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Gmina Chełmża z nową strategią rozwoju
Gdzie jesteśmy, gdzie chcemy się znaleźć, w jaki sposób chcemy to
zrobić - to trzy zasadnicze pytania na które próbowali sobie wspólnie
odpowiedzieć podczas dwudniowych warsztatów i mieszkańcy Gminy
Chełmża tj. radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych
działających w gminie i pracownicy UG, którzy wypracowywali kierunki
rozwoju dla Gminy na lata 2007-2013. Strategiczne odpowiedzi na te pytania
zostaną zapisane w przygotowywanej nowej Strategii Gminy Chełmża.
Najważniejszy element procesu tworzenia strategii to jej uspołeczniony
charakter. Warsztaty odbyły się w SP w Zelgnie, a nad ich przebiegiem czuwali
przedstawiciele Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego z Poznania,
którzy przygotują dla Gminy ostateczny kształt tego dokumentu.
Strategia to dokument, w którym nakreślone zostają kierunki wieloletniego
rozwoju, pozwalający na wykazanie zasadności i celowości aplikowania o
dofinansowanie projektów gminnych. Dokument ten ułatwi tworzenie
dokumentacji projektowej i pozwoli na łatwiejsze zawiązywanie porozumień
międzygminnych dla realizacji projektów ponadgminnych.
„-To potrzebny dokument dla Gminy Chełmża, aby myśleć o pozyskiwaniu
środków finansowych na jej rozwój, ważne jest także, aby pamiętać o spisaniu
wszystkich zadań jakie stoją przed naszym samorządem na kolejne lata”
zwrócił się do zebranych Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Te zadania to
między innymi wykup ziemi na grunty komunalne w celu rozwoju wsi,
gospodarka mieszkaniowa, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
wykorzystanie istniejących sal sportowych i komputerowych w gminie, węzeł
Dźwierzno, pozyskiwanie terenów inwestycyjnych, gospodarka ściekowa w
gminie.

Uczestnicy warsztatów dokonali syntezy mocnych i słabych stron, szans i
zagrożeń dla Gminy Chełmża w takich dziedzinach jak szeroko pojęta
infrastruktura, gospodarka, kapitał ludzki i zasoby gminy. Dla poszczególnych
dziedzin jak gospodarka i przedsiębiorczość, turystyka i kultura oraz
społeczeństwo obywatelskie zostały wypracowane zadania, które zostaną
wpisane w nowo przygotowywaną strategię.
Jak wynika wstępnie z wypracowanych wniosków podczas warsztatów za
cele strategiczne w gminie na lata 2007-2013 przyjęto przede wszystkim
rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości, rozwój turystyki i budowanie kapitału
organizacji pozarządowych.
Wspólne działania władz lokalnych i mieszkańców przy realizacji
wymienionych zadań nadadzą strategii partnerski charakter. Przed
samorządami do pozyskania w latach 2007-2013 pozostają potencjalne

źrodła dofinansowania z funduszy strukturalnych i funduszy krajowych. Tylko
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na najbliższe lata obejmuje cztery
osie finansowania: gospodarczą, środowiskową, społeczną i Leadera.
Kolejne środki samorządy będą mogły pozyskać z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i z Programów Operacyjnych Ministra Kultury oraz z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.
Przygotowana i wspólnie wypracowana w najbliższym czasie strategia
wskaże dokąd władze i mieszkańcy Gminy Chełmża zmierzają i jak planują
działać, co jest dla nich najważniejsze i gdzie zamierzają poszukiwać
wsparcia źródeł dofinansowania na wpisane zadania do strategii na lata 20072013.
Ostatnia strategia dla Gminy była przygotowywana przed siedmioma laty.

Dożynki 2006

K. Orłowska

Organizatorzy Święta Plonów zapraszają wszystkie
chętne sołectwa do swojej prezentacji lokalnej tj. prezentacji
produktu lokalnego, prezentacji rzemiosła lub prezentacji
artystycznej miejscowych twórców.
Bardzo prosimy o zgłaszanie delegacji dożynkowych z chlebem i
wieńcem na Dożynki Gminne 2006’ do dnia 31 sierpnia br.
Wszelkie informacje prosimy kierować do Urzędu Gminy pokój nr 16 ,
tel. ( 056) 675-60-76

Serwis informacyjny z Urzędu Gminy

Prezentacja Starostów Dożynek 2006’

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA I
URZĘDU GMINY W M-CU CZERWCU I LIPCU BR

Honory tegorocznych starostów Święta Plonów w Kuczwałach
będą pełnić:

Przetargi
1.Przetarg na realizacje zadania „Wykonanie stolarki okiennej i ocieplenie
elewacji w Gimnazjum w Pluskowęsach”- stary budynek. Liczba
zgłoszonych ofert 3. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Arkada- Kod” ze
Świecia na kwotę 58.633,48zł( ocieplenie) i 46.627,49 zł ( okna).
2.Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy. Liczba
złożonych ofert 3. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TEAM-SERVICE z
Torunia na kwotę 20.946,18 zł.
3.Zagospodarowanie centrum wsi Kończewice. Liczba złożonych ofert
2.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Izobud Garden” Świecie na kwotę
113.242,32 zł.
4.Przetarg na przebudowę stropodachu w Szkole Podstawowej w Grzywnie.
W postępowaniu złożono 3 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM z Grudziądza na kwotę 90.064,54 zł.
5.Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł. W
postępowaniu złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank
Ochrony Środowiska na kwotę 106.017,38 zł.
6.Przetarg na wykonanie remontów bieżących dróg. Liczba złożonych ofert 1.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Drogowo-Budowlany s.c. z Lubicza
na łączna wartość 72.621,95 zł.
7.Zagospodarowanie centrum wsi Kuczwały- przebudowa nawierzchni. W
postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
„Drobud” z Chełmży 36.599,08 zł.
Rolnictwo i ochrona środowiska
W związku z narastającymi problemami związanymi z panującą suszą Wójt
wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o powołanie komisji
ds. szacowania strat powstałych w uprawach rolniczych.
Gospodarka nieruchomościami
Przeprowadzone postępowania przetargowe:
1) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki letniskowej w Zalesiu o
pow. 0,1510 ha. Nieruchomość sprzedano za kwotę 32.630 zł.
2) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 działek budowlanych we wsi
Strużal o pow. 0,1005 ha każda. Sprzedano 3 działki za kwoty: 15.150,00 zł,
14.140,00 zł i 16.380,00 zł.
3) przetarg ustny nieograniczny na sprzedaż 4 działek budowlanych we wsi
Kuczwały. Działki nie znalazły nabywcy.
Inwestycje i remonty
Zakres prowadzonych inwestycji i remontów w m-cu czerwcu i lipcu.
1) prace przy budowie zapleczy i boisk sportowych przy Gimnazjach w
Głuchowie oraz Pluskowęsach ( zadanie realizowane z dofinansowaniem
ZPORR). Prace będą trwały do końca września br.
2) budowa ogrodzenia przy boisku w Pluskowęsach,
3) rozpoczęto roboty związane z wymianą stolarki okiennej oraz ociepleniem
starego budynku Gimnazjum w Pluskowęsach,
4) kontynuowano prace budowlano- adapacyjne w budynku Ośrodka Zdrowia w
Zelgnie oraz gabinecie rehabilitacji i odnowy biologicznej (budynek
plebanki). W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu medycznego,
rehabilitacyjnego oraz komputerowego ( zadanie realizowane z
dofinansowaniem ZPORR),
5) budowa drogi gminnej Mirakowo-Zalesie o długości 1.136m (zadanie
realizowane z dofinansowaniem środków unijnych w ramach ZPORR)
6) budowa chodnika w Bielczynach o długości ok. 200m ( część materiału
została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe),
7) remont pomieszczeń na cele mieszkalne w Mirakowie ( kontynuacja),
8) wykonano roboty ziemne oraz ławy fundamentowe pod budowę świetlicy
wiejskiej w Dźwierznie,
9) zakupiono i zamontowano wyposażenie na 7 kolejnych placach zabaw w
miejscowościach : Bielczyny, Brąchnówko, Browina, Grzegorz, Grzywna,
Nawra, Zajączkowo,
10) roboty związane z realizacją centrum wypoczynku i rekreacji w Zelgnie. W
ramach projektu wybudowano m.in. plac zabaw, miejsce na ognisko,
pogłębiono oczko wodne, wykonano pomosty dla wędkarzy, dokonano
licznych nasadzeń krzewów i kwiatów ( zadanie realizowane z
dofinansowaniem Sektorowego Programu Operacyjnego „ Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”),
11) roboty związane z budową placu zabaw w Sławkowie. ( zadanie realizowane
z dofinansowaniem Sektorowego Programu Operacyjnego „ Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”),
12) budowa ( przestawienie) drewnianej chaty wiejskiej w Sławkowie ( zadanie
realizowane z dofinansowaniem Sektorowego Programu Operacyjnego „
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”),
13) rozpoczęto bieżące remonty i modernizację dróg ( Mirakowo-Sławkowo
remont poboczy, Zelgno profilowanie, podbudowa tłuczniowa),
14) kontynuowane są prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w
Morczynach (zadanie realizowane z dofinansowaniem ZPORR),
15)wykonano prace związane z wymiana sieci wodociągowych w
miejscowościach Nawra i Zelgno,
16) pomalowano przystanki na terenie gminy,
17) wybudowano oświetlenie drogowe w m-ci Głuchowo.
Sekretarz Gminy - Ewa Pudo

Pan Bogdan Lis - Starosta Dożynek Gminnych w Kuczwałach
Pan Bogdan Lis ma 41 lat, razem z żoną Marleną prowadzi pokoleniowe
gospodarstwo rolne o powierzchni 100 ha. Z zawodu jest technikiem
mechanizacji rolnictwa. Gospodarstwo, które prowadzi specjalizuje się w
uprawie roślin: pszenicy, rzepaku, jęczmienia , pszenżyta oraz buraków
cukrowych i w produkcji trzody chlewnej. Hodowla trzody chlewnej odbywa
się w cyklu zamkniętym.Gospodarstwo wyposażone jest w kompletny
sprzęt do uprawy siewu i zbioru roślin oraz w systemy wentylacji i zadawania
paszy w hodowli trzody.
W przyszłości planuje powiększenie areału gospodarstwa, rozbudowanie
budynków gospodarczych oraz kupno lepszego sprzętu rolniczego.
Pan Bogdan jest członkiem OSP Kuczwały, działa również na rzecz prac
społecznych, obecnie przy zagospodarowaniu terenu przy świetlicy.
Interesuje się ciekawostkami związanymi z rolnictwem.
Razem z żoną wychowuje czterech synów: Karola, Arkadiusza, Radosława i
Kacpra.
Pani Grażyna Żak- Starościna Dożynek Gminnych w Kuczwałach
Pani Grażyna Żak z wykształcenia jest technikiem odzieżowym, ma 43 lata,
razem z mężem Stanisławem prowadzi pokoleniowe gospodarstwo rolne o
powierzchni 40 ha. Gospodarstwo ukierunkowane jest na hodowlę bydła
mlecznego, na terenie gospodarstwa znajduje się zmodernizowana obora
na 40 krów. Produkcja mleka odbywa się w systemie udojowym „Polanes”.
W przyszłości Państwo Żak planują zakup ciągnika oraz wozu paszowego.
Pani Grażyna w wolnych chwilach lubi czytać książki. Wychowuje troje
synów : Szymona ( 20 lat), Mateusza (18 lat), Dominika ( 12 lat).
Pan Grzegorz Osiak - Wicestarosta Dożynek Gminnych w Kuczwałach
Pan Grzegorz Osiak ma 34 lata, razem z małżonką Joanną prowadzi
pokoleniowe gospodarstwo rolne o powierzchni 18,95 ha. Z zawodu jest
rolnikiem. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej i
produkcji roślinnej. W przyszłości chciałby powiększyć areał gospodarstwa.
Pan Roman jest członkiem Rady Sołeckiej w Kuczwałach. Interesuje się
ciekawostkami w rolnictwie. Ma dwie córki Oliwię i Natalię.
Pani Marzennna Błażejczyk - Wicestarościna Dożynek Gminnych w
Kuczwałach
Pani Marzenna Błażejczyk ma 31 lat, ukończyła szkołę odzieżową. Obecnie
prowadzi wraz z mężem Grzegorzem pokoleniowe gospodarstwo rolne o
powierzchni 13 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła
mlecznego, trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej. Pani Marzenna jest
członkiem KGW w Kuczwałach, interesuje się sportem, w wolnych chwilach
szyje. W przyszłości planuje powiększenie powierzchni gospodarstwa,
rozbudowę budynków i zakup sprzętu rolnego. Wychowuje syna Patryka i
córkę Anetkę.

Z pracy Wójta
HARMONOGRAM

SPOTKAŃ I WYJAZDÓW WÓJTA

8 czerwca - spotkanie w Urzędzie Gminy z projektantami w sprawie
rozbudowy sali gimnastycznej w Zelgnie,
9 czerwca - udział w uroczystym otwarciu drogi w Liznowie,
10 czerwca - udział w przeglądzie zespołów artystycznych p.n., Bocianisko”,
które odbyło w Szkole Podstawowej w Zelgnie,
11 czerwca - udział w festynie rodzinnym w Gimnazjum w Pluskowęsach,
12 czrewca - udział w spotkaniu z Ministrem Transportu Panem Jerzym
Polaczkiem w sprawie budowy autostrady A-1.Spotkanie odbyło się w
Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku,
13 czerwca - podpisanie umowy z WFOŚ w Toruniu, - spotkanie z
Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy,
16 czerwca - udział w
wystawie fotografii Piotra Stolkowskiego
pt. ,,Dwa-pałace”,
16-17 czerwca - udział w otwarciu sezonu turystycznego w Zalesiu,
20 czerwca - udział w promocji książki poświęconej historii i działalności
Cukrowni Chełmża,
21 czerwca - udział w obchodach
,,Dzień buraka cukrowego” w
Kończewicach,
22 czerwca - udział w konferencji V Forum Gospodarczego w Toruniu.
Konferencja została przygotowana przez Urząd Marszałkowski,
22- 23 czerwca - udział w konferencji „ Polityka spójności Unii Europejskiej w
latach 2007- 2013, a rozwój metropolii i miast polskich ” . Konferencja
odbyła się w Dworze Artusa w Toruniu,
24-25 czerwca udział w Kujawsko - Pomorskich „ Dniach pola ” w Grubnie.
26 czerwca - spotkanie z komitetem budowy kopca „ Ziemia Polaków ”,
27 czerwca - udział w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1.
Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy Chełmża,
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28 czerwca - udział w
spotkaniu
poświęconym lokalizacji węzła
autostradowego w Dźwierznie. W spotkaniu uczestniczyli: wojewoda,
marszałek i posłowie.Spotkanie odbyło się w sali
mieszczańskiej chełmżyńskiego ratusza.
29 czerwca - spotkanie z sołtysami.
4 lipca - wyjazd do Ministrerstwa Transportu i Budownictwa w Warszawie na
spotkanie z Panią Wiceminister Transportu Barbarą Kondrat w sprawie węzła
autostradowego w Dźwierznie.
W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Chełmża ,Przewodniczący Rady
Gminy Chełmża oraz Burmistrz Miasta Chełmży i Przewodniczący Rady
Miasta Chełmży.
Grażyna Drążkowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Świadczenia Rodzinne informuje
Od 1 września 2006 roku zmieniają się kwoty następujących świadczeń:
1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku
życia;
3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku
życia.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne
dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego, wynosi miesięcznie:
1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku
życia.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
wynosi 100,00 zł na dziecko.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi:
1. 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub
szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek
nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub
osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności;
2. 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania
do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu
do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której
realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, wynosi 153,00 zł miesięcznie.
Wysokość kwoty, nie ulega zmianie i wynosi 504, 00 zł - na rodzine.
Wysokość kwoty, nie ulega zmianie i wynosi 583, 00 zł - jeżeli w rodzinie jest
osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności.
Od dnia 1 września 2006 r. nie ulegają zmianie wysokości pozostałych
świadczeń , które wynoszą:
1) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 1.000,00 zł;
2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego 400, 00 zł miesięcznie;
3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
a) 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na
wszystkie dzieci,
b) 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci;
4) świadczenie pielęgnacyjne 420,00 zł miesięcznie;
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka
1.000,00 zł na jedno dziecko.
Agnieszka Grajkowska

Informacja o stypendium szkolnym ( socjalnym )
Informujemy, że wnioski o stypendium na rok szkolny 2006/2007 można
składać do 15 września 2006 r.
Druki wniosków wydawane będą od 21 sierpnia 2006 r.:
- przez szkoły w przypadku, gdy wniosek dotyczy ucznia danej
placówki ( szkoły podstawowe i gimnazja ),
- przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy
Chełmża ( pok. nr 18 ) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kolegium
oraz uczęszczających do szkół poza obwodem gminy Chełmża.
Wypełnione wnioski należy składać w miejscu ich pobrania.
Wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 15 września 2006 r., będą
rozpatrywane negatywnie.
Przypominamy, że o stypendium szkolne ( socjalne ) mogą ubiegać się osoby,
których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 316 zł. netto.
Do wniosków należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające wysokość
dochodu netto.
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
Szkół Gminy Chełmża

Co u Sołtysów Gminy Chełmża
Sołtysi z naszej Gminy uczestniczyli we wspólnym corocznym
spotkaniu wyjazdowym z Wójtem Gminy Chełmża panem Jackiem
Czarneckim. Udział w spotkaniu wzięli także Radni Gminni.
Spotkanie rozpoczęło się w Urzędzie Gminy w Chełmży, podczas którego
Wójt omówił sprawy bieżące w gminie i poszczególnych sołectw , które
dotyczyły między innymi trwających inwestycji w gminie, węzła Dźwierzno,
spraw porządku i estetyki w gminie. Sołtysi otrzymali także informacje
dotyczącą udziału sołectw w wydarzeniach sportowych i zapowiedź
najbliższych imprez gminnych w tym dożynek w Kuczwałach. Wójt Gminy
korzystając z okazji spotkania podziękował sołtysowi panu Andrzejowi
Ośmiałowskiemu za uroczyste przygotowanie wspólnie z mieszkańcami
Liznowa odbioru nowej drogi w tutejszej wsi wybudowanej za pieniądze
unijne. Jeśli chodzi o zmiany osobowe dotyczące pełnienia funkcji sołtysa w
gminie, to należy nadmienić, że w bieżącym roku odbyły się wybory sołtysa w
sołectwach Strużal i Kończewice, gdzie w pierwszym z sołectw funkcję
sołtysa w dalszym ciągu powierzono panu Marianowi Dębskiemu, a w
Kończewicach nowym sołtysem została pani Sylwia Barańska.
Natomiast w dalszej części spotkania odbył się zaplanowany wyjazd
sołtysów, tym razem do Torunia. Tutaj panie sołtyski i panowie sołtysi
trenowali pchnięcie kulą w kręgielni i liczyli zdobyte punkty za strącone kręgle.
Każdy z uczestników miał do wykorzystania szansę aż dziesięciokrotnie.
Warto nadmienić, że największą liczbę kręgli z sołtysów strącili panowie Piotr
Brzeski ( 104 pkt) i Józef Pawełczak ( 102 pkt). Natomiast najlepiej z całej 30
osobowej grupy wypadł pan Benedykt Glaszka Radny z Nawry z ilością 107
pkt.

Następnie uczestnicy wyjazdu mięli okazję gościć w Toruńskich Piwnicach
Win VINPOL, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników tutejszej firmy
zapoznano nas wszystkich z procesem produkcji napojów winiarskich, które
podbiły nie tylko nasz rynek krajowy, ale i cieszą się także popularnością za
granicą.
Spotkanie zakończył pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Małej
Nieszawce nieopodal Torunia.
K.Orłowska

Budowa oświetlenia w gminie

W gminie Chełmża realizowana jest inwestycja
budowa
oświetlenia drogowego w miejscowościach Pluskowęsy i Głuchowo.
Oświetlenie tych obydwu odcinków dróg ma spowodować większe
bezpieczeństwo dla mieszkańców tych wsi, szczególnie późną porą jesienną i
zimową, gdyż odcinki te są bardzo często uczęszczane przez osoby piesze
pomijając przejeżdżające tutaj z dużą częstotliwością pojazdy.
W Pluskowęsach oświetlenie drogowe zostanie wybudowane wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 551 i 589, z kolei w Głuchowie wzdłuż drogi powiatowej nr
1629 C. Realizacja inwestycji potrwa dwa miesiące. Zakończenie planowane
jest na połowę sierpnia. Całkowita wartość budowy oświetlenia dla obydwu
miejscowości wyniesie 42.078 zł.
Zakres robót przy budowie oświetlenia w Pluskowęsach obejmuje m.in:
ułożenie kabla na długości 75 m , ustawienie 3 słupów oświetleniowych
żelbetowych , zamontowanie na wysięgnikach 4 lamp wraz z oprawami do
lamp rtęciowych, ustawienie szafy oświetleniowej na fundamencie,
wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego i pomiaru skuteczności
zerowania. Podobny zakres robót przewidziany został przy budowie
oświetlenia w Głuchowie, który obejmuje m.in . ułożenie kabla na długości
225, ustawienie 5 słupów żelbetowych , zamontowanie 5 wysięgników
rurowych jednoramiennych i zamontowanie na wysięgnikach 5 lamp wraz z
oprawami do lamp rtęciowych, ustawienie szafy oświetleniowej na
fundamencie, także montaż szafy sterowniczej oświetlenia zewnętrznego z
podłączeniem do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych, wykonanie
pomiarów uziemienia ochronnego i pomiaru skuteczności zerowania.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sieci i
Instalacji Elektroenergetycznych "REO" Spółka Jawna
z Torunia.
K.Orłowska
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Inwestycje gminne
Gimnazjum z nowym zapleczem sportowym
W najbliższych dniach dobiegną końca prace wykończeniowe
zarówno te wewnętrzne jak i zewnętrzne budynku łącznika przy Gimnazjum w
Głuchowie. Trwają roboty ziemne budowy boiska przy tutejszym obiekcie
gimnazjalnym.
Inwestycja budowy łącznika realizowana jest w ramach projektu „Rozwój
zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża”
współfinansowanego z pieniędzy unijnych w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Już od pierwszego września br. uczniowie gimnazjum będą mogli korzystać z
pomieszczeń przygotowanych w łączniku stanowiących zaplecze sanitarne dla
hali sportowej, w której odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Łączna
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powierzchnia nowych pomieszczeń wynosi prawie 360 m . W łączniku
znajdują się szatnie, prysznice i toalety dla dziewcząt i chłopców, sala do
gimnastyki korekcyjnej. Ciągi komunikacyjne i toalety przystosowane są
również dla osób niepełnosprawnych.

do wędkarzy, miejsce do grillowania oraz skwer zieleni przy placu zabaw.
Przygotowano także miejsce na ognisko i grillowanie, przy którym ustawiono
sześć ławek. W północnej części działki zlokalizowano plac zabaw i
wypoczynku, który został wyposażony piaskownicę, podwójną huśtawkę i w
kolorowe elementy zabawowo-gimnastyczne, dwie altany, dwa stoliki do gry w
szachy oraz ławki. Przejścia pomiędzy częściami placu zabaw oddzielone
zostały dwiema pergolami.
Plac zabaw cieszy się dużą popularnością wśród dzieci. Codziennie z urządzeń
placyku korzystają dzieci nie tylko Zelgna, ale też z pobliskich miejscowości.
Okazało się, że plac zabaw w tym miejscu jest bardzo potrzebny. Bardzo ważny
element przestrzeni powstającego parku stanowi szata roślinna. Posadzono
drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Założono trawniki. Wysadzono byliny,
rośliny płożące, wrzosy i wrzośćce. Ozdobą pozostają także pnącza i byliny
wysadzone w donicach. Łącznie nasadzono 68 gatunków różnorodnej
roślinności. Park rekreacji i wypoczynku z którego już niebawem korzystać w
pełni będą mieszkańcy Zelgna w sposób zasadniczy zmienił centrum Zelgna.
Poprawiła się estetyka i wygląd wsi. Mieszkańcy z realizacji tego
przedsięwzięcia są bardzo zadowoleni.
Park z dwóch stron otoczony został ogrodzeniem z elementów drewnianych, co
jeszcze bardziej sprawia , że miejsce to
jest estetyczne i ładne.
„-Sądzę, że park w najbliższym czasie stanie się miejscem wypoczynku i
rekreacji dorosłych mieszkańców Zelgna, bo dzieci znacznie wcześniej
zaczęły już korzystać ze swojej części zabawowej wykorzystując okres
wakacji. Podobnych miejsc we wsiach polskich jest mało, ale warto wiejską
przestrzeń zmieniać, bo przecież i mieszkańcy wsi mogą mieszkać i żyć w
miejscach gdzie jest czysto, zielono, kolorowo i gdzie są takie miejsca, w
których mogą się relaksować i wypoczywać w czasie wolnym od codziennych
zajęć i pracy , niekoniecznie wyjeżdżając poza granice swoich miejscowości”
podsumowuje Stanisława Stasieczek mieszkanka i radna Zelgna.
Park rekreacji i wypoczynku, który powstaje w Zelgnie to realizacja pomysłów
mieszkańców tutejszego sołectwa, które przed dwoma laty zostały zapisane w
strategii rozwoju Sołectwa Zelgno na lata 2004-2013. Zelgno to pierwsze
sołectwo, które mogło w gminie pochwalić się takim własnym dokumentem
wypracowanym przy współudziale swoich mieszkańców, który dzisiaj już
„owocuje”. W ślady Zelgna poszło wiele innych sołectw z gminy, które obecnie
posiadają swoją strategię bądź są w trakcie jej przygotowywania.
Zdj. Stanisława Stasieczek
Teskt Katarzyna Orłowska

Z kolei na zagospodarowywanym terenie przy obiekcie gimnazjum powstaje
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boisko szkolne ( do piłki ręcznej i siatkowej) o powierzchni 968 m i o prawie
Wieś z centrum tradycji i rekreacji
równej powierzchni plac szkolny. Całość uzupełnią nasadzenia zieleni wokół
Sławkowo
to miejscowość w gminie Chełmża, w której podobnie
obiektu gimnazjalnego. Oko też cieszy ciekawa kolorystyka nowo powstałego
jak w Zelgnie przy współudziale pieniędzy unijnych realizowana jest kolejna
budynku.
K. Orłowska duża inwestycja - pierwsze w gminie centrum tradycji. Centrum tradycji łączy
także elementy rekreacji dla miejscowych.
Centrum tradycji mieścić się będzie w drewnianej wiejskiej chacie, która
Odnowa w Zelgnie ukończona
ustawiona zostanie na terenie tutejszej szkoły. Gmina zakupiła drewnianą
Dobiegła końca budowa parku rekreacji i wypoczynku w Zelgnie chatę wiejską od prywatnego właściciela z pobliskiego Ostaszewa. Zakres
pod nazwą ″ Świat bocianów″. Jeszcze wystarczy mieszkańcom Zelgna robót obejmuje rozbiórkę chałupy z miejsca jej kupna, przygotowanie
zarówno tym młodszym jak i starszym wakacji, aby móc wypocząć i korzystać z f u n d a m e n t u p o d j e j u s t a w i e n i e i p o n o w n e j e j u s t a w i e n i e ,
tak urokliwego miejsca w swojej wsi. Inwestycja jest realizowana w ramach Wykonawcą tej części robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane
Sektorowego Programu Operacyjnego ″Restrukturyzacja i modernizacja
"BERNACIAK" z Ostrowitego. Zakończenie robót planowane jest zgodnie z
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006, działanie
umową na połowe października br., a całkowity ich koszt wyniesie
-″Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ″ i kolejna
102.787,28 zł.
euroinwestycja w Gminie Chełmża. Koszt wybudowania tutejszego parku
rekreacji wyniesie w sumie prawie 217 tysięcy złotych, z czego ponad 170
tysięcy zł to pieniądze z UE, a pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu
Gminy.
Wykonawcą robót jest toruńska firma ″Zielenią pisane″.

W ramach robót dokonano między innymi rekultywacji istniejącego oczka
wodnego, odmulono dno stawu, zostały wyprofilowane i obsiane trawą skarpy.
Nad brzegami stawu, zostały ustawione kładki wędkarskie i przygotowano trzy
zejścia do pomostów. Wzdłuż oczka został zbudowany chodnik, który łączy
poszczególne elementy: wejście na teren parku rekreacji i wypoczynku, zejścia

Obecnie chata jest już po rozbiórce. Przygotowano fundament w miejscu
gdzie ma być ona postawiona. Z kolei druga część inwestycji tj. park rekreacji
obejmujący miedzy innymi plac zabaw w centrum wsi Sławkowa kończy
wykonywać Przedsiębiorstwo Usług Miejskich " PUM" z Grudziądza.
Placyk zabaw wyposażony został w takie elementy zabawowe jak
element zabawowo-gimnastyczny ,huśtawka podwójna, huśtawka ważka,
karuzela, piaskownica z pali, stolik do gry w szachy. Ponadto tutejsze
centrum rekreacji wyposażone zostanie w ławeczki. Wokół placu urządzone
zostały tereny zielone.
Wysadzono krzewy iglaste i liściaste
Przygotowanie i wyposażenie centrum rekreacji kosztowało w sumie
79.877 zł.
K.Orłowska
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Informacje z Gospodarstwa Pomocniczego
W ramach projektu “Modernizacja infrastruktury
wodociągowej w celu poprawy jakości wody w gminie Chełmża”:
1) Na ukończeniu są roboty w zakresie wymiany sieci wodociągowej rur
AC i żeliwa na PCV w m. NAWRA. W wyniku tych prac ułożono 1986 mb
głównej sicie wodociągowej PCV o średnicy Ǿ110 i 90. W chwili obecnej
trwają prace wykończeniowe związane z wykonaniem przyłączy do
budynków oraz opomiarowaniem gospodarstw domowych. W wyniku tych
prac 84 gospodarstw domowych otrzyma wodę z gminy sieci
wodociągowej.

Od 16.08.2006 r. rozpoczną się roboty przy wykańczaniu sieci wodociągowej z
AC na PCV w - m. ZAJĄCZKOWO- długość sieci do wymiany 93 mb
- m. GRZEGORZ- długość sieci wraz z przyłączami do wymiany 4342 mb., w
tym 3100 mb. o średnicy Ǿ110 i 90 mm oraz 38 szt. przyłączy
- m. LIZNOWO (ZELGNO- BEZDÓŁ) do wymiany 1484 mb o średnicy Ǿ 90, 0
mm oraz 19 szt. przyłączy
Wykonawcą robót jest Z.I.S. Co i Gaz- M. Madej- Piła
W ramach odnowy dróg i regeneracji nawierzchni Starostwo Powiatowe w
Toruniu przystąpiło do prac na drogach powiatowych. W wyniku czego nową
nawierzchnię otrzymają drogi powiatowe leżące na terenie Gminy Chełmża.
Do użytku oddano już odcinki:
- Grzegorz- Liznowo

2) Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowej AC na PCV w m. ZELGNO.
Długość sieci wraz z przyłączeniem wynosi 4425 mb. W wyniku tych prac 24 - Dziemiony- Witkowo
gospodarstw domowych otrzyma wodę z nowej sieci.

- Morczyny- Kamionki
Wykonawcą powyższych robót jest Zakład Usług Melioracyjnych i
Geodezyjnych z Golubia- Dobrzynia- P. Rojek.
Wyjątkowa susza spowodowana wysokimi temperaturami i brakiem deszczu
zabiera sen z powiek rolnikom, którzy właśnie rozpoczęli żniwa. Nie dość, że
plony są wyjątkowo niskie to dnia 29.07.2006 r. w Kończewicach został
nieumyślnie spowodowany pożar w wyniku czego spłonęło na pniu ok. 10 ha
zbóż.

Wykonawcą powyższych robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Toruniu
Wiesław Kazaniecki

KOMUNIKAT

Wiesław Kazaniecki

W dniach 20.05-30.08.2006r. Prowadzone będą prace
związane z modernizacją oraz rozbudową STACJI UZDATNIANIA
WODY w miejscowości MORCZYNY.
W związku z powyższym może występować chwilowy spadek
ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej. Za spowodowane problemy w
dostawie wody Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmży
przeprasza swoich odbiorców.
Wiesław Kazaniecki
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Rolnictwo i ochrona środowiska
Konkurs „Piękna Zagroda” rozstrzygnięty
W połowie lipca br. Gminna Komisja Konkursowa dokonała
terenowej lustracji gospodarstw rolnych, działek siedliskowych i
wspólnot mieszkaniowych, które zostały zgłoszone do konkursu
„Piękna zagroda 2006”.
Z terenu Gminy Chełmża na konkurs wpłynęło 16 zgłoszeń w
trzech wyróżnionych kategoriach. Nad przebiegiem i oceną
konkursu czuwała czteroosobowa Gminna Komisja Konkursowa,
która ustaliła następujące wyniki :

I miejsce w kategorii – na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską zajęła
Pani Małgorzata Łęgowska z Świętosławia, II miejsce w tej
kategorii zajęli Państwo Wiesława i Wiesław Skoczek z Kuczwał.
W kolejnej kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową

Zauważalne stało się, że estetyka i porządek nie są obojętne
mieszkańcom Gminy. Coraz większą uwagę zwracamy na
otaczające nas środowisko. Pojawia się więcej zieleni, drzew i
kwiatów. Właściciele posesji zaczynają wykorzystywać coraz to
nowe rozwiązania i pomysły aby upiększyć swoje działki i
gospodarstwa, a co najważniejsze sięgają przy tym po fundusze
strukturalne.
Bardzo cieszy nas to dotychczasowe zaangażowanie.
Zachęcamy Państwa do dalszych wysiłków mających na celu
podniesienie estetyki polskiej wsi.
Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów uczestnikom
konkursu nastąpi w dniu Dożynek Gminnych 9 września br. w
Kuczwałach. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za
udział w konkursie „Piękna zagroda 2006”.

I miejsce w kategorii Działka siedliskowa wspólnoty mieszkaniowej Wspólnota Mieszkaniowa Zelgno 22

Joanna Kałdonek

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej
W związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej opublikowaną w (Dz. U. Nr 52
poz. 379) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu tj. osobie
fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości
prawnej, będącego posiadaczem
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W 2006 roku producent rolny w terminie od 1 września 2006 r. do
30 września 2006 r. składa wniosek wraz z fakturami VAT dotyczące
zakupu oleju napędowego od 1 stycznia 2006 r.
Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w drodze decyzji wydanej przez
Wójta Gminy. Wydanie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku i
wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 1
listopada 2006 r. do 30 listopada 2006 r. gotówką w kasie urzędu gminy
lub przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we
I miejsce zajęli Państwo Krystyna i Stanisław Kaczmarscy z wniosku.
Grzegorza, II miejsce Państwo Beata i Mirosław Trzpil z Grzywny Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
oraz egzekwo dwa III miejsca : Państwo Mirosława i Wojciech napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dołącza się:
Mozal z Drzonówka oraz Państwo Maria i Zygmunt Kucharzewscy
- faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez
z Głuchowa.
wójta pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich
Gminna Komisja Konkursowa w ramach przeprowadzonego
kopii, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6
konkursu na etapie gminnym wyróżniła trzecia kategorię konkursową:
miesięcy złożenia wniosku,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy
działka siedliskowa wspólnoty mieszkaniowej i nagrodziła w tej
producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
kategorii Wspólnotę mieszkaniową: Zelgno pod numerem 22 .
Laureaci
konkursu wybrani do etapu gminnego zostali Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie
jednocześnie wytypowani do etapu powiatowego, tak określa skarbowej.
r egulamin opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Stawka zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra w 2006r. wynosi 0,45 zł
jednakże nie może być wyższa 38,70 zł na 1 ha. Maksymalne zużycie
Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku.
oleju napędowego może wynosi 86 l na 1 ha użytków rolnych
Podsumowując tegoroczny konkurs „Piękna Zagroda 2006” można
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
jednoznacznie stwierdzić, że cieszy się on z roku na rok coraz
Anna Krupska
większym zainteresowaniem.
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Sprawy obywatelskie
Dzień Dziecka i Dzień Matki w Bielczynach

KGW w Bielczynach było organizatorem Dnia Dziecka i Dnia
Matki, który odbył się 4.06.2006 r. w świetlicy w Bielczynach. Przybyło 42
dzieci wraz z mamami. Po raz kolejny udało się połączyć dwa święta
dzieci i ich mam. Dzieci recytowały wiersze. Były wspólne konkursy dla
mam i dzieci, gdzie dzieci musiały wykazać się znajomością upodobań
swoich mam. Wybrano Super Mamę. Było wiele konkursów z nagrodami.
Mamy poczęstowane zostały słodkim upominkiem przez Zastępcę Wójta
Pana Kazimierza Bobera a dzieci cukierkami. Pan Wiesław Kazaniecki
poczęstował dzieci lodami. Każde dziecko otrzymało również czekoladę.
Na koniec wszyscy spotkali się przy kawie i pysznym cieście upieczonym
przez panie z KGW. Sponsorem imprezy był Urząd Gminy Chełmża, pan
Wiesław Kazaniecki, Koło Gospodyń Wiejskich, którym wyrażamy
serdeczne podziękowanie.

Zebrały się nasze Mamy

Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole
23 czerwca po raz ostatni spotkaliśmy się w przedszkolu.
Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, gotowi do pożegnalnego występu.
Przez ostatnie tygodnie przygotowywaliśmy wierszyki i piosenki o
tematyce wakacyjnej. Po występie dzieci otrzymały dyplomy oraz
upominki książkowe za całoroczną pracę. Na zakończenie spotkania
zrobiliśmy sobie jeszcze pamiątkowe zdjęcie.

Piknik Rodzinny w Dźwierznie

Anna Klimas

Dnia 9 lipca br. na terenie boiska w Dźwierznie z inicjatywy
tamtejszej Rady Sołeckiej odbył się Piknik rodzinny. Podczas imprezy został
rozegrany mecz piłki nożnej Samorząd Gminny kontra Sołectwo JanuszewoDźwierzno. Zwycięstwo w meczu wywalczyło sołectwo wynikiem 3:2. Nad
oprawą muzyczną imprezy czuwał zaproszony zespół. Na zakończenie
pikniku było ognisko z kiełbaskami. Powodzeniem cieszyły się również
konkurencje sportowe dla najmłodszych uczestników, które obdarowane
Danuta Powaszyńska cukierkami i napojami miały dużo energii i zapału do sportowej rywalizacji.

Jak co roku, dzieci z oddziału przedszkolnego zaprosiły swoje
Mamy do wspólnego świętowania. Przygotowały dla Mam życzenia i
podziękowania w formie koncertu. Każda z Mam mogła wysłuchać
pięknych życzeń od swojego dziecka oraz piosenek wybranych specjalnie
na tę okazję. Po występie dzieci wręczyły Mamom kwiaty i laurki z
życzeniami, które własnoręcznie wykonały na zajęciach. W dalszej części
spotkania Mamy brały udział w konkursach, m.in. w konkursie To jest moja
Mama. Mamy wskazywały swoje podobizny narysowane przez dzieci.
Wszyscy uczestnicy spotkania wspaniale się bawili. O słodki poczęstunek
zadbały jak zwykle niezawodne Mamy.

Podziękowanie dla sponsorów

W imieniu Rady Sołeckiej i mieszańców Sołectwa DźwierznoJanuszewo serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe i rzeczowe przy
organizowaniu pikniku: Panu Kazimierzowi Lewandowskiemu, Panu
Adamowi Lipińskiemu, Panu Kazimierzowi Buller, Przewodniczącej Komisji
Alkoholowej Pani Stanisławie Stasieczek oraz Paniom, które pomagały w
obsłudze imprezy Pani Małgorzacie i Partycji Luntkowskiej oraz Pani
Marioli Lewandowskiej.
Sołtys Sołectwa Januszewo - Dźwierzno

KGW Bielczyny organizatorem wakacji dla dzieci
Dnia 26.07.2006 roku dzieci przybyły do świetlicy na zajęcia
zorganizowane przez miejscowe KGW. W zajęciach wzięło udział 25
dzieci. Były gry i zabawy oraz zajęcia sportowe: gra w piłkę nożną, oraz
tenis stołowy. Był słodki poczęstunek i zimne napoje.Również w sierpniu
planowane są zajęcia dla dzieci.
Zajęcia zostały zorganizowane za pieniądze uzyskane z loterii
fantowych zorganizowanych przez nasze koło podczas ostatnich
uroczystości.
Serdeczne podziękowania składam paniom: Barbarze
Główczewskiej, Hannie Loba, Joannie Piesik za pomoc w
przygotowaniach i udział w zajęciach dla dzieci.

Nasza Wycieczka
13 czerwca wybraliśmy się wspólnie z dziećmi z oddziału
przedszkolnego w Brąchnówku do Myślęcinka. Zwiedzaliśmy ZOO.
Mogliśmy przekonać się jak wyglądają w rzeczywistości zwierzęta i
ptaki, o których mówiliśmy na zajęciach. Najwięcej emocji wzbudziło
spotkanie z orłem, który pięknie rozłożył skrzydła gdy stanęliśmy przed
klatką. Po zwiedzeniu ZOO pojechaliśmy do parku rozrywki gdzie
mogliśmy do woli „popływać" w chińskim basenie, pojeździć na
karuzeli oraz poskakać w dmuchanym pałacu. Na zako ńczenie
bawiliśmy się na placu zabaw. Przed samym odjazdem do domu były
lody, od których wszystkie dzieci miały kolorowe języki.

Danuta Powaszyńska
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Mieszkańcy Zelgna na Warmii i Mazurach

Znaleźć pracę wykorzystując Internet

Mieszkańcy Zelgna ( 47 osób ) w dniu 16 lipca br. wyjechali na
wycieczkę na Warmię i Mazury. Pogoda dopisała. Zwiedzili sanktuarium
w Gietrzwałdzie i zamek w Olsztynie . W drodze powrotnej zatrzymaliśmy
się na Polach Grunwaldu, gdzie byli jeszcze rycerze, którzy brali udział w
bitwie poprzedniego dnia. Można było dokonać zakupu pamiątek, dobrze
zjeść , posłuchać muzyki i wypocząć. Wieczorem wstąpiliśmy do
Bachorka k. Brodnicy , gdzie niektórzy skorzystali z kąpieli w miejscowym
jeziorze. Czas szybko upłynął i już myślimy o następnej wycieczce.

Internet staje się coraz bardziej powszechnym i tańszym medium.
Obszarem obejmuje już najmniejsze zakątki Polski. Wiele się mówi i słyszy
na temat możliwości pobierania informacji z globalnej sieci, jedną z rzeczy do
jakich Internet jest wykorzystywany to przekazywanie informacji również tych
dotyczących ofert pracy.
Pierwszym adresem internetowym pod którym możemy zacząć przeglądać
oferty jest Urząd Służby Cywilnej(www.usc.gov.pl zakładka po lewej stronie
„Kariera w służbie cywilnej” /„Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie
cywilnej”). Wybieramy „województwo kujawsko-pomorskie” i klikamy Szukaj.
Aktualizowany co dwa tygodnie dostarcza nam informacje o stanowiskach
pracy w administracji rządowej, służbie cywilnej zarówno w policji jaki i w
wojsku. W tym wypadku strona internetowa podaje nam wymagania na dane
stanowisko, termin składania dokumentów jak i adres gdzie dokumenty
należy wysