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Żniwa i plony
W tym roku rolnicy wyjątkowo odczuli zmiany pogodowe. Najpierw

siarczyste mrozy, potem ulewy, które spowodowały lokalne podtopienia
upraw, a na koniec tropikalne upały. Wszystko to wpłynęło na wielkość
plonów, jakość oraz cenę zbóż. W województwie kujawsko-pomorskim
żniwa się opóźniły. Z meldunków żniwnych wynika, że tegoroczne zbiory
roślin są mniejsze aniżeli w roku ubiegłym. Już po pierwszych zbiorach
zauważalny był spadek plonów w szczególności jarych. Na dzień 12 sierpnia
br. w powiecie toruńskim zakończony został zbiór rzepaku, jęczmienia oraz
owsa. Rolnicy osiągnęli następujące plony: rzepak ozimy 30-40 dt/ha,
rzepak jary 20-30 dt/ha, jęczmień jary 20-30 dt/ha, jęczmień ozimy 30-40
dt/ha, owies 25-35 dt/ha. Z kolei pszenica ozima osiągnęła plon 45-60 dt/ha,
mieszanki zbożowe zebrano przy średnim plonie 35 dt/ha, natomiast
pszenżyto jare i żyto ozime dały średni plon 25-35 dt/ha. Warunki
meteorologiczne w drugiej połowie sierpnia były bardziej niesprzyjające.
Częste ulewne opady deszczu w znaczny sposób utrudniły końcowy zbiór
pozostałych plonów, dlatego gatunki zbóż zbierane w tym czasie były
narażone na dalszy negatywny wpływ warunków pogodowych, a tym samym
na pogorszenie jakości ziarna.

Na podst. inf. PZDR w Chełmży

Zaproszenie
Wójt Gminy Chełmża

Społeczny Komitet Dożynkowy
i

zapraszają Mieszkańców Gminy Chełmża
na Gminne Święto Plonów,

które odbędzie się 4 września br.
we wsi Głuchowo

Program uroczystości:
Program uroczystości:
12.00 -

13.00

15.00 Msza Św. Dziękczynna za plony
16.00 Podział chleba dożynkowego
16.45

17.00 - Festyn dożynkowy:

19.30

20.00

Miejsce uroczystości: ,

Otwarcie wystaw :

-Atrakcje dożynkowe: pokazy i przejażdżki konne, zorbing, pokazy
sprzętu strażackiego, ogródki zabaw dla dzieci, stoiska z produktami
lokalnymi i rękodziełem

-
-
- Rozstrzygnięcie konkursów gminnych :

rozrywkowy program muzyczny z udziałem
publiczności , prezentacje artystyczne
mieszkańców Gminy Chełmża, poczęstunek gości dożynkowych

- Rozstrzygnięcie dożynkowej loterii Gazety Gminy Chełmża
„KURENDA”

- Zabawa taneczna przy zespole muzycznym DYSTANS.

wystawy sala wystaw w gimnazjum
uroczystość dożynkowa - plac przy świetlicy wiejskiej.

„20 lecie samorządu Gminy Chełmża”, „Z
dziejów Głuchowa”

„Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy”, „Piękna zagroda 2010”

„Na chłopską nutę z Boryną i Jagną”

Żniwna ozdoba wsi

Żniwna ozdoba przy świetlicy w Mirakowie - I miejsce w konkursie pn.
„Panienka żniwna i chłop żniwny” zorganizowanym przez CIK Gminy Chełmża.

Fot. K.O.
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Samorządowy serwis informacyjny
Złote Gody

Pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie
nadane przez Prezydenta RP wręczył w USC Chełmża Państwu Barbarze
i Henrykowi Kalas z Nawry Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.
Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne i kwiaty. Uroczystość uczczono
symboliczna lampka szampana.

Dostojni Jubilaci Barbara i Henryk Kalas razem są już ze sobą ponad 50 lat.
Związek małżeński zawarli dokładnie 9 maja 1959 roku w USC Chełmża. Pani
Barbara pochodzi z Chełmży, a Jej małżonek Henryk z Borku ( gmina
Rzęczkowo). Po ślubie zamieszkali w Nawrze, gdzie pracowali w
tamtejszym zakładzieAiHR. Wychowali wspólnie sześcioro dzieci. Doczekali
się dziesięcioro wnuków i dwóch prawnuczek.

K.O.

Kolektory słoneczne…

Dnia 15 czerwca 2010 r. Gmina Chełmża złożyła w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą
„Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez
zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. Wniosek został
złożony na konkurs w ramach działania 2.4 „Infrastruktura przyjazna
środowisku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-13.

W ramach projektu zakłada się w latach 2011-12 zainstalowanie
579 kolektorów słonecznych z przeznaczeniem do ogrzewania ciepłej wody
użytkowej w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Chełmża.
Dodatkowo przewiduje się instalację 20 kolektorów na budynkach
użyteczności publicznej (świetlice, szkoły, budynki urzędu itp.).
Wnioskowana na ten cel dotacja wynosi 3,45 mln zł
W ramach naboru z całego województwa złożonych zostało o
dofinansowanie projektów na łączną kwotę ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przy ogłaszaniu konkursu
zarezerwowano na ten cel kwotę w wysokości 51 mln zł.
Wśród wnioskodawców podobne jak Gmina Chełmża projekty złożyły także
Gminy Łysomice, Łubianka oraz Gruta.

13 wniosków
29 mln PLN

K.Bober

Zwrot podatku akcyzowego
Wójt Gminy Chełmża informuje, że w miesiącu wrześniu 2010

r. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju

napędowego w terminie od 01.03.2010 r. do dnia 31.08.2010 r.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża biuro nr 6 oraz na
stronie internetowej www.gminachelmza.pl

Informacje o przetargach
1) W dniu 22.06.2010r. został ogłoszony przetarg na „Budowę boiska przy
Szkole Podstawowej w Kończewicach - etap II”. Termin składania ofert
zaplanowano na dzień 15.07.2010r. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD z
Małego Rudnika za cenę 969.703,59 zł brutto.
2) W dniu 21.07.2010r. został ogłoszony kolejny przetarg na „Remont elewacji
budynku dawnej Pastorówki w miejscowości Zelgno”. Termin składania ofert
zaplanowano na dzień 10.08.2010r. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, którą
złożyła firma STALBUD ze Złotorii za cenę 98.203,39 zł brutto,
3) W dniu 26.07.10 r. został ogłoszony kolejny przetarg na „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża: 1. Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Chełmża-Nowa Chełmża-Pluskowęsy - Zalesie - Zelgno -
Dźwierzno Etap I i II, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy -
Nowa Chełmża, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej-tłocznej w m. Nawra
Bogusławki -Kończewice - Etap I wraz z wykupem wierzytelności”. Termin
składania ofert zaplanowano na dzień 26.08.2010r.
4) W dniu 29.07.2010r. został ogłoszony przetarg na „

Termin składania ofert zaplanowano na dzień 10.08.2010r. W
postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług
Gastronomicznych z Kowalewa Pomorskiego za cenę 36.556,00 zł brutto, cena
jednego posiłku wynosi 3,70zł brutto.

