności zawodowej
chętne do wzięcia udziału w szkoleniach
zawodowych, aktywizacyjnych, psychologicznych
realizowanych w ramach projektu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do swoich
pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej.

-

-

-

Stanowisko dla bibliotekarza
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie poszukuje kandydata na

stanowisko bibliotekarza do pracy w bibliotekach Głuchowo i Skąpe.
Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe. Preferowany kierunek
bibliotekarski lub przygotowanie bibliotekarskie.
Umiejętności: znajomość obsługi komputera, umiejętności
organizacyjne, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
innowacyjność, zainteresowania czytelnicze.
Podanie i CV należy składać osobiście lub pocztą do 13.02.2009 roku na
adres:
Bibl

Informacje pod numerem tel. 056 637 71 29.

ioteka Samorządowa w Zelgnie, Zelgno 16, 87-140 Chełmża lub
pocztą elektroniczną: .cik@gminachelmza.pl

Nowości biblioteczne

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie wraz z

filiami bibliotecznymi w : Głuchowie, Grzywnie,

Skąpem zaprasza do korzystania z nowości

ks iążkowych zakup ionych ze ś rodków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1 02.02 15.00 Sławkowo szkoła E. Trzpil

2 03.02 14.00 Strużal UG M. Dębski

3 03.02 17.00 Kiełbasin u sołtysa E. Kordowski

4 04.02 13.00 Drzonówko świetlica J. Pawełczak

5 04.02 18.00 Kończewice szkoła S. Barańska

6 05.02 17.00 Browina mała szk W. Wiśniewski

7 09.02 18.00 Zelgno świetlica B. Domachowski

8 10.02 18.00 Dźwierzno szkoła Cz. Ligaj

9 11.02 17.00 Grzywna szkoła M. Trzpil

10 12.02 17.00 Nawra świetlica A Glaszka

11 16.02 14.00 Grzegorz świetlica F. Piróg

12 17.02 17.00 Głuchowo szkoła J. Nikiel

13 18.02 17.00 Kuczwały świetlica R. Jarzynka

14 19.02 14.00 Bogusławki

nawra-

świetlica M. Młodzianowska

15 20.02 17.00 Parowa Fal. świetlica M. Sosińska

16 23.02 17.00 Szerokopas świetlica P. Brzeski

17 24.02 17.00 Nowa Chełmża świetlica J. Kielak

18 26.02 18.00 Windak świetlica W. Mańkowski

19 02.03 14.00 Witkowo świetlica K. Tatarewicz

20 03.03 17.00 Mirakowo świetlica St. Przybysz

21 04.03 14.00 Pluskowęsy świetlica W. Owczarczyk

22 05.03 18.00 Liznowo świetlica A. Ośmiałowski

23 09.03 17.00 Skąpe sala osp S. Kazaniecki

24 10.03 15.00 Świętosław świetlica L. Kozłowska

25 11.03 18.00 Dziemiony świetlica H. Kłoda

26 12.03 17.00 Zajączkowo świetlica G. Nowak

27 13.03 17.00 Brąchnówko świetlica A. Kudliński

28 16.03 18.00 Bielczyny świetlica J. Kowalski

Terminy zebrań wiejskich w 2009 roku
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Sprawy obywatelskie
Strażacki Opłatek

Po mszy świętej w miejscowej parafii , którą w intencji braci
strażackiej odprawił ksiądz proboszcz Leszek Lewandowski, w asyście
kapelana gminnego księdza kanonika Zbigniewa Koślickiego, dalsza część
uroczystość odbyła się w świetlicy.

Przed łamaniem się tradycyjnym opłatkiem , spotkanie
uatrakcyjniły występy o tematyce kolędowej grupy dzieci z sołectwa Grzegorz
oraz grupy z Centrum Inicjatyw Kulturalnych.
W spotkaniu uczestniczył zastępca Wójta Pan Kazimierz Bober , radni naszej
gminy oraz Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży
brygadierAndrzej Urbański.
Po złożeniu życzeń przez Prezesa Gminnego ZOSP RP dh. Franciszka
Piroga, wszyscy obecni łamiąc się opłatkiem życzyli sobie wszystkiego
najlepszego.

Jak co roku druhny i druhowie z ochotniczych straży
pożarnych naszej gminy spotkali się na wspólnym strażackim opłatku.
Tym razem gospodarzem spotkania była Ochotnicza Straż Pożarna w
Grzegorzu.

