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Biało – czerwoni kibice

Gminny projekt pn. ”Internet za
Euro 2012 to wielkie święto futbolu nałego widowiska i świetnej zabawy. Gorąca
1 zł” stworzył w 2011 roku mieszkańcom w Polsce, gromadzące miliony ludzi na sta- atmosfera piłkarskich emocji udzieliła się i
możliwość dostępu i korzystania z sieci In- dionach i przed telewizorami. To czas dosko- mieszkańcom naszej gminy.
ternet. Operator telekomunikacyjny ustawił
na terenie gminy sześć nadajników sieci bezprzewodowej, dzięki którym uczestnicy projektu mają dostęp do internetu. Obecnie trwa
kolejny nabór chętnych na łącze internetowe
w roku 2013.
Patrz str. 3

LUDZIE
Sołtys Nawry Alicja Glaszka wzięła udział w uroczystości podsumowania X
edycji konkursu „Sołtys Roku 2011” zorganizowanego przez Gazetę Sołecką. Pani Sołtys znalazła się w gronie 14- stu laureatów
ogólnopolskiej edycji. Konkurs odbył się pod
patronatem Marszałka Senatu RP. Laureatkę
do wspomnianego konkursu rekomendował
Wójt Gminy Chełmża.
Patrz str. 4

Na zdj. Mieszkańcy Nawry poprzez zorganizowanie Strefy Kibica mogli poczuć atmosferę wspólnego
kibicowania. Bywało, że emocje sięgały zenitu.

Zalesie - powitaliśmy lato

WYDARZENIA
Jubileusz 80-lecia KGW Zelgno i
IV Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Chełmża złożyły się na wspólne świętowanie
Kół Gospodyń Wiejskich w Zelgnie.
Dziedziniec miejscowej szkoły przed sceną
wypełniło szerokie grono publiczności, które
kibicowało swoim faworytkom podczas turnieju. Tegoroczna nagroda główna trafiła do
KGW w Brąchnówku.

Festyn „Święto Ryby – Jesiotr powraca”, który odbył się w ośrodku rekreacyjno –
wypoczynkowym w Zalesiu w dniu 24 czerwca
br. zainaugurował sezon turystyczny w Gminie
Chełmża. Organizatorami imprezy wspólnie
z gminą byli Polski Związek Wędkarski Okręg

w Toruniu i Lokalna Grupa Rybacka RYBAK.
Uczestnikom festynu sprzyjała słoneczna pogoda, a swoją obecnością dopisali zarówno goście
jak i mieszkańcy. Organizatorzy zadbali o wiele
ciekawych atrakcji dla uczestników tego wydarzenia.

Patrz str. 7

INICJATYWY
W miesiącu czerwcu rozpoczął się
sezon na wiejskie pikniki i spotkania. Sołectwa tym razem zadbały o najmłodszych
mieszkańców, którzy spotykali się podczas organizowanych imprez z okazji Dnia Dziecka.
Dzieci i młodzież świętowały między innymi
w Grzywnie, Drzonówku, Głuchowie, BocieTym razem błękitną wstęgę inaugurującą sezon turystyczny 2012’ przeciął Wicemarszaniu. Z kolei mieszkańcy Kiełbasina spotkali
się podczas zorganizowanego pikniku rodzin- łek Senatu RP Jan Wyrowiński w obecności Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Ryszarda Bobera, Dyrektora Departamentu Rybołóstwa
nego.
KO w MRiRW Janusza Wrony i samorządowców z regionu.
Relacja z imprezy w lipcowym numerze KURENDY.

KO
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Informacja z Konwentu Wójtów
Kolejny Konwent Wójtów Woj. .
Kuj-Pomorskiego odbył się 24 maja br w
Tłuchowie – gminie położonej na wschodnim
krańcu województwa w powiecie lipnowskim,
ok. 20 km od Płocka. Gminę Chełmża podczas
konwentu reprezentował Zastępca Wójta
Kazimierz Bober.
Główny temat Konwentu dotyczył wdrażania
nowej ustawy dotyczącej odpadów komunalnych.
Przedstawiono prezentację obrazującą zadania
gmin w tym zakresie oraz najważniejsze
problemy
z
tym
tematem
związane.
Zasygnalizowano szereg uwag i przewidywanych
kłopotów związanych z wdrażaniem w życie
nowych przepisów. Cały system powinien
działać wg nowych zasad od 1 lipca 2013 roku
i do tego czasu Gminy muszą dokonać szereg
przedsięwzięć aby nowe regulacje zadziałały.
Niezbędne będzie przyjęcie nowych uchwał rad
Gminy dotyczących:
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy
- ustalenie stawek opłat za odpady
- ustalenie terminów i trybu wnoszenia opłat,
- ustalenia wzoru deklaracji mieszkańców co do
wysokości opłaty za odpady
- ustalenia szczegółowego zakresu i sposobu
świadczenia usług odbioru odpadów.
Gmina będzie musiała także zorganizować
przetarg, który wyłoni wykonawcę usług w
zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.
Licznie zgłaszane przez dyskutantów uwagi
i wątpliwości wskazują, że temat jest trudny,
niezbyt dobrze przygotowany przez rząd (brak i
opóźnienia rozporządzeń) co budzi uzasadnione
obawy wielu włodarzy gmin. Zasugerowano
przyjęcie stanowiska Konwentu postulującego
przesunięcie terminów obowiązywania nowych
przepisów.

Kolejny
temat
dotyczył
wdrażanie PROW. Przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego poinformowali o planowanym
naborze na działanie „Odnowa wsi”. Ogłoszenie
konkursu już w czerwcu. Do rozdysponowania
jest ok. 36,7 mln zł. Proponowane kryterium
regionalne przewiduje aby przyznać 2 dodatkowe
pkt dla operacji dotyczących obiektów/
przestrzeni publicznej, w których przez okres
7 lat od dnia przyznania pomocy prowadzona
będzie działalność zgodna z celami działania
„Odnowa i rozwój wsi” przy czym działalność ta
odbywać się będzie na podstawie porozumienia
z co najmniej jedną organizacją pozarządową.
Omówiono także ostatni nabór
wniosków w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” .
Przewiduje się, że wszystkie złożone wnioski
otrzymają dofinansowanie a podpisywanie
umów będzie się odbywać od lipca br.
W dalszej części obrad omawiano nowe przepisy
ustawy o ochronie zwierząt a także przyjęto kilka
stanowisk Konwentu:
stanowisko
protestujące
przeciwko
opóźnieniom terminów płatności środków z
budżetu województwa w ramach refundacji
wydatków poniesionych na budowę obiektów
sportowych - stanowisko protestujące przeciwko
projektowanym zmianom dotyczącym „podatku
janosikowego”. Podatek ten jest wpłacany przez
najbogatsze Gminy do budżetu państwa i z tych
środków są finansowane subwencje dla gmin.
Ograniczenie tego podatku może skutkować
obniżeniem subwencji przyznawanej gminom
przez Ministra Finansów;
- poparcie dla stanowiska Związku Gmin
Wiejskich ws nowych źródeł finansowania
modernizacji dróg lokalnych
K.Bober

Dzień Samorządu
Terytorialnego 2012’
Z okazji święta 27 maja obchodzonego
na pamiątkę pierwszych demokratycznych
wyborów samorządowych w Polsce życzenia
dla Pracowników Samorządowych w Urzędzie
Gminy Chełmża nadesłali: Poseł na Sejm
RP Przewodniczący Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Piotr
Zgorzelski, Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł
oraz w imieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego
Starosta Mirosław Graczyk.
Serdecznie dziękujemy
KO

Serdecznie dziękujemy
Wszystkim, którzy wzięli udział
w ceremonii pogrzebowej
Śp. Eweliny Włodarczyk
Krewnym, Przyjaciołom, Znajomym,
Sąsiadom, Delegacjom
za wspólną modlitwę, złożone wieńce
i wiązanki, za okazaną pomoc
i współczucie, za uczestnictwo w ostatniej
drodze na miejsce wiecznego spoczynku.
RODZINA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW” Biuro Regionalne w Bydgoszczy,
ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz
unieważnia potwierdzenia zawarcia
umowy ubezpieczenia
OC nr 33/2690526

Odznaczenia w regionie

Wójt też strażak
Podczas czerwcowej sesji Rady
Gminy Chełmża goszczący z wizytą
Komendant Miejski PSP w Toruniu st. bryg.
Kazimierz Stafiej wręczył Wójtowi Gminy
Jackowi Czarneckiemu medal okolicznościowy
nadany z okazji 20-lecia Państwowej Straży
Pożarnej. Medal został przyznany Wójtowi za
działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej
i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
„- W 1992 roku powołana została PSP. Straż ze
swoim systemem została tak uformowana, że
pracuje dla społeczeństwa wśród społeczeństwa”
– powiedział podczas Sesji Miejski Komendant
PSP Kazimierz Stafiej.
Miejski Komendant PSP poinformował, że
podobne medale z imiennym certyfikatem
w Powiecie Toruńskim odebrało jeszcze
innych 19 osób. Komendant Główny PSP tymi
okolicznościowymi
medalami
postanowił
uhonorować osoby, które z PSP współpracują w
różnych obszarach jej działalności, aby ta służba
funkcjonowała dobrze i sprawnie.

KURENDA

„- Okolicznościowy
medal
wręczam
Wójtowi
Gminy
Jackowi Czarneckiemu
za
umiejętność
współpracy z PSP i
za dobrą organizację
i współdziałanie ze
strażakami z OSP”
–
podsumował
o k o l i c z n o ś ć
wręczenia
medalu
Komendant Miejski
PSP w Toruniu.
Działania
PSP wspiera z Gminy
Chełmża
osiem
jednostek OSP, z
których jedna wpisana
do działań ratowniczo – gaśniczych mamy w
jest do Krajowego Systemu Ratowniczo- gminie 105 strażaków.
Gaśniczego. Działalność strażaków finansowana
KO
jest z budżetu Gminy Chełmża. Uprawnionych
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Nowoczesne technologie

Zasięg sieci Internet wzrasta
Zakończono
podłączanie
uczestników projektu w ramach „Internet
dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców
zamieszkujących tereny Gminy Chełmża”.
Projekt był następstwem uchwały Rady Gminy
Chełmża z dnia 4 lipca 2011 r. w którym
podjęto kroki mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy
Chełmża ze względu na możliwości techniczne
operatorów – a raczej brak tych możliwości.
Podstawowe elementy projektu to:
•
podłączenie uczestników projektu do sieci
Internet wraz z dofinansowaniem tego
Internetu,
•
podstawowe przeszkolenie z zakresu
obsługi komputera i dostępu do sieci
Internet.
Główny cel projektu został w pełni osiągnięty.
Wybrany do projektu operator telekomunikacyjny
utworzył nowe nadajniki sieci bezprzewodowej
do których następnie podłączył uczestników
projektu wskazanych przez Gminę Chełmża.
Nowe nadajniki powstały w miejscowościach:
Brąchnówko,
Głuchowo,
Grzywna,
Kończewice, Nawra, Nowa Chełmża. Nadajniki
obecnie służą nie tylko uczestnikom projektu, ale
również mieszkańcom, którzy chcieli by zostać
podłączeni do sieci poza projektem.
W ostatnim czasie przeprowadzono ankietęanalizę z realizacji projektu wśród uczestników.
Większość z ankietowanych nie posiadała

wcześniej Internetu lub posiadała łącze od
operatora sieci komórkowej. Połączenie
sieci komórkowej charakteryzuje się dużymi
opóźnieniami w transmisji danych w
szczególności widocznych w przesłaniu sygnałów
wymagających rzeczywistego dostarczania
obrazu i dźwięku np. Skype czy telefonia
internetowa, stąd większość ankietowanych
porównując poprzedniego operatora do
obecnego nie miała wątpliwości ze wskazaniem,
który jest lepszy. „ - Tak, posiadałam Internet
bezprzewodowy iplus. Nie byłam zadowolona.”
– tak o poprzednim operatorze wypowiada
się Pani Barbara z Kończewic. Potwierdza to
w swojej wypowiedzi także Pani Mirosława z
Grzywny: „ - Łącze bezprzewodowe, nie byłam
zadowolona z tego łącza”. Opinia co do obsługi
merytorycznej o operatorze potwierdza się w
wypowiedzi Pana Lecha z Pluskowęs: „- Oprócz
kilku awarii usuniętych od razu nie miałem
większych problemów z działaniem internetu.
Prędkość jest dobra, cena przystępna i łatwo
otrzymać informacje od pracowników firmy.
Ogólna ocena jest dobra, jednak zdarzają się
opóźnienia związane z wysyłaniem faktur np. na
email.”
Podczas wyboru operatora, który dostarcza
sygnał bezprzewodowo należy zwrócić uwagę,
iż technologia dostarczania sygnału oferowana
przez sieć komórkową jest całkowicie inna
niż ta oferowana przez operatorów sieci

URZĄD GMINY

Mieszkańcy

Informacja

bezprzewodowych Wifi. Oczywiście, może
zdarzyć się tak, że operator Wifi przesadzi z liczbą
abonentów w stosunku do łącza, które zakupi i
wtedy również taki Internet będzie działał różnie
o różnych porach dnia. Przeprowadzona ankieta
potwierdza, iż Internet staje się codziennością
nie tylko dla najmłodszych ale również osób
starszych. Według ankietowanych z Internetu w
ciągu dnia średnio dziennie korzystamy około
5 godzin 30 minut i wykorzystujemy go do:
dokonywania opłat, grania, korespondencji,
nauki, pracy, wyszukiwania informacji,
zakupów. W pierwszych krokach w korzystaniu
z globalnej sieci pomógł wybrany operator, zaś
głównym źródłem wiedzy i pomocą z zakresu
korzystania z sieci jest rodzina: „ - Podstawowe
informacje, które zostały mi przekazane były
przydatne, lecz to głównie moje dzieci korzystają
z internetu i w razie konieczności pomagają mi
rozwiązać napotkane trudności.”- odpowiada Pan
Lech z Pluskowęs. Większość z ankietowanych
podkreśla, iż z chęcią korzysta z sieci i analizuje
możliwość pozostania podłączonym do sieci.
Dla mieszkańców miejscowości dotąd
nieobjętych projektem przypominamy, trwa
nabór wniosków o szkolenie, podłączenie,
dofinansowanie
i
utrzymanie
łącza
internetowego w 2013 roku. Nabór dotyczy
całego terenu Gminy Chełmża
Paweł Rutkowski

ZŁOTY JUBILEUSZ

Podaje się do wiadomości, że w
związku z napływającymi wnioskami w
sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Chełmża zamierza się przystąpić do
procedury zmiany aktualnie obowiązującego Studium.
Opracowanie projektu zmiany Studium
zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wymaga zlecenia
wykonania opracowań, uzyskania opinii i
uzgodnień, wyłożenia do publicznego wglądu
rozpatrzenia wniesionych ewentualnie uwag.
Ze względu na złożoność procedur i opracowania – uzasadnione jest aby przystąpienie do
zmiany ,, Studium…” wynikało z jak największej liczby wniosków odzwierciedlających aktualne potrzeby właścicieli nieruchomości.
Złożone wnioski będą podstawą do uzasadnienia planowanej na jesień 2012 roku projektu uchwały intencyjnej Rady Gminy Chełmża,
która rozpocznie procedurę formalno prawną
Pół wieku temu w związek małżeński
zmiany,, Studium…”.
Małgorzata i Antoni
Wnioski w tej sprawie będą przyj- wstąpili Państwo
mowane w sekretariacie Urzędu Gminy Piotrowscy ze Skąpego. Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki w obecności Kierownika USC i
Chełmża do końca września 2012 roku.

gratulował małżonkom przeżytych wspólnie lat
i życzył kolejnych jubileuszy. Jubileusz stał się
doskonałą okazją do powspominania wspólnie
przeżytych chwil.
rodziny wręczył Jubilatom odznaczenia i dyplomy
KO
za długoletnie pożycie małżeńskie.Pan Wójt

KURENDA
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Finał konkursu

Nawra z „Sołtysem Roku 2011”
Sołtys Nawry Alicja Glaszka to laureatka konkursu „Sołtys Roku 2011”, która 12
czerwca br. w Senacie RP w Warszawie z rąk
Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza
osobiście odebrała list gratulacyjny i pamiątkowy puchar. W wyjeździe do Warszawy pani
Sołtys towarzyszyła grupa samorządowców z
gminy wspólnie z Wójtem Jackiem Czarneckim. Pani Sołtys jest jednym z czternastu laureatów X edycji konkursu Gazety Sołeckiej, którzy
dostąpili takiego uznania i wyróżnienia na szczeblu ogólnopolskim.
Pani Alicja ma na swoim koncie wiele inicjatyw
i przedsięwzięć, które udało się jej zrealizować
w ostatnim czasie z mieszkańcami sołectwa, zarówno tych gminnych jak i ponad lokalnych. To
współorganizatorka akcji jak „Moja wieś – Moje
sołectwo” promującej porządek, czystość i estetykę wsi. To koordynatorka gminnego projektu
„Kolorowe wsie”. Przewodnicząca KGW, Członkini Stowarzyszenia Homo homini, propagatorka produktów lokalnych i regionalnych. Pomaga
w akcjach gminnych wspierających poszkodowanych , wspiera inicjatywy kulturalne CIK-u,
Ziemi Gotyku. Wspólnie z paniami z KGW chętnie włącza się w wydarzenia wojewódzkie jak
chociażby dożynki wojewódzkie w Chełmnie.
Konkurs co roku organizuje redakcja
„Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej

aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz
społeczności lokalnej. Składając gratulacje nagrodzonym, najlepszym polskim sołtysom, Marszałek Bogdan Borusewicz podziękował im za
wytrwałą pracę i codzienny trud na rzecz swoich
sołectw.
Uroczyste uhonorowanie wyróżnio-

Wypoczynek i rekreacja w Pluskowęsach

KURENDA
K
URENDA

Gmina z dobrymi sołtysami

Laureat z Liznowa

Inwestycje w gminie

Kontynuowana jest budowa miejsca
rekreacji i wypoczynku nad jeziorem w
miejscowości Pluskowęsy w ramach inwestycji
pn.” ,,Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu
jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego
w miejscowości Pluskowęsy”.
Na terenie
objętym inwestycją położonym w centrum wsi
Pluskowęsy wykonana została rekultywacja
terenu wzdłuż brzegu jeziora, trwa budowa
obiektów małej architektury jak między innymi

nych sołtysów odbyło się podczas konferencji
„Tworzenie warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych” zorganizowanej z
inicjatywy Komisji Samorządu Terytorialnego i
Administracji Państwowej.
KO

budowa parkingu, chodników, schodów i
wybudowane zostanie oświetlenie terenu oraz
założenie terenów zielonych.
Wspomniana inwestycja jest już
kolejną Odnową wsi realizowaną w ostatnich
latach w naszej gminie przy udziale środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
KO

G
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Pan Andrzej Ośmiałowski – sołtys
sołectwa Liznowo otrzymał tytuł „Sołtys
Roku Powiatu Toruńskiego 2011”. Uroczyste
podsumowanie konkursu odbędzie się podczas
IV Zjazdu Sołtysów Powiatu Toruńskiego w
dniu 03 lipca br. w Starostwie Powiatowym w
Toruniu.
To drugie już wyróżnienie dla
kolejnego Sołtysa z naszej gminy. W ubiegłym
roku na powiatowym podium z wyróżnieniem
Zarządu Powiatu stanęła, przypomnijmy pani
Alicja Glaszka Sołtyska z Nawry, a dzisiaj
tegoroczna laureatka konkursu Gazety Sołeckiej
pod patronatem Senatu RP.
Komisja powiatowa przy wyborze
laureata oceniała przede wszystkim wpływ
działalności
kandydata
na
integrację
społeczności lokalnej poprzez organizację
lub współorganizację
festynów, dożynek,
wyjazdów, inicjatywę oraz udział sołtysa w
organizacji i realizacji prac i zadań inwestycyjnoremontowych prowadzonych w sołectwie,
materialne rezultaty działalności sołtysa. Przy
ocenie zgłoszonych kandydatur pod uwagę
brana była także działalność wykraczająca
poza funkcję sołtysa, np. w strukturach OSP,
KGW, stowarzyszeń oraz współpraca sołtysa z
władzami gminy, w tym udział w sesjach rady
gminy, szkoleniach oraz w powiatowym zjeździe
sołtysów.
Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i
życzymy kolejnych dokonań na rzecz swojego
sołectwa i jego mieszkańców.
KO
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Inwestycje i remonty
Inwestycje gminne