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

Anna Feeser - Bering

Starostowie Dożynek Gminnych - Głuchowo 2010’
Tegorocznego podziału chleba podczas dożynek gminnych w
Głuchowie wspólnie z Wójtem Gminy Jackiem Czarneckim
dokonają:

Starościna
Anna Murawska -

Starosta
Józef Nikiel -

Wicestarościna
Teresa Krawczyk - Parzyszek -

Wicestarosta
Zbigniew Błażejczyk -

od 1986 r wraz z mężem Jarosławem prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 23 ha. Z wykształcenia jest
ogrodnikiem. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję mleka. Obecnie
w gospodarstwie hodowane jest 45 szt. bydła, w tym 20 krów mlecznych.
Średnia wydajność mleka od jednej krowy na rok wynosi 6800 l . Poza tym w
gospodarstwie uprawiane są buraki cukrowe, pszenica i rzepak. Na rozwój
gospodarstwa państwu Murawskim udało się pozyskać środki unijne z
Programu SAPARD i z programu rolno - środowiskowego. Gospodarstwo
posiada dobrze wyposażony park maszynowy.
Pani Anna na rzecz swojej wsi aktywnie angażuje się w działalność
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich inicjując wspólne inicjatywy i
przedsięwzięcia. W wolnych chwilach od pracy w gospodarstwie pielęgnuje
swój przydomowy ogród. Lubi także robótki ręczne i poczytać dobrą książkę.
M

wspólnie z małżonka Grażyną prowadzą prawie 20 ha
gospodarstwo rolne, które specjalizuje się w chowie trzody chlewnej i w
produkcji roślinnej. Rocznie gospodarstwo produkuje 100 sztuk tuczników. W
gospodarstwie uprawiane są zboża, rzepak i buraki cukrowe. Część zebranych
zbóż przeznaczana jest na produkcję pasz w gospodarstwie. Gospodarstwo
jest w pełni zmechanizowane.
Pan Józef pełni w sołectwie już trzecią kadencję sołtysa. Aktywnie włącza się w
działalność wsi, współpracując z miejscowymi instytucjami i organizacjami. Jest
ojcem trzech synów i dziadkiem pięciorga wnuczek.
Obecnie czeka na rozpatrzenie przezARiMR wniosku o rentę strukturalną.

16,5 ha gospodarstwo rolne pani Teresy
specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej. Wysokość produkcji wynosi 100
tuczników rocznie. W gospodarstwie uprawiane są rzepak i pszenica.
Gospodarstwo jest samowystarczalne pod względem maszyn rolniczych. Pani
Teresa poza pracą w gospodarstwie jest członkinią Rady Sołeckiej Głuchowa
oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Interesują ja robótki rękodzielnicze, bardzo lubi
wykonywać kwiaty z bibuły i dekoracje na różne okazje. Hobby pani Teresy jest
pisanie wierszy i scenariuszy dla pań z Koła na Gminne Turnieje KGW. W
większości jak każda z kobiet lubi gotować. Jest specjalistką od nalewek, które
przygotowuje najczęściej z zasłyszanych przepisów.
Wychowała dwie córki i ma pięciorga wnucząt.

Jest zwolenniczką kultywowania tradycji rodzinnych takich jak wigilia
przy wspólnym stole i z gwiazdorem, czy wspólne dzielenie się święconką
podczas świąt wielkanocnych.

19 ha gospodarstwo rolne pana Błażejczyka
specjalizuje się w hodowli krów mlecznych. Roczna produkcja to 150 litrów
mleka. Stado liczy 27 krów i 15 opasów hodowlanych. W strukturze zasiewów
dominuje kukurydza, lucerna oraz pszenica.
Gospodarstwo dysponuje własnym sprzętem rolniczym. Pan Zbigniew jest
byłym członkiem Rady Sołeckiej. Żonaty, ojciec dwójki dzieci Dawida ( 17 lat) i
Pauliny ( 14 lat).

atka trójki dzieci Pawła, Emilii i Mateusza.

K.O.
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

Gminne Biuro Spisowe ma za sobą nabór kandydatów na
rachmistrzów spisowych. W dniach od 8 do 14.06.2010 r. do Urzędu Gminy
wpłynęło 19 podań. Kandydaci na rachmistrzów przeszli test kwalifikacyjny
oraz rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku przeprowadzonego naboru
wyłoniono sześciu kandydatów na rachmistrzów spisowych. Osoby te
następnie przeszły kurs w Toruńskim Oddziale Urzędu Statystycznego, który
zakończony został egzaminem.

Od lewej: Lider Gminnego Biura Spisowego w UG Patryk Zabłocki i

W/w osoby w okresie od 9 - 23 sierpnia br. przeprowadzały w gminie obchód
przedspisowy.Spis rolny przeprowadzony zostanie w dniach od

Przypomnijmy, że każdy rolnik ma obowiązek wzięcia udziału w
spisie rolnym. Musi przyjąć rachmistrza spisowego i udzielić mu informacji
niezbędnych przy wypełnianiu ankiety spisowej, ale i może również sam się
spisać(istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia ankiety spisowej).

W gminie Chełmża z dniem 01 czerwca br. ruszył spis rolny.
Wójt Gminy Chełmża Zarządzeniem powołał Gminne Biuro Spisowe,
którego zadaniem jest prawidłowe przeprowadzenie spisu rolnego na
terenie gminy.

rachmistrzowie: Sławomir Wiśniewski (Skąpe), Anna Skrzeszewska
(Skąpe), Anna Lipiec (Grzywna), Agnieszka Pawlak (Morczyny),
Lucyna Styczyńska (Głuchowo).

1 września
br. do 31 października br.

Referat RGN

Fot. K.O.

UWAGA - bezpłatne badania dla Mieszkańców Gminy

19 wrzesień 2010 r. (niedziela) w Urzędzie Gminy Chełmża
w godz. 9.00 - 13.00

Urząd Gminy Chełmża

tel. 056 675 60 76 do 78

BEZPŁATNYCH

badania układu oddechowego - spirometria i RTG płuc

Zapisy prowadzi
p. Anna Feeser Bering (pok.16),

Decyduje kolejność zgłoszenia.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Z BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH.
Program współfinansowany przez

Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego
i Samorząd Gminy Chełmża.

Organizator: Urząd Gminy Chełmża

23 wrzesień 2010 r. (Czwartek) w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie
od godz. 16.00 do 18.30

badania na czerniaka skóry i inne nowotwory skóry

KOLONIE W BACHOTKU

Młodzież wypoczywała w malowniczo położonym Bachotku na
koloniach zorganizowanych przez Toruńskie Centrum Caritas.

W związku z niezwykle sprzyjającą pogodą wszyscy chętnie spędzali
czas na znajdującej się w pobliżu plaży oraz korzystali z kąpieli pod opieką
ratownika i wychowawców.

Uczestniczyliśmy również w zorganizowanych wycieczkach.
Podczas pobytu w Brodnicy zwiedzaliśmy ruiny Zamku Krzyżackiego. Mimo
trudnego do zniesienia upału wszyscy dzielnie weszli na wieżę widokową.
Szczególne wrażenie zrobiła na nas wystawa miniaturowych rzeźb z zapałek,
którą oglądaliśmy w Muzeum w Bramie Chełmińskiej.
Celem kolejnego wyjazdu był Golub - Dobrzyń. Obowiązkowy punkt tej
wycieczki to zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Najbardziej podobały się
jednak zajęcia praktyczne: strzelanie z łuku oraz rzut toporem i włócznią. W
drodze powrotnej odwiedziliśmy również Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
Wysłuchaliśmy tam krótkiego koncertu fortepianowego kompozycji Fryderyka
Chopina. Mieliśmy również okazję wykazać się umiejętnością śpiewania
kolonijnych piosenek.
Najbardziej niezapomniana była piesza wycieczka do Grzmięcej na ścieżkę
dydaktyczną „żerowisko bobrów” na terenie Brodnickiego Parku
Krajobrazowego. Wędrując przez las dzielnie pokonaliśmy ponad
dziesięciokilometrową trasę.

Nieodłącznymi elementami kolonii są dyskoteki, podchody, ogniska
oraz zajęcia sportowe, których nie mogło zabraknąć również na tegorocznym
turnusie. Nasze grupy dodatkowo odpowiedzialne były za przygotowanie chrztu
kolonijnego. Po pokonaniu zabawnego toru przeszkód debiutanci zostali
uroczyście pasowani przez Neptuna na kolonistów. Pracując w grupach
przygotowaliśmy również krótkie programy artystyczne, które zostały
zaprezentowane przed pożegnalnym ogniskiem. Młodsi przedstawili scenkę
„Smerfy”, a starsi pantomimę o tematyce biblijnej, skecze oraz zabawę
rytmiczną, do której zaprosili wszystkich kolonistów.

