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Inwestycje w gminie
Pluskowęsy

Teren z nową jakością
W gminie w ostatnich latach
przybywa
terenów
rekreacyjnych,
przyjaznych dla mieszkańców i turystów.
Kolejnym na to przykładem jest zupełnie
zmieniony wizerunek skweru położonego
nad jeziorem w centrum wsi Pluskowęsy.
Jeszcze nie tak dawno teren ten nie zachęcał
do wypoczynku. Jednak dzięki środkom
gminy i środkom pozyskanym z Unii
Europejskiej władze samorządowe podjęły
decyzję o wyeksponowaniu walorów tego
uroczego zakątka. Powstała wiejska plaża
o powierzchni 400 m kw. z towarzyszącą
infrastrukturą. W chwili obecnej nie
brakuje już chętnych, aby spędzać tutaj
swój wakacyjny czas. Inwestycja kosztować
będzie około 820 tyś zł.
Wybudowane
zostały
kładki
wędkarskie, pomost przy plaży. Wykonano
ciąg chodników spacerowych z ławeczkami.
W teren wkomponowane zostało aż 27 ławek
drewnianych i 2 altany. Przygotowane zostało
również miejsce na ognisko.
Na terenie znajduje się plac zabaw
dla dzieci i boisko do siatkówki plażowej.
Na uporządkowanym i zagospodarowanym
terenie można swobodnie spacerować po
chodnikach o nawierzchni żwirowej lub
betonowej. Na nową plażę prowadzą schody o
powierzchni blisko 100 m kw.
Nowego blasku nabrała odnowiona
w sąsiedztwie terenu rekreacyjnego figura
z wizerunkiem Matki Boskiej: nad figurą

wykonany został nowy daszek, a wokół
jej ogrodzenie sztachetowe wraz z furtką.
Wybudowany został także parking.
Teren jest całkowicie oświetlony.
W trosce o czystość i porządek na skwerze
ustawione zostały kosze na śmieci. Dodatkowo
trwają jeszcze prace przy budowie toalet.
Całość uzupełniają założone tereny zielone.
Powstałe miejsce ma służyć mieszkańcom

wsi i gminy. Zagospodarowanie istniejącego
skweru to przykład kolejnej inwestycji w
gminie, która w znaczący sposób zwiększyła
atrakcyjność Pluskowęs. To odpowiednie
miejsce dla aktywnego i zdrowego spędzania
czasu dla całych rodzin.
KO

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Inwestujemy w kanalizację
W miesiącu czerwcu 2012 r. zakończono realizację
dwuletniego zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie Gminy Chełmża, 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Chełmża-Nowa
Chełmża-Pluskowęsy-Zalesie-Zelgno-Dźwierzno,
2. Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża, 3.
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra-BogusławkiKończewice.Wykonawcą robót budowlanych była firma Wimar Sp. z
o.o. z Koronowa.
Wartość zadania ca. 2.600.000,00 zł.
Na realizację zadania Gminie Chełmża przyznano dofinansowanie
w formie refundacji poniesionych kosztów w kwocie 1.377.000,00 zł
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
W dniu 26.07.2012 r. Wójt Gminy Chełmża podpisał umowę z
Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie
pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dot. realizacji
zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Chełmża”.
Wartość kosztorysowa zadania 1.614.000,00 zł.
Przyznana kwota dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 –
980.000,00 zł
Patryk Zabłocki
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Wsie z odnowionym otoczeniem
Kończewice

Bielczyny

Skąpe

Cztery świetlice wiejskie na terenie
Gminy Chełmża zmieniły w ostatnim czasie
swój wygląd i otoczenie. Prace remontowe
przeprowadzone zostały przy świetlicach
w miejscowościach Browina, Kończewice,
Bielczyny i Skąpe. Dodatkowo przy obiektach
w Browinie, Kończewicach i Skąpem gmina
zainwestowała w urządzenie ich otoczenia.
Łączny koszt wszystkich robót wyniósł 320.142
zł.
Samorząd gminy na wymienione
inwestycje otrzymał dofinansowanie z Lokalnej
Grupy Działania Ziemia Gotyku w kwocie
prawie 125 tys. zł.
Największy remontem objęta została świetlica
we wsi Skąpe. W obiekcie wykonane zostały
kompleksowe prace murarskie: położone zostały

Browina

nowe posadzki i tynki na ścianach. Wymieniona
została stolarka okienna i drzwiowa, instalacje
elektryczne, wod-kan. i centralnego ogrzewania.
Na zewnątrz budynek zyskał nową elewację,
a teren przy świetlicy utwardzony
został
kostką betonową. Z kolei w Browinie wewnątrz
budynku świetlicy wymianie na nowe uległy
posadzki. Za to na zewnątrz obiekt zyskał teren
utwardzony kostką betonową, zamontowane
zostały ławki i inne elementy małej architektury,
założone trawniki i nasadzone drzewa i krzewy
ozdobne.
W świetlicy wiejskiej w Kończewicach
wykonane zostały nowe posadzki, odmalowane
ściany i wymianie poddana została istniejąca
stolarka okienna, a na zewnątrz budynek
pokryła nowa elewacja. Obiekt świetlicy zdobi

drewniany taras. Teren jest utwardzony kostką
betonową, którego uzupełnieniem mają być
nowe trawniki i nasadzenia zieleni.
Z kolei wyróżniający się na tle wsi Bielczyny
budynek w barwach soczystej pomarańczy to
świetlica wiejska, która również w ostatnim czasie
zupełnie zmieniła swój wygląd. Korzystnego
wyglądu świetlicy nadała dodatkowo
nowa
stolarka okienna i drzwiowa.
Tak
odnowione
obiekty
mają
służyć
mieszkańcom wspomnianych wsi i miejscowym
organizacjom społecznym. W sezonie te
wiejskie obiekty wynajmowane są pod imprezy
okolicznościowe, dzięki którym sołectwa
zarabiają na ich utrzymanie i wyposażenie.
KO

