KUJAWSKO-POMORSKIE
GMINA CHEŁMŻA

MIKROODNOWA WSI

AKCJA “WIOSNA”
I

AKCJA “SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Wieś czysta i estetyczna

Porządkowanie obejścia i utrzymanie czystości na terenie
własnej posesji, uporządkowane tereny publiczne to ważny
element działań na rzecz poprawy stanu środowiska w Gminie
Chełmża.
Tradycyjnie wiosną i jesienią każdego roku w gminie
organizowane są wielkie akcje porządkowania z udziałem
mieszkańców.
Celem obydwu akcji jest uporządkowanie terenów
prywatnych posesji, szkół oraz wszystkich miejsc publicznych
tj. parki, place, boiska, drogi publiczne oraz tereny na
uboczach, które stanowią potencjalne składowiska dzikich
wysypisk śmieci. Zawsze bardzo istotnym elementem akcji
jest aspekt edukacyjny, dlatego też zachęcamy wszystkich
rodziców do włączenia dzieci i młodzieży w organizowane
akcje porządkowe. Takim corocznym porządkom w gminie
towarzyszy zawsze nadzieja, że wspólna praca i wysiłek
mieszkańców zmierzające do poprawy estetyki otoczenia
zaowocują zmniejszeniem ilości dzikich wysypisk śmieci i
większą wrażliwością na stan naszego najbliższego
otoczenia.
Każdego roku w akcje te angażują się mieszkańcy
poszczególnych sołectw, członkowie PZW ( porządkują
okolice J. Grodzieńskiego). W trakcie wymienionych akcji
likwidacji ulegają dzikie wysypiska, które szczególnie wiosną
wyrastają z ziemi jak grzyby po deszczu.

AKCJA WIOSNA 2005'
27 sołectw, szkoły gminne - 45 t zebranych śmieci
RATUJMY KASZTANOWCE
W ramach Akcji “Wiosna” przeprowadzono w 2005 r na terenie
gminy zabiegi szczepienia drzew kasztanowca przeciwko
inwazji szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka. Łącznie
zaszczepiono 81 szt. Drzew w miejscowościach Brąchnówko
- park, Kończewice, Zelgno, Witkowo, Grzegorz.

Akcja jesienna - SPRZĄTANIE ŚWIATA 2005'
25 sołectw, szkoły gminne - 10 t śmieci

Nowe nasadzenia drzew i krzewów
Jesienią ubiegłego roku Gmina zakupiła 610 szt.
drzew( brzoza, wiąz, klon, śliwa czerwona, wierzba),
642 szt. krzewów oraz 86 szt. iglaków. Zakupione
sadzonki wysadzone zostały na terenach placów
zabaw, przy świetlicach wiejskich i miejscach rekreacji
na terenie gminy. Zakup sadzonek sfinansował
WFOŚiGW w Toruniu.
Co roku materiał do nasadzeń przekazuje także
Nadleśnictwo Toruń.

Kolorowe wsie
Na terenie gminy realizowany jest projekt „Wiejskie ogrody”.
W centrach wsi tereny zielone i tereny nie użytkowane są
zagospodarowywane przez nasadzenia kwiatów. W ten
sposób wsie w gminie zdobią kolorowe rabaty kwiatowe
dodające im uroku i koloru.
W ubiegłorocznej
realizacji projektu udział wzięło 9
miejscowości: Zelgno, Grzegorz, Dźwierzno, Kuczwały,
Kończewice, Nawra, Skąpe, Bielczyny i Głuchowo.

Mikroodnowa Wsi

Urządzanie terenów sportowych
Mikroodnowa to także budowa boisk sportowych w gminie.
Takie boiska do tej pory powstały w miejscowościach:
Głuchowo( siatkówka plażowa), Kończewice( koszykówka,
siatkówka), Mirakowo( piłka nożna), Sławkowo( piłka nożna).
Wiosna 2006 to czas na kolejne nowe boiska. Tym razem
powstaną one w miejscowościach Nawra i Skąpe.

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG
Na terenie gminy wspomniane akcje koordynuje i wspiera
Gospodarstwo Pomocnicze przy UG w Chełmży.
Gospodarstwo ma charakter wielobranżowy i głównym
przedmiotem jego działania jest gospodarka wodno-ściekowa
na terenie gminy(Stacje Uzdatniania Wody w Nawrze,
Dziemionach i Morczynach) oraz świadczenie usług
komunalnych i mieszkaniowych.

