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ŚWIĘTO PLONÓW - LIZNOWO 2011’
W wyścigu z pogodą

Żniwa 2011’

Wójt Gminy Chełmża i Społeczny Komitet Dożynkowy
serdecznie zapraszają
do udziału w uroczystościach dożynkowych
Święto Plonów – Gmina Chełmża 2011’,
które odbędą się w dniu 4 września 2011 r w miejscowości Liznowo
(teren rekreacyjno – sportowy przy świetlicy wiejskiej)
W programie dożynek:
14:45 – Przemarsz korowodu dożynkowego
15:00 – Uroczysta Msza Święta
16:15 – Biesiada dożynkowa
Podział chleba dożynkowego, podsumowanie konkursów gminnych „ Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy”, „Piękna Zagroda 2011”, Konkursu Nalewek Domowych, występy wokalne i
taneczne, pokaz iluzji, program artystyczny „Zabawa z Piosenką”, poczęstunek dożynkowy
19.00 - Zabawa przy muzyce zespołu „Klimek Band”
Atrakcje towarzyszące: przejażdżki konne, pokaz gołębi, ogródki zabaw dla dzieci,
stoiska promocyjne.
UWAGA MIESZKAŃCY ! Istnieje możliwość dojazdu na miejsce uroczystości dożynkowych.
Patrz str. 4

Tegoroczne żniwa były opóźnione,
głównie ze względu na niezbyt wysokie temperatury i znaczne opady, wskutek czego nie było
możliwości wjazdu na pola w optymalnym terminie. Wg danych stacji meteo w Kończewicach - w lipcu zanotowano 24 dni z opadami a
spadło 147,6 mm deszczu co przekracza normę
(76,9 mm) o prawie 100 %. Taki przebieg pogody
sprzyjał rozwojowi chorób grzybowych co spowodowało obniżenie jakości plonów. Zbiór zbóż
niejednokrotnie był utrudniony wskutek wylegnięcia łanu spowodowanego gwałtownymi opadami przy porywistym wietrze. Oprócz pogody
o tempie zbioru plonów decyduje wyposażenie w
sprzęt. Potencjał jest tu znaczny bowiem wystarczyło kilka pogodnych dni na początku sierpnia,
aby areał zebranych pól wzrósł trzykrotnie.
Wg prognoz Ministerstwa Rolnictwa tegoroczne
zbiory zboża będą w Polsce na podobnym poziomie, co przed rokiem. Ich jakość będzie jednak
gorsza Podobnie jak przed rokiem podaż ziarna
konsumpcyjnego w skali kraju będzie uszczuplona. To oznacza dużą podaż zbóż paszowych
również w bieżącym sezonie.
Realizacja dostaw z tegorocznych zbiorów oraz
import zbóż przyczyniły się do spadku krajowych cen skupu. Największy spadek notowano
w przypadku cen pszenicy i żyta. W ciągu lipca ceny pszenicy konsumpcyjnej obniżyły się o
18 proc., a żyta konsumpcyjnego o 13 proc. W
porównaniu do końca lipca 2010 r. ww. rodzaje
zbóż były droższe odpowiednio o 44 proc. i o 84
proc.

Inicjatywy wspierane przez UE

„Pawełek i Ola idą do przedszkola”
W związku z realizacją nowego projektu pn. „Pawełek i
Ola idą do przedszkola” w miesiącu wrześniu br. rusza kolejna edycja przedszkoli. Fundacja Ziemia Gotyku ogłasza nabór dzieci 3 i 4 letnich do
przedszkoli z oddziałami w następujących miejscowościach: Sławkowo, Grzywna, Kończewice, Nawra, Głuchowo, Skąpe, Zelgno.
Osoby zainteresowane, które dotychczas nie zapisały dziecka do przedszkola, proszone są o kontakt z koordynatorem gminnym projektu Panią Beatą Kozłowską pod nr tel. 605 898 375 w terminie 23 – 31 sierpień br.
Podobnie jak w poprzednich realizowanych projektach udział dzieci jest bezpłatny. Zajęcia prowadzone będą 5 razy w tygodniu, po 4 godziny dziennie. Dodatkowo z dziećmi współpracować
będzie logopeda, pedagog, prowadzone będą również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz z
języka angielskiego. Uwaga rodzice - liczba miejsc ograniczona.
B. Kozłowska

Dzisiaj Vistula - pierwszy polski kombajn produkowany w latach 1959-1971 konkuruje z nowoczesnymi kombajnami zbożowymi John Deere.
K.Bober
Fot. Ł.Kowalski
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Chronimy środowisko

Drogi gminne

Porządek ze ściekami

Asfalt z Grzegorza do Dubielna
Samorząd Gminy Chełmża podpisał
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna umowę na realizację zadania drogowego pod nazwą „ Poprawa
komunikacji drogowej – skomunikowanie Gminy Chełmża z Gminą Papowo Biskupie poprzez
budowę drogi gminnej nr 100506 Grzegorz –
Dubielno”. Budowa drogi zostanie dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
„Schetynówka” to inwestycja drogowa, która
kosztować będzie 506.827 tys. zł. Długość zmodernizowanego odcinka drogowego wyniesie
852 mb.

KO

Szkoły gminne

Remonty i naprawy
W celu przygotowania szkół gminnych do nowego roku szkolnego, przeprowadzane są w obiektach szkolnych bieżące naprawy i remonty. W tym celu dyrektorzy szkół
wskazali najbardziej pilne i potrzebne naprawy
i remonty, które wykonywane są przez pracowników brygady budowlanej UG i wybrane
firmy. Łączny koszt zaplanowanych remontów
wyniesie prawie 52 tys. zł.
Co za te pieniądze zostanie wykonane na terenie naszych szkół?
W SP w Grzywnie naprawiona zostanie jedna z podłóg w sali lekcyjnej, odmalowane będą lamperie w holu szkoły, niektóre drzwi
od sal lekcyjnych i świetlica szkolna.
W SP w Kończewicach uczniowie na pewno
ucieszą się z odnowionej podłogi w sali gimnastycznej, odmalowanych sal lekcyjnych i korytarzy.
Firma WIKO z Chełmży przy SP w Sławkowie
zainstalowała węże hydrantowe, a na własny
Globalna sieć

koszt wykonała podjazd dla autobusu. Dodatkowo konserwator szkolny odmalował płot i
dokonał bieżących napraw na terenie obiektu.
Z kolei odgrzybione i odmalowane zostaną
piwnice i szatnie w bloku sportowym SP w
Zelgnie. Nowych barw poprzez odmalowanie
nabierze część holu szkolnego, pokój nauczycielski i wejście do szkoły od strony podwórka.
W Gimnazjum w Głuchowie odmalowany zostanie sekretariat i gabinet dyrektora szkoły.
Nieco więcej remontu czeka Gimnazjum w
Pluskowęsach. Tutaj poza malowaniem pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora,
naprawiony będzie dach na budynku - łączniku i wyremontowane pomieszczeń zniszczone
w wyniku wiosennych roztopów. Poza tym
odnowione będą wybrane sale lekcyjne, część
korytarzy, a po remoncie dachu także budynek
łącznik i zejście do jadalni.
KO