Komendant Gminny OSP

Wigilia aKoł Gospodyń Wiejskich
Dźwierzno - Januszewo

W dniu 12-go grudnia Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Dźwierzno

Januszewo spotkały się na pierwszej wspólnej Wigilii. Miejscem tego

spotkania, jak i innych zebrań członkiń, była suszarnia w jednym z bloków

w Dźwierznie. Panie zadbały o estetyczny wygląd wnętrza i świąteczny

nastrój, co widać na załączonej fotografii. Jedna z Pań postanowiła

zaprezentować dwa napisane przez siebie utwory i dzięki temu

wytworzyła się atmosfera zadumy i skupienia. Aby tradycji stało się

zadość nie zabrakło opłatka, dźwięku kolęd i postnych potraw takich jak

pierogi z kapustą i grzybami, barszcz, ryba po grecku…

Chciałybyśmy również podziękować za życzenia świąteczne, które

napłynęły do nas z Urzędu Gminy.

Już niedługo będą Święta
I kolejny rok przemija

Święta będą w mej rodzinie
Niechaj wszelkie zło odpłynie

Gdy opłatek trzymasz w rękach
To zapomnij o udrękach.
I opłatkiem się dzielimy

Zdrowia, szczęścia wzajemnie życzymy
Radość w naszych oczach błyska

Często nawet łzy wyciska.
Ja to piszę jako rodzic

Chcę Was wszystkich gościć
Niech z Was każdy zapamięta,

Że to są rodzinne święta.

Kasztany z drzew spadają mi pod nogi
Pożółkłe liście pędzi drogą wiatr

A ja choć już stara czuję się młodo
Bo w moim sercu jeszcze młodość gra

Bo jesień życia ma swoje uroki
Choć zmarszczona jest już twarz

A w moich oczach ciągle zieleń wiosny
Bo tak w mym sercu zakodował czas
Na barkach moich tańczą życia trudy

A w starych kościach coraz częstszy ból
Owocem mojego życia są dzieci i wnuki

To dla mnie znak, że kończy się mój
czas.

Wiersze autorstwa Pani Wiktorii Błaszak

Mikołaj odwiedził Dziemiony

Jak wszystkim wiadomo, Św. Mikołaj co roku ma wiele pracy.
W tym nawale zajęć wstąpił też do Dziemion, by obdarować podarkami
mieszkające w tej wiosce dzieci. Milusińscy wierszami powitali zacnego
gościa, który dla każdego z nich miał upominek. Mikołaj sprawił
dzieciom wiele radości i obiecał, że nie zapomni o nich w przyszłym roku.
Jedyne czego żałował to fakt, iż nie mógł przyjechać saniami z powodu
braku śniegu.
Dzieci wesoło podziękowały Mikołajowi za wizytę i przy okazji skierowały
na ręce obecnego radnego, Pana F. Piroga pisemną prośbę do Wójta
Gminy Chełmża o wybudowanie placu zabaw.

Rada Sołecka wsi Dziemiony serdecznie dziękuje: Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Panu Franciszkowi
Pirogowi oraz państwu Kalbarczykom właścicielom firmy „Toilux”
z Chełmży za środki finansowe ofiarowane na upominki dla dzieci.

Iwona Czarnecka

ZAPROSZENIE
Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania

24.01 31.01

zaprasza na szkolenie nt.

Szkolenie odbędzie się oraz . 2009r. w sali w Szkole
Podstawowej w Brąchnowie

Osoby zainteresowane proszone są o wybór

odpowiedniego terminu szkolenia i zgłoszenie

udziału do dnia 21.01 (I szkolenie) oraz 28.01.2009 r.

(II szkolenie) na adres bądź

telefonicznie pod numerem 607 745 091

Planowanie projektów na rzecz rozwoju i aktywizacji wsi

Szkolenie poprowadzi Bohdan Kamiński - trener i doradca, autor

strategii, opracowań i publikacji w zakresie zarządzania strategicznego,
rozwoju regionalnego, społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania

projektem, rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju zasobów ludzkich,
związany z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

biuro@ziemiagotyku.com



str. 7

Organizacje pozarządoweSprawy obywatelskie

Reorientacja zawodowa rolników - projekt!

Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania
Kujawsko- Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa

Rolniczego w Minikowie
„Pierwszy krok do

reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin z obszaru
działania LGD Ziemia Gotyku”

konferencja inauguracyjna

biuro@ziemiagotyku.com

w
partnerstwie z

w okresie od listopada 2008 r. do
czerwca 2009 r. realizuje projekt pn.

. Projekt współfinansowany jest z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie
6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
na obszarach wiejskich”.
Obszar realizacji projektu obejmuje 4 gminy wiejskie - Chełmża, Łubianka,
Łysomice, Papowo Biskupie, których wspólną i dominującą cechą jest ich
rolniczy charakter oraz duża ilość gospodarstw. Głównym celem projektu jest
aktywizacja w kierunku reorientacji zawodowej rolników i/lub członków ich
rodzin, którzy nie są w stanie obecnie lub nie będą mogli w przyszłości
utrzymać się z rolnictwa.
Główną grupę docelową stanowić będzie 21 osób, które utworzą zespół ds.
reorientacji. Drugą istotną grupą będzie stanowić 300 rolników i/lub członków
ich rodzin. Osoby te zostały wybrane losowo przez przedstawiciela LGD
zgodnie z metodologią opracowaną przez socjologa z UMK. W każdej z gmin
ze spisu płatników podatku rolnego zostało wylosowanych średnio po 100
gospodarstw. W losowo wybranych gospodarstwach w styczniu 2009 r.
zostaną przeprowadzone ankiety.
Po zebraniu i opracowaniu wszystkich ankiet zostanie zorganizowana