Gospodarstwo Pomocnicze zarządza dwiema
oczyszczalniami ścieków w Zelgnie i Browinie. Wyposażenie
gospodarstwa w niezbędny sprzęt (ciągniki, wykaszarki,
mini-kosiarko ciągnik,kosiarka ciągnikowa), pozwala na
świadczenie usług komunalnych w gminie tj. wykaszanie
gminnych terenów zielonych, wykaszanie boisk i placów
zabaw, odnawianie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk
śmieci, selektywna zbiórka śmieci.

Wieś czysta i estetyczna

Mikroodnowa
to kolejny pomysł w gminie na
podniesienie atrakcyjności i estetyki wsi polegający na
budowie małej infrastruktury. Oprócz tego, ma także na celu
integrację środowisk lokalnych, stworzenie miejsc dla
wypoczynku i rekreacji oraz poprawę bezpieczeństwa zabawy
najmłodszych. Jego realizacja rozpoczęła się wiosną 2005
roku.
Pierwsze place zabaw zostały przygotowane w
miejscowościach: Bocień, Nowa Chełmża , Dźwierzno,
Zalesie , Morczyny .
Placyki zostały wyposażone w urządzenia zabawowe
(piaskownica, bajaczka, ławeczki, urządzenia gimnastyczne).
Wykonano także prace ogrodnicze - wysiano trawę,
wysadzono drzewka, nawieziono piasku do piaskownic.
Głównym założeniem Mikroodnowy Wsi jest także
uwrażliwienie mieszkańców na dbałość o wybudowaną
infrastrukturę. Niektóre sołectwa co roku część funduszy
sołeckich zdecydowały się przeznaczać na uzupełnianie
kolejnymi elementami zabudowy miejsc rekreacji w centrach
swoich wsi.
Kolejna mikroodnowa rusza już wiosną tego roku w
miejscowościach: Grzywna, Browina, Brąchnówko, Nawra,
Pluskowęsy, Bielczyny, Zajączkowo, Grzegorz.
Mamy nadzieję, że także mieszkańcy w tych wsiach znajdą
czas na rekreację i wypoczynek.

KONKURS SOŁECKI

„Moja wieś - moje sołectwo”

Wieś z inicjatywą

Konkurs
wyłania
i
promuje
najlepsze
wzorce
działania, inspiruje i tworzy płaszczyznę odniesienia dla
naśladowców. Opiera się na złożeniu, że na wsi najlepiej
działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie.
Wsie, uczestnicząc w konkursie, mobilizują się, często
podejmują się przedsięwzięć, które bez tego nie zaistniałyby.
Organizatorem i koordynatorem
konkursu jest
Urząd
Gminy w Chełmży.
Główne założenia konkursu to
rozwijanie wrażliwości
estetycznej mieszkańców na czystość i porządek w
sołectwie, to także umiejętność ukazania walorów
gospodarczych
.przyrodniczych,
kulturowych
i
krajoznawczych
sołectwa
poprzez
podejmowane
inicjatywy przez mieszkańców danych społeczności, a także
promocja poszczególnych sołectw i Gminy Chełmża.
Konkurs realizowany jest w miesiącach
luty grudzień.
Zadanie konkursowe obejmują m.in:
-dbałość o czystość i porządek w sołectwie
-udział wiosną i
jesienią w
gminnych
akcjach
porządkowania gminy
-ustawianie dekoracji wiejskich w sołectwach
-udział mieszkańców
sołectw w
okolicznościowych
imprezach gminnych
-inicjatywy
mieszkańców (społeczne, edukacyjne,
kulturalne, sportowe) podejmowane w sołectwie na rzecz
środowiska lokalnego.
-pozyskane fundusze w drodze konkursów na rozwój
sołectwa.
Nagrody
finansowe
przewidziane
w
konkursie
wspierają rozwój najaktywniejszych wsi, dając prócz
satysfakcji
możliwość
wykonania
kolejnych
wzorcowych zamierzeń.

Kryteria oceny nad względy wizualnego piękna i uroku wsi
przedkładają zaangażowanie mieszkańców oraz dynamikę i
skalę przedsięwzięć. W 2005 roku do konkursu „Moja wieś moje sołectwo" przystąpiło 6 sołectw z gminy: Bielczyny,
Głuchowo.Grzegorz, Januszewo-Dźwierzno,
Kończewice i Zelgno.
Najlepsze okazały się sołectwa Kończewice i Zelgno, które
otrzymały nagrodę główną po 5 tys. zł. Pozostałe sołectwa
otrzymały wyróżnienie za udział w konkursie.
Kolejna edycja konkursu 2006 już w trakcie realizacji...
Poniżej prezentujemy jedne z ciekawszych inicjatyw
uczestników ubiegłorocznej edycji konkursu.