Internet za złotówkę
Urząd Gminy Chełmża zakończył
procedury związane z zakupem sprzętu oraz
wyborem operatora. W związku z tym podajemy podstawowe informacje o projekcie dla
przyszłych użytkowników.
1. Koszty i technika
Podstawową prędkością dla mieszkańca będzie
prędkość 512kbps w kwocie abonamentu 1,23
zł brutto miesięcznie. Jest to zalecana i wystarczająca prędkość do przeglądania stron WWW,
obsługi poczty elektronicznej, komunikatorów
internetowych oraz rozmów telefonicznych poprzez Internet. W przypadku, gdy uczestnik wyrazi chęć wykupienia wyższej prędkości będzie
musiał dopłacić różnicę pomiędzy prędkością
512, a wybraną prędkością. W takim wypadku
koszt miesięczny abonamentu dla mieszkańca
będzie przedstawiał się następująco: 1Mbps –
11,23 zł brutto, 2Mbps - 21,23 zł brutto, 4Mbps
- 31,23 zł brutto, 6Mbps - 41,23 zł brutto.
Decyzję o wyborze prędkości podjąć należy w
momencie dokonywania instalacji łącza. Do odbioru sygnału sieci Internet na czas trwania projektu Gmina Chełmża nieodpłatnie udostępni
urządzenie odbiorcze(antenę), którą zainstaluje
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operator. Sygnał sieci Internet w budynku doprowadzany zostanie przewodem do jednego komputera. Przewód zakończony będzie złączem RJ45, czyli wymagane
będzie, aby każdy mieszkaniec posiadał komputer ze standardową przewodową kartą sieciową(większość komputerów wyprodukowanych po
roku 2005 takie gniazdo posiada). Projekt nie
obejmuje zakupu uchwytu mocującego antenę.
Koszt zakupu uchwytu obciąży użytkownika i
będzie wynosił około 50 zł(koszt jednorazowy).
2. Szkolenie i umowy
Firma MAXLAN S.C. z Torunia, która została
wybrana na operatora i która odpowiadać będzie za podłączenie Internetu przeprowadzi
szkolenia z zakresu: zabezpieczania urządzeń
elektronicznych przed wyładowaniami atmosferycznymi, ogólnych zasad działania sieci Internet, przeglądania stron WWW, ochrony przed
wirusami.
Umowa z operatem może być zawierana na czas
trwania projektu tj do końca 2012 roku. Nie ma
obowiązku zawierania dłużej umowy.
3. Przedłużenie terminu zapisów
W związku z niewyczerpanym limitem 200
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Gmina Chełmża jest w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Podpisane
zostały także umowy z mieszkańcami gminy
na budowę kolejnych 100 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Realizacja zadania polegającego na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej objęła miejscowości
Chełmżę, Nową Chełmżę – Pluskowęsy, rozbudowę sieci wodociągowej Pluskowęsy – Nowa
Chełmża oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kończewicach. Wykonawcą inwestycji jest
firma Wimar Sp. z o.o. z Koronowa. Obecnie
wykonawca robót realizuje zadanie w Chełmży,
dzięki czemu ścieki pochodzące z gospodarstw
domowych zlokalizowanych w miejscowości
Nowa Chełmża i Pluskowęsy trafią do sieci kanalizacyjnej Miasta Chełmża, a następnie na
oczyszczalnię ścieków w Toruniu. Inwestycja
kosztować będzie 2,5 mln zł.
Tam, gdzie ścieki nie mogą popłynąć
kanalizacją sanitarną, jest szansa na kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tak jak w latach
2009 – 2010, kiedy wybudowanych zostało 130
szt. oczyszczalni, podobnie i teraz gmina zamierza pozyskać dofinansowanie w ramach PROW
na lata 2007-2013. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania. Koszt budowy przyszłych 100 oczyszczalni
przyzagrodowych to 2 mln. zł.
KO

Podziękowanie
dla Wójta Gminy Chełmża
Mieszkańcy, Pracownicy i Dyrekcja
Domu Pomocy Społecznej w Browinie są niezmiernie wdzięczni za wsparcie przedsięwzięć
takich jak XI Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych i organizacja wycieczki dla
mieszkańców DPS. Pomoc, którą otrzymaliśmy od Państwa pomogła zrealizować nasze
zamierzone cele.
miejsc, zapisy do udziału w projekcie zostają
przedłużone do końca sierpnia oraz rozszerzone o kolejne miejscowości: Brąchnówko, Kończewice, Kuczwały, Głuchowo, Mirakowo oraz
Sławkowo. Zakwalifikowanie do wzięcia udziału w projekcie nastąpi z chwilą potwierdzenia
przez operatora możliwości technicznych przyłączenia mieszkańca do sieci Internet.
Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału
w projekcie będą miały osoby będące podatnikami Gminy Chełmża, które jednocześnie złożą
wniosek o założenie konta w systemie e-Podatki
tworzonego w ramach projektu pn. „Rozlicz się
przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka- stworzenie elektronicznego
systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża”. System będzie dawał możliwość bieżącego
monitorowania stanu należności podatkowych
wobec Gminy Chełmża poprzez sieć Internet.
Założenie i korzystnie z systemu e-Podatki będzie darmowe.
Uwaga - tylko firma MAXLAN S.C. z Torunia
jest uprawniona do podłączania Internetu w ramach projektu.
Paweł Rutkowski
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Rozwój Obszarów

Rybacy mają głos…

Projekt „ Zacznij od nowa – aktywne działanie” zakończony sukcesem

Od lipca do sierpnia br. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pt. „ Zacznij od nowa – aktywne działanie” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą w
tym przedsięwzięciu jest Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko – Pomorskiego , natomiast Instytucją pośredniczącą II stopnia jest
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu.
W projekcie wzięło udział 15 pań z
naszej gminy. W ramach projektu nasze beneficjentki odbyły szkolenie zawodowe na kucharza
małej gastronomii. Ponadto uczestniczyły w takich zajęciach jak: trening kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

i konsultacje z doradcą zawodowym. Zajęcia
praktyczne odbywały się w świetlicy w Zelgnie.
Podczas realizacji projektu panie
zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki
temu być może będą mogły zaistnieć na współczesnym rynku pracy. Mamy nadzieję, że całe
przedsięwzięcie zaowocuje wykształceniem
aktywnej postawy zawodowej oraz zmotywuje
panie do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia.
Projekt systemowy realizowany był przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży po raz czwarty. W przyszłości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej chciałby realizować tego
typu projekty, gdyż przynoszą one wiele korzyści
dla mieszkańców naszej Gminy.
JM

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym
2011/2012 – „WYPRAWKA SZKOLNA”
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników oraz zarządzenia Nr 31/11 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29
czerwca 2011 r. informuje się, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie
dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Chełmża upływa z dniem 31 sierpnia 2011 r.
Pomoc przeznaczona jest dla:
1) uczniów rozpoczynających w roku szkolnym
2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie
przekracza kryterium 351 zł netto,
2) uczniów słabo widzących, niesłyszących, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, realizujących w roku

KURENDA

szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży (wszystkie klasy szkoły podstawowej i
gimnazjum, bez warunku spełnienia kryterium
dochodowego),
3) uczniów rozpoczynających w roku szkolnym
2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum pochodzących z rodzin niespełniających kryterium
dochodowego w przypadkach określonych w
art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i
sytuacja kryzysowa).
Wnioski dostępne są w szkołach oraz do pobrania: www.gminachelmza.pl
ZEAS
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Tak śmiało można powiedzieć o Lokalnej Grupie Rybackiej „RYBAK”, która z
ilością 89 punktów w konkursie na wybór LGR
zajęła 10 pozycję na liście w konkursie o wybór
LGR na realizację lokalnych strategii rozwoju
obszarów rybackich (LSROR). Na realizację
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
( LSROR) LGR Rybak przyznano dofinansowanie w kwocie 9,5 mln złotych. Listę rankingową
grup rybackich sporządzoną w Ministerstwie w
ramach weryfikacji wniosków o wybór lokalnych
grup rybackich (LGR) na realizację lokalnych
strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR)
zatwierdził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W skład grupy wchodzą gminy: Chełmża, Grudziądz, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Świecie
nad Osą oraz Wąbrzeźno.
Dzięki tym środkom gminy wchodzące w skład
LGR będą miały szanse na dodatkowe środki,
dzięki którym zrealizowane zostaną inwestycje,
przedsięwzięcia infrastrukturalne, prowadzona będzie ochrona środowiska i rozwój sektora
usług lokalnych.
Podpisanie umów na warunki i sposób realizacji LSROR odbyło się w siedzibie Ministerstwa
i Rozwoju Wsi.Łączna kwota środków wskazana dla Lokalnych Grup Rybackich opiewa na
441 134 887,99 zł. Suma środków na realizację
LSROR ustalona została na podstawie „wskaźnika rybackości”, tj. liczby przedstawicieli sektora
rybackiego w stosunku do liczby mieszkańców
ustalonej podczas oceny formalnej wniosków
oraz na podstawie liczby uzyskanych punktów
dla stowarzyszeń.Do realizacji LSROR wybrane
zostały 22 stowarzyszenia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach wspomnianej
oceny LGR i LSROR.
Środki na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich pochodzić będą z Programu Operacyjnego „Zównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”.
KO

KOMUNIKAT

Uporządkujmy stary sprzęt
Gmina Chełmża wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Chełmży
na dzień 10 września 2011 r ( tj. sobota)
ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, które stanowią: meble domowe, meble
ogrodowe, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny.
Mieszkańcy gminy zainteresowani w/w akcją zbiórki odpadów wymienione sprzęty
powinni w godz. 6.00 – 9.00 dostarczyć w
następujące punkty ich odbioru: Kółko Rolnicze Grzywna, Kółko Rolnicze Kuczwały,
Kółko Rolnicze Kończewice, Kółko Rolnicze
Skąpe, Oczyszczalnia Ścieków Dźwierzno-Zelgno.
Bezwzględnie zbiórce nie podlegają odpady
niebezpieczne.
Ref. GK
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Profesjonalna kadra

Rolnictwo w gminie

Wyższe kwalifikacje urzędników
Pracownicy Urzędu Gminy w Chełmży podnoszą kwalifikacje zawodowe. Grupa pracowników w okresie czerwiec – lipiec br. ukończyła studia licencjackie i studia podyplomowe.
W grupie osób, które ukończyły studia podyplomowe z administracji publicznej są : Katarzyna
Orłowska ( inspektor ds.promocji), Małgorzata
Małek ( inspektor ds. kancelaryjnych i kadr) i
Beata Kozłowska ( podinspektor ds.Rady Gminy). Z kolei panie Anna Feeser – Bering ( inspektor ds. zamówień publicznych) i Joanna Górecka
– Gabor ( inspektor ds.płac) podwyższyły swoje
kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie finansów publicznych.
Natomiast studia wyższe z tytułem licencjata
ukończyli pracownicy Urzędu: Krzysztof Makowiecki ( podinspektor ds. gospodarowania zasobami mieszk. I obiektami gospodarczymi) – kierunek administracja publiczna, Łukasz Kowalski
( podinspektor ds. zarządzania siecią drogową)
– kierunek zarządzanie i Ewa Lewandowska (sekretariat UG) – kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.
Urząd szuka możliwości dokształcania
pracowników przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Tak było w przypadku ukończonych
studiów podyplomowych w ramach projektu „
Kompetentna kadra, profesjonalny Urząd – atutem Powiatu Toruńskiego.”
KO

Zwrot podatku akcyzowego
Wójt Gminy Chełmża informuje, że wnioski o
zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 01.09.2011 r do 30.09.2011 r.
Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego pod warunkiem,
że zakup nastąpił w terminie od 01.03.2011 do
31.08.2011.
Wnioski przyjmowane będą zgodnie z harmonogramem:
Lp.

Miejscowość

Termin składania
wniosku

12

Kiełbasin

05.09 – 07.09.2011

13

Kończewice,
Kończewice
Ogrodniki

06.09 – 08.09.2011

14

Kuczwały

06.09 – 08.09.2011

15

Liznowo, Zelgno
Bezdół

06.09 – 08.09.2011

16

Mirakowo ,
Grodno

07.09 – 09.09.2011

17

Morczyny

08.09 – 12.09.2011

18

Nawra

09.09 – 13.09.2011

19

Nowa Chełmża

12.09 – 14.09.2011

Parowa Falęcka

13.09 – 15.09.2011
14.09 – 16.09.2011

1

Bielczyny

01.09 – 05.09.2011

20

2

Browina

01.09 – 05.09.2011

21

Pluskowęsy

3

Brąchnówko

01.09 – 05.09.2011

22

Skąpe

15.09 – 19.09.2011

Sławkowo

16.09 – 20.09.2011

Strużal

19.09 – 21.09.2011

4

Bogusławki

02.09 – 06.09.2011

23

5

Bocień

02.09 – 06.09.2011

24

6

Drzonówko

02.09 – 06.09.2011

25

Świętosław

20.09 – 22.09.2011

Szerokopas

21.09 – 23.09.2011
22.09 – 26.09.2011

7

Dziemiony

02.09 – 06.09.2011

26

8

Głuchowo, Głuchowo - Windak

02.09 – 06.09.2011

27

Witkowo

28

Zelgno

23.09 – 27.09.2011

9

Grzegorz

05.09 – 07.09.2011

29

Zajączkowo

26.09 – 28.09.2011

10

Grzywna

05.09 – 07.09.2011

30

Zalesie

27.09 - 30.09.2011

11

Januszewo ,
Dźwierzno

05.09 – 07.09.2011

Dożynki gminne

Dojazd do Liznowa

GUS

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI
I MIESZKAŃ 2011 ZAKOŃCZONY
Zgodnie z instrukcją organizacyjną
do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2011 rozwiązanie Gminnego Biura Spisowego nastąpiło 22 lipca br., natomiast
rachmistrze spisowi zaangażowani w przeprowadzenie spisu zbieranie danych od respondentów zakończyli w dniu 30 czerwca. W otrzymanym od Dyrektora Urzędu Statystycznego w
Bydgoszczy podziękowaniu za zaangażowanie w
realizację NSP 2011 członków Gminnego Biura
Spisowego i rachmistrzów spisowych czytamy,
że „tegoroczny spis powszechny, ze względu na
całkowicie elektroniczną formę oraz zastosowanie po raz pierwszy na taką skalę samopisu
przez Internet, stanowił wyjątkowe wydarzenie
dla wszystkich uczestników: statystyki publicz-

nej, administracji samorządowej, rachmistrzów
spisowych, wreszcie samych respondentów”.
Na terenie naszego województwa prace spisowe
zostały zakończone w wyznaczonym terminie, a
blisko 230 tys. mieszkańców województwa skorzystało z możliwości spisania się samodzielnie
przez Internet, natomiast rachmistrzowie odwiedzili łącznie ponad 150 tys. mieszkań.
Tym samym w imieniu Gminnego Komisarza
Spisowego Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego oraz swoim chciałabym wszystkim
zaangażowanym w przeprowadzenie spisu powszechnego na terenie naszej gminy serdecznie
podziękować.
Lider GBS Anna Feeser-Bering

Wyzwania UE

Utylizacja azbestu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ogłosił nabór wniosków dla gmin na sfinansowanie likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest. W związku z ogłoszeniem
WFOŚiGW gmina uruchamia nabór wniosków
o sfinansowanie zdjęcia i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Wnioski można
składać w terminie od 01.07.2011 r. do dnia
31.10.2011 r. Wnioskodawcą mogą osoby, które
zamierzają zrealizować przedsięwzięcie polegające na wymianie dachu w 2012 r. Poza tym nie-