Na temat życia kolonijnego ułożyliśmy wesołe piosenki, dzięki czemu
przy ognisku mogliśmy świetnie się bawić śpiewając własne teksty, m.in.
zaczynające się od słów „fajne kolonie (…)”.

Tradycyjnie, jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowały
letni wypoczynek dla trzydziestoosobowej grupy dzieci z terenu Gminy
Chełmża.

Marlena Błaszkowska

Anna Klimas

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny-
terminy składania nowych wniosków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje,

iż od dnia 01.08.2010 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie
uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
zasiłkowy trwający od dnia 01.10.2010 r. do dnia 30.09.2011r.
Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres
zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r. będą
przyjmowane od dnia 01.09.2010r. W przypadku dziecka uczącego
się w szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie do dnia
08.09.2010 r., zaświadczenia szkolnego. Jest ono niezbędne do
wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania.
Ponadto informujemy, że :
1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z
dokumentami: do dnia 31 sierpnia 2010 r. ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31
października, w okresie od dnia 1 września 2010 r., do dnia 31
października 2010 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
październik następuje do dnia 30 listopada 2010 r.
2) w przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentami, o wypłatę
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy w terminie :
do dnia 30 września 2010 r. ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
listopad następuje do dnia 30 listopada 2010 r., od dnia 1
października 2010 r.
do dnia 30 listopada 2010 r. - ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
listopad następuje do dnia 31 grudnia 2010 r.

GOPS
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Budynek po nowemu

około

ulegnie

Budynek poszkolny w Grzywnie już niebawem zmieni
całkowicie swój układ funkcjonalno – przestrzenny wnętrza.

Do tej pory w budynku mieściły się mieszkania, biblioteka i klasa dla
uczniów zerówki. Część pomieszczeń była niewykorzystana. Po
przeprowadzonej adaptacji budynek nabierze wtórnej funkcji. Dzięki temu,
poza częścią mieszkalną stanie się obiektem użyteczności publicznej. Z
uwagi na potrzeby mieszkańców, na parterze budynku przygotowywane jest
lokum na świetlicę wiejską i punkt lekarski, a na poddaszu urządzona będzie
biblioteka z czytelnią . W tym celu z kasy samorządu gminnego na inwestycję
wydatkowane zostanie 409 tysięcy złotych. Trwające roboty
adaptacyjne w pomieszczeniach świetlicy i biblioteki mają zostać ukończone
jeszcze do 30 września br. Budynek z dobrą lokalizacją w centrum wsi i
znajdujące się tutaj placówki umożliwią łatwy do nich dostęp nie tylko
mieszkańcom Grzywny, ale i tym z okolicznych wsi.

Z uwagi na
zabytkowy charakter
b u d y n k u , j e g o
substancja zabytkowa
nie ulegnie zmianie.
Przykładem tego jest
m i ę d z y i n n y m i
wymiana istniejącej
stolarki okiennej na
nową drewnianą, która
wykonana zostanie z
z a c h o w a n i e m
istniejącego charakteru
okien tj. podziału i
kształtu zdobień. Przy
dużej, przestronnej
świetlicy wiejskiej o
powierzchni prawie 100
m kw. znajdować się
b ę d z i e z a p l e c z e
k u c h e n n e , k t ó r e
u r z ą d z i s o b i e
m i e j s c o w e K o ł o
Gospodyń Wiejskich,
pomieszczen ie na
sprzęt porządkowy i
toaleta. Przyszły punkt lekarski zajmujący powierzchnię około 96 m kw.
składać się będzie z poczekalni z rejestracją, wydzielone zostaną dwa
gabinety lekarskie i jeden zabiegowy, pomieszczenia socjalne i gospodarcze
oraz toalety. Wejście do budynku osobom starszym i niepełnosprawnym
umożliwi specjalny podjazd zewnętrzny. Całkowicie nowej aranżacji
poddasze. Pod bibliotekę i czytelnie wydzielona została powierzchnia 121 m
kw. Dojście do znajdującej się tutaj placówki umożliwi czytelnikom klatka
schodowa, a w późniejszym etapie adaptacji budynku dodatkowo wstawiona
winda.
W tym celu trwa obecnie rozbiórka ścian działowych i wykonywanie nowych.
Wymianie na nową w budynku ulegnie także stara stolarka drzwiowa. Poza
tym w całym budynku wymienione zostaną instalacja wodno – kanalizacyjna
wraz z montażem armatury, instalacje elektryczna i alarmowa oraz jeszcze
przed sezonem grzewczym 2010/2011 instalacja c.o. Oddanie do użytku
pomieszczeń punktu lekarskiego i nowych lokali mieszkalnych planowane
jest na koniec lutego przyszłego roku.

K.Orłowska

Mają nową drogę
Coraz więcej inwestycji, coraz lepsze warunki życia. Wsie w

Gminie Chełmża zmieniają się - z pomocą unijnych pieniędzy. Między
innymi przybywa kilometrów dróg asfaltowych.
Z tego powodu ostatnio radości nie kryli mieszkańcy Brąchnówka, którzy w
swojej miejscowości dokonali uroczystego otwarcia nowej drogi gminnej oraz
byli gospodarzami festynu rodzinnego.
Po wielu latach oczekiwania, dzięki wsparciu finansowemu gminy z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -
Pomorskiego w roku bieżącym zakończono i oddano do eksploatacji odcinek
liczący 1360 mb drogi gminnej przebiegającej przez miejscowość. Został on
utwardzony nawierzchnią asfaltowo - bitumiczną , a koszt tego zadania
wyniósł 511.160 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi, dokonując oficjalnego oddania drogi do
użytku, dokonał Wójt Gminy Jacek Czarnecki w asyście Przewodniczącego
RG Chełmża Janusza Iwańskiego, Sołtysa Sołectwa Andrzeja Kudlińskiego i
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Nową drogę poświęcił proboszcz parafii w Grzywnie ks. kanonik
Wiesław Roczniak. Wszyscy życzyli mieszkańcom, szczególnie tym młodym,
rozwagi i ostrożności podczas jazdy przede wszystkim aby nowa droga
bezpiecznie służyła zarówno pieszym jak i użytkownikom pojazdów.
Tego dnia przy świetlicy wiejskiej odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców
wsi.

K.Orłowska

Zabytki wypięknieją

Na wymienione prace konserwatorsko -
restauratorskie samorząd gminny otrzymał dotację w łącznej kwocie 60 000
zł, z czego 11 250 zł pochodzi z budżetu Samorządu Województwa
Kujawsko - Pomorskiego, a kwota 48 750 zł to środki unijne z Regionalnego
Programu Operacyjnego W K-P. Wkład własny Gminy wyniesie z 15 000 zł.
Przy udziale drugiej dotacji otrzymanej od Kujawsko-Pomorskiego
Konserwatora Zabytków w kwocie 20 000 zł wymieniona zostanie stolarka
okienna wraz z parapetami wewnętrznymi i drzwiowa. Łączny koszt z kolei
tego zadania wyniesie około 40 000 zł, z czego drugie 50 % kosztów pokryje
samorząd gminny.

Wspomniane prace obejmą dokładnie naprawę i odnowienie
kolorystyki elewacji zewnętrznej budynku z użyciem materiałów
stosowanych przy obiektach historycznych. Elementy detalu
architektonicznego uzupełnione zostaną w oparciu o zachowany materiał
zabytkowy. Odnowiona elewacja nabierze kolorystyki w odcieniach piaskowo
beżowych.