SOŁECTWO GŁUCHOWO
Udział KGW w Festiwalu „Zagraj" w Zelgnie
Projekt „Wesoły parasol" ( wakacje dla dzieci z
biblioteką)
Wyjazd wakacyjny mieszkańców do Ciechocinka
Realizacja
projektu
„Rekreacja
pod chmurką"

SOŁECTWO BIELCZYNY
Udział KGW w warsztatach kulinarnych Homo homini
„Apetyt na tradycję" (kwaśnica, kluski ziemniaczane na
mleku, kluski ziemniaczane ze śmietaną i okrasą, racuchy,
zupa makowa, placek drożdżowy, bulwiak, kapuśniaczki)
Udział w akcji gminnej „Wiosna 2005" porządkowanie sołectwa ( Rada Solecka, KGW, dzieci i
młodzież, dorośli mieszkańcy sołectwa)
Dzień Dziecka
Dzień Matki
Promocja Odpustu ku czci Bł. Jutv

SOŁECTWO GRZEGORZ
Prezentacja
KGW
podczas
pikniku „Powitanie
Lata" w Zalesiu
Udział mieszkańców w projekcie Homo homini
„Zachować od zapomnienia"
Spływ
kajakowy rzeką Wda dla mieszkańców
Wycieczki w góry, wyjazd nad morze, wyjazd do
Częstochowy
Parafialne Święto Plonów 2005’

SOŁECTWO JANUSZEWO - DŹWIERZNO

SOŁECTWO ZELGNO
Wykonanie dekoracji wiejskiej Baba ze słomy i Mikołaj
Dożynki Sołeckie 2005'

Festiwal Potraw Tradycyjnych “Zagraj”
Wykonanie tablicy informacyjnej dla Zelgna
Wycieczka mieszkańców do Gdańska

SOŁECTWO KOŃCZEWICE
Współudział w przygotowaniu ogólnopolskiej konferencji nt.
budowy autostrady A-1
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Udział mieszkańców w Dniach Pola organizowanych przez
Bayer Crop Science
Letnia zabawa
Odnowienie przystanków autobusowych

Pomysł na logo wsi
Niektóre wsie w gminie znane są ze swojego loga, które wiążą
ze specyfiką środowiskową lub kulturową. Dzisiaj wiemy, że
Zelgno to wieś bociana, Bielczyny to symbol kultu Bł. Juty, a
Kończewice w tle pozostają z koniem. Dziemiony
najprawdopodobniej pójdą szlakiem Napoleona. Czas
poszukiwań pomysłów na kolejne loga wsi nadal trwa...

Wieś z inicjatywą

Zorganizowanie
Turnieju
Gminnego
Piątki
Piłkarskie
Piknik Rodzinny
Uroczyste otwarcie we wsi placu zabaw.
Udział w Dożynkach Gminnych-Sławkowo2005" i w
konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2005"

Konkurs „Piękna Zagroda”
To kolejny sposób na uczynienie polskiej wsi wsią piękna,
zadbaną i uporządkowaną, funkcjonalną, ładną , otoczoną
zielenią i małą architekturą, w której praca staje się łatwiejsza, a
życie i odpoczynek przyjemne i zdrowe. Tak jak poprzednie
konkursy i akcje organizowane w gminie tak i ten konkurs
podobnie w swoich założeniach jest zachętą dla mieszkańców
gminy do dbania o poprawę estetyki zabudowy oraz warunków
higieniczno-sanitarnych swoich gospodarstw. Ogród stanowi
integralną część gospodarstwa, stąd też jednym z kryteriów
oceny jest stan gospodarstwa ( estetyka, wykorzystanie
elementów proekologicznych itp.)
Konkurs realizowany jest co roku w dwóch etapach: I etap
gminny i II etap powiatowy. Z kolei przeprowadzany jest w
dwóch kategoriach:
- na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską
- na najbardziej zadbaną działkę siedliskową

Wieś kolorowa

Organizatorami konkursu są Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku,
Starostwa i Gminy. Udział w konkursie mogą brać zagrody
wiejskie i działki siedliskowe.
Zadania konkursowe obejmują takie kryteria jak:
czystość i porządek, ogródek przydomowy, dodatkowe
urządzenia i elementy ogrodowe i działania proekologiczne w
gospodarstwie.
Mieszkańcy Gminy Chełmża uczestniczyli już w pięciu edycjach
tego corocznego konkursu.
Podsumowanie konkursu gminnego odbywa się tradycyjnie co
roku podczas uroczystości dożynkowej.

Konkurs na tradycję polskiej wsi

„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2005”
21 delegacji sołeckich

-

14 wieńców

Sołectwa z Gminy Chełmża co roku uczestniczą w konkursie na
“Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. W dożynkach licznie
udział biorą mieszkańcy sołectw prezentując dostojnie
całoroczne zbiory plonów.