projektu. Głównymi rezultatami projektu będą:
- przeprowadzenie wywiadów z 300 rolnikami i/lub członkami ich rodzin,
- powołanie zespołu ds. reorientacji,
- przygotowanie przez zespół założeń do 3 projektów edukacyjnych,
- przygotowanie na podstawie przeprowadzonych wywiadów dokumentu
„Kierunki działań na rzecz reorientacji zawodowej rolników i członków ich
rodzin z obszaru LGD Ziemia Gotyku. Wytyczne dla władz i
organizacji.”Bieżące informacje o etapach realizacji projektu zamieszczane
b ę d ą n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j F u n d a c j i Z i e m i a G o t y k u
LGD(www.ziemiagotyku.com).
Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Dorota Rygielska tel.
607745091, e-mail:

Wspólnie i świątecznie

W dniu 14.12.08 na spotkaniu opłatkowym spotkali się mieszkańcy
sołectw Nawra i Bogusławki. Wspólne łamanie się opłatkiem, kolędy i kolacja,
na której oprócz innych potraw był nasz produkt lokalny tzw. „Zawijańce
nawrzańskie” bardzo nas wzruszyły. Taka uroczystość zbliża do siebie ludzi.
Przybył do nas też zespół CIKUSIE z p. Dyrektor CIK-u Justyną Błaszczyk,
który pięknie zaśpiewał nam kolędy, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy
również Panu Wójtowi za wsparcie finansowe naszego spotkania.

W przedświątecznym tygodniu dzięki Centrum Inicjatyw
Kulturalnych mieliśmy także okazję uczestniczenia w warsztatach, podczas
których wykonywaliśmy stroiki świąteczne. Obok dorosłych w warsztatach
udział wzięły także dzieci, które bardzo cieszyły się ze swoich prac. Warsztaty
poprowadziła instruktorka z Pracowni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego
Malwa w Zelgnie pani Małgorzata Górecka.

Dziękujemy
Alicja Glaszka

Noc Sylwestrowa w Nawrze
Nasza świetlica w Nawrze ożyła 31.12.08 w Noc Sylwestrową, gdzie przy
muzyce bawiono się wesoło, a o godz. 24-tej szampanem i strzałami z
kolorowych rac powitano Nowy Rok 2009. Dziękuję za pomoc w
przygotowaniach Ks. Proboszczowi A. Zblewskiemu, Paniom z KGW, pań
Marzenie Młodzianowskiej, Radnemu, Radzie Sołeckiej.

Alicja Glaszka

www.regopedia.pl

To obecnie tworzona wirtualna encyklopedia naszego regionu. Ta
nowo powstająca wirtualna encyklopedia to prawdziwa skarbnica wiedzy o
regionie kujawsko-pomorskim, którą można nieustannie powiększać. To
forum dla każdego, kto kocha swoją małą ojczyznę, kto chce wzbogacać jej
potencjał. Rogopedię już tworzą ludzie, którym zależy na ocaleniu od
zapomnienia historii, wydarzeń, miejsc, ciekawych ludzi, kultury.
Szczególne zaproszenie do udziału w tworzeniu tego dzieła Minister Nauki,
Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Kujawsko-Pomorski Kurator kierują do
młodzieży, która może wziąć udział w procesie tworzenia Regopedii.

K.O.

Porozmawiajmy o przyszłości polskiej wsi
Nad przyszłością polskiej wsi dyskutowali w dniu 13 stycznia br. na

Zamku Bierzgłowskim uczestnicy ogólnopolskiej debaty z województw
kujawsko pomorskiego oraz województw sąsiednich: pomorskiego,
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego,
mazowieckiego i łódzkiego.

W sprawie przyszłości wsi głos zabrali nie tylko eksperci i politycy, ale także
przedstawiciele organizacji i społeczności wiejskich.

„- Istniejąca polityka rolna wymaga modyfikacji, musimy produkować dobrą
żywność, dzisiaj mamy do czynienia z konkurencyjnością rynku, która
uwzględnia tylko ceny, a nie walory smakowe produktów. Musimy szukać
innych, alternatywnych źródeł dochodu. Szansą staje się tutaj inna polityka
żywnościowa, potrzebne są lokalne rynki zbytu, potrzebujemy dobrej
edukacji, dobrej komunikacji fizycznej i elektronicznej. Należy wykorzystać
dobrze Leadera, aby był publiczną własnością. Lokalna Strategia Rozwoju
daje szanse rozwoju, aby wiele dobrego dla wsi i jej mieszkańców zrobić.”
przekonywał podczas debaty

Efekty dyskusji zostaną zebrane i opracowane przez przedstawicieli FAOW i
zamieszczone na stronie internetowej organizatorów. Z głosem lokalnych
społeczności FAOW będzie się starał dotrzeć do polskich i unijnych instytucji
tworzących politykę rozwoju wsi i rolnictwa.

dr Andrzej Hałasiewicz z FAPA w Warszawie.