Bezpieczeństwo

REMONTY DROGOWE
Zakończone
zostały pracę związane
z remontem drogi
gminnej nr 100576
C w miejscowości
Parowa
Falęcka.
Remont polegał na
wykonaniu
górnej
warstwy podbudowy
oraz
dwukrotnego
powierzchniowego
u t w a r d z e n i a
nawierzchni emulsją i
grysami na istniejącej
n a w i e r z c h n i
tłuczniowej na odcinku
o długości 820 mb.
Roboty wykonywał Zakład Drogowo –
Budowlany z Rogowa za kwotę 99.353,50 zł
brutto.
Kolejne remonty dróg gminnych i
dróg wewnętrznych polegające między innymi
na punktowym uzupełnieniu nawierzchni dróg
gruntowych mieszanką kruszyw drogowych
oraz uzupełnieniu zaniżonych poboczy

przy drogach asfaltowych wykonane zostały
miesiącach maj/czerwiec bieżącego roku na
terenie Gminy Chełmża. Naprawy miały miejsce
w miejscowościach Dziemiony, Drzonówko,
Zelgno, Zalesie, Mirakowo Grzywna przez
Zakład Usług Komunalnych ,,WOD KAN’’ Sp. o.
o. z Nowej Chełmży.
Łukasz Kowalski

Chodniki dla pieszych
W celu poprawy bezpieczeństwa
pieszych i rowerzystów Gmina Chełmża
planuje w roku bieżącym wykonanie koncepcji
chodników:
1. przy drodze powiatowej z Chełmży przez
centrum miejscowości Browina do pałacu w
miejscowości Brąchnówko,;
2. przy drodze powiatowej z Chełmży
przez centrum miejscowości Bielczyny do
skrzyżowania z drogą krajową w miejscowości
Głuchowo – Windak;
3. przy drodze wojewódzkiej od centrum
miejscowości Zelgno do drogi gminnej Zelgno
– Zalesie.
Wykonanie koncepcji jest niezbędne
do uzgodnienia przez poszczególnych zarządców
dróg dokładnego przebiegu chodników oraz
ustalenia ilości gruntów do przekazania przez
mieszkańców pod budowę poszczególnych
chodników.
Planowany termin wykonania koncepcji
wrzesień 2012 roku.
Ł.Kowalski

Gospodarka komunalna

Dbamy o nasze wsie
•
Przeprowadzona została konserwacja boiska sztucznego w
miejscowość Dźwierzno. Uzupełniono ubytki piasku kwarcowego oraz
przeprowadzono szczotkowanie sztucznej murawy. Usługę wykonała
firma P.U. „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław z Chojnic.
•
Trwają prace związane z wykaszaniem terenów zielonych na
terenie Gminy Chełmża. Od dnia 11.06.br rusza wykaszanie poboczy
dróg gminnych oraz wykaszanie miejsc pamięci narodowej.
•
„Kolorowe wsie” to nazwa gminnego projektu, który przez
ostatnie lata cieszy oko mieszkańców Gminy Chełmża. Na podstawie
rozeznania cenowego na dostawcę kwiatów wybrano Gospodarstwo
Ogrodnicze Teresy i Zenona Myszyńskich. Przedmiotem projektu jest
dostawa 11 800 szt. sadzonek kwiatów rabatowych jednorocznych. Kolorowe kompozycje utworzone z aksamitki, petunii, starca , begonii,
popielnika, szałwii czerwonej żeniszka, koleusa podnoszą estetykę wsi.
Ponadto zostały zatrudnione osób do prac społeczno - użytecznych,
które przy pomocy ogrodnika gminnego koordynowali przy nasadzeniach i dbają o wysadzone kwiaty w sezonie.

M.Gumiński
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Wydarzenia gminne
Wydarzenia gminne

Święto Dzieci
Tegoroczne swoje święto dzieci z
Gminy Chełmża spędziły podczas Gminnego
Dnia Dziecka w Nawrze. Organizatorami
święta byli Wójt Gminy Chełmża i Parafia
w Nawrze. W tym dniu na najmłodszych
uczestników czekała moc atrakcji. Udział
w imprezie wzięli Rycerze Chorągwi Ziemi
Chełmińskiej, motocykliści i żołnierze z
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im.
Gen Józefa Bema z Torunia oraz strażacy z
PSP w Chełmży. Wszystko po to, aby pobyt
najmłodszych mieszkańców w Nawrze upłynął
w tym dniu pod znakiem zabaw, radości
i uśmiechów. Dzieci wspólnie z rodzicami
wzięły udział w zabawach edukacyjnych z dużą
ilością konkursów z nagrodami i pucharami,
które ufundował samorząd gminny, sponsorzy
i prywatne osoby. Dzieci i
ich rodzice
rywalizowały zarówno w konkurencjach
sportowych jak i wiedzowych o samej gminie.
Odbyły się pokazy sprzętu wojskowego, sprzętu
pożarniczo-ratowniczego i pokaz udzielania
pierwszej pomocy prowadzony przez przybyłych
żołnierzy. Znaczną część czasu dzieci spędziły w
wesołym miasteczku, gdzie do dyspozycji miały
zamek dmuchany, trampolinę, zjeżdżalnię.
Podobnie sporym zainteresowaniem cieszyły się

przejażdżki bryczką konną.
Uczestnicy Dnia Dziecka mogli
wziąć udział w loterii fantowej „każdy los
wygrywa”. Nie brakowało chętnych do zabaw w
kąciku plastycznym czy do malowania buziek.
Organizatorzy zadbali również o ciepły posiłek
w postaci wojskowej grochówki i kiełbasek z
grilla. Specjalnym punktem dla milusińskich

był „słodki namiot”, pod którym Koło CARITAS
działające przy Kościele Garnizonowym w
Toruniu wydawało wszystkim dzieciom darmowe
słodycze. Przez cały czas nad bezpieczeństwem
bawiących się dzieci czuwała obsługa medyczna
z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie.
KO

Szkolne prezentacje

Biało – czerwone bocianisko
Już po raz jedenasty do Szkoły
Podstawowej w Zelgnie zjechali młodzi
artyści ze szkół w gminie, aby na estradzie
zaprezentować
swoje talenty artystyczne
począwszy od śpiewania przez taniec, a
kończywszy na małych formach teatralnych
jak kabaret. Łącznie udział w tym widowisku
wzięło prawie 200 uczniów.Na scenie ze strony
gospodarzy wystąpił chór międzyszkolny „Da
capo” składający się z uczniów SP w Zelgnie i
Gimnazjum w Pluskowęsach. Młodzi śpiewacy
swoje głosy szlifują od lat pod opieką muzyków
państwa Teresy i Marka Pużanowskich. Zespół

taneczny „FIGIELEK”
tym razem wystąpił w
układzie do muzyki
„Różowa
pantera”
i
„Blues
brothers”.
Poza tym na scenie
prezentowały
się
teatrzyki
teatralne
ze szkół w Zelgnie,
Sławkowa i Kończewic.
Prezentowały się również
zespoły taneczne ze szkół
w Sławkowie „Motylki” i