O środki unijne i z budżetu samorządu województwa
przeznaczone w roku bieżącym na Program Opieki nad Zabytkami
Województwa Kujawsko - Pomorskiego postanowiła ubiegać się Parafia
Rzymsko Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie, czego
efektem jest również dotacja w wysokości 100 tys. zł, dzięki której będzie
możliwy remont elewacji miejscowego kościółka parafialnego.

Pałac w Brąchnówku jak i kościół w Grzywnie wpisane są do
rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Obydwa obiekty, to zabytki o cennym znaczeniu dla historii Kujaw
i Pomorza. Cenne ze względu na swój wiek i unikatowość. Dzięki
otrzymanym dotacjom na ich konserwację i renowację nabiorą blasku na
przetrwanie przez kolejne lata.

Zabytkowy pałac w Brąchnówku w najbliższym czasie br.
przejdzie remont elewacji oraz całkowicie odtworzona zostanie stolarka
okienna i drzwiowa przy obiekcie.

K.Orłowska
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Inwestycje w szkołach

Do końca września br. potrwa przy SP w Kończewicach realizacja
inwestycji polegającej na przebudowie systemu ogrzewania centralnego i
ciepłej wody z wykorzystaniem energii geotermalnej, współfinansowanej ze
środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Istniejąca kotłownia rozbudowana została o pompę ciepła, przebudowano
instalację c. o. i wymieniono część grzejników. Ściany zewnętrzne budynku,
część dachu zostały ocieplone w celu zwiększenia wydajności
przebudowanego systemu ogrzewania szkoły. Po zakończeniu tych robót
całość budynku szkolnego pokryje nowa elewacja.
Druga prowadzona tu inwestycja, to wymiana starego pokrycia dachowego.
Dach szkoły pokrywa już nowa blachodachówka. Z kolei dziedziniec szkoły
pozostaje jeszcze w trakcie utwardzania go kostką polbrukową.

Jeszcze w tym roku lekcje w nowym budynku dydaktycznym
rozpoczną uczniowie SP w Zelgnie. Tutaj z kolei samorząd gminny realizuje
pierwszy etap rozbudowy szkoły.
Poza rozbudową szkoły o dwukondygnacyjny budynek dydaktyczny oraz
budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych trwają prace przy
zagospodarowaniu terenu przyszkolnego.

W trakcie jest budowa chodników, drogi pożarowej wraz z placem
manewrowym, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autobusów
oraz oświetlenia terenu.
Inwestycja ma otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego W K-P.

Dwie szkoły w gminie SP w Kończewicach i SP w Zelgnie
zamieniły się w duże place budowy, ponieważ na ich terenie trwają
jedne z ważniejszych inwestycji w gminie.

Prowadzone inwestycje na terenie szkoły objęły modernizację budynku i
otoczenia.

Tak wyglądać będzie docelowo rozbudowana w najbliższych latach Szkoła
Podstawowa w Zelgnie
W planach jest kontynuacja rozbudowy szkoły o kolejne bloki dydaktyczne i
blok sportowy z łącznym zagospodarowaniem dalszych terenów
przyszkolnych. Nowe obiekty powstaną już na gruntach jakie gmina w tym
celu zakupiła od p. Burchardt.

Modernizacji poddane zostały istniejące kotłownie w gimnazjach w
Głuchowie i Pluskowęsach. Podobnie jak w SP Kończewice, tak i przy tych
obiektach szkolnych zastosowanie znalazły odnawialne źródła energii.
W Głuchowie zmodernizowano dwie istniejące kotłownie: dwupaliwową (olej -
węgiel) oraz jednopaliwową (olejową) poprzez wpięcie w układ przygotowania
ciepłej wody z kolektorów słonecznych, które umieszczone zostały na dachu
budynku starej części gimnazjum oraz pompy ciepła (powietrze woda), która
umieszczona została na zewnątrz budynku.

Podobnie w gimnazjum w Pluskowęsach do istniejącej kotłowni podłączone
zostało dodatkowe źródło ciepła w postaci pompy ciepła (powietrze woda),
którą umieszczono na zewnątrz budynku.
Wspomniana inwestycja objęła również przebudowę kotłowni olejowej w
Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Zelgnie. Dodatkowe źródło
ciepła przy obiekcie stanowi podłączona pompa ciepła (powietrze woda).

Woda w obiegu oc. zostanie ogrzana dzięki energii słonecznej przetworzonej w
kolektorach słonecznych.

Tak wygląda urządzenie zwane pompą ciepła usytuowane na zewnątrz
budynku w sąsiedztwie kotłowni olejowej.
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Serdecznie dziękuję

zamieszkujących w Niemczech, a będących byłymi

mieszkańcami Gminy Chełmża za ofiarowane prezenty

ślubne w postaci zabawek, sprzętu sportowego i materiałów

szkolnych i papierniczych dla Centrum Inicjatyw Kulturalnych

Gminy Chełmża. Przekazane upominki zostały częściowo

wykorzystane już jako nagrody podczas imprezy „Świetlice

na start”, która odbyła się 18 sierpnia w Zajączkowie, jak

również wzbogacą wyposażenie świetlic biorących udział w

programie „Fabryka marzeń”.

Młodej Parze Monice i Adamowi

Justyna Błaszczyk

Dyrektor CIK Gminy Chełmża

Inwestycje gminne

Pompa ciepła zainstalowana przy SPw Zelgnie
Modernizacja kotłowni w gimnazjach i w SPOZ w Zelgnie to

inwestycja realizowana w ramach projektu „Budowa instalacji solarnych i
pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i w Gimnazjum w Pluskowęsach
oraz Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Zelgnie”, do którego
dofinansowanie gmina ubiega się ze środków unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Poza tym w budynku nowej części gimnazjum w Pluskowęsach( w
piwnicach) wymienione zostały okna.
Bieżącymi remontami podczas wakacji objęto również pozostałe szkoły w
gminie. W SP Sławkowo odnowiona jest podłoga w sali sportowej, a w SP w
Grzywnie w pomieszczeniach dwóch klas stare podłogi zastąpiły nowe z
płytek ceramicznych.

K.Orłowska

Odnowa w Zelgnie

. Główne roboty budowlane we
wnętrzu pomieszczeń w piwnicach i na parterze obiektu dobiegły końca.
Obecnie trwają prace wykończeniowe m.in. malowanie podłóg. W obejściu
budynku, sąsiadującym z miejscową szkołą, powstaje z parking z
zaprojektowanymi skwerkami zieleni.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Budynek powoli zmienia swój wygląd zewnętrzny. Wymieniona została
stolarka okienna, a mury pokryje nowa elewacja.

Realizowana inwestycja pozwoli na zagospodarowanie na potrzeby wsi
parteru budynku. Mieścić się tutaj będzie świetlica wiejska z zapleczem
kuchennym, hol, toalety.
W dalszej kolejności na zagospodarowanie czekają piętro i strych. Według
przygotowanego projektu obejmującego cały budynek, piętro przeznaczone
zostanie na pomieszczenia Biblioteki Samorządowej, a na strychu docelowo
ma powstać galeria, czyli tzw. sala wystaw.
Przygotowanie pomieszczeń bibliotecznych sfinansowane będzie przy
udziale dotacji w kwocie 40 tys., jakie Biblioteka w ostatnich dniach otrzymała
z Ministerstwa Kultury na projekt pn

Wkład samorządu gminnego do inwestycji
wyniesie 12 tys. Zł.

W dalszym ciągu kontynuowane są prace modernizacyjne
przy budynku Pastorówki i w jego obejściu

Przekrój adoptowanego obecnie budynku Pastorówki w Zelgnie.

.” Adaptacja lokalu na funkcje Biblioteki
Samorządowej w Zelgnie'.