KURENDA
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ruchomość położona na terenie Gminy Chełmża objęta wnioskiem powinna figurować w bazie
azbestowej. Druki wniosków dostępne są w
Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. nr
13 (parter).Wszelkich informacji w powyższej
sprawie udziela referat PIR p. Patryk Zabłocki,
pok. nr 13,tel. (56) 675 60 77 do 78.
Pokrycia dachowe z azbestu muszą zostać zlikwidowane i zutylizowane do 2032 r. Tą datę
nakładają na Polskę przepisy Unii Europejskiej.
KO
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I trasa: Drzonówko 13.45 ( przystanek PKS) – Grzegorz 13.50 (
przystanek PKS) – Skąpe 14.05
( przystanek PKS) - Nowa Chełmża 14.13 (
przystanek PKS) – Dziemiony 14.20 ( przystanek PKS)
– Witkowo 14.25 ( przystanek PKS) – Liznowo
14.30
II trasa: Dźwierzno 13.45 ( świetlica wiejska) –
Januszewo 13.50 ( przystanek PKS) – Zajączkowo 14.00 ( świetlica wiejska) – Świętosław 14.08
( świetlica wiejska) – Bocień 14.12 ( przystanek
PKS) – Szerokopas 14.20 ( świetlica wiejska)
– Zelgno – Bezdół 14.25 ( przystanek PKS) Liznowo 14.30
III trasa: Nawra 13.35 ( przystanek PKS) –
Kończewice 13.45 ( szkoła) – Parowa Falęcka
14.05
( świetlica wiejska) – Głuchowo 14.10 ( przystanek PKS) – Windak 14.17 ( przystanek PKS) Bielczyny 14.12 (przy sklepie) – Liznowo 14.30
IV trasa: Nowa Chełmża 13.35 ( były PGR) –
Nowa Chełmża ul. Szczypiorskiego)13.47
( przystanek PKS) – Pluskowęsy 13.58 ( przystanek PKS) – Pluskowęsy 13.58 ( przy sklepie)
– Zalesie 14.03 (przystanek PKS) – Kiełbasin
14.10 ( przystanek PKS) – Zelgno 14.25 ( przystanek PKS) – Liznowo 14.30
V trasa: Brąchnówko 13.40 ( świetlica wiejska)
– Browina 13.45 ( przystanek PKS) – Grzywna
13.52
( przystanek PKS) – Kuczwały 13.58 ( przystanek PKS) – Sławkowo 14.05 ( szkoła) – Mirakowo 14.10 ( pałac) - Liznowo 14.30
Wyjazd z Liznowa godz. 20.00

sstr.
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Rolnictwo i ochrona środowiska
DOCHODY W ROLNICTWIE

Jedni mają złoty róg, reszta klepie biedę
Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej sytuacja
dochodowa rolników jest bardzo zróżnicowana. Jednym powodzi się bardzo dobrze, inni
zmagają się z biedą. Choć dochody na wsi rosną, to stale są niższe niż mieszkańców miast.
Szacowanie dochodów rolników jest stosunkowo trudne. Jednym z powodów utrudnień
jest występowanie klęsk żywiołowych. Coraz częściej także na rolnicze dochody mają
wpływ różnego rodzaju spekulacje giełdowe
np. w przypadku zbóż czy cukru. Badania
przeprowadza się na wybranej do analiz reprezentatywnej próbie, obejmującej ok. 750
tys. gospodarstw.
Jak wynika z badań, inaczej dochody będą postrzegali np. producenci zbóż, którzy jeszcze
w 2009 roku narzekali na ceny, a na przełomie 2010 i 2011 r. bardzo na ziarnie zarobili.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku producentów trzody chlewnej, gdzie od dłuższego
czasu ceny utrzymują się na niskim poziomie,
a ceny pasz, które bardzo wpływają na koszty
produkcji, znacznie wzrosły.
Dochód rolników zależy również od wielkości
gospodarstwa i struktury produkcji. Na ogół
jest tak, że w dużych gospodarstwach koszty jednostkowe są mniejsze. W uzyskiwaniu
wyższych dochodów pomaga także specjalizacja. Te gospodarstwa powinny więc uzyskiwać
Konkurs dla rolników

najwyższe dochody z produkcji rolnej. Ale
jednocześnie ponoszą one największe ryzyko
w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej
lub spekulacji na rynku żywnościowym tłumaczył profesor. Dodał, że gospodarstwa
wielokierunkowe są bardziej „bezpieczne” dla
rolników, ale zyski z takiej produkcji są znacznie niższe.
Prof. Kowalski podkreślił, że od momentu
wstąpienia Polski do UE dochody gospodarstw rosną. W 2004 r. dochód z gospodarstwa wynosił nieco ponad 20 tys. zł rocznie, w
2007 r. - gdy była dobra koniunktura na świecie na produkty rolne - dochód wzrósł do 29,6
tys. zł, a spadł w kolejnych latach z powodu
obniżenia się cen produktów na światowych
rynkach.
W 2010 r. średnio dochód z gospodarstwa
rolnego ukształtował się na poziomie 25,5 tys.
Najbardziej zarobiły gospodarstwa specjalistyczne. Największe dochody - na poziomie
ok. 290 tys. rocznie - uzyskały gospodarstwa
drobiarskie. Ponad 75 tys. zł zarobiły gospodarstwa ogrodnicze, ale też nieźle wypadli
finansowo producenci trzody uzyskując średnio ok. 36,5 tys. zł.
Zdaniem Prof. Kowalskiego, by gospodarstwo
rolne mogło uzyskać dochód porównywalny
z dochodem pozarolniczym, jego powierzchnia musi wynosić co najmniej 20 hektarów. W

Bezpieczne gospodarstwa w gminie

W Placówce Terenowej KRUS w
Grudziądzu odbyło się podsumowanie etapu regionalnego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2011. W
gronie sześciu wyłonionych laureatów IX edycji
konkursu jest aż dwóch z naszej gminy: gospodarstwo rolne państwa Marleny i Bogdana Lis
z Kuczwał i gospodarstwo rolne państwa Hanny i Włodzimierza Romanowskich z Zelgna.
Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.
Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja
Pracy oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.
Wspomniane gospodarstwa przeszły ocenę
punktową dokonaną przez Komisję Konkursu,
a regulaminowe punkty w konkursie zdobywa

się m.in. za: ład i porządek w obrębie podwórza,
zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków
inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan
schodów i używanych drabin oraz instalacji i
urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i
urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony
ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, za stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych. Pod uwagę brane są także warunki
obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony. Ważne
jest odpowiednie przechowywanie i jakość nawozów chemicznych, wyposażenie w sprzęt
p.poż., ogólna estetyka gospodarstwa. Rolnik
musi wykazać również praktyczną znajomość
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
KO

TOUR THE RUN

Pobiegli drogami Ziemi Gotyku
W dniach 12 – 15 sierpnia br. na terenie 4 gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice i
Papowo Biskupie odbywały się biegi z udziałem biegaczy przybyłych z całej Polski. Udział
w czterodniowych biegach wzięło udział 160
zawodników. Jeden z czterech biegów odbył
się 13 sierpnia br. w Kończewicach (bieg na 15
km). Sygnał do startu dał Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober. Biegacze przebiegli trasą Kończewice – Głuchowo – Parowa
Falęcka- Nawra – Bogusławski – Kończewice.