w Brąchnówku. Piosenki „ Super Trouper” i „I
have a dream” uczestnicy usłyszeli w wykonaniu
zespołu wokalnego „Fiołki” z Grzywny. Z
kolei oprócz chóru „Da capo” z repertuarem
wystąpiły zespoły wokalno-instrumentalne z SP
Kończewice i Gimnazjum w Głuchowie.
Skoro mowa o Euro 2012 to nie mogło zabraknąć
również tańca footballowego w wykonaniu
zespołu tanecznego Figielek w Zelgnie.
Imprezie
towarzyszyła
wspólna
zabawa i śpiewanie „bocianiego blusa” oraz
hymnu kibica. Rozstrzygnięty został gminny
konkurs plastyczny
„Bociani futbol”. Na
zakończenie
spotkania wszyscy uczestnicy
Bocianiska otrzymali pamiątkowe dyplomy i
statuetki bociana. A wszystko to odbyło się w
biało – czerwonym klimacie piłkarskich zmagań
„Euro 2012”.
KO
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Gospodynie na scenie
Na Święto Kół Gospodyń Wiejskich
do Zelgna zjechały gospodynie z Gminy
Chełmża i z regionu. Świętowano 80 – lecie
działalności miejscowego KGW w Zelgnie,
a już po raz czwarty panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z Gminy Chełmża
zmierzyły
się w pięciu konkurencjach turniejowych.
Tegoroczne lauretaki to: I miejsce – KGW
Brąchnówko, II miejsce – KGW Grzegorz i III
miejsce – KGW Kiełbasin.
Tym razem występy miały częściowo
sportowy charakter, podszyty Euro 2012.W
trakcie rywalizacji można było zobaczyć
poczynania siedmiu kół. Panie miały za zadanie
zaprezentować planszę pt. „Nasza wieś na
sportowo”, przygotować produkt pochodzenia
cukierniczego, zaprezentować w swoim
wykonaniu piosenkę zespołową o tematyce lata,
pokazać się na wybiegu w stroju na EURO 2012
a także przygotować scenkę kabaretową „W
kolejce”.
Turniej KGW rozegrany został pod
patronatem Wójta Gminy Chełmża Jacka
Czarneckiego. Organizatorami turnieju byli:

Urząd Gminy i Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża. Impreza odbyła się w Zelgnie.
Dziedziniec przy szkole szybko zapełniło
szerokie grono publiczności, aby kibicować
swoim faworytkom. Publiczność to nie tylko
mieszkańcy gminy, ale i przybyli gościa z
Czernikowa, Dobrego, Troszyna Polskiego i z
Kruszyna. Występom pań towarzyszyły okrzyki
radości, salw śmiechu i olbrzymich braw. Jury
turnieju nie miało łatwego zadania z wyłonieniem
laureatów tegorocznego turnieju. Z roku na rok
panie są coraz lepiej przygotowane, zaskakują
pomysłowością, artyzmem i scenicznym
talentem. Lureatki otrzymały nagrody rzeczowe,
a dodatkowo za pierwsze miejsce nagrodę
finansową w kwocie 500 zł ufundowaną przez
Wójta Gminy Chełmża. Nagrody rzeczowe w
tym roku finansowała Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich. Dodatkowo Komisja Konkursowa
indywidualnie przyznała pamiątkowy dyplom
i nagrodę za najlepszy wypiek cukierniczy.
Wyróżnienie to przypadło uczestniczce z KGW
w Głuchowie Małgorzacie Nowickiej. Podobnie
po raz pierwszy tytułem „Osobowość IV

Turnieju KGW Gminy Chełmża” uhonorowano
z kolei członkinię z KGW Kuczwały Barbarę
Nadstawną. Wszystkie uczestniczki były
wspaniałe i dostarczyły ogromu radości i
pozytywnej energii. Partnerem w organizacji
święta KGW było Stowarzyszenie Homo homini,
które wspólnie z KGW z Zelgna i Dźwierzna
przygotowało na ten dzień
degustacje zup
i pierogów w ramach projektu „Staropolska
eko-kuchnia”, który spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem ze strony uczestników.
Smakoszy takich dań nie brakowało.
Nad porządkiem imprezy czuwali druhowie
z OSP w Zelgnie. Poza uroczystościami na
scenie miało miejsce wiele dodatkowych
atrakcji. Między innymi odbyły się warsztaty
kulinarne dla dzieci, zorganizowana została
wystawa podsumowująca działalność KGW w
Zelgnie. Odwiedzających nie brakowało również
w pracowni rękodzieła ludowego. Waloru
muzycznego imprezie dodała obecność zespołu
folklorystycznego „Kruszynioki”.
KO

Panie z KGW Zelgno serwowały poczęstunek w ramach projektu „Staropolska Laureatem IV turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża zostało
eko-kuchnia” realizowanego przez Stwoarzyszenie Homo homini.
KGW Brąchnówko.

Panie z KGW w Kuczwałach wystąpiły w scence kabaretowej pod nazwą
„W kolejce”.
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Święto Kół Gospodyń Wiejskich w Zelgnie zgromadziło szerokie grono
uczestników.
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Sprawy obywatelskie
Uroczystości parafialne

Edukacja Regionalna

Kowal uczy rzemiosła

Do Kończewic do warsztatu kowalskiego. W drodze powrotnej do Chełmży
miejscowego kowala Wojciecha Piaseckiego uczniowie odwiedzili tutejsze gminne Miejsce
przybyła grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków”.
nr 3 w Chełmży, które wzięły udział w
KO
warsztatach prezentujących tradycje rzemiosła

Pielgrzymi w Nawrze

Parafia w Nawrze świętowała
uroczystości odpustowe ku czci Matki Boskiej
Wspomożycielki Wiernych. Udział w tym
lokalnym wydarzeniu wzięli parafianie i
mieszkańcy gminy oraz przybyli pielgrzymi.
Tradycyjnie wokół kościółka parafialnego
przeszła uroczysta procesja odpustowa.
Kult maryjny w Nawrze związany jest z
wizerunkiem Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus,
jaki znajduje się w kościele od początku XVII
wieku. Obecnie uważany za cudowny. Obraz
przywiózł z niewoli moskiewskiej ówczesny
właściciel Nawry Bernard Kruszyński. Liczne
wota przytwierdzone po obu stronach obrazu
poświadczają jego cudowną moc i informują
o kilku rodzajach łask, jakie doświadczali
dawniej mieszkańcy Nawry i okolicy. Obraz
sam doświadczył cudu, ocalał bowiem w 1777
z pożaru spowodowanego przez niezgaszoną
świecę.
Przy okazji obchodów odpustowych
miała miejsce w kościele prezentacja materiałów
do publikacji książkowej pt.” „ Nawra z tamtych
lat” autorstwa Feliksa Stolkowskiego. Odbył
się także okolicznościowy koncert muzyki
poważnej z udziałem duetu MODERATO.
Poza ty, niedzielnym obchodom odpustowym
towarzyszył festyn parafialny, który odbył się
przy świetlicy wiejskiej.
KO

SPOTKANIE SENIORÓW

,,GMINNA MAJÓWKA”
Coroczne spotkania dla organizowane dla seniorów są radosnymi chwilami,
które pozostają na długo w pamięci. Na tego
typu uroczystościach zauważalna jest integracja. Tam też seniorzy mogą poczuć się , jak są
dla nas ważni i przyjąć naszą wdzięczność za
lata pracy.
I tak też się stało, dzień 31 maja
2012 roku w gminie Chełmża należał do SENIORÓW. W tym dniu na sali Szkoły Podstawowej
w Sławkowie odbyła się ,,Gminna Majówka”,
na którą zostali zaproszeni mieszkańcy z terenu
gminy. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Chełmża Pan Jacek Czarnecki, natomiast
współorganizatorami byli: Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Uzależnień, Szkoła Podstawowa w Sławkowie
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej. Tegoroczna ,,Gminna Majówka” zgromadziła ponad 220 seniorów. Warto zauważyć, że najstarsi
mieszkańcy zaakceptowali tego typu spotkanie i
wzorem lat ubiegłych licznie przybyli. Spotkanie
rozpoczęło się od ciepłych słów skierowanych do
wszystkich seniorów ,, …….życząc im zadowolenia z codziennego życia i wiele radości na nadchodzące kolejne dni”. Wyrażając zadowolenie,
że w gminie Chełmża przybywa seniorów, którzy
w jesieni życia potrafią aktywnie spędzać czas i
licznie wziąć udział w organizowanych imprezach, gospodarz spotkania Wójt Gminy Chełmża
z dumą podkreślił, że takie spotkanie ,,Gminna
Majówka” na stałe wpisało się już w kalendarz
gminnych imprez.

KURENDA

Na wszystkich zaproszonych gości czekał poczęstunek. Spotkanie uświetnione zostało w
pierwszej części występem artystycznym grupy
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sławkowie przygotowane pod kierunkiem wychowawców: Pani
Anny Czapli oraz Pani Barbary Groździej. Następnym punktem spotkania był występ artystów
,,Doroty i Janka”
z gminy Lubicz, którzy

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

zabawiali uczestników spotkania przy muzyce.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość bawienia
się przy muzyce i wspólnych tańcach.
Gminna Majówka – upłynęła w miłej i podniosłej atmosferze. Seniorzy bawili się doskonale
przez wiele godzin.
A.Bykowska
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Dzień Dziecka w Grzywnie

Z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka w Szkole Podstawowej w Grzywnie
odbyła się okolicznościowa impreza, w której nie
przeszkodził nawet ulewny deszcz. Uczniowie
mogli się przekonać, że do znakomitej zabawy
nie zawsze potrzebne są drogie zabawki –

czasami wystarczą przedmioty
codziennego użytku. Biorąc
udział
w
konkurencjach,
walczyli o tytuł Mistrza Dnia
Sportu. Po indywidualnych
zmaganiach wszyscy posilili
się pysznymi kiełbaskami, aby
nabrać sił przed rozgrywkami
zespołowymi.
Wszystkie
drużyny zaciekle walczyły o
zwycięstwo.
Dodatkową atrakcją
była możliwość skorzystania z
lubianych przez dzieci (małe i
duże) trampoliny i dmuchanego
pałacu, za których nieodpłatne
udostępnienie
serdecznie
dziękujemy Państwu Tamarze i
Wojciechowi Kulpińskim z Grzywny.
Dziękujemy też gorąco
Państwu
Hannie i Janowi Jałochom z Grzywny za
ofiarowanie słodyczy dla wszystkich dzieci z
naszej szkoły.
Organizatorzy

Piknik Rodzinny
w Gimnazjum w Głuchowie!
Pokazy strażackie, występy zespołu
hiphop ‘Best Crew’ z Torunia, Kabaretu z Zespołu Szkół w Chełmży, Zespołu Wokalnego ‘No
nejm’ z Gimnazjum w Głuchowie, przejażdżki
bryczką oraz taniec brzucha to tylko niektóre
atrakcje które towarzyszyły Piknikowi Rodzinnemu zorganizowanemu przez Radę Pedagogiczną oraz uczniów. Jak co roku można było nabyć losy na wspaniałe nagrody oraz skosztować
pysznych wypieków. Mistrzami grillowania byli
redaktor naczelny gazety ‘Teraz Toruń’ Kamil
Sakałus oraz dyrektor gimnazjum Wojciech Rosiński.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom!
Do zobaczenia za rok!

Dzień Dziecka w Drzonówku
9 czerwca dla
wszystkich dzieci ze wsi
Drzonówko, Rada Sołecka
wraz z panią Sołtys,
zorganizowała niewielki
piknik,
aby
uczcić
święto
najmłodszych
m i e s z k a ń c ó w.
Punktualnie o godzinie
15
wszystkie
dzieci
zebrały się na placu
zabaw przy świetlicy
wiejskiej.
Pierwszą
atrakcją było wspólne
pieczenie kiełbasek przy
ognisku, co niewątpliwie
sprawiło wielka frajdę
najmłodszym. W świetlicy
dobrze się bawił i spędził miło czas. Szkoda, że
na dzieci czekały słodkie łakocie, nie zabrakło Dzień Dziecka jest tylko raz w roku stwierdził
również gier i zabaw oraz dobrej muzyki. jeden z uczestników pikniku.
Podczas tych kilki godzin każdy bez wyjątku
Kamil Kolasa

Adrianna Kaniecka

Konkurs matematyczny

Szkoła Podstawowa w Grzywnie
uczestniczyła w roku szkolnym 2011/2012
w projekcie „MATEMATYKA INNEGO
WYMIARU - organizacja Matematycznych
Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków EFS. Projekt miał na celu podniesienie
poziomu wykształcenia oraz zachęcenie dzieci
do zgłębiania tajników wiedzy matematycznej.
W naszej szkole projekt ten był realizowany przez
nauczycieli Joannę Błażejczyk oraz Ryszarda
Czerwonkę.
W dodatkowych zajęciach matematycznych
uczestniczyło
26 dzieci z klas IV-VI.
Na zakończenie projektu wzięli udział w
Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i
Młodzieży.
Liderami okazali się Łukasz Trzpil, który uzyskał
4 miejsce w powiecie, 24 w województwie, 308 w
kraju oraz Adrian Majerowski, który uzyskał 7
miejsce w powiecie, 38 w województwie i 440 w
kraju. Należą się im wielkie gratulacje, ponieważ
w konkursie brało udział ponad 20 tysięcy
uczniów w różnych kategoriach wiekowych z
całej Polski.
Joanna Błażejczyk
Emilia Chojnacka

Spotkanie Autorskie w Grzywnie
10 maja 2012r w
Filii Biblioteki Samorządowej w Grzywnie miało
miejsce spotkanie autorskie z Panem Wiesławem
Drabikiem, autorem ponad stu bajeczek dla dzieci.
Na spotkaniu obecne były
dzieci z Grzywny, Grzywny -Domeny, Antoniewa,
Browiny, Brąchnówka i
Kuczwał. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i
wesołej atmosferze. Każdy
uczestnik miał możliwość
zakupu książki i otrzymania autografu.
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Edukacja i kultura
Kiełbasin

Inicjatywy sołeckie

Wspólne grillowanie

Święto dzieci w Dziemionach

Miesiąc czerwiec to czas, kiedy rozpoczyna się sezon na spotkania
mieszkańców Gminy Chełmża w plenerze . Takie spotkanie w formie pikniku
miało już miejsce w Kiełbasinie. Mieszkańcy spotkali się na miejscowym
terenie rekreacyjno – sportowym. Czas wszystkim uczestnikom miło upłynął
przy wspólnym biesiadowaniu i kibicowaniu podczas meczu piłkarskiego
rozegranego przez mieszkańców wsi.

KO

Sołectwo Świętosław

Święto milusińskich

Dzień Dziecka świętowały dzieci z Sołectwa
Dziemiony. Przy słonecznej pogodzie na terenie rekreacyjnym
przy miejscowej świetlicy Rada sołecka zorganizowała spotkanie
dla najmłodszych mieszkańców. Dzieci wzięły udział w
zabawach i konkurencjach sportowych jak rzuty piłką do kosza,
przeciąganie liny i popisy z piłka nożną. Dla dzieci przygotowany
został również poczęstunek.
Organizatorzy Dnia Dziecka w Dziemionach dziękują
panu Piotrowi Baranowi ze składnicy opału w Chełmży za
dofinansowanie zorganizowanego Dnia Dziecka, a także
wszystkim mieszkańcom sołectwa, którzy opłacają podatek u
pana Sołtysa. Z prowizji 2% od wpłaconej kwoty podatku jaką
otrzymał Sołtys zostały zakupione dla dzieci kiełbaski, lody,
napoje, wata cukrowa i inne atrakcje.
Organizatorzy

Inicjatywa CIK-u

Zespół z Brąchnówka

Dzieci z Sołectwa Świętosław spotkały się na wspólnych obchodach
tegorocznego Dnia Dziecka. Spotkanie odbyło dzięki hojności sponsorów: p.
Jakóbczyk z Bocienia, p. Bober z Zelgna, p. T. Szczepański z Bocienia, p. K.
Frączaka Nowa Energia SA. Spotkanie współfinansowane było także z Funduszu
Sołeckiego. Organizacją spotkania zajął się Sołtys Sołectwa Marek Huzarski.
KO

Czas na piłkę nożną
Mieszkańcy wsi Dziemiony przy wsparciu finansowym Gminy
Chełmża przygotowały miejsce pod nowe boisko do piłki nożnej. Teren
przeznaczony pod boisko należało najpierw uporządkować. Usunięta została
obecna darń zieleni i teren wyrównano ciężkim sprzętem. Teraz tylko czekać
jak boisko pokryje zielona murawa, a mieszkańcy dzięki temu będą mogli
rozgrywać pierwsze mecze piłkarskie. Porządkowanie terenu boiska spotkało się
ze sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, którzy z chęcią pomagali
przy prowadzonych pracach przy boisku.
Podziękowania należą się panu Zbigniewowi Pokorskiemu za
udostępnienie ciężkiego sprzętu i za pracę społeczną podczas odnawiania
miejscowego boiska do piłki nożnej oraz wszystkim mieszkańcom, którzy udzielali
się przy odnowie boiska.
Sołtys Wsi

KURENDA

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Brąchnówka są po
pierwszym przesłuchaniu wokalnym przez instruktora muzyki
z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Po
spotkaniu ocena instruktora jest na tyle obiecująca, że to właśnie
w Brąchnówku przy miejscowej siedzibie Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża pojawiła się szansa na utworzenie
gminnego zespołu wokalnego promującego polską muzykę ludową
m.in. pieśni obrzędowe, pieśni obyczajowe i przyśpiewki. Mimo, że
przed śpiewającymi tutaj paniami jest jeszcze wiele pracy i nauki, to
liczymy na ich przyszłe sukcesy sceniczne.
Justyna Błaszczyk
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Serwis informacyjny

Festyn Caritas „Bądźmy razem”

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Sławkowie

FESTIWAL PIOSENKI
DZIECIĘCEJ
„Spotkanie z MAC piosenką”

26 maja 2012 roku po raz kolejny odbył się na terenie Aeroklubu toruńskiego Festyn
z okazji Dnia Dziecka – „Bądźmy razem”, którego organizatorem jest Toruńskie Centrum Caritas.
Na festynie nasza silna grupa z Gimnazjum w
Głuchowie zrobiła „przymiarkę” do przyszłorocznego bicia rekordu Guinnessa. 700 dzieci w
czerwonych koszulkach ułożyło serce dla mamy,
które zostało otoczone przez 1700 uczestników
w żółtych czapeczkach.
Oprócz przewidzianego programu na scenie,
było wiele stanowisk z różnymi atrakcjami (ponad 40 instalacji) i konkursów, w których braliśmy udział. Każdy uczestnik festynu miał zapewniony ciepły posiłek, słodycze, napoje oraz
paczki z łakociami od „Biedronki” – partnera
strategicznego.

ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Z życia OSP
W dniu 26 maja 2012 roku odbyl
się w Solcu Kujawskim wojewódzki
Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych
połączony z obchodami 20 lecia
powstania Państwowej Straży Pożarnej .
W zjeździe uczestniczył wicepremier
Waldemar Pawlak , będący zarazem
Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP.
Gminę reprezentowali Prezes Zarządu
Powiatowego druh Wiesław Bachan jako
przedstawiciel do zarządu wojewódzkiego
oraz druhna Klaudia Górecka jako delegat
do zarządy wojewódzkiego.
W czasie Zjazdu Wojewódzkiego druhna
Klaudia Górecka ZOSP Kuczwały została
wybrana jako delegat na Zjazd Krajowy
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski.

Wszystkim uczestnikom wyjazdu dziękujemy!
Do zobaczenia za rok!
p. Dorota Marks, p. Małgorzata Syrocka, p.
Kamila Tchorzewska

Boiska piłkarskie

O Puchar Animatora Sportu
W turnieju piłki nożnej na ORLIKU
w Grzywnie, uczestniczyło 6 drużyn: z
Grzywny, Borówna, Browiny, Sławkowa,
ZETPOLU Łysomice i Srebrnik. Po rozgrywkach
grupowych w pierwszym półfinale ZETPOL
wygrał 3:2 ze Srebrnikami, natomiast w drugim
półfinale Grzywna pokonała Browinę 2:1. W
meczu o trzecie miejsce Srebrnik zdecydowanie
pokonał Browinę 7:1. Natomiast w finale po
bardzo zaciętym meczu dopiero rzuty karne
wyłoniły zwycięzcę. Była to drużyna ZETPOLU
z Łysomic, drugie miejsce zajęła Grzywna.
Niesportowa postawa zawodników ze Sławkowa
ani na moment nie zakłóciła turnieju. Puchary
ufundował i wręczył animator ORLIKA w
Grzywnie.

13. czerwca 2012 w naszej szkole
odbył się pierwszy Powiatowy Festiwal Piosenki
Dziecięcej pod patronatem Wydawnictwa Grupa
Edukacyjna. W festiwalu wzięli udział uczniowie
z sześciu szkół podstawowych (Brąchnówko,
Brzozówka, Chełmża SP 2, Grzywna, Mlewo i
Sławkowo). Występy młodych artystów oceniało
jury w składzie:
•
Jakub Marszałek – nauczyciel Szkoły
Muzycznej w Chełmży
•
Anna Kaźmierczak – nauczycielka Szkoły
Muzycznej w Chełmży, filia Czernikowo
•
Paweł Pawlikowski – dyrektor regionalny
wydawnictwa Grupa Edukacyjna
•
Barbara Dunajska – dyrektor szkoły
Uczniowie oceniani byli w dwóch kategoriach:
1. Kategoria I – uczniowie klas „0” – I
2. Kategoria II – uczniowie klas II – III
Zwycięzcami zostali:
Kategoria I
Martyna Nowak – SP Brzozówka – I miejsce,
Agata Stenborowska – SP Sławkowo – II
miejsce,
Julia Dundelska – SP Sławkowo – III miejsce
Kategoria II
Marek Krywalski – SP 2 Chełmża – I miejsce,
Agata Szwaja – SP 2 Chełmża – II miejsce,
Damian Jurkiewicz - SP Sławkowo – III miejsce,
Dorota Adamiak – SP Brzozówka – wyróżnienie
Zwycięzcy oraz ich szkoły
otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody,
a wszyscy uczestnicy dyplomy i maskotki.
Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez
Wydawnictwo Grupa Edukacyjne i wręczone
przez przedstawiciela wydawnictwa pana Pawła
Pawlikowskiego.
Anita Dundelska

Sport w regionie

BIEG SAMORZĄDOWY

O d b y ł y
się
Mistrzostwa
Samorządowców
Województwa Kujawsko
– Pomorskiego. Nasz
kolega z UG Chełmża
Łukasz Kowalski w
kategorii indywidualnej
mężczyzn na 15 km
zajął III miejsce i stanął
na podium zwycięzców.
W.Żółtowski
Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów !
KO
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Elektrownie wiatrowe - fakty i mity

Wokół turbin wiatrowych narosło
wiele mitów związanych z ich odziaływaniem
na zdrowie ludzi oraz otaczającą przyrodę. Duże
konstrukcje i poruszająca się skrzydła działają
na wyobraźnię, a jeśli do tego dochodzi mała
wiedza na temat budowy i funkcjonowania
elektrowni wiatrowej pojawia się obawa przed
ich szkodliwością
Jednak farmy wiatrowe zbudowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie
mają szkodliwego oddziaływania na zdrowie,
a tym samym życie ludzi, a przyczyniają się do
ochrony środowiska.
Elektrownie wiatrowe nie stanowią zagrożenie
dla zdrowia i życia mieszkańców żyjących w
bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń
Turbiny wiatrowe oddziaływują na
środowisko, w takim samym zakresie jak każde
urządzenie mechaniczne będących w naszym
codziennym użytku, np.: samochód, pralka,
lodówka, telewizor.
Jest to związane z emisją hałasu i rozchodzeniem
się światła.
Hałas
Polskie prawo określa odległość
inwestycji od miejsc zamieszkałych
w
decybelach, a nie metrach. Dopuszczalny
poziom hałasu dobiegający do budynku, w
zabudowie zagrodowej, w porze nocnej nie może
przekroczyć45 dB.
Czy to dużo? W pomieszczeniu, w którym
znajduje się kilka osób i jest cicho, jedynie ktoś
pokręci się na krzesełku, podniesie rękępoziom

natężenia dźwięków wynosi 46 – 50 dB. Z
czego to wynika? Jesteśmy zewsząd otoczeni
źródłami dźwięków: domowe urządzenia AGD
wytwarzają hałas na poziomie: lodówka 40 – 50
dB, pralka to już około 70 dB, a kosiarka do trawy
105 dB, do tego poszum wiatru 30 dB, szczekanie
psa z oddali 50 dB. Nie ma idealnej ciszy. A jak
głośna jest elektrownia wiatrowa? Pod samą
turbiną natężenie dźwięku wynosi ok 55 dB. Po
około 300 metrach dźwięki elektrowni stapiają
się z innymi dźwiękami i poziom hałasu spada
do ok. 45dB, czyli elektrownia nie wyróżnia się
z tła. W tej odległości słyszymy szczekanie psa,
przejeżdżający samochód, śpiew ptaków, ale nie
elektrownie.
Infradźwięki
To hałas mierzony w decybelach,
którego nie słyszymy. Każde urządzenie emitujące
hałas słyszalny, emituje również dźwięki, których
niesłyszalne dla ludzi. Pomiary wskazują, że
w odległości 400 m hałas infradźwiękowy
emitowany przez elektrownie wiatrowe wynosi
on 82,5 db. Infradźwięki o natężeniu 40 – 120
db nie stwarzają ryzyka pogorszenia ani utraty
zdrowia. W naturalnym środowisku otoczeni
jesteśmy infradźwiękami, emitują je zjawiska
atmosferyczne, urządzenia pracujące w domu.
Migotanie cienia
Gdy w słoneczny dzień jedziemy na
rowerze pod drzewami, przez które przebijają się
promienie słoneczne występuje efekt migotania
cienia. Podobny powodują obracające się skrzydła
wiatraków. Ze względu na małe natężenie światła

oraz wolne ruchy cienia nie może to zjawisko
wywołać efektu stereoskopowego. Ponadto efekt
migotania występuje jedynie w dzień słoneczny,
o wschodzi i zachodzie słońca, przez kilka minut.
Najbardziej widoczny efekt migotania jest na
przełomie zimy i wiosny, wówczas gdy słońce
jest nisko nad horyzontem. Oddziaływanie to
zamyka się w 350 m od elektrowni.
Pole magnetyczne
Pole takie generują np.: linie
energetyczne wysokiego napięcia. Elektrownia
wiatrowa produkuje prąd o niskim natężeniu, w
związku z tym nie powstaje pole magnetyczne.
Krajobraz
To, z czym trudno dyskutować to
wpływ na krajobraz. Są tacy, którzy mówią,
że wiatraki są majestatyczne, inni mówią o
potworach. Ocena ich wpływu na krajobraz jest
jednym z elementów wydania decyzji o budowie
elektrowni.Gdy w Paryża w XIX w zbudowano
Wieżę Eifla, nikomu się nie podobała. Dziś jest
symbolem miasta i zachwyca.
Zysk dla społeczności
Gmina zyskuje stały dochód w
postaci podatku na poziomie 2% wartości części
budowlanych trwale związanych z gruntem przez
okres 30 lat od każdej elektrowni. Nowa Energia
SA współdziała ze społecznościami lokalnymi.
W zależności od zawansowania procedury
i wielkości inwestycji buduje place zabaw,
doposaża świetlice, wspiera koła gospodyń,
kluby sportowo, remontuje drogi.
Artykuł sponsorowany
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