K.Orłowska
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Spotkanie wigilijne w przedszkolu

Dnia 19.12.2008 dzieci z ośrodka przedszkolnego
Przedszkole Otwiera Świat II na zaproszenia Pani Dyrektor
Barbary Dunajskiej uczestniczyły w spotkaniu wigilijnym
przygotowanym przez nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej w Sławkowie. Dzieci wcieliły się w role widzów

oglądając jasełka w wykonaniu dzieci z klas
starszych. Po zaśpiewaniu kolęd, podzieleniu się opłatkiem
wspólnie zasiadły do wigilijnego stołu, spożywając tradycyjnie
potrawy wigilijne.

Justyna Kozłowska

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w Kończewicach

Po raz drugi Szkoła Podstawowa w Kończewicach zagrała w XVII
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako samodzielny sztab.
Powszechne zbieranie na rzecz orkiestry rozpoczęło się już w piątek, kiedy to
przez całe przedpołudnie sprzedawane były losy loterii fantowej, które
rozeszły się niczym przysłowiowe „ ciepłe bułeczki”. Uzyskaliśmy w ten
sposób kwotę ponad W godzinach popołudniowych, podczas
karnawałowej dyskoteki klas IV-VI odbyła się wielka akcja „ Pomaganie przez
przebijanie”, podczas której uczniowie „przebijali” cenę różnych gadżetów
WOŚP- czapeczek, breloczków, kalendarzy itp., ale również tortu
przekazanego przez p. E.Kuciak z cukierni „ Staropolska” w Chełmży.
Najwięcej emocji wzbudziło „ przebijanie” ceny czerwonego parasola z
okolicznościowym znaczkiem. Po zaciętej rywalizacji został sprzedany
za....

Rekordzistą akcji okazał się uczeń klasy piątej- . Zakupił w
ten sposób przedmioty o wartości ... Wielkim zainteresowaniem
cieszyły się też gadżety promocyjne - worki-niespodzianki, przekazane na ten
cel przez Fundację „Ziemia Gotyku” i Europejski Fundusz Społeczny. Z ich
sprzedaży uzyskaliśmy ponad 150 zł.

W niedzielę 11 stycznia w godzinach popołudniowych, w świetlicy
szkoły odbyła się licytacja przedmiotów przekazanych przez Fundację WOŚP,
głównie koszulek i kubków. Przybyli goście wzbogacili konto orkiestry o
kolejne niemal 300zł.

Przez całą niedzielę naszych 24 wolontariuszy zbierało pieniądze
do puszek. Na szczęście, w tym szczególnym dniu zapomnieliśmy na chwilę o
panującym wokół kryzysie. Bardzo wielu z nas wierzy w sens działania
Fundacji WOŚP i chętnie ją wspiera, co znalazło swoje odzwierciedlenie w
zawartości skarbonek.

Tegoroczną wolontariuszką naszego sztabu została uczennica
klasy piątej- która zebrała aż oraz wspomniany już

Ogółem w XVII Wielkim Graniu zebraliśmy sumę .

345 zł.

80 zł.

Olek Barczyński
136zł.

Izabela Jahn, 542, 07zł
Olek Barczyński - 530,55zł.

5 246,20 zł
Wolontariuszom, ofiarodawcom, licytującym,

Panu Komendantowi Policji w Chełmży za wzorową współpracę
oraz wszystkim, którzy w jaki kolwiek sposób wsparli w XVII Finale

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
składam najserdeczniejsze podziękowania

Szef sztabu
Mirosława Pawlikowska

Spotkanie VIP-ów w Gimnazjum w
Głuchowie podczas WOŚP

Gimnazjum w Głuchowie nie miało wątpliwości czy
brać udział w 17 edycji WOŚP. Od godz. 13.00 można było
wspólnie z gimnazjalistami bawić się na terenie szkoły.

Bardzo ciepło został przyjęty zespół wokalny „Piąteczka” ze S.P nr 5 z
Chełmży, który dał wyśmienity koncert. Następnie imprezę uświetnił pokaz
Freestyle w wykonaniu Mocha z Chełmży.