W 2005 roku mieszkańcy gminy byli organizatorami trzech imprez

festynowych sfinansowanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża w
ramach konkursu “Moja wieś”. Festyny odbyły się we wsiach:
Kończewice, Sławkowo i Zelgno.

“Podsumowanie lata” w Sławkowie

Głównym celem festiwalu była promocja produktów
tradycyjnych jako bogactwa kulturowego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, a
spodziewanym rezultatem
zgłoszenie nagrodzonych potraw na Listę Produktów
Tradycyjnych. W festiwalu p.n. "Zagraj" udział wzięło 8
zespołów KGW i Piekarnia GS "SCh" z Chełmży. Przygotowano
wiele bardzo smacznych potraw i ciast.
Po ocenie przygotowanych produktów na Listę Produktów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaproponowano:
zwijańce pomorskie ( KGW Nawra), kapuśniaczki ( KGW
Bielczyny), prażak ( Stowarzyszenie "Sowa" z Tylic), kluski w
sosiegulaszowym ( KGW Zelgno), nalewka "Grzegorzanka"
( KGW Grzegorz), kaszak ( Pani Kowalik z Zajączkowa), pasztet
staropolski ( KGW Pluskowęsy), sernik głuchowski ( KGW
Głuchowo), zagraj ( KGW Zelgno).
Wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu otrzymały
nagrody rzeczowe. Publiczność mogła również obejrzeć prace
wykonane przez uczniów SP w Zelgnie pt. "Kuchnia mojej
babci". W trakcie festiwalu wystąpił zespół taneczny i teatrzyk
SP w Zelgnie. Na zakończenie na boisku szkolnym strażacy z
OSP w Zelgnie rozpalili ognisko, przy którym wszyscy
świętowali przy pieczeniu kiełbasek do późnego wieczoru.

“Sąsiedzka biesiada na pożegnanie lata”
w Kończewicach
W Kończewicach w centrum wsi wybudowany został
piec chlebowy. Można w nim piec chleb, suszyć owoce i grzyby.
Inauguracyjne rozpalenie ognia odbyło się przy okazji
wiejskiego festynu „Sąsiedzka biesiada na pożegnanie lata”.
Do udziału we wspólnej zabawie zaproszono sąsiednie
miejscowości. Wypieku chleba podjęły się drużyny z Bielczyn,
Głuchowa i Nawry. W konkurencji tej najwyżej oceniono pracę
pań z Głuchowa, które swój chleb ozdobiły kwiatem
słonecznika. Gospodarze imprezy przygotowali około 30
pachnących chlebów i drożdżówek.
Uczestnicy festynu mieli możliwość wykonania kompozycji z
suszonych kwiatów, warzyw i wypieku chlebowych figurek.
Wszyscy częstowani byli kończewickim bigosem, chlebem,
kiełbaskami i pieczonymi na grilu ziemniakami. Zabawy dla
najmłodszych prowadziła młodzież ze Stowarzyszenia Młodzi z
Płużnicy. Lato w Kończewicach żegnano do białego rana.

Wieś z inicjatywą

W tym dniu na mieszkańców gminy czekało wiele atrakcji.
W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Płomienie
z Bydgoszczy. W trakcie trwania festynu rozegrano turniej piłki
siatkowej. Uczestnicy festynu mieli także okazję wysłuchać
opowieści jednego z mieszkańców na temat przebiegu dożynek
za czasów panowania dziedzica ze Sławkowa.
Podsumowanie lata było także doskonałą okazją do
rozstrzygnięcia wcześniej ogłoszonych konkursów na :
„Zagospodarowanie ogrodów”, „Dorodne płody z działek”,
„Miejscowy wypiek” , „Miejscowa potrawa” , „Napoje”.
Ponadto przygotowana została wystawa prac rzeźbiarskomalarskich mieszkańca Sławkowa pana Władysława Rojka.
Panie z KGW prezentowały hafty, serwety i obrusy. Z kolei
ekspozycję kompozycji, malowideł i prac w drewnie
przygotowali pensjonariusze Domu Opieki Społecznej w
Browinie. Dużym powodzeniem cieszył się smalec „swojski”
oraz stanowisko z tradycyjnie kiszonymi ogórkami. Wspaniałą
okazją do wylosowania cennych prezentów była loteria fantowa.
Po części sportowo - artystycznej rozpoczęło się rodzinne
grillowanie, a przy muzyce zespołu Pers z Torunia trwała
wspólna zabawa.
Festiwal Produktów Tradycyjnych "Zagraj" w Zelgnie

Urząd Gminy w Chełmży
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