KURENDA

Najlepsi zawodnicy biegu na terenie
Gminy Chełmża otrzymali zastawy
upominkowe ufundowane przez nasz samorząd
gminny. Jak się okazuje, długodystansowych
biegaczy ma też i nasza gmina. Trasę po gminie
pokonali panowie Andrzej Jałocha ( Grzywna),
Jan Jałocha ( Grzywna), Krzysztof Papkin ( Kończewice) , Kamil Nartowski ( Nawra). Baza biegowa zlokalizowana była na terenie miejscowej
szkoły podstawowej.
KO
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Polsce, jak wynika z ostatniego spisu rolnego z
2010 r., jest tylko 125 tys. takich gospodarstw,
czyli 6,3 proc. Prawie 70 proc. gospodarstw
ma nie więcej niż 5 hektarów. Takie gospodarstwo nie może zapewnić dochodu na odpowiednim poziomie i zwykle domownicy
muszą dorabiać poza rolnictwem - zauważył
profesor.
Zdaniem szefa Instytutu, trzeba także wziąć
pod uwagę, że coraz większy udział w dochodach gospodarstw rolnych mają dopłaty bezpośrednie. W 2004 r. ich udział stanowił średnio 13,5 proc., w 2010 przekroczył już 60 proc.
Z innych danych wynika, że w okresie od 2006
roku do 2011 roku liczba producentów mleka w Polsce zmniejszyła się niemal o 40 proc.
Równocześnie w okresie tym zdecydowanie
wzrosła wydajność mleczna krów, a także produkcja mleka w Polsce. Zmniejszająca się ilość
gospodarstw mleczarskich jest wynikiem postępującej koncentracji. W samym 2010 roku
liczba gospodarstw utrzymujących do 9 krów
zmniejszyła się o 1/3 względem poprzedniego roku, odnotowano także 0,5 proc. spadek
ilości gospodarstw utrzymujących od 10-29
krów, natomiast aż o 56 proc. zwiększyła się
ilość gospodarstw utrzymujących więcej niż
200 krów.
Na podstawie: www.ppr.pl

I Turniej Sołectw
Gminy Chełmża
„Nasze sołectwo najlepsze”
28.08.2011 r (niedziela)
Grzywna

kompleks sportowo – rekreacyjny, boisko
piłkarskie
Rozpoczęcie turnieju godz. 13.30

Ostatnie pożegnanie

„Pokój ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga i łza nie płynie”
W miesiącu sierpniu br. odeszła od
nas śp. Hanna Łuczak. Pani Hanna piastowała
przez wiele lat urząd sołtysa w Kończewicach.
Odeszła po ciężkiej chorobie. Miała 68 lat.
W naszej pamięci pozostanie pełną poświęcenia i oddania dla wszystkich i wszystkiego
co robiła.
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Sprawy obywatelskie
Z życia
Ochotniczych Straży Pożarnych
Ochotnicza Straż Pożarna działająca
na terenie naszej Gminy, nie tylko gasi pożary,
zwalcza skutki klęsk żywiołowych, czy uczestniczy w strojach galowych na imprezach gminnych. Druhowie OSP dbają o wypoczynek swoich dzieci i ich szkolenie. W roku 2011 wraz z
Zarządem Wojewódzkim OSP zorganizowane
były 2 obozy dla dzieci druhów. W dniach 13.lipca -26 lipca 19 dziewczynek i chłopców przebywało na obozie w miejscowości Piła Młyn,
pięknie położonym ośrodku na południowym
skraju Borów Tucholskich oraz grupa 9 dzieci
uczestniczyła w dniach 19 lipca -1 sierpnia w
obozie w Wambierzycach w Górach Stołowych.
Na obu obozach dzieci odpoczywały, poznawały
okolice i zdobywały sprawności Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Obozy były bardzo udane
i dzieci wyznaczyły sobie spotkanie za rok , aby
dalej cieszyć się wypoczynkiem w tych pięknych
rejonach naszego kraju.

Kiełbasin

Minęło 10 lat !

Szerokie grono publiczności w ogrodach Parafii w Kiełbasinie zgromadziła szczególna okazja, albowiem ks. Leszek Stefański
świętował swój jubileusz 10-lecia pełnienia
służby kapłańskiej.
Jubileusz zainaugurowała uroczysta msza św. z
udziałem parafian i przybyłych gości. Księdza
Leszka nie zawiedli księża koledzy, którzy licznie przybyli i uczestniczyli w tej wyjątkowej
uroczystości. Wszyscy goście bawili się podczas
Grzegorz

przedstawianego kabaretu pn.” Zdrówko” w wykonaniu toruńskich aktorów.
Jak podsumowują parafianie, zabawa była
przednia. Humor każdemu dopisał, zarówno
młodszym jak i starszym.
Dołączamy się do życzeń dla ks. Leszka Stefańskiego: w zdrowiu i spełnieniu życzymy
kolejnych tak udanych „dziesiątek”.
KO

Maluchy świętowały

W. Żółtowski
Kończewice

Chcą rozbudowy kaplicy
Mieszkańcy Kończewic planują rozbudowę miejscowej Kaplicy. Plany
mieszkańców i jednocześnie parafian są na
tyle poważne, że w dniu 3 lipca br. podczas
zebrania zdecydowano o powołaniu Społecznego Komitetu Rozbudowy Kaplicy w
Kończewicach. W spotkaniu uczestniczył
Wójt Gminy Jacek Czarnecki i proboszcz ks.
Tadeusz Kozłowski.
W skład Komitetu weszło 13
osób. Komitetowi przewodniczyć będzie
Mirosław Bytniewski. Na Zastępców Przewodniczącego Społecznego Komitetu Rozbudowy kaplicy wybrano Zenona Kalitę i
Annę Kamińską. W planach Komitetu jest
rozbudowa istniejącego obiektu sakralnego
o kruchtę, wieżę, prezbiterium i zakrystię z
zapleczem socjalno – gospodarczym.
Jednak, aby te ambitne plany mogły zostać
zrealizowane, to miejscowi parafianie przystępują do zbiórki środków na to lokalne zamierzenie. W najbliższym czasie ma odbyć
się festyn parafialny, podczas którego zebrane pieniądze przeznaczone zostaną jako
pierwsze na rozbudowę miejscowej kaplicy.
KO

W sali wiejskiej w Grzegorzu spotkały się dzieci wraz z rodzicami. Mimo upału, dzieci świetnie się bawiły.”- Były konkursy,
zabawy i tańce, słodycze, napoje i nagrody. Rodzice też miło spędzili czas przy kawie, dumnie
patrząc na swoje pociechy” – podsumowuje
Bielczyny

Małgorzata Wątorowska z KGW w Grzegorzu.
Organizatorzy dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Chełmży za dofinansowanie imprezy.
KO

Rodziny na festynie
W lipcu
br. Radna Gminy
i Rada Sołecka w
Bielczynach zorganizowali dla mieszkańców festyn rodzinny.
W trakcie
imprezy odbyły się
konkursy dla dzieci i rodzin, loteria
fantowa. Były także
możliwe przejażdżki motorami, dzięki motocyklistom z Klubu Viator. Podczas wspólnej zabawy tanecznej mieszkańcy bawili się aż do godz. 2.00 w nocy.
J. Targosz

KURENDA
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Sprawy obywatelskie
Sołectwa w Gminie Chełmża

Dźwierzno

Pomysły na rozwój wsi
W miesiącu maju rozpoczęto działania
mające na celu przygotowanie Planów Odnowy
Sołectw. Dokument jest nowym podejściem do
rozwiązywania problemów wsi. Najważniejszą
przesłanką jest mobilizacja samych mieszkańców do uczestnictwa zarówno w procesie identyfikacji problemów najbliższego otoczenia, jak
również włączenie ich w proces rozwiązywania
problemów.
Plan Odnowy Sołectwa będzie zawierać charakterystykę miejscowości oraz wizję jej rozwoju.
Dokument powinien powstać w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców, wspieranych przez
samorząd Gminy Chełmża.
Na podstawie złożonych deklaracji do współpracy przystąpiło 25 sołectw. W przygotowaniu
planu sołectwo współpracuje z projektantem,
który pomaga mieszkańcom zebrać ich pomysł
i propozycje.
Podmioty współpracujące z sołectwami to:
„ART.-O” z Torunia - Krzysztof Oleksiak, Biuro Szkoleniowo Doradcze „Kreator” z Łojewa –
Zenon Lewandowski, Stowarzyszenie Rozwoju
Regionalnego „Partner” z Bydgoszczy – Mariola
Karczewska, „DORFIN” Sp. z o.o. z Torunia – Jacek Błażejewski, Szkolenia–doradztwo unijne –
Mariola Epa-Pikuła.
Dotychczas odbyły się spotkania robocze w sołectwach. Obecnie projektanci na podstawie
zebranych informacji opracowują wstępne Plany Odnowy Sołectw. Następnym krokiem będą
konsultacje z mieszkańcami przygotowanych
dokumentów. Termin zakończenia prac przewidziany jest na początku września.
Realizacja zadań zawartych w opracowanym Planie Odnowy Sołectwa możliwa będzie w ramach
funduszu sołeckiego, środków z budżetu Gminy
Chełmża oraz środków zewnętrznych.
B. Kozłowska