Od godziny 16.00 odbył się turniej piłki siatkowej z udziałem VIP-ów,
oldbojów z Głuchowa i uczniów Gimnazjum w Głuchowie. Skład drużyny
VIP-ów: L. Pluciński - radny sejmiku wojewódzkiego, J. Czarnecki - wójt
gminy Chełmża, W. Rosiński - dyrektor Gimnazjum w Głuchowie, T.
Kozankiewicz - nauczyciel, K. Szramowski - gość, P. Szramowski - rodzic,
K. Kozankiewicz - gość. Skład drużyny gimnazjalistów: M. Grążawski, K.
Cichocki, P. Lisewski, A. Zieliński, Ł. Substyk, M. Saworski oraz T.
Kucharski. Cały turniej wygrali gimnazjaliści z Głuchowa. Kulminacyjnym
punktem XVII finału było „Światełko do nieba”. Na szkolnym boisku
rozpalono światełka w kształcie serca i wystrzelono w niebo fajerwerki.
W zbiórce brało udział 20 wolontariuszy z Gimnazjum w Głuchowie, którym
udało się zebrać rekordową kwotę 6 224,89 zł. Najwięcej pieniędzy do
puszki - 801,23 zł zebrał Mikołaj Szulc. Łącznie zgromadziliśmy
rekordową kwotę w wysokości 7723,99 zł!

Wolontariusze Gimnazjum w Głuchowie to:
Karolina Wąsewicz kl.I.b. Natalia Kalinowska kl.I.c. Monika Rokicińska
kl.II.b. Mikołaj Szulc kl.II.b. Olga Burczaniak kl.II.b. Natalia Jarocka kl.I.c.
Karolina Maszkiewicz kl.II.b. Iga Fabińska kl.I.c. Agata Bulińska kl.I.c.
Oliwia Nasierowska kl.II.b. Aleksandra Kulpińska kl.I.b. Natalia
Grążawska kl.I.c. Natalia Zielińska kl.III.a Michalina Trzpil kl.I.b Anna
Jaskulska kl.I.a Marta Szramowska kl.II.b Karol Zukierski kl.II.b
Aleksandra Siudowska kl.II.b Natalia Siudowska kl.I.c
Ponadto podczas przeprowadzonej licytacji uzbierano 1 208 zł. W

czasie trwania imprezy można było ogrzać się przy grochówce, napić
kawy czy zjeść ciasto oraz nabyć serduszka i aniołki wykonane przez
uczniów tamtejszego gimnazjum. Łącznie Gimnazjum w Głuchowie
zgromadziło

Impreza mogła odbyć się dzięki sponsorom, którymi są: Wójt
Gminy Chełmża, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża,
p. V. M. Siudowscy, p. M. Z. Kalinowscy, p. D. P.Nasierowscy,
J. Łapczyńska, piekarnia „Tradycja” i PCK w Chełmży, TKH Toruń,
Prokom Sopot. Organizatorami całej imprezy byli M. Bulińska, M. Zając i
W.Rosiński.

7 723,99 zł.

M.Bulińska
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Wiadomości z Szkoły Podstawowej w Sławkowie

Po raz kolejny audycja muzyczna
Grudzień to czas jasełek i kolęd.

słowa tej pastorałki, zdaniem muzyków, powinny wprowadzić uczniów w
atmosferę świąt. Dlatego podczas wspólnego wykonywania kolęd
wyszukiwali w ich tekstach nazwy dawnych instrumentów i obyczajów
muzycznych. Dzięki tej lekcji młodzież mogła nie tylko lepiej poznać dawne
narzędzia muzyczne, ale też zanalizować teksty śpiewanych powszechnie
kolęd oraz zrozumieć rolę i znaczenie muzyki podczas Świąt Bożego
Narodzenia.

Jam jest dudka Jezusa Małego...

M. Griner

Smak tradycji w Grzywnie

Wykonały stroiki świąteczne, malowały gipsowe
aniołki, lepiły figurki z masy solnej. Pod kierunkiem wychowawczyń zrobiły
wiele papierowych ozdób ( gwiazdy, śnieżynki, anioły, choinki, łańcuchy). Nie
zabrakło również wytworów z makaronu( aniołki, choinki). Najwięcej
przyjemności sprawiły dzieciom warsztaty kulinarne, na których poznawały
tajniki wypiekania pierników według staropolskiej receptury.
Rozwałkowywanie ciasta oraz wycinanie wzorów foremkami sprawiało
dzieciom bardzo dużo radości, nie wspominając już o dekorowaniu gotowych
pierników( orzech większy od piernika). Wszystkie podjęte działania były
odzwierciedleniem realizacji programu: Polskie tradycje w oczach małego
dziecka”. Większość prac dzieci została sprzedana 14 grudnia na kiermaszu
organizowanym w naszej szkole.

W związku ze zbliżającymi się świętami najmłodsze dzieci w
naszej szkole( z Ośrodka przedszkolnego, zerówki i klasy pierwszej)
rozszerzały i pogłębiały wiedzę na temat polskich tradycji
bożonarodzeniowych.

A. Klimas, A. Kordowska, K. Daniszewska

Świąteczne drzewka w naszej szkole

Wspólnie ubierały świerkowe gałązki
orzechami, jabłkami, cukierkami oraz ozdobami z papieru .Gałązki te miały
być namiastką dawnych podłaźniczek, czyli wiecznie zielonych drzewek,
które miały chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy. Dzieci zostały
podzielone na cztery grupy. Każda z grup ubierała swoje drzewko. Pierwsza
wieszała orzechy, druga jabłuszka, trzecia cukierki a czwarta ozdoby z
papieru. Po zakończeniu strojenia gałązki zostały wyeksponowane w holu
naszej szkoły. Wszystkie dzieci, które brały udział w tych zajęciach na pewno
będą pamiętały o tej tradycji i ją pielęgnowały przez następne lata.

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem ubieramy świąteczne
drzewka. Dzieci z Ośrodka przedszkolnego, zerówki oraz klasy 1 w
Grzywnie dołączyły do tej tradycji.

A. Klimas, A. Kordowska, K. Daniszewska

Ogłoszenie

Rada Rodziców zaprasza na bezalkoholowy Bal Karnawałowy, który
odbędzie się dnia w Szkole Podstawowej w
Sławkowie.
Cena biletu od pary wynosi
Chętne osoby proszone są o kontakt z Przewodniczącą Rady Rodziców
panią Magdaleną Kopik pod
Ilość miejsc ograniczona. Gwarantujemy wspaniałe jedzenie, zabawę do
białego rana przy zespole muzycznym oraz wiele innych atrakcji.

14 lutego 2009 r. o godz. 20

180 zł.

nr tel. 056 675 74 02

00

Siatkówka z Mikołajem
Już po raz Szósty rozegrany został w grudniu Powiatowy

Turniej Mikołajkowy Siatkówki. o Puchar Starosty Toruńskiego. Do
udziału w turnieju zgłosiło się aż 17 drużyn z terenu powiatu
toruńskiego oraz samego Torunia. Mecze rozgrywane były w salach
sportowych Grzywnie, Kończewicach, Głuchowie oraz Pluskowęsach.
Tutaj też odbył się mecz finałowy. Pomysłodawcą oraz organizatorem
zawodów jest Kazimierz Lewandowski, radny powiatu toruńskiego.
Organizacje tego corocznego turnieju wspierają także liczni sponsorzy. „ -
Dla mnie najważniejsze jest, aby wiele osób mogło się spotkać i się
dobrze bawić mówił radny. Temu właśnie przede wszystkim służy ten
turniej”. Mikołajkowemu turniejowi kibicowali obecni samorządowcy i
sympatycy siatkówki. Na trybunach zasiedli m.in. Starosta Powiatu
Mirosław Graczyk i Wicestarosta Dariusz Meller, Burmistrz Chełmży Jerzy
Czerwiński i Wiceburmistrz Marek Kuffel, Wicewójt Gminy Chełmża
Kazimierz Bober, i Wójt Łysomic Piotr Kowal i wielu innych
samorządowców z gmin powiatu toruńskiego. Nie zabrakło także
głównego bohatera zawodów - św. Mikołaja, który hojnie obdarzał
zawodników oraz gości prezentami. Miejsce pierwsze wywalczyła
drużyna z Chełmży. Kolejne miejsca przypadły drużynom „Voley” Toruń
oraz SGB Bank Spółdzielczy Toruń. Po wręczeniu nagród i pucharów
odbyła się tradycyjna biesiada z pieczonymi prosiakami w roli głównej.

Zdj. R.Bondzelewski

K.O.

Trzech Króli w Kończewicach
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Sport gminny i szkolny
Bal siatkówki old-boy’ów

Zabawa jak zwykle udana i

chwała za to organizatorom głównie w osobie P. Adama Kozłowskiego

oraz obsłudze karczmy i zespołowi muzycznemu. Ale była to zabawa

wyjątkowa przede wszystkim z racji niespodzianek jakie spotkały

uczestników. Pierwsza niespodzianka to obecność wśród uczestników,

prawie do rana, sympatycznego posła na Sejm RP Janusza Dzięcioła z

małżonką. Drugą jeszcze większą niespodzianką była wizyta w trakcie

zabawy drużyny i działaczy profesjonalnego klubu AZS Domex z

Częstochowy, którzy wracając z meczu w Gdańsku wstąpili na posiłek do

karczmy, gdzie odbywała się nasza zabawa. Wśród nich oprócz

zawodników podstawowej drużyny, znajdowała się gwiazda

reprezentacji Polski w latach 70-tych m.in. mistrz świata z 1974 r i Mistrz

Olimpijski z Montrealu w 1976 r - Ryszard Bosek. Obecnie jeden z

trenerówAZS Domex Częstochowa.
Zacny gość w krótkiej przemowie przekazał pozdrowienia dla uczestników
zabawy, a także uczestników naszej ligi podkreślając, że jest mile
zaskoczony tego rodzaju inicjatywą istnieniem ligi siatkówki old-boy.
Życzenia i pozdrowienia przekazał także prezes klubu. Na koniec wizyty były
oczywiście pamiątkowe zdjęcia i autografy.