K.Orłowska

Budowa boiska sportowego

Od
momentu, kiedy płytę porośnie trawa wykonawca tej inwestycji, przez okres
90 dni prowadzić będzie pielęgnację nawierzchni poprzez jej koszenie,
nawadnianie, nawożenie mineralne, zwalczanie chwastów i uzupełnianie
ubytków poprzez dosiew nasion.
Wykonawcą płyty boiska jest Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura
Zieleni” s.c. z Chełma.

Z kolei II etap inwestycji kontynuować będzie Firma REMBUD z
Małego Rudnika, której zadaniem jest budowa infrastruktury otoczenia
boiska, w skład której wejdą m.in.: budowa drogi dojazdowej, budowa
przyłącza wodociągowego, budowa ogrodzenia boiska, budowa oświetlenia
boiska, zakup i montaż trybun stalowych wraz z siedziskami stadionowymi i
wiat stadionowych dla zawodników. Część robót planuje się wykonać do
6 października br. natomiast całkowity odbiór robót nastąpi w maju 2011 roku.
Koszt inwestycji wyniesie prawie 970 tys. zł.

Na gotowo przygotowana została płyta pełnowymiarowego
boiska sportowego w Kończewicach wraz z automatycznym systemem
nawodnienia ( wym. 109 x 72 m), która już niebawem się zazieleni.

K.Orłowska

Boisko zlokalizowane jest w sąsiedztwie obiektów sportowych miejscowej
szkoły.
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Miejsca rekreacji i wypoczynku

W ramach gminnego programu Mikroodnowa Wsi przybywa w
gminie infrastruktury niezbędnej do wypoczynku i rekreacji.
Nowe obiekty w postaci wiat powstały w miejscowościach Dźwierzno ( przy
boisku sportowym) i w Grzegorzu ( przy świetlicy wiejskiej).

Uporządkowany został również teren pod plac rekreacji w
Pluskowęsach oraz odnowiono wiatę z budynkiem socjalnym przy placu
zabaw w Kończewicach.

Mieszkańcy Skąpego mogą korzystać z placu rekreacji, który
wyposażony został w zestaw sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu. To
pierwszy taki i na razie jedyny sprzęt w gminie, który cieszy się sporym
zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Budowę tego miejsca rekreacji i wypoczynku sfinansował w kwocie 13.333
zł samorząd województwa, a całkowity jego koszt wyniósł 21.203 zł, z
czego resztę dołożył samorząd gminny.

W ten sposób Urząd Marszałkowski już po raz piąty pomógł
samorządom lokalnym w tworzeniu bezpiecznych i nowoczesnych miejsc
wypoczynku, a nasza gmina po raz kolejny skorzystała z tej formy
dofinansowania.

Miejsce rekreacji i wypoczynku w Pluskowęsach

Skąpe: zewnętrzna siłownia

K.Orłowska

Remonty dróg

W ramach w/w zadania zmodernizowane zostanie 18 odcinków dróg na
terenie Gminy Chełmża:

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

Roboty wykonywane są przez Zakład Drogowo Budowlany s.c. z siedzibą w
Rogowie 23 gm. Lubicz za kwotę 5.149.693,20 zł brutto. Zadanie zostało
podzielone na etapy realizacji. Przewidywany termin całkowitego zakończenia
prac to sierpień 2012 r.

Łukasz Kowalski
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W lipcu, w ramach wakacyjnego wyjazdu
przedszkolacy z Ośrodków przedszkolnych z Zelgna i
Głuchowa, działających w ramach projektu
„Przedszkole otwiera świat III” realizowanego przez
Fundację Ziemia Gotyku i chełmżyńską gminę, miały
okazję odwiedzić toruńskie kino „Cinema City”.
Film animowany, na który wybraliśmy się nosił tytuł
„Disco robaczki”, jest jedną z najnowszych światowych
ekranizacji przeznaczonych dla naszych maluchów.
Jak sama nazwa mówi, rzeczywiście było radośnie i
tanecznie, dzieci były podekscytowane i zadowolone po wizycie w kinie,
które jest kolejną z instytucji życia kulturalnego , które udało nam się
wspólnie poznać. Mamy nadzieję na kolejne wyjazdy, relacja z nich
wkrótce…

Karolina Patalon

Park z utwardzoną aleją

W parku w Grzegorzu istniejąca tam aleja wyłożona została kostką granitową i
betonową.

Roboty zostały wykonane przez firmę ,,KAMYK NAGARA'' z siedzibą w
Wybczu, ul. Orna 2, 87-140 Chełmża, za kwotę 50.000,00 zł brutto.
Zadanie zakończono 13 sierpnia 2010 r.

Kowalski Łukasz

Inwestycja drogowa w Nowej Chełmży

Rozpoczęto realizację zadania pn. ,,Modernizacja (remont) drogi
gminnej nr 100567 C w miejscowości Nowa Chełmża'' o długości 718 mb
zlokalizowanej na działce o nr 28 w miejscowości Nowa Chełmża
polegającego na utwardzeniu nawierzchni emulsją i grysami.
Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Budowlanych ,,DROBUD” Sp. J. z Chełmży za kwotę 176.666,80 zł brutto.
Przewidywany termin zakończenia prac sierpień 2010 r.
Zadanie podlega dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w wysokości 60.000,00 zł.

Łukasz Kowalski

Nowe oświetlenie w Nawrze
Zakończono budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej

nr 100584 C zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków nr 90/1, 92/1, 61 w miejscowości Nawra polegającego na
ustawieniu 5 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami. .
Oświetlenie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Projektowo-
Wykonawcze Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych „REO” S.J. z siedzibą w
Toruniu, ul. Wschodnia 29, 87-100 Toruń za kwotę 33.815,55 zł brutto.
Zadanie zakończono 16 sierpnia 2010 r.

Kowalski Łukasz

Nawra w Stegnie

Mieszkańcy Nawry w dniu 10 lipca br. czestniczyli w jedniodniowej

wycieczce nad morze do Stegny. Pogoda dopisała i dużo osób wróciło ze

wspaniałą opalenizną.Wycieczkę zorganizowana została z inicjatywy

Koła Gospodyń Wiejskich.

Myślimy już o następnym wyjeździe....

u

Przewodnicząca KGW

Ofiaruj ziemię na budowę
Kopca „Ziemia Polaków”

Osoby, pragnące wesprzeć patriotyczną inicjatywę budowy
Miejsca Pamięci Narodowej w Kończewicach poprzez przekazanie ziemi
pochodzącej z któregoś z historycznych miejsc walki, męczeństwa, chwały
naszych rodaków, żołnierzy wszelkich barw i formacji wojskowych pragniemy
poinformować, że kolejne oficjalne przekazanie woreczków z ziemią będzie
miało miejsce podczas tegorocznych gminnych obchodów Święta
Niepodległości w Kończewicach.

Po poświadczenie i woreczek na ziemię można zgłaszać się do UG
w Chełmży, pok. nr 16.

K.O.

Sprawy obywatelskie

Uwaga - kolarze na drodze !
W dniu 11.09.br na terenie naszej Gminy odbywać się będzie Finał

Pucharu Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Juniorek i Kobiet Elita w
kolarstwie szosowym w konkurencji jazda indywidualna na czas.
Uwaga : wyścigi odbywać się będą przy ruchu całkowicie zamkniętym na czas
zawodów, dlatego wystąpią utrudnienia na drogach gminnych włączonych w
trasę wyścigu. Start wszystkich kategorii - godz. 15.00. Zakończenie
zawodów przewidziane jest na godz. 18.00.
Trasa zawodów jest następująca: Start i Meta - Mała Grzywna (

), następnie

, nawrót przed i tą samą trasą powrót
do Małej Grzywny. Przewidywana liczba uczestników 100 - 150. Biuro
wyścigu: Bar „BORYNA” w Grzywnie.

Organizator Finału - Zarząd TKK „Pacyfik” w Toruniu przeprasza za
wynikłe utrudnienia w ruchu drogowym na w/w odcinkach drogowych.

droga
powiatowa nr 2025C w okolicy przejazdu kolejowego droga
powiatowa nr 2025C do Mirakowa i droga gminną nr 101544 C do
Sławkowa drogą wojewódzką nr 449

K.O.
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Tropem konkursowej fotografii
Szczególna wizyta w Witkowie

Do Państwa Więcławskich przyjechali szczególni goście.
Przybyła reprezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej 63 Pułku
Piechoty, którzy są członkami Stowarzyszenia Miłośników Artyleriii
Militariów. Celem tej niecodziennej wizyty w Witkowie, było

Repliki Oficerskiej Odznaki Pułkowej.

Wspomnianą odznakę wręczył pani Agnieszce osobiście
Wiceprezes Stowarzyszenia chorąży Piotr Klepacki. Obecni byli również
członkowie rodziny oraz Prezes Stowarzyszenia dr mjr Mirosław
Giętkowski. W obecności rodziny i gości wytworzyła się szczególnie
doniosła i partiotyczna chwila, były kwiaty i podziękowania. By podnieść
rangę wydarzenia trzykrotnie wypalono z granatnika wz 36 kal.46mm.

Dodam także, że żołnierskie odznaki pułkowe otrzymały
bratanice kapitana Jana Tełowskiego panie Stefania Więcławska i Elżbieta
Cieślicka.
Po części oficjalnej wizyty, przy filiżance kawy i pysznym cieście oddano
się wspomnieniom o osobie Kapitana, które w sposób wzruszający z lat
dzieciństwa i młodości przytaczała 91- letnia Agnieszka.

wręczenie siostrze kapitana Jana Józefa Tełowskiego mieszkającej
tam PaniAgnieszce Tełowskiej,

siostra
Jola Pawełczyk

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

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża ogłasza zbiórkę

starych sprzętów rolniczych, gospodarstwa domowego, narzędzi

starych rzemieślników, instrumentów, urządzeń, maszyn, które są

gdzieś niepotrzebne, zakurzone- na strychu, podwórku lub w garażu.

Zgromadzone w ten sposób sprzęty wzbogacą przyszłą Izbę

Muzealną, która zlokalizowana zostanie w Pastorówce w Zelgnie.

Każdy przekazany eksponat ma szansę być ocalony dla przyszłych

pokoleń, wzbogacając lokalne dziedzictwo kulturowe Gminy

Chełmża. Osoby przekazujące tego rodzaju sprzęty wpiszą się w

tworzenie tego wyjątkowego miejsca.
Zainteresowanych tworzeniem Izby Muzealnej, prosimy są o kontakt z
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża pod numerem telefonu:
56 637 71 29.

WIE CI Z BIBLIOTEKI W ZELGNIEŚ
W czasie wakacji bilioteka była otwarta i zapraszała chętnych na

zajęcia plastyczne. W ramach spotkań wykonaliśmy plakaty promujące
bibliotekę, Zelgno i gminę Chełmża. Bawiliśmy się w rękodzieło - uczyliśmy
się robić miedzy innymi kule z rattanu. Odbyły się także warsztaty kulinarne.
Posiadając sprzęt cyrkowy z CIK-u, zorganizowaliśmy warsztaty. Pierwsze
występy cyrkowe przygotowały Agata Wiśniewska i Natalia Wiercioch.
Program z układami cyrkowymi przygotowany przez dziewczynki obejrzały
dzieci, które odwiedziły bibliotekę, dzieci z Przedszkola Ziemi Gotyku z panią
Karoliną oraz panie z Malwy.

J.Pawełczyk

Czytelnicy miesiąca
Czytelnikami miesiąca w poszczególnych bibliotekach zostali:
- Głuchowo -
- Grzywna -
- Skąpe -
- Zelgno -
w miesiącu najaktywniejszymi czytelnikami byli:

czerwca

lipcu

Wiktoria Gdaniec

Marta B a ejczykł ż

Laura Jargi oł

Daria Grędzicka

Jolanta Balicka

- Głuchowo -
- Grzywna -
- Skąpe -
- Zelgno -

Daria Grędzicka
Karolina Salamon
Jolanta Balicka

WYCIECZKA DO PRAGI
W dniach 18-22 czerwca

uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Pragi, Skalnego Miasta oraz Ziemi
Kłodzkiej. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od „Panoramy Racławickiej” we
Wrocławiu. Obraz ( 15m x 120m ) zrobił na nas ogromne wrażenie. Panorama
Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego
rodzaju. Po zaczerpnięciu krótkiej lekcji historii i obejrzeniu malowidła,
zjedliśmy obiad na Starym Rynku we Wrocławiu. Podczas posiłku
podziwialiśmy piękny, stary Wrocław.
Następnego dnia wyruszyliśmy w podróż do Skalnego Miasta w Czechach.
Przeżyliśmy tam niesamowite chwile przeciskając się między wąskimi
szczelinami. Pokonując ciekawe ścieżki poznawaliśmy różne historie
związane z poszczególnymi skałami. Po czterogodzinnej wędrówce
dotarliśmy tratwą do turkusowego jeziorka. Tego samego dnia udaliśmy się do
„Kaplicy Czaszek”, gdzie znajduje się około 30 000 czaszek. Pieszo
przeszliśmy do Parku Zdrojowego w Kudowie. Tam odprężyliśmy się popijając
wodę z solanek. Wieczorem po kolacji urządziliśmy sobie ognisko.

Niedzielę spędziliśmy w Pradze. Chyba każdy z uczestników wycieczki może
powiedzieć, że to piękne miasto i warto do niego wrócić.
Kolejny dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie Parku Narodowego Gór
Stołowych, a w nim Błędne Skały oraz najwyższy szczyt Gór Stołowych
Szczeliniec. „Błądzenie” po Błędnych Skałach okazało się prawdziwą atrakcją
dnia. Oprócz tego nasz przewodnik pokazał nam jeszcze miejsce sakralne w
Wambierzycach i muzeum szopek ruchomych. Uwieńczeniem tego trudnego i
wyczerpującego dnia był spacer po parku w Dusznikach Zdroju oraz zabawy
przy fontannach i porcja lodów.
Ostatni dzień spędziliśmy w Parku Wodnym we Wrocławiu. W dobrych
humorach, trochę zmęczeni ale pełni wrażeń wróciliśmy do domów.

Wycieczka gimnazjalistów z Głuchowa była pełna atrakcji i mogła się odbyć
tylko dzięki naszym sponsorom. Gorące podziękowania składamy: Wójtowi
Gminy Chełmża panu Jackowi Czarneckiemu, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej , p. B. M. Irla, p. V. M. Siudowskim,
p. M. Z. Kalinowskim.

uczniowie Gimnazjum w Głuchowie

M. Bulińska



str. 10

Edukacja i kultura
Studenci archeologii w Gminie Chełmża

W

Pod opieką dr Jacka Gackowskiego studenci studiów licencjackich oraz
magisterskich prowadzili ćwiczenia odkrywczo naukowe na terenie Grodna

Działania dotyczyły zbadania przeprawy mostowej, która łączyła wyspę z
brzegiem jeziora. Odkryto m.in. konstrukcję mostu, pale i belki.

W trakcie prac znaleziono pozostałości życia codziennego takie jak: naczynia,
siekierki i żelazne noże .
W okolicach pali mostu odnaleziono również 9 ludzkich szkieletów: dzieci,
młodych kobiet do 20 roku życia oraz mężczyzn.

Prowadzone prace dotyczyły lat 778-664 p.n.e., przełom epoki
brązu i żelaza.

dniach 5.07 - 31.07 br. już po raz kolejny grupa 18 studentów
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
odwiedziła Gminę Chełmża.

Studenci podczas prowadzonych prac.

Znalezione naczynie amfora, przełom epoki brązu i żelaza.

B. Kozłowska

Fot. G. Stramek

Równamy szanse!!!
S t o w a r z y s z e n i e

dzięki zaktywizowaniu
absolwentów Gimnazjum w
Pluskowęsach przystąpiło do
Ogólnopolskiego Konkursu
Grantowego zorganizowanego w
ramach programu „Równać
szanse”

Horyzont

Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Młodzież wymyśliła cykl
działań wokół tematu „Czy tylko szata zdobi człowieka?”. Konkurs składał
się z dwóch etapów: diagnozy i wniosku na realizację projektu. Do
konkursu przystąpiło ponad 200 organizacji. Do drugiego etapu
zakwalifikowały się 52 organizacje. Ostatecznie nasz wniosek zajął 4
miejsce i znaleźliśmy się w grupie 21 organizacji pozarządowych, które
otrzymały finansowe wsparcie w wysokości ponad 48 tysięcy złotych!!

Projekt będzie realizowany z grupą 30 młodych ludzi w wieku 13-
17 lat, mieszkańców naszej gminy, uczniów i absolwentów Gimnazjum w
Pluskowęsach przez półtora roku W tym czasie dowiemy się, jak dbać o
wygląd, na co zwracać uwagę dobierając stroje, makijaż, fryzurę, jaka jest
rola wyglądu, czy zawsze jest on ważny, jak nie ulegać niepotrzebnym
trendom, co robić, gdy nie stać nas na modny ciuch no i jak odnaleźć
własny styl, bo przecież modnie jest być niemodnym;).Awszystko to dzięki
spotkaniom z ciekawymi ludźmi, zajęciom warsztatowym, pracy w
grupach, przeprowadzonym wywiadom, zabawie w teatr, fotografów,
grafików komputerowych, makijażystów, stylistów, fryzjerów,
wizażystów...

To wszystko zorganizuje nasza młodzież, bo nadrzędnym celem
realizowanego projektu jest zwiększenie przekonania młodych ludzi o ich
własnych możliwościach poprzez organizowanie i inicjowanie działań
związanych z realizacją projektu. Młodzi nauczą sie też oceniać lokalne
środowisko oraz analizować swoje mocne i słabe strony. Dzięki temu
śmiało wejdą w dorosłe życie i będą odważnie starali się zmieniać swoją
małą ojczyznę na lepsze.

W realizowaniu projektu młodych będą wspierać dorośli: prezes
stowarzyszenia Danuta Zdrojewska, członkowie stowarzyszenia: Hanna
Antkowiak, Beata Niedziałkowska i Elżbieta Piotrewicz. Koordynatorem
projektu jest Iwona Pietrowska.

Mamy nadzieję, że w listopadzie 2011 wspólnie będziemy świętować
podsumowanie tego dość szalonego, ale ciekawego przedsięwzięcia.

Iwona Pietrowska

A tak napisała o spotkaniu integracyjnym uczestników projektu jedna z
jego realizatorek, Sandra Szczepańska z Bocienia:

12 czerwca odbyło sie spotkanie integracyjne uczestników
projektu ,,Czy tylko szata zdobi człowieka?", którego koordynatorkami są
panie Iwona Pietrowska i Danuta Zdrojewska.

O godzinie 17.00 zebraliśmy się nad jeziorem w Zalesiu. Rozpaliliśmy
ognisko i zaczęło sie pieczenie kiełbasek. Następnie wpisaliśmy sie na listy
zajęć, które nas zainspirowały i w których chcielibyśmy wziąć udział. Każdy
powiedział kilka słów o sobie, abyśmy mogli się lepiej poznać. Później były
pieśni i zabawy przy ognisku, przy których bardzo miło upłynął nam czas.
Jedna z uczestniczek zaproponowała noc na sianie, która odbędzie się w
lipcu w Witkowie.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 20.00. Wszyscy byliśmy
zadowoleni i z niecierpliwością czekamy na następne.

Złote myśli i … czyny
Byśmy z tych gruzów namiętności,

co w sercu zawsze mocno tkwi
Umięli zawsze być dobrocią,
Do końca naszych życia dni.

Byśmy się zawsze wspierać mogli
Gdy kogoś dotknął ciężki los,
Modlitwą swoją Panie godni

Szli mimo ciężkich życia trosk.

Pochylmy się nad losem Tych
Co życie w kość im dało,

Pomóżmy im, pomóżmy sobie,
Aby nas nigdy zło nie spotkało.

Dziękuję Mieszkańcom Sołectwa Nawra
Za ofiarowana pomoc dla powodzian,

Za okazane serce i życzliwość,
A radzie Sołeckiej za wspólnie

Przeprowadzoną zbiórkę.

Alicja Glaszka
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Świętojański Turniej Piłkarski

W dniu 26.06. 2010r na boisku ORLIK w Grzywnie odbył się Świętojański
Turniej Piątek Piłkarskich zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia
„Edukacja i Przyszłość” przez organizacje funkcjonujące na terenie Browiny i
Brachnówka KGW, Sołtysów i Rady Sołeckie. Turniej odbył się w ramach
konkursu Wójta Gminy Chełmża p.Jacka Czarneckiego na organizację i
przeprowadzenie zadań na rzecz mieszkańców Gminy Chełmża w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod hasłem popularyzacji piłki
nożnej. Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn męskich, w sumie prawie 120
zawodników. Tym razem nie było drużyn pań , być może ze względu na
rozgrywki toczone na Orliku nie miały odwagi uczestniczyć . Turniej odbywał
się systemem par dobranych w wyniku losowania . Po przegranym meczu
drużyna miała szansę rozegrać mecz z inną drużyną przegraną i mimo
wcześniejszej porażki awansować dalej . W Turnieju startowały następujące
drużyny : Sharp- kapt. Paweł Lipiński, Browina - Mateusz Dawiec , Specjal -
Michał Szelągowski , Grzywna- Max - Krzysztof Grabowski , Grzywna- Damian
Sitkowski , Kuczwały - Tomasz Słumski , Zelgno- Piotr Sołtys , Borówno- Piotr
Mucha , Turzno-Dariusz Pudło; O3M Chełmża - Krystian Małek, Głogowo -
Tomasz Kozłowski ; Srebrniki - Waldemar Łęgowski . Z inicjatywy Sołtysa
Grzywny p.Mirosłwa Trzpila prowadzono konkurs na najlepszego strzelca
turnieju , którym został Mateusz Dawiec z Browiny zdobywca 12 bramek w
Turnieju . Zaś z inicjatywy radnego Grzywny p.Bogdana Kondeja wybrano
najlepszego bramkarza Turnieju , którym został Marcin Jabłoński z Browiny .
Zespoły walczyły o Puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady Gminy
Chełmża . Każdy mecz trwał 15 minut , rozegrano 16 spotkań . Do półfinału
zakwalifikowały się drużyny Głogowa i Srebrnik oraz Browiny i Grzywny Max ,
co ciekawe drużyny te spotkały się ze sobą i górą była Grzywna 1: 0, po serii
gier dodatkowych z przegranymi Browina dotarła do półfinału. Wyniki
półfinałów Srebrniki pokonały Głogowo po bardzo zaciętej walce 1:0, a w
drugim meczu Browina rozgromiła Grzywnę 4:1. W meczu o 3 miejsce
Głogowo pokonało wysoko Grzywnę 4:1. W wielkim finale po zaciętej i
wyrównanej walce padł remis 0:0 w regulaminowym czasie i po dogrywce . W
zarządzonych rzutach karnych był także remis 4:4, dopiero kolejne dwie serie
wyłoniły zwycięzcę - drużynę z Browiny, która wygrała serię rzutów karnych 8:7
i zdobyła złote medale, puchar Przewodniczącego , imitację piłki nożnej z
Mundialu firmy Adidas Gratulujemy !; drużyny z podium otrzymały także
puchary, medale oraz piłki nożne. Nagrody wręczyli Wójt Gminy Chełmża,
Przewodniczący Rady Gminy , radni oraz sołtys Grzywny. Uczestnicy Turnieju
zostali poczęstowani artykułami spożywczymi i napojami. Sędzią Turnieju był
Pan Zenon Sadowski animator Orlika w Grzywnie.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i
udanego przebiegu imprezy, a szczególnie Panu Radnemu Kondejowi i Panu
Sołtysowi Trzpilowi z Grzywny.

Janusz Iwański

LATO NA SPORTOWO
W weekend na przełomie lipca i sierpnia rozegrano dwie imprezy

zaliczane do mistrzostw Gminy Chełmża. Sportową areną zostały
piaszczyste boiska w Zalesiu. Miejscowość ta to prawdziwa letnia stolica w
Gminie Chełmża między innymi dzięki licznym sportowym imprezą
propagujących to miejsce.

Piłka nożna ciągle cieszy się dużą popularnością w naszym regionie. Tym
razem miłośnicy tej dyscypliny rywalizowali na plaży. Mistrzami „Beach
soccera” zostali zawodnicy z Grzywny. Nie jest to żadną niespodzianką, gdyż
w 3 letniej historii tych rozgrywek zawsze dominowali tegoroczni zwycięzcy.
W futbol na plaży najlepiej grają: Krzysztof Grabowski oraz bracia Patryk i
Dariusz Rentflejsz. Pan Darek dodatkowo otrzymał nagrodę indywidualną
dla najlepszego strzelca turnieju. Pozostałe miejsca w Mistrzostwach Gminy
Chełmża w Futbolu na Plaży zajęli: 2 miejsce- drugi zespół Grzywny, trzecie-
Kończewice, czwarte- Głuchowo.

10 drużyn męskich i 3 kobiece rywalizowały o tytuł najlepszej siatkarskiej
pary na plaży.
W kategorii mężczyzn zwyciężyli bracia Grubeccy Paweł i Mateusz z Nowej
Chełmży, drugie miejsce zajęła para z Zelgna Łukasz Lewandowski i Daniel
Ramowski, a trzecie to reprezentanci Głuchowa Marek i Bartek Kamińscy.
Kategoria kobiet, która była także eliminacją do Mistrzostw Województwa
LZS w tej dyscyplinie sportu, triumfowały dziewczyny z Mirakowa Agnieszka
Zegarska i Katarzyna Mieszczańska, drugie miejsce zajęły Natalia
Baczewska i Agnieszka Dendesz z Dźwierzna, a trzecie Zofia i Agata
Bulińskie z Browiny.
Atrakcyjność tej siatkarskiej imprezy została zauważona przez lokalne
media. Krótką transmisję z zawodów przeprowadziła telewizja Toruń.

Na łamach „Kurendy” chciałem gorąco podziękować za włączenie
się w organizację i sponsoring dzierżawcy ośrodka w Zalesiu panu Leszkowi
Lewandowskiemu, który w swoim „Barze Zalesie” ugościł uczestników i
poczęstował kiełbaską z grilla.

FUTBOLNAPLAŻY

SIATKÓWKAPLAŻOWA

Gminny Organizator Sportu

Marcin Sadowski

NOWY SALON MEBLOWY
JUŻ OTWARTY

M. STUDIO

KUPON RABATOWY

na cały asortyment

UL. PADEREWSKIEGO 15
87-140 CHEŁMŻA

Jesteśmy Sklepem patronackim SZYNAKA MEBLE,
który jest dobrze znany w branży z dbałości o trwałość i
funkcjonalność mebli a nasi klienci znani są wśród
znajomych z racjonalnego wydawania pieniędzy

DOŁĄCZ DO NICH
Proponujemy systemy meblowe, materace z grupy
rehabilitacyjnej i komfortowe zestawy wypoczynkowe.
PRZYJDŹ,

ZOBACZ,
ZAPRASZAMY

tel 607 25 93 11
e-mail mstudio.meble@wp.pl

M. STUDIO
-5%

Możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów.
Odmień swoje mieszkanie podczas zakupów
Korzystaj ze zniżek. Wystarczy,że wytniesz
kupon i pójdziesz do sklepu …...........

Udekorujmy nasze wsie
Centrum Inicjatyw Kulturalnych

Gminy Chełmża tradycyjnie w okresie
pożniwnym zaprasza mieszkańców wsi w
gminie do udziału w konkursie na „Dekoracje
wiejskie - Baby ze słomy”. Najciekawsza
dekoracja zostanie nagrodzona, a jej
fotografia umieszczona w Kurendzie.
Organizatorzy czekają na ciekawe pomysły
mieszkańców. Zgłoszenia dekoracji należy
kierować do organizatora konkursu pod nr
tel. 56 6377129, dołączając fotografię na e-maila: cik@gminachelmza.pl.

K.O.
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KURENDA

(skład)

Estetyka wsi

Laureaci konkursu “Piękna Zagroda” 2010

Na fot. Laureaci tegorocznego konkursu p Urszula i Jerzy Jurkiewicz z
Grzywny

Z końcem lipca Gminna Komisja Konkursowa dokonała podsumowania

już dziewiątej edycji gminno-powiatowego konkursu „Piękna Zagroda”. Na

tegoroczną edycją wpłynęło mniej zgłoszeń w porównaniu do lat ubiegłych, ale

wszystkie zgłoszone działki siedliskowe są przykładem wielkiej staranności i

zamiłowania gospodarzy do ich pielęgnacji. Świadczą o tym nasadzenia kwiatów,

krzewów, drzew, ciekawe elementy ogrodowe i dekoracyjne.

Mimo, że zgłoszeń było tyko pięć, to Komisja zgodnie z regulaminem konkursowym

K-PODR w Minikowie Oddz. w Przysieku postanowiła nagrodzić trzy działki. Na

laureata tegorocznej edycji wyłoniono działkę siedliskową państwa

. Drugie miejsce przyznano działce siedliskowej pana

, a trzecie miejsce działce

. Pozostałym dwóm uczestnikom konkursu pani Helenie Żabickiej z

Zelgna i panu Janowi Katlewskiemu również należą się słowa uznania i

podziękowania za udział w konkursie.

Przejeżdżając przez miejscowości w gminie, nie da się nie zauważyć, że z

roku na rok przybywa nie tylko zagospodarowanych w kwiaty terenów komunalnych,

ale i ciekawie zagospodarowanych ogrodów przydomowych, które w większości

oprócz funkcji dekoracyjnej dla obejścia zagrody lub działki siedliskowej, pełnią

również funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne dla rodzin.

Tradycyjnie wręczenie nagród laureatom wyłonionym w odbędzie się

podczas gminnego Święta Plonów w Głuchowie w dniu 4 września br. Poza tym

wszyscy trzej laureaci gminnego etapu konkursu przechodzą do etapu powiatowego,

w którym oceny dokona Powiatowy Zespół Doradców Rolnych.

K.Orłowska

Urszuli i Jerzego
Jurkiewicz z Grzywny Marka
Huzarskiego z Bocienia pana Zdzisława Stojałowskiego
z Liznowa

Działka p. M.Huzarskiego z Bocienia - II miejsce w konkursie

Działkap.Z.StojałowskiegozLiznowa- IIImiejscewkonkursie

Bielczyny - III miejsce w konkursie

Panienka żniwna i chłop żniwny - dekoracje wsi

Zajączkowo - III miejsce w konkursie
W/w konkurs na dekoracje wiejskie ogłoszony został przez CIK Gminy Chełmża dla uczestników zajęć prowadzonych w ramach programu „Fabryka

Marzeń” realizowanego podczas wakacji przy świetlicach wiejskich.
Natomiast wzorem lat ubiegłych mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w kolejnym, podobnym konkursie, ale tym razem na baby ze słomy, którego

organizatorem jest również CIK. ( patrz str.11).
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