Sprostowanie
W nawiązaniu do artykułu pn.” Sołectwa – Czas na piknikowanie” – Kurenda nr
166/ 2011 r pragnę uzupełnić informację dotyczącą organizatorów wymienionych imprez.
Organizatorami wspomnianych pikników
poza Sołtysami, Radami Sołeckim, KGW są
również Radni Gminni i gminne szkoły. Piknik w Głuchowie w dniu 13 czerwca br. został
zorganizowany przez Gimnazjum, tzn. nauczycieli, rodziców i uczniów.
Sponsorzy imprezy to: M.Z.Kalinowscy,
V.M.Siudowscy, D.P.Nasierowscy, Piekarnia
‘Tradycja’ M.L.Polikowscy, Galeria Copernicus, G.W.Rosińscy, Perfumeria ‘Douglas’,
CHOK Chełmża Henryk Zatorski, Firma
‘Softor’ Maciej Murawski, Grażyna Buntkowska. Restauracja ‘Filip’, ‘CIK’ Gmina Chełmża,
Radny Gminy Chełmża Bartłomiej Kamiński,
Rada Sołecka Sołectwa Głuchowo.
KO
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Piknik rodzinny

Dnia 16.07.2011 roku przy Świetlicy
Wiejskiej w Dźwierznie z inicjatywy Sołtysa,
Radnej, Rady Sołeckiej i KGW odbył się coroczny piknik rodzinny.
Na mieszkańców Sołectwa Januszewo – Dźwierzno oraz przybyłych licznie gości
czekały atrakcje przygotowane przez organizatorów. Panie z miejscowego KGW oraz Panie z
zaprzyjaźnionego KGW z Zelgna raczyły uczestników pikniku przepysznymi smakołykami, na
dzieci czekała trampolina, wata cukrowa i ma-

lowanie twarzy. Zorganizowano także loterię z
atrakcyjnymi nagrodami.
Tego dnia wyjątkowo piękna pogoda
i dobre humory dopisywały wszystkim przybyłym na piknik. Zabawa taneczna na świeżym
powietrzu trwała do białego rana.
Sołtys, Radna, Rada Sołecka oraz
KGW serdecznie dziękują wszystkim, którzy finansowo wsparli organizację Pikniku oraz tym,
którzy pomagali w przygotowaniu imprezy.
P.Luntkowska

Sołectwo Strużal

Pierwszy piknik w dziejach wsi
Dokładnie
6 sierpnia br. nad
Jeziorem Chełmżyńskim we wsi Strużal
odbył się pierwszy
w dziejach istnienia sołectwa Piknik
Rodzinny, który był
wyrazem przyjaźni
i chęci spotkania się
z drugim człowiekiem przy wspólnej
zabawie. Było nam
niezmiernie miło gościć Pana Mirosława
Graczyka
Starostę
Powiatu Toruńskiego, Pana Dariusza Mellera Wicestarostę Powiatu Toruńskiego, Pana
Wiesława Kazanieckiego - Członka Zarządu
Powiatu Toruńskiego, Pana Jerzego Czerwińskiego- Burmistrza Miasta Chełmża, Pana Marka Kuffla – Wiceburmistrza, Pana Jacka Czarneckiego – Wójta Gminy Chełmża oraz Pana
Bogdana Kondeja – Radnego Gminy Chełmża.
Zabawa była przednia. Tańce, konkursy, dobra
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przekąska oraz lody sponsorowane były przez
Pana Jana Zyskę. Nie zabrakło także ogniska z
pieczonymi kiełbaskami i wystrzałów petard o
zachodzie słońca. Piknik Rodzinny w sołectwie
Strużal został wpisany w tradycję wsi.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, miłą
atmosferę i niezapomniane wrażenia, które na
pewno długą pozostaną w naszej pamięci.
Sołtys Katarzyna Machalewska
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Grzywna

Nowe boisko i rower w nagrodę

W Grzywnie, podobnie jak w wielu
innych miejscowościach odbył się tradycyjnie
festyn rodzinny. Całe rodziny bawiły się pod-

czas różnych konkursów
i zabaw przygotowanych
przez organizatorów, a w
loterii fantowej można było
wygrać rower. W użytkowanie mieszkańców oddane zostało nowe boisko
piłkarskie, które poświecił
miejscowy proboszcz ks.
Kan. Wiesław Roczniak.
Z ciekawych konkurencji należy wymienić
takie konkursy jak rzut
beretem oraz rzut farmera „gumakiem”. Główną
nagrodę w loterii fantowej
– rower wygrała pani Barbara Boczek. Na festynie oczywiście nie mogło
zabraknąć smacznych placków ziemniaczanych,

Mistrzostwa Polski

Triathlon po raz XXIII

W tym składzie zawodnicy zdobyli drugie miejsce w swojej kategorii.
Ponad 160 zawodników - 22 kobiety tująca wystąpiła w składzie: pływanie (1,5 km)
i 136 mężczyzn z całej Polski wzięło udział Łukasz Kowalski z Gminy Chełmża, rower
w XXIII Mistrzostwach Polski w Triathlonie, (38 km) Wójta Jacek Czarnecki, bieg (10,8
które odbyły się w Górznie. Zawodnicy zmie- km) Zbigniew Adamczyk z Gminy Łubianka.
rzyli się z morderczym dystansem - 1,5 km Uczestnicy z naszej gminy zajęli II miejsce w
pływania, 40 km jazdy rowerem i 10 km biegu. kategorii VIP. Zdobywcy I miejsca wystąpili
Nie bez powodu zatem uczestników triathlonu w składzie: Burmistrz Górzna-Robert Stańko,
nazywa się „ludźmi z żelaza”. Najlepsi pokonali Burmistrz Krosna Odrzańskiego-Marek Cebutę trasę w niewiele ponad 1 godz. 50 min. Na- la, poseł na Sejm RP Antoni Mężydło. Gratulasza gmina tym razem również była tam obecna. cje dla wytrwałych!
W kategorii VIP trzech zawodników wystąpiło
KO
w sztafecie triathlonowej. Drużyna reprezen-

które piekły panie z KGW. Wspólna zabawa taneczna i biesiada trwała do białego rana.
Organizację pikniku wsparło duże grono sponsorów:Rumińscy - Dom Weselny „Boryna”,
Krystochowicz Sebastian - ABT Motor,Bank
Spółdzielczy Brodnica, Jałocha Mirosława i
Andrzej, Jałocha Hanna i Jan, Podgórski Leszek - Firma Transportowa,”Stonebud” - Jałocha Paweł, Olejniczak Henryk - Stacja Kontroli
Pojazdów, Tomczyk Wojciech - Gabinet Weterynaryjny, Siemianowski Wojciech - Gabinet
Weterynaryjny, Sikorski Krzysztof - Zakład
Produkcji Papieru, Izabela i Mirosław Majewscy
„VOICE”, Banaszek Dorota i Krzysztof, Trzpil
Joanna i Tomasz, Zieliński Ryszard i Małgorzata, Omiotek Mariusz i Henryk, Zając Dorota i
Mirosław, Przymus Magdalena i Radosław, Jakubiak Stanisław, Zuba Bogdan.
KO
Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON”
Kończewice informuje, że mecze SENIORÓW,
JUNIORÓW MŁODSZYCH i TRAMPKARZY
o MISTRZOSTWO KLASY OKREGOWEJ
GRUPY I w rundzie jesiennej sezonu 2011 /
2012 odbywać się będą na stadionie w Kończewicach wg podanych niżej terminów:
SENIORZY
DATA