W dniu 10 stycznia br w Łysomicach po raz piąty odbył się bal
uczestników regionalnej ligi siatkówki old-boy. Biesiadowało w
„Siwym dymie” i bawiło się ok. 60 osób.

Od lewej: B. Kondej, D. Ramowski, R. Bosek, Poseł PO Janusz Dzięcioł
Zdj. J. Masny

K.Bober

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH
w Gminie Chełmża na rok 2009'

SPORTOWE ZAPOWIEDZI

Nowością jest , która swoje
rozgrywki zainauguruje już i cyklicznie w każdy piątek będzie trwała,
aż do końca kwietnia. Wszystkich zainteresowanych zapraszam właśnie w

Pierwszą tegoroczną sportową imprezą w naszej gminie będzie tradycyjny

W
miesiącu lutym odbędą się także

Wszystkie wymienione zawody włączone są w cykl sportowych imprez, które
będą trwały przez cały rok 2009. Prowadzona jest także ogólna klasyfikacja
na najbardziej usportowioną miejscowość w Gminie Chełmża.
Reprezentacje poszczególnych miejscowości biorąc udział w zawodach
zdobywają punkty według klucza:
1 miejsce- 5pkt; 2 miejsce- 4pkt; 3 miejsce- 3pkt; 4 miejsce- 2pkt;
uczestnictwo- 1pkt.
Punktuje zawsze najwyżej sklasyfikowany zespół lub zawodnik w danym
turnieju. Do tej pory 6 zwycięstw w tej klasyfikacji przypadło tylko jednej
miejscowości. Ciągle niepokonane i bezkonkurencyjne jest Głuchowo.
Na nadchodzący sportowy sezon przygotowałem kilka innowacji, o których
można dowiedzieć się aktywnie uczestnicząc w życiu sportowym naszej
gminy.

Rozpoczyna się nowy sportowy sezon w Gminie Chełmża. W
harmonogramie zawodów na bieżący rok dominują gry zespołowe,
które cieszą się największą popularnością, ale indywidualiści także
znajdą coś dla siebie.

Gminna Liga Tenisa Stołowego
6 lutego

pierwszy piątek lutego o godzinie 17.00 na salę sportową do
Kończewic.

Turniej o Mistrzostwo Gminy Chełmża w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta
Jacka Czarneckiego.
Termin zawodów to 1 luty 2009 godzina 9.30 na sali w Kończewicach.

Indywidualne Mistrzostwa Gminy
Chełmża w Tenisie Stołowym. Miłośników ping- ponga zapraszam
22 lutego na godzinę 9.30 także do Kończewic.

Gminny Organizator Sportu
Marcin Sadowski

Regionalna liga siatkówki

HARMONOGRAM
Zebrań Sprawozdawczych

w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

Komendant Gminny ZOSP RP
Wiesław Bachan
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Serwis informacyjny

Jak powstała nazwa jeziora Grodno ?

Starzy ludzie opowiadali, babcie wnukom mówiły wieczorami, że
dawno temu, gdy na ziemi byli jeszcze rycerze i piękne damy, żył pewien rycerz
odważny, noszący piękne zbroje, waleczny, mający sławę niepokonanego
dzięki udziałom w wielu potyczkach. Zakochał się w najpiękniejszej
dziewczynie w okolicy. Ludzie opowiadali sobie o jej niezwykłej urodzie,
kruczoczarnych włosach i błękitnych oczach, które urzekły rycerza.

Rycerz często odwiedzał pannę, aż w końcu przysięgli sobie miłość i
wierność przed ołtarzem. Wszyscy zachwycali się miłością jaka łączyła
młodych ludzi i pewnie by tak było po kres ich dni, gdyby nie zły los. Rycerz
musiał wyruszyć w dalekie kraje na wojnę, a ukochana przysięgła wiernie
czekać.

Mijały lata, a wybranek serca nie wracał. Wówczas do samotnej
dziewczyny zaczął przychodzić w konkury szlachcic, który w końcu wmówił
dziewczynie że jej ukochany zginął w potyczce i poślubił niewiastę. Piękna
dziewczyna zaszła w ciążę i powiła dziecko. Gdy pewnego dnia służąca
przybiegła i powiedziała, że rycerz powrócił z wojny przestraszyła się, że
zobaczy dziecko będące dowodem złamania jej przysięgi wierności. Bała się,
że z żalu pęknie mu serce i zrobi sobie coś strasznego. Wzięła dzieciątko w
ramiona i uciekła do lasu, gdzie ukryła się w dolinie.

Ludzie powiedzieli rycerzowi o żonie, jej nowym wybranku i dziecku.
Mężczyźnie z rozpaczy pękło serce i wpadł w furię. Pochwycił włócznię
zakończoną grotem i pobiegł śladem dziewczyny. Wołał, że albo będzie jego,
albo żadnego.

Szybko odnalazł niewiastę zalewającą się łzami i w rozpaczy rzucił
w jej stronę włócznią. W tym samym momencie woda z łez zalała dolinę, a grot
zatonął. Jezioro przybrało kształt postaci trzymającej w ramionach dziecko.
Od grotu spoczywającego na dnie jeziora ludzie nazwali je Grot - dno, z
czasem zaś Grodno. Z kolei rycerz zamieszkał po kres swych dni nad
brzegiem jeziora, w którym spoczęła jego jedyna ukochana.

Martyna Szymańska
Laureatka Konkursu “Legendy, które warto poznać...”

Ż nadesłali m.in. :yczenia Świąteczne i noworoczne do Urzędu Gminy

1.Zbigniew Sosnowski – Podsekretarz S t a n u
w MSWiA
2.Andrzej Siemianowski - Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego; Mirosław Graczyk –
Starosta Powiatu Toruńskiego
3.Dariusz Meller – Wicestarosta Powiatu
Toruńskiego
4.Jerzy Dąbrowski – Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Toruniu
5.Zofia Kilanowska – Dyrektor Toruńskiej
Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
6.Michał Wojtczak – Senator RP
7.Komendant i Pracownicy Komisariatu Policji w
Chełmży
8.Gimnazjum w Głuchowie
9.Maria Rolbiecka – Nawra
10.Zarząd i Pracownicy Fundacji Ziemia Gotyku
LGD
11.Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Chełmży
12.Szkoła Podstawowa w Kończewicach
13.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży
14.Andrzej Suski, Biskup Toruński
15.Firma Graffiti BC
16.Ewa Kierzkowska - Poseł na Sejm RP
17.Czesława Rudolf
18.Właściciel i Pracownicy Firmy „HEBAN”,
Grudziądz
19. Jerzy Okoński – Prezes PTG Twierdza Toruń,
Fort IV
20. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich >>PUM<<
Sp. z o.o., Grudziądz
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Informacyjna
22.Mała Szkoła w Brąchnówku
23.Gimnazjum w Pluskowęsach
24.Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Chełmży
25.Mieczysław Kolański – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń
26.Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
POLO, Ciechocinek
27.Janusz Kaczmarek – Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu
28.Łukasz Zbonikowski – Poseł na Sejm RP
29.Roman Sass – Dyrektor Kujawsko –
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie
30.Dyrekcja Kujawsko – Pomorskiego
Banku BGŻ
31.Ryszard Bober – Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Kujawsko -
Pomorskiego
32.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Chełmży
33.Zarząd Banku Spółdzielczego w
Chełmnie wraz z Pracownikami
34.EURO-BIURO
35.Właściciele i Pracownicy Firmy Arkada-
KOD
36.Cecylia Kwabiszewska – Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, Praktyka
Lekarza Rodzinnego

37.Teresa Gorczyńska – Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR” Oddział
w Kończewicach
37.Ks. Jarosław Ciechanowski –
Dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas
38.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Chełmży
39.Dyrektor i Pracownicy BS Brodnica
Oddział Chełmża
40.Szkoła Podstawowa w Zelgnie
41.Maria Muzioł – Zarząd Oddziału ZNP
w Chełmży
42.Leszek Pluciński – Prezes Zarządu
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w
Chełmży
43.Jerzy Wenderlich – Poseł na Sejm RP
44.Elżbieta i Grzegorz Kończalscy –
Firma TIOMAN, Toruń
45.Tomasz Lenz – Poseł na Sejm RP
4 6 . K r z y s z t o f M i c h a l s k i –
Przewodniczący Rady Gminy Obrowo
47.Andrzej Wieczyński – Wójt Gminy
Obrowo
48.Wojciech Woźniak – Zakład Instalacji
Wodno-Kanalizacyjnych i C.O.
49.Dariusz Kurzawa – Wicewojewoda
Kujawsko – Pomorski
50.Stanisław Bytniewski – Firma STB
AUTO, Browina
51.Mieszkańcy, Pracownicy i Dyrektor
DPS oraz ŚDS w Browinie ...

Jasełka w Sławkowie

Dnia 23.12 2008 dzieci z ośrodka
przedszkolnego Przedszkole Otwiera Świat II
dla dla rodziców i zaproszonych gości
wykonały Jasełka Bożonarodzeniowe.
Następnie wspólnymi siłami z rodzicami

śpiewano kolędy, opowiadano o rodzinnych tradycjach świątecznych i
ucztowano przy wigilijnynm stole słodkości.

Justyna Kozłowska

Wójt Gminy, Radni Gminni i Pracownicy UG za wszystkie
nadesłane życzenia bardzo dziękują.
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