POMÓŻMY RODZINIE
W miejscowości
Pluskowęsy w
dniu 14 sierpnia br. miała miejsce katastrofa
budowlana. Jedna z tutejszych rodzin straciła
część swojego dobytku.
Część budynku
mieszkalno - gospodarczego, która stanowiła
miejsce na hodowlę inwentarza uległa nagłemu
zawaleniu. Rodzina poniosła również straty w
inwentarzu, jaki na chwilę katastrofy znajdował
się w budynku. Obecnie przygotowywana
jest przez rzeczoznawcę specjalna ekspertyza,
która określi stan techniczny części budynku
zamieszkanej przez rodzinę. Na podstawie
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Apel do mieszkańców

ekspertyzy okaże się, czy mieszkanie nadaje się
do remontu, czy do ewentualnej rozbiórki.
W związku z powyższym ci wszyscy,
którzy chcieliby poszkodowaną rodzinę
wesprzeć finansowo, mogą przekazywać środki
na specjalne konto:
Nr r-ku: 26 1020 5011 0000 9302 0235 9305
z dopiskiem „Pluskowęsy – katastrofa
budowlana”. Przekazane środki od darczyńców
przeznaczone zostaną na odbudowę budynku.
KO
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Dziedzictwo kulturowe

Poprosili i… jest im dane

Od trzech
miesięcy trwają
zaplanowane prace związane z remontem
zabytkowego kościoła parafialnego pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze. Ten
XIII -wieczny kościół parafialny od dawna
wymagał remontu. Proboszcz parafii wspólnie
z Radą Parafialną postanowił zwrócić się z
prośbą o pomoc do Marszałka Województwa,
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W efekcie tych zabiegów parafia otrzymała
dotacje w łącznej wysokości 380 tys. złotych.
Dodatkowo samorząd Gminy Chełmża
wsparł parafię dotacją na przygotowanie
dokumentacji na
prace remontowe przy
elewacji kościoła. Wydatki związane z trwającą
inwestycją cały czas wspierają parafianie i lokalni
sponsorzy. Dzięki temu kościół dzisiaj nabiera
nowego blasku.
W ramach prac remontowych i

konserwatorskich odnowiony został już dach i
jego pokrycie. Dach kościoła pokryła zupełnie
nowa dachówka ceramiczna. Prowadzone prace
obejmują także remont elewacji oraz wykonanie
opaski odwadniającej, która ma chronić kościół
przed nadmierną wilgocią. Zakończenie prac
przewidziano na miesiąc listopad tego roku.
- „Mozolna praca każdego dnia sprawia, że ta
XIII - wieczna świątynia nabiera coraz większego
blasku” – mówi ks. Tadeusz Kozłowski, proboszcz
parafii w Nawrze.
„- Cieszy mnie fakt, że wielu parafian, i nie tylko,
żywo interesuje się i cieszy przebiegiem remontu.
Bóg zapłać za każdy gest dobroci, życzliwości i
ofiarności w ratowaniu skarbu historii, którym jest
odnawiany kościół” – podsumowuje Proboszcz
parafii. Do tej pory parafianie i sponsorzy
przekazali na kościół środki w kwocie 20 tys. zł.
Trwające
prace
remontowo
–
konserwatorskie nie kończą planów co
do ratowania tego lokalnego zabytku. W
miarę posiadanych środków i możliwości
organizacyjnych
planowane
jest
także
zagospodarowanie terenu otaczającego ten
piękny i cenny zabytek poprzez budowę
parkingu i remont murów wokół kościoła.
Warto dodać, że ten obiekt sakralny nosi miano
Sanktuarium Maryjnego za sprawą znajdującego
się tutaj cudownego obrazu Matki Boskiej
Wspomożycielki Wiernych, które otwarte jest na
swoich wiernych i przybywających pielgrzymów.
KO

Gmina Chełmża

ORLIK wylądował w Pluskowęsach
Za prawie 1 mln 140 tys. zł budowy
kompleksu boisk sportowych w Pluskowęsach
w ramach programu „Moje Boisko - Orlik
2012” podjęła się firma MURABET z Golubia
Dobrzynia.
Ofertę wybrano spośród sześciu,
które wpłynęły w postępowaniu przetargowym.
Kompleks będzie obejmował boisko piłkarskie,
boisko wielofunkcyjne oraz budynek sanitarnoszatniowy. Obiekt będzie mieć własne
oświetlenie. Nowy Orlik ma zostać wybudowany
jeszcze do końca października tego roku. Obiekt
zlokalizowany jest w sąsiedztwie budynków
szkolnych miejscowego gimnazjum.
KO

NADZÓR INWESTORSKI nad robotami
budowalnymi w imieniu Gminy Chełmża
pełni p. Antoni Błaszczyński
tel. 509 149 854
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Na zdj.: Przy budowie kompleksu rozpoczęły się prace ziemne mające na celu przygotowanie gruntu
pod inwestycję.
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Inwestycje w gminie
Naprawy i remonty

Bezpieczeństwo na drogach

Drogowa inicjatywa samorządowa
dla Dźwierzna

Jeszcze jesienią tego roku mieszkańcy
wsi Dźwierzno poczują się bezpieczniej
poruszając się w centrum wsi. Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy przy drodze
wojewódzkiej wybuduje
0,5 km odcinka
chodnika. Samorząd Gminy Chełmża przekazał
już na inwestycję dotację celową w kwocie
140.486 tys. zł. Łączna planowana wartość
zadania przy udziale finansowym samorządu
Województwa ma wynieść 234.143 zł.

Inwestycję gwarantują porozumienie i umowa
zawarta w kwietniu br. pomiędzy Samorządem
Województwa a Samorządem Gminy Chełmża.
W chwili obecnej Zarząd Dróg Wojewódzkich
prowadzi postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy na powyższą inwestycję.
Samorząd Województwa zobowiązał się wykonać
powyższe zadanie do dnia 31 października br.
KO

Gminne zabytki

Lato przyjazne budowlańcom
Letnia temperatura panująca na dworze
sprzyja pracom remontowym przy obiektach
gminnych. W tym okresie pracownicy Gminnej
Brygady Budowlanej pracowali przy:
1. Organizacji większości festynów na terenie
Gminy Chełmża – ustawianie sceny, namiotów
itp.,
2. Remoncie pomieszczenia przy świetlicy
wiejskiej w Zelgnie, remontując tam
jednocześnie jedne ze schodów wejściowych,
3. Ułożeniu polbruku na terenie rekreacyjnym w
Grzywnie i przed świetlicą,
4. Naprawianiu placów zabaw zniszczonych w
trakcie sezonu,
5. Remoncie toalet w świetlicy w Szerokopasie,
6. Remoncie świetlicy w Pluskowęsach,
7. Odnowieniu i wysypaniu piaskiem placu
zabaw w Pluskowęsach,
8. Remoncie toalet na terenie rekreacyjnym w
Pluskowęsach,
9. Przy szeregu drobnych remontów na
pierwszy rzut oka niewidocznych, lecz do
życia potrzebnych takich jak: montaż drzwi
w siedzibie urzędu i straży gminnej; naprawa
chodników na terenie gminy; konserwacji
przystanków autobusowych, placów zabaw
Jednak należy zauważyć, że ostatnio priorytetem
dla Gminnej Brygady Budowlanej jest usuwanie
skutków zjawisk atmosferycznych, których
tegoroczne lato nam nie oszczędza-stąd
prace przy usuwaniu przewróconych drzew,
zerwanych dachach na budynkach mieszkalnych
i inwentarskich.
K.Makowiecki

Dbamy o zabytek
Obecnie w Brąchnówku trwają
prace konserwatorsko – restauratorskie
przy zabytkowym pałacu. Remontu tego
zabytkowego
obiektu
dokonuje
firma
DOMPOL z Torunia. Pałac w Brąchnówku
to jeden z dwóch pałaców w gminie , będący
jej własnością. Pałac w części zamieszkany,
pozostają również siedzibą dla organizacji
obywatelskich i gminnej instytucji kultury.
Prace remontowe w kwocie 50 tys. zł
współfinansuje
samorząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Łączny koszt remontu
elewacji tego zabytkowego obiektu wyniesie
łącznie 150 tys. zł.
Istniejąca elewacja pałacu jest najpierw
czyszczona i uzupełnione zostaną specjalną
zaprawą renowacyjną ubytki tynków. Następnie
obiekt przejdzie dwukrotne malowanie ścian
i wystrojów sztukatorskich farbą silikatową
według przygotowanego projektu na kolorystykę.
Dobór farb i kolorystyka musiały uzyskać
zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zupełnie nowego wyglądu po przeprowadzonym
remoncie nabiorą balustrady tarasowa i przy
schodach bocznych budynku.
To nie pierwszy w ostatnich latach
remont pałacu w Brąchnówku. Wcześniej w
ramach podobnych prac konserwatorsko –
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restauratorskich prowadzonych przy pałacu
naprawiono już dach i wymieniono stolarkę
okienno-drzwiową. Przeprowadzone zostały
również remonty pomieszczeń znajdujące się
w budynku z przeznaczeniem pod działalność
publiczną.
KO
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NADZÓR INWESTORSKI nad robotami
budowalnymi w imieniu Gminy Chełmża
pełni p. Wojciech Urbański
tel. 508 155 913
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Samorządowy serwis informacyjny
Samorząd mieszkańcom

Pospieszyli z pomocą
Początek lata zwykle kojarzy się z
wakacjami i słusznie, niestety w tym roku
wraz z przyjściem letnich upałów pojawiło
się wiele groźnych zjawisk atmosferycznych.
Przechodzące przez naszą gminę nawałnice
i występujące wraz z nimi gwałtowne burze
uszkodziły wiele domów inwentarskich i
mieszkalnych. Gmina nie pozostała obojętna na
szkody, które wystąpiły wśród jej mieszkańców
wysyłając na pomoc swoją brygadę budowlaną.
W pierwszej kolejności pracownicy gminni
odbudowali zawalony szczyt i uszkodzony
dach
budynku
mieszkalnego
ratując
poszkodowaną rodzinę przed bezdomnością.
Następnie ich umiejętności zostały skierowane
do osób, których budynki inwentarskie
zostały poszkodowane najbardziej. Wszyscy

ROLNICTWO

Komisje szacowały szkody

Okres wiosny i tegorocznego lata nie
sprzyja uprawom polowym w Gminie Chełmża,
jak i zresztą w całym kraju. Najpierw silne
mrozy spowodowały duże straty w oziminach,
a następnie letnie gradowe ulewy zniszczyły na
polach w niektórych miejscowościach uprawy
letnie jak buraki, pola kukurydzy i łany zbóż.
Spowodowane szkody wyrządziły
ogromne straty w skali gminy, jakie ponieśli
rolnicy. Jednak te wszystkie szkody i straty
należało w terenie potwierdzić i oszacować,
przeliczając na areał i ich wartość. Dlatego w
tym celu potrzebny był do pracy w terenie sztab
ludzi. Zarówno wiosną, jak i teraz latem w gminę
wyruszyły specjalne komisje do szacowania
strat powołane przez Wójta Gminy Chełmża. Są
to: Komisja ds. szacowania szkód- ujemnych
skutków przezimowania i Komisja ds.
szacowania szkód gradobicia.
Komisje pracowały w terenie. Pierwsza
z Komisji pracowała w okresie od 30.03.br i
jeszcze do chwili obecnej przy dokumentacji.
Członkowie tej Komisji dotarli aż do 615
gospodarstw w gminie, w celu oszacowania
strat i sporządzenia protokołu zbiorczego. Z
kolei druga Komisja powołana została 12.07.br.
Oszacowała i spisała łącznie 71 gospodarstw.
Składy powyższych Komisji przedstawiają się
następująco:
Komisja ds. szacowania szkódujemne skutki przezimowania
1.Kuczaj Agata - pracownik Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie O/ Przysiek,
Rejonowy Zespół Doradców w Chełmży.
2. Majewska Karolina - referent ds. obsługi
administracyjnej gospodarki komunalnej oraz
rolnictwa w UG Chełmża
3. Stasieczek Stanisława - Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Chełmża
4. Klimkowski Jacek - Sołtys Sołectwa Skąpe
5. Wiesław Wójtowicz - Sołtys Sołectwa Nowa
Chełmża
6. Stodulski Mariusz - referent do spraw
komunalnych w UG Chełmża
7. Żak Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady
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poszkodowani
są
zadowoleni
z
rodzaju
pomocy zaoferowanej przez
gminę. Fachowość gminnej
brygady budowlanej to
jest to co oferuje gmina.
Pracownicy ci pojawiający
się
w
świadomości
mieszkańców przy okazji
różnych prac remontowobudowlanych, tym razem
zapiszą się jako ci, którzy
pomagając
innym
w
potrzebie
reprezentują
gminę i jej pomoc.
K.Makowiecki

Gminy Chełmża
8. Ośmiałowski Andrzej - Sołtys Sołectwa
Liznowo, delegat Kujawsko – Pom. Izby Rolniczej
9. Makowiecki Krzysztof - podinspektor ds.
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i
obiektami gminnymi w UG Chełmża
10. Galus Adam - Radny Gminy Chełmża Komisja Rewizyjna
Skład komisji ds. szacowania szkód –
gradobicie
1. Stasieczek Stanisława - Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Chełmża –przewodnicząca w/w
Komisji
2. Anna Trepanowska ( Wasilewska) - Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Minikowie O/
Przysiek, Rejonowy Zespół Doradców w
Chełmży – członek Komisji
3. Majewska Karolina - referent ds. obsługi
administracyjnej gospodarki komunalnej oraz
Rolnictwa w UG Chełmża - członek
4. Sarnowska Jolanta Sołtys Sołectwa
Zajączkowo – członek Komisji
5. Wiesław Wójtowicz - Sołtys Sołectwa Nowa
Chełmża - członek Komisji
6. Stodulski Mariusz - referent do spraw
komunalnych w UG Chełmża – członek Komisji
7. Ośmiałowski Andrzej – Sołtys Sołectwa
Liznowo, delegat Kujawsko – Pom. Izby Rolniczej
– członek Komisji
8. Roman Branicki - Sołtys Sołectwa Witkowo –
członek Komisji
9. Wojciech Urbański – inspektor budowlany członek Komisji .
Wymienionym składom Komisji
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
składa podziękowanie za poświęcony czas
i bezinteresowne zaangażowanie w prace
przeprowadzone na rzecz poszkodowanych
rolników z gminy.
W dniu 06.08.br miało miejsce spotkanie
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska i Komisji Finansów,
Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej,
Ładu i Porządku Publicznego z udziałem
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Wójta Jacka Czarneckiego, którego celem było
przeanalizowanie strat poniesionych przez
rolników w lipcowym gradobiciu na obszarze
gminy. Spisane przez Komisję straty pozwolą
na wypracowanie przez władze samorządowe
stanowiska co do udzielenia pomocy
poszkodowanym gospodarstwom.
KO

ROLNICTWO

AKCYZA do zwrotu
Do końca sierpnia br. potrwa
przyjmowanie wniosków o zwrot podatku
akcyzowego, które należy
dostarczyć do
UG Chełmża pok. nr 15. Do wniosku należy
dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju
napędowego pod warunkiem, że zakup nastąpił
w terminie od 01.02.2012 r. do 31.07.2012 r.
Przyjmowanie wniosków odbywa się
według przyjętego harmonogramu, dostępnego
na stronie www.gminachelmza.pl.
KO

FUNDUSZ SOŁECKI

Na co wydać pieniądze
w 2012’?
Na dzień
30 sierpnia w
UG
zaplanowane zostało spotkanie
robocze Sołtysów i Radnych w sprawie
podziału
i
wydatkowania
funduszu
sołeckiego na 2013 r. Podczas spotkania
omówione zostaną kategorie wydatków, jakie
mogą być sfinansowane ze środków funduszu.
Ostatecznie na co i ile wydadzą sołectwa
rozstrzygną wrześniowe zebrania sołeckie,
podczas których mieszkańcy przegłosują podział
swojego Funduszu z uwzględnieniem wydatków
na 2013 r.
KO
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Lokalny sport

Głuchowo

Będzie zielono
W miejscowości Głuchowo przy
tutejszym gimnazjum trwa modernizacja bazy
sportowo – rekreacyjnej. Istniejące boisko
wielofunkcyjne o asfaltowej nawierzchni już
na dniach się zazieleni. Pokryje je sztuczna
murawa. Uczniowie i mieszkańcy liczą, że
jeszcze w tym sezonie uda się im rozegrać
kilka meczy piłkarskich.
Wydatki jakie gmina poniesie w
związku z inwestycją współfinansowane są ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Łączny koszt inwestycji to 305 tys. zł, z czego 118
tys. zł to środki unijne.
Zakres
robót
obejmuje
min.:
wykonanie
obrzeży
betonowych
wokół
istniejącego boiska, pokrycie istniejącego
boiska asfaltowego warstwą trawy syntetycznej z
wypełnieniem piaskiem kwarcowym. Wymianie
podlegać będzie również siatka ogrodzeniowa w
istniejącym ogrodzeniu. Przy boisku wykonane
zostaną nasadzenia drzew i krzewów iglastych.
Zmodernizowane boisko wyposażonebędzie
w dwie nowe bramki do piłki ręcznej, w cztery

MECZ z SĄSIADAMI

zestawy zawierające stojak do gry w koszykówkę
oraz w jeden zestaw zawierający słupki do
siatkówki z regulacją wysokości mocowania
siatki. Poza tym boisko zostanie wyposażone
również w zestaw do gry w tenisa ziemnego.

Na zdjęciu: Członkowie drużyny reprezentującej
Gminę Chełmża na turnieju zorganizowanym z
okazji Dni Chełmży w dniu 22 lipca .
Skład drużyny od lewej: Krzysztof
Wykonawcą inwestycji jest firma BOGMAR z Makowiecki, Mirosław Abramuk, Patryk
Ostromecka.
Zabłocki, Michał Brzezicki, Zenon Sadowski,
KO Waldemar Nowicki, Łukasz Nowicki, Krystian
Małek. Szkoda, że drużyna nie odnotowała
NADZÓR INWESTORSKI nad robotami
większych sukcesów.
budowalnymi w imieniu Gminy Chełmża
K.Bober
pełni p. Wojciech Urbański
tel. 508 155 913

Inicjatywy mieszkańców

PAROWA FALĘCKA NA WYCIECZCE

Słoneczna pogoda, dobre humory
i zgrana grupa to sukces na udany wyjazd
wakacyjny. Właśnie taki wyjazd wspominać
będą jeszcze długo mieszkańcy sołectwa Parowa
Falęcka. Grupa 50 osób ze wsi, zarówno starsi jak

KURENDA

i młodsi mieszkańcy wzięli udział w wycieczce Potwierdzeniem udanego wyjazdu jest oto ta
do Sopotu i Szymbarka. Na trasie wycieczki pamiątkowa fotografia.
znalazły się między innymi takie atrakcje jak
KO
Oceanarium Gdyńskie, rejs statkiem po Zatoce
Gdyńskiej oraz muzeum w Szymbarku.

GAZETA GMINY CHEŁMŻA
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JUBILEUSZE

Ponad 60 lat razem

Gratulacje z okazji 61 – rocznicy
pożycia małżeńskiego Państwu Feliksie i
Władysławowi Worachom z Nawry złożył w
USC w Chełmży Wójt Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki.
Wójt Gminy wręczył Jubilatom
„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”,
które przyznawane są parom małżeńskim przez
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Państwo Worachowie otrzymali również
list gratulacyjny i kwiaty. Jubilatom w tych
wyjątkowych i uroczystych okolicznościach
towarzyszyła bardzo licznie zebrana najbliższa
rodzina. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć
odśpiewania tak dostojnym Jubilatom „Sto lat”.
Pan Władysław przybył do Nawry ze
Stużna ( województwo łódzkie) w 1946 r, z kolei
rodzinne strony pani Feliksy są w miejscowości
Łąki pod Garwolinem. Wspólnie przez lata
prowadzili w Nawrze gospodarstwo rolne,
które utworzyli na gruntach otrzymanych z
parcelacji. Państwo Feliksa i Władysław Worach
są rodzicami czwórki dzieci, w tym trzech córek
i jednego syna. Jesień życia spędzają w otoczeniu
10 wnuków i 16 prawnuków.
KO

Inicjatywy obywatelskie

Spółdzielnia
socjalna może u nas ?
i promuje ekonomię społeczną. Założone w zawodowej.

W dniach 16-18 lipca 2012 r.
uczestniczyłam w bardzo ciekawym wyjeździe
studyjnym w obszarze działań na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w
tym niepełnosprawnych w ramach projektu
„Akademia pomocy i integracji społecznej
– wsparcie kadr” – projekt systemowy
Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Toruniu.
16 lipca 2012 r. grupą 18-osobową
dojechaliśmy do Gminy Klucze w województwie
małopolskim. Spotkaliśmy się z przedstawicielami
Stowarzyszenia „Klucz” oraz „Chrześcijańskim
Stowarzyszeniem Dobroczynnym”.
Gmina
Klucze
liczy
15.000
mieszkańców , 119 km² powierzchni. Znajduje
się 15 sołectw, bezrobocie na poziomie 15%, a
wskaźnik liczby osób niepełnosprawnych 19%.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
działa od 1999r., a od 2004 r.. posiada status
organizacji pożytku publicznego. Działa głównie
w sferze pomocy społecznej i aktywizacji
społeczno-zawodowej, angażuje się w różnego
rodzaju akcje charytatywne, wspiera ubogich i
bezrobotnych. Prowadzi od 2002r. schronisko
„Dom nadziei dla bezdomnych” oraz warsztaty
terapii zajęciowej. Na terenie całego kraju posiada
24 oddziały terenowe (również w Toruniu), 5
filii, 19 schronisk dla bezdomnych, 3 warsztaty
terapii zajęciowej, 4 centra integracji społecznej.
Skupia prawie 400 członków. Angażuje się w
różnego rodzaju partnerstwa oraz podejmuje
inicjatywy sprzyjające rozwojowi lokalnemu.
Druga organizacja to Stowarzyszenie na
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju SpołecznoGospodarczego w Kluczach. Działa głownie
w sferze pomocy społecznej, upowszechnia

KURENDA

2003 r. przez przedstawicieli instytucji pomocy
społecznej pięciu powiatów województwa
małopolskiego.
Wymienione
stowarzyszenia
utworzyły
pierwszą w Polsce Spółdzielnię Socjalną
„Opoka” po nowelizacji ustawy o spółdzielniach
socjalnych. Spółdzielnia prężnie działa w branży
gastronomicznej i szkoleniowej.
1. Zatrudnienie znalazło 36 osób (w tym 20 w
Zakładzie Aktywności Zawodowej) w trudnej
sytuacji życiowej, głównie osoby długotrwale
bezrobotne i niepełnosprawne.
2. Jest aktywnym partnerem dla samorządu
lokalnego, instytucji pomocy społecznej oraz
organizacji działających w celach aktywizacji
bezrobotnych,
bezdomnych,
chorych
i
niepełnosprawnych.
3. Jest organizatorem kompleksowych wizyt
studyjnych z terenu całej Polski, pokazujących
dobre praktyki w ekonomii społecznej oraz
efektywnej współpracy pomiędzy samorządem
lokalnym.
4. Jest wykonawcą zlecenia z Ośrodka Pomocy
Społecznej dotyczącego dożywiania osób
dorosłych i ich rodzin.
5. Spółdzielnia prowadzi:
- usługi budowlane
- usługi gastronomiczne i cateringowe
- usługi opiekuńcze
- szkolenia zawodowe: kucharz, kelner i pomoc
kuchenna.
Głównym celem spółdzielni jest
przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz
umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Spółdzielnia „Opoka” zamierza rozwijać zakres
świadczonych usług.
Jeśli będą „wielobranżowi”, wówczas zatrudnią
więcej osób, utworzą nowe miejsca pracy –
stwierdziła przedstawicielka spółdzielni.
Spółdzielnia otrzymała kilka dotacji, m.in.:
1. Grant na start w wysokości 20 tyś. zł
z Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości
Socjalnej.
2. Dotację z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
3. Powiatowy Urząd Pracy.
4. Środki z PEFRON.
Jest również jednym z sześciu partnerów w
ogólnopolskim projekcie dofinansowanym z
FIO „Spółdzielczość socjalna na wsi – wieś dla
spółdzielczości socjalnej”.
Spółdzielnia „Opoka” jest pierwszym podmiotem
ekonomii społecznej, który powstał w ramach
projektu „ABC Gospodarki Społecznej”,
dofinansowanym ze środków UE.
Stowarzyszenie „Homo-homini” widzi potrzebę
utworzenia spółdzielni socjalnej w naszej
gminie z uwagi na wysoką stopę bezrobocia .
Szukamy partnerów, zarówno osoby prawne (np.
stowarzyszenia) oraz absolwentów socjologii,
zarządzania, którzy byliby zainteresowani
założeniem spółdzielni, w której grupa
mieszkańców znalazłaby pracę.
Kontakt:
Stowarzyszenie „Homo-homini”
Stanisława Stasieczek
609 807 316, 606 113 779, st.stasieczek@op.pl
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Nawra

Mieszkańcy z pasją

Mieszkańcy dla mieszkańca

Argentyńskie giganty
pana Jana

Jest czerwoniutki, dorodny i
waży prawie 1,5 kg - tak wygląda pomidor,
który w swoim ogródku przydomowym
wyhodował pan Jan Błądek z Zajączkowa.
Gigant zapewne bije rekordy upraw z
innych ogródków w gminie. Hodowca jest
dumny z owocu swojej pracy.
- Codziennie na uprawę pomidorów w
tunelu foliowym od samej już wiosny
przeznaczam około dwie godziny dziennie.
W tym czasie podlewam rośliny, plewię
chwasty, łodygi pomidorów zabezpieczam
przed uszkodzeniami mechanicznymi mówi Jan Błądek. Dzięki temu, pomidory
pana Jana
rosną dorodne i zdrowe.
Jaki jest przepis na sukces hodowcy?” - Bardzo
ważne jest nawożenie i wilgotność”- zdradza
receptę na sukces swoich upraw pan Jan.
Pan Jan pomidory hoduje z tych samych
nasion już od dwudziestu lat. Nasiona
pomidorów, które dzisiaj wypełniają tunel
foliowy właściciel nabył od swojej szwagierki,
która przywiozła je aż z odległej Argentyny.
Pan Jan wraz z żoną Henryką będąc już na
emeryturze postanowili, że poświęcą się
pracy w przydomowym ogrodzie.

„Cegiełka szczęścia” dla Rafała pod
takim tytułem odbył się w dniu 21.08.2012 w
Nawrze festyn. Można było zjeść kiełbaskę z
grilla czy spróbować ciast, sałatek czy „Zawijańca
Nawrzańskiego” przygotowanego przez Panie z
KGW. Przy muzyce zabawa trwała do późnych
godzin nocnych. Rafał ma 18 lat i jest osobą,
Alicja Glaszka

która potrzebuje pomocy aby mógł wyjeżdżać
swoim wózkiem z mieszkania. Wszystkim
osobom, którzy pomagali w przygotowaniach
tego festynu serdecznie podziękowania w
imieniu organizatorów
A.Glaszka

Sołtysowanie to praca

Sołtysowanie to praca
Sołtysowanie to pokora
Pokora wobec ludzi
bo żeby komuś pomóc
Trzeba się bardzo natrudzić
Musisz lubić człowieka
i pomocą mu służyć
tak szybko można wszystko zniszczyć
i czyjąś ciężką pracę zburzyć
Andrzeju, sołtysie nasz
Ty w Gminie Chełmża
Swój wkład pracy masz
I niech mi Państwo
wybaczą ten zwrot
że sołtys Liznowa
to fajny chłop

Więc przyjmij nasze
najlepsze życzenia
byś w działalności swojej
się nie zmieniał
a ze swej pracy satysfakcję miał
trzymał fason, bo tyś dziś Pan
więc nie przejmuj się
bo co niektórym w środku
zazdrość kwiczy, że hej
Życzymy, życzymy masz
od nas 100 lat
Główeczka do góry
jest fajny chwat

KO

Wybiorą nowego
sołtysa
W dniu 6 września br. o
godz. 19.00 w Szkole Podstawowej
w Sławkowie odbędzie się zebranie
wyborcze w sprawie przeprowadzenia
wyborów
uzupełniających
Sołtysa
sołectwa Sławkowo. Nowo wybrany sołtys
będzie pełnił funkcję do czasu trwania
kadencji, czyli do 2015 r.
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Sport gminny i szkolny
Państwu Feliksie i Władysławowi
Worachom
Tak Wam dobrze razem było
przez te wszystkie długie lata,
Nic się jeszcze nie skończyło
bo to miłość ręce splata.
Migotały łzy na twarzy,
wiatr ocierał je palcami,
były burze, grzmiały gromy,
ale wszystko to za Wami.
Słodycze słońca
zajaśniała,
zapachniały gdzieś jaśminy,
jeszcze wszystko jest przed Wami
bo minęły złe godziny.
Idźcie tak razem szczęśliwi
I niech Was Bóg prowadzi,
Bo gdy trzymacie się za ręce
To nie potrzeba już nic więcej.

Uwaga

Rolnicy!

Kujawsko–Pomorska Izba Rolnicza zaprasza rolników
do wzięcia udziału w szkoleniu na temat:
„Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych
w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym”
4 -5 wrzesień 2012 r. (wtorek, środa) – Szkoła Podstawowa w Zelgnie
sala komputerowa nr 20 I piętro Godz. 11.00
Zgłoszenia zainteresowanych rolników (liczy się kolejność zgłoszeń!)
przyjmuje biuro Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
tel. (056) 678-92-40 (41) lub kom. 887-319-081
Tylko osoby zgłoszone mogą wziąć udział w szkoleniu!!!
Tematyka:

Z najlepszymi życzeniami Ala i Benek

Zakład Usług Komunalnych
WODKAN Sp. z o.o.
Adres : Nowa Chełmża 3
87-140 Chełmża
Biuro Obsługi Klienta:
Chełmża, ul. Wodna 2
tel/fax 56 675-66-57
Biuro obsługi klienta: czynne jest w dni robocze
w godzinach od 7.00 do 15.00, we wtorek od
godz. 7.30-15.30. Sprawy przyjmowane są w
formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej (nr
tel. 56 6756657), a także drogą elektroniczną na
adres: kmajewska@gminachelmza.pl.
Spółka przyjmuje sprawy w zakresie
zagadnień:
- wyjaśniana spraw związanych z wystawioną
fakturą,
- przyjmowania zleceń na plombowanie
wodomierzy,
- przyjmowania odczytów wodomierzy,
- zawierania umów,
- windykacji należności, w tym prolongaty
terminów płatności faktur,
- zaistniałych awarii wodociągowych i
kanalizacyjnych,
- informacji o brakujących pokrywach na
studzienkach kanalizacyjnych, kratkach
ściekowych,
- niesprawnych wodomierzy itp.
Sprawy związane z usunięciem
awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
zaistniałe w dni powszednie po godzinie 15.00
oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta
można zgłaszać pod nr telefonu 609799164 .

1. Przegląd programów z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej
oraz ekonomiki rolnictwa
2. Prezentacja
programów
ułatwiających
zarządzanie
gospodarstwem rolnym
3. Nauka samodzielnego posługiwania się programem
komputerowym
4. Globalna sieć informacyjna, nabycie umiejętności korzystania
z Internetu
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe (programy
komputerowe+publikacje) oraz gorący posiłek
Bliższych informacji udziela biuro Izby Rolniczej tel. (056) 678-92-40
(41) lub kom. 887-319-081 - Joanna Błaszkiewicz

Płatności za usługi wykonywane
przez Spółkę wynikające z faktury mogą
być dokonywane w następujących formach:
gotówką
do
rąk
inkasenta,
- gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie spółki,
- gotówką lub przelewem za pośrednictwem
banku, poczty lub drogą elektroniczną.
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Serwis informacyjny
Kluby sportowe

Młodzież CYKLONU na obozie sportowym

To już po raz szósty młodzież
CYKLONU (trampkarz, junior młodszy) w
liczbie 23 piłkarzy i trzech opiekunów (trenerzy:
Zenon Sadowski, Marek Zając oraz kierownik
drużyny juniorów Adam Warduliński)
przebywała na obozie sportowym w Nowym
Mieście Lubawskim. Dobre warunki socjalnosportowe, 3 osobowe pokoje, sauna, siłownia,
hala sportowa oraz dwa boiska sprawiły, że po raz
drugi miasto nad Drwęcą było bazą treningową
w okresie przygotowawczym naszych młodych
piłkarzy. Choć ostatnie upalne dni pobytu nie

pozwoliły zrealizować wszystkich założonych
celów treningowych to obóz należy uznać za
udany. Natomiast miłą niespodziankę sprawił
wszystkim uczestnikom obozu wicestarosta pan
Dariusz Meller (Starostwo Powiatowe dotuje od
kilku lat młodych piłkarzy). Starosta obdarował
uczestników obozu napojami i piłkami.
Na koniec obozu został rozegrany sparing
z przebywającymi również w tym samym
terminie juniorami ze Stalowej Woli. Po meczu
rozegranym na wysokim poziomie minimalnie
lepsi okazali się piłkarze ze Stalowej Woli,

którzy m.in. odnieśli zwycięstwo nad swoimi
rówieśnikami z Legii Warszawa. Podziękowania
dla tych, bez których młodzież CYKLONU nie
miałaby możliwości wspólnie i miło spędzić
wakacji. Podziękowania dla pani Stasieczek
z AA, Starostwa Powiatowego, Wójta Gminy
Chełmża, wice wójta pana Kazimierza Bobra,
pana Michała Czarneckiego i Wirtualnego
Torunia.
Z.Sadowski

SPORT GMINNY

Sportowa rywalizacja na piasku
15 lipca 2012 r.w Zalesiu rozegrano zawody siatkówki plażowej. Popularność tej dyscypliny z roku na rok
rośnie. Przy sprzyjającej pogodzie i dużym zainteresowaniu
kibiców zawody wyłoniły najlepszych.
Tytuł Mistrzów Gminy Chełmża na 2012 rok
zdobyła drużyna w składzie Daniel Ramowski (Zelgno),
Mateusz Grubecki (Nowa Chełmża) pokonując w bratobójczym pojedynku finałowym Pawła Grubeckiego i Mateusza Drapiewskiego (obaj N. Chełmża) Trzecie miejsce
zajęli B. Dudek (Kończewice) i A. Zieliński (Zalesie) po
zwycięstwie nad parą z Grzywny – M. Bożejewicz, K. Warduliński.

Na uwagę zasługuje fakt, że wspólnie rywalizowali zawodniczki i zawodnicy o dużej rozpiętości wiekowej różnica
wieku sięgała prawie 40 lat. Wiele pojedynków było bardzo
zaciętych, kończonych po tiebreakach co znacznie przedłużyło trwanie turnieju. Fundatorem pucharów i upominków
dla najlepszych był Samorząd Gminy Chełmża.
K.Bober
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Lato w Gminie Chełmża

Dziemiony - uczestnicy „Cooltularnych wakacji” - organizator CIK

Głuchowo- uczestnicy „Cooltularnych wakacji” - organizator CIK

Leśna przygoda II - uczestnicy wyjazdu do Sopotu
Zajączkowo - uczestnicy „Cooltularnych wakacji” - organizator CIK

Wójt J. Czarnecki z wizytą u młodzieży wypoczywającej w Pile Młyn

Piknik wakacyjny mieszkańców Strużala

Kiełbasin - uczestnicy „Cooltularnych wakacji” Dzieci z Kuczwał na wakacyjnym wyjeździe do Jura Parku w Solcu Kujawskim.
organizator CIK
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