GODZINA

DRUŻYNY

13.08.2011

17.00

TUCHOLANKA
HYDROTOR
TUCHOLA

20.08.2011

17.00

START PRUSZCZ

27.08.2011

17.00

CZARNI NAKŁO

10.09.2011

16.00

LKS DĄBROWA
CHEŁMIŃSKA
JUNIORZY MŁODSI

18.09.2011

14.00

STAL GRUDZIĄDZ

01.10.2011

14.00

03.09.2011

12.00

BŁĘKITNI ŁUNAWY

17.09.2011

12.00

VICTORIA
BRZOZOWO

GWIAZDA STAROGRÓD
TRAMPKARZE

KLUBY SPORTOWE

„Młodzież Cyklonu na obozie sportowym”

W dniach 25-31.07 piłkarze drużyn
młodzieżowych Cyklonu uczestniczyli w obozie
sportowym. Był to piąty tego typu wakacyjny
wyjazd, po raz pierwszy do Nowego Miasta Lubawskiego. Młodzi sportowcy przygotowywali
się do nadchodzącego sezonu w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dwa boiska, hala sportowa, siłownia- wszystkie te obiekty stworzyły znakomite
warunki do wszechstronnego treningu. Pod
okiem trenerów- Zenona Sadowskiego i Marka
Zająca- zawodnicy Cyklonu podnosili swoje
umiejętności piłkarskie. Poza tym, dzięki takim
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wyjazdom,młodzież naszej gminy ma szanse
miło i w wartościowy sposób spędzić czas wakacji, kształtując przy tym charakter i osobowość.
Jak co roku obozowiczów zaszczycił swoją obecnościąWójt Gminy Chełmża – Jacek Czarnecki,
przywożąc młodzieży owoce.
Za wsparcie finansowe dziękujemy Starostwu
Powiatowemu, Gminie Chełmża i pani Stanisławie Stasieczek- przewodniczącej Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Z.Sadowski

GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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PIĘKNE ZAGRODY

Laureat konkursu z Grzywny
P o d s u mowana
została
tegoroczna
edycja
konkursu gminno –
powiatowego pod nazwą „Piękna zagroda”.
Nagrody w konkursie podczas dożynek
gminnyh w dniu 4
września br. w Liznowie odbiorą za I miejsce – Andrzej Jałocha
z Grzywny, II miejsce
– Joanna Piesik z Bielczyn i za III miejsce
– Tatiana Marek Huzarscy z Bocienia. W
kategorii – ogród przyDziałka siedliskowa p.Andrzeja Jałochy z Grzywny.
domowy Komisja Konngo dodano takie kategorie jak: wspólnota
kursowa przyznała wyróżnienie pani Danucie
mieszkaniowa, ogród przydomowy, kolorowe
Balcerowicz z Bielczyn.
balkony i ogódki przy
obiektach użyteczności
publicznej.
Tym
razem
Gminna Komisja miała do rozpatrzenia
nadesłane zgłoszenia
tylko w kategorii działka siedliskowa i ogród
przydomowy.
Komisja Konkursowa
oglądając
każdą z działek i ogród
przydomowy
pani
Danuty Balcerowicz
odniosła wrażenie, że
odnajdywanie piękna
jest pasją każdego z koDziałka siedliskowa p.Joanny Piesik z Bielczyn.
lejnych właścicieli, ziszczeniem ich marzeń. Wskutek przemyślanych
Wspomniany konkurs na terenie
projektów, doskonałych ich realizacji i niesłygminy przeprowadzony został już po raz dziechanej dbałości, każda z ocenionych działek
siąty.
i wspomniany ogród to ciekawa kompozycja
Konkurs przeprowadzany jest od lat w dwóch
przestrzenna, umiejętnie dobrana tonacja
kategoriach: zagroda wiejska i działka siedlikolorów, bogactwo różnorodnych zapachów
skowa. Dodatkowo jeszcze do etapu gminnatury. Wszystkie te
kompozycje dają ciekawy efekt zagospodarowania przestrzeni i
są miłe oku.
Działka siedliskowa pana Andrzeja
Jałochy z Grzywny
wytypowana została
do etapu powiatowego wymienionego
konkursu.
Gratulacje dla uczestników i laureatów konkursu !
KO

Piękne ogrody

Królestwo róż
W ogrodzie pani Danuty Balcerowicz z Bielczyn królują róże. Ze względu
na piękno i zapach tych kwiatów uznaje się
je powszechnie za królowe kwiatów i ogrodów. Pani Danuta jest dumna z różanych
okazów w swoim ogrodzie, bo dba o nie i
je pielęgnuje już od ponad 20 lat. Niektóre z
nich, jak mówi sama właścicielka dorównują swoim zapachem najlepszym perfumom.
Po drugie mogę śmiało twierdzić, że takiego różanego ogrodu nie znajdziemy w okolicy i w naszej gminie.

Ogród różany to wyzwanie dla
prawdziwych ogrodników. Wymaga bowiem ciągłej pracy. Tu nie można się spóźnić z pielęgnacją i ochroną tych kwiatów.
Dzisiaj te zacne kwiaty - róże zalicza się do
najstarszych roślin ozdobnych, które towarzyszą człowiekowi w jego codziennym
życiu. Nie ma co się temu dziwić, ponieważ
ich dekoracyjność jest widoczna i bezdyskusyjna. Róża zaznaczyła swój ślad w wielu
dziedzinach życia, a najbardziej w sztuce i
literaturze, gdzie była inspiracją dla artystów, owocującą wieloma dziełami. Róża na
stałe zagościła również w symbolice a to, że
jest symbolem piękna i miłości, jak również
i cierpienia jest powszechne znane i na stałe
wsiąkło w naszą kulturę.
Różany ogród pani Danuty przyciąga wzrok
przejeżdżających drogą Chełmża – Bielczyny, bogactwem form i barw tych kwiatów.
KO

Działka siedliskowa p.Tatiany i Marka Huzarskich z Bocienia.
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WAKACYJNE INSPIRACJE

Przygoda w Zalesiu zakończona

Po raz pierwszy w Zalesiu zostały zorganizowane wakacyjne spotkania dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Chełmża pod tytułem: „Leśna przygoda- Zalesie 2011- Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W przedsięwzięciu
udział wzięło 60 młodych ludzi z terenu Gminy
Chełmża. Uczestnicy byli podzielni na 5 grup i
działali przez nadanymi przez siebie nazwami:
Dzikie koty, Robaczki, Tygrysy, Leśna drużyna, Leśna mafia. Przez 7 dni od 18-24 lipca w
Zalesiu uczestnicy wspólnie spędzali wakacyjny czas pod okiem zatrudnionych w ramach
programu opiekunów. Opiekunami byli: Ewa
Zgurzyńska, Paulina Płochacka, Anna Klimas,
Hanna Skrzypczak, Justyna Kozłowska; pielęgniarka- Elżbieta Palkowska; instruktor sportowy- Małgorzata Sadowska. Program zajęć był
obszerny: w Zalesiu odbyły się m.in. zajęcia
terenowe, sportowe i artystyczne, spotkanie ze
Strażą Pożarną, Strażą Gminną oraz Policją w
ramach spotkań o bezpieczeństwie. W środę 20
lipca odbyła się wycieczka po Gminie Chełm-

ża pt. Poznaję swoją małą ojczyznę , a 22 lipca
-wycieczka do Szymbarka. W Szymbarku dzieci
miały okazję gościć w domku do góry nogami;
zwiedziły replikę jednego z bunkrów, należących w czasie okupacji do TOW Gryf Pomorski, Dom Sybiraka, Dom Powstańca Polskiego z
Adampola, Dom Trapera Kaszubskiego z Kanady, zobaczyły najdłuższą deskę świata i Stół Noblisty oraz największy fortepian świata.
W Zalesiu dzieci miały okazję również korzystać z kąpieliska i plaży – budując rzeźby w piasku. Ostatniego dnia gminnych wakacji 24 lipca
2011 r. zostało zorganizowane podsumowanie i
zakończenie programu – impreza promocyjna
pt. Familijne granie z atrakcjami, konkursami
i ogniskiem oraz prezentacją małych form artystycznych przygotowanych przez młodych
uczestników. Gwiazdą imprezy był „Czocher

i jego Pan” czyli aktor Piotr Boruta – artysta –
brzuchomówca i lalkarz, który wystąpił ze swoją
lalką o imieniu Czocher- półfinalista i uczestnik
programu „Mam talent”. Dzieci poznały świat
magii oraz mogły korzystać z atrakcji bangee
run i przejażdżek na kucyku. Do Zalesia zjechały rodziny uczestników, znajomi, koleżanki i koledzy oraz mieszkańcy Gminy Chełmża.
Głównym sponsorem programu była firma
Nowa Energia SA- firma, której misją jest budowa Farm Wiatrowych, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmży oraz
CIK Gminy Chełmża. Organizatorem i pomysłodawcą programu był Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki. Program był koordynowany
przez CIK Gminy Chełmża. Ponadto organizację programu (finansowo, rzeczowo i organizacyjnie) wsparły następujące osoby i instytucje:
Marcin Osiński- BIOS s c Chełmża, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, Firma PHU Frank Chełmża, Franciszek Krutelewicz, Komenda Rejonowa Policji w Chełmży,
Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmży, Straż Gminna, Zenon Sadowski- Głuchowo, Państwo Bożena i
Andrzej Talarek- sklep spożywczy w Browinie,
Jolanta Sarnowska – sołtys Zajączkowa i KGW
Zajączkowo, Gimnazjum w Pluskowęsach, Jarosław Pikus- Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Zelgnie.
Mamy nadzieję, że wrażenia uczestników z „Leśnej przygody- Zalesie 2011” pozostaną miłym
i niezapomnianym wspomnieniem wakacji.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację i realizację programu
składam serdeczne podziękowania w imieniu
CIK Gminy Chełmża oraz uczestników „Leśnej
przygody”.
Justyna Błaszczyk

Podziękowanie
W imieniu Rodziców uczestników
„Leśnej Przygody” w Zalesiu składam podziękowania pomysłodawcy inicjatywy – naszemu
Wójtowi panu Jackowi Czarneckiemu, paniom
wychowawczyniom oraz sponsorom. Zorganizowane przez Was kolonie wakacyjne przyniosły wiele radości i uśmiechu na twarzach
dzieci. Doskonale zorganizowany czas na zabawę i wypoczynek w rekreacyjnym miejscu
sprawił, że tydzień, który tam spędziły dzieci
wniósł niepowtarzalne wspomnienia i wrażenia m.in. z wycieczki do Szymbarka, „Leśna
Przygoda” zakończona wspólnym ogniskiem
przy klimatach zachodzącego słońca na tle jeziora chełmżyńskiego.
Za wszystko serdecznie dziękujemy, mając nadzieję na kolejne tak fantastyczne pomysły.
Magdalena Cieślińska
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Serwis informacyjny
WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
W ZELGNIE

Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzania
u nas czasu.

Wspólnie dzieci z biblioteki i dzieci z Przedszkola Ziemi Gotyku spędzają tu czas czytamy,
gramy, bawimy się, korzystamy z internetu.Prowadzimy również zajęcia kulinarne – robiliśmy
już gofry z bita śmietaną oraz rogaliki z dżemem
i budyniem . Byliśmy na boisku w Dźwierznie
tam graliśmy w piłkę i odbyły się małe zawody
sportowe. Fotografujemy okolice:) z tych fotek
powstanie prezentacja multimedialna. Planujemy także nocowac w bibliotece.
J.Pawełczyk

Czytelnicy miesiąca lipiec
Grzywna: Natalia Pawella
Głuchowo: Kinga Loerke
Skąpe: Małgorzata Górska
Zelgno: Natalia Dębska

REKLAMA
Informujemy, że z dniem 01.07.2011
Przedsiębiorstwo Produkcyjne STYRO sp. z o. o. Siemoń 7A, 87-133
Rzęczkowo, uruchomiło produkcję
styropianu do ociepleń oraz linię do
produkcji kształtek z formy i plotera.
Styropian produkujemy o grubości od
10-250 mm z lub bez frezu.
Produkcję ukierunkowaliśmy na trzy
podstawowe, wysokiej jakości asortymenty tj. EPS 70-040, EPS038,
EPS100-038

Bliższych informacji udzielany w
dziale sprzedaży:
Joanna Kucharska
tel kom. 607-843-116
tel. (56) 678-90-17
fax. (56) 678-90-18
e-mail: zp@styro.net.pl
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Wsparcie dla organizacji

OSP Grzegorz z dotacją

Jednostka OSP w Grzegorzu zasiliła
swoje konto dotacją w kwocie 5 tysięcy złotych. Strażaków wsparła Fundacja Edukacja i
Technika Ratownictwa. Za namową goszczącego w Zalesiu podczas Powitania Lata Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego,
strażacy wystosowali do Fundacji wniosek.
Wcale długo nie musieli czekać na
odpowiedź, kiedy to na ich konto wpłynęły pieniądze. Z uwagi na to, że dotacja jest dotacją ce-

lową przeznaczona zostanie na zakup strażackiej
odzieży i obuwia.
Podsekretarz Sosnowski w Zalesiu
osobiście rozmawiał z druhami z OSP w Grzegorzu i Wójtem Jackiem Czarneckim. Poruszane
były sprawy historii OSP na terenie gminy, ich
obecna działalność i potrzeby. To między innymi za funkcjonowanie Straży Państwowej i OSP
odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
KO

Dnia 02 października 2011 r. (niedziela)
w Urzędzie Gminy Chełmża w godz. 9.00 – 13.00
odbędą się badania układu oddechowego – spirometria
i RTG płuc w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki
Chorób Płuc
w Województwie Kujawsko – Pomorskim.
Badania kierowane są do mieszkańców Gminy Chełmża
Zapisy prowadzi Urząd Gminy Chełmża
p. Anna Feeser – Bering (pok.7),
tel. 056 675 60 76 do 78
Przewidywalna liczba osób do przebadania – 100.
Decyduje kolejność zgłoszenia.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH.
Program współfinansowany przez Samorząd Województwa
Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.
Organizator: Urząd Gminy Chełmża
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FELSKI, PIRÓG-WOLSKA i PARTNERZY
Kancelaria Adwokacka
87-100 Toruń, Rynek Staromiejski 17, tel. 56 6210418, tel./fax. 56 6229933

Informacja o zakresie działalności

SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
FELSKI, PIRÓG – WOLSKA i PARTNERZY
KANCELARIA ADWOKACKA

- prawa spadkowego,
- rodzinnego w sprawach: rozwodowych i alimentacyjnych,
- prawa karnego,

b) reprezentacją w postępowaniach administracyjnych w
dziedzinie:
Kancelaria zajmuje się m. im.:
a)
reprezentacją w procesach sądowych w dzie- - prawa budowlanego,
- sporach z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicdzinie:
twa.
- prawa cywilnego w sprawach dotyczących: własno- c) obsługą prawną przedsiębiorców.

ści nieruchomości,
ustanowienia służebności gruntowych:
- służebności drogi koniecznej,
- służebności przesyłu,
odszkodowań i zadośćuczynienia za:
- błąd w sztuce medycznej,
- z tytułu uszkodzenia ciała na skutek wypadku
drogowego,
- śmierci osoby bliskiej,

Kontakt:
Kancelaria Adwokacka
Rynek Staromiejski 17
87-100 Toruń
tel. 56 -622-99-33
www.adwokat.torun..pl
tel. 56- 62-10-418 e-mail: e.pirog@adwokat.torun.pl
tel. 608-460- 296 email: t.felski@adwokat.torun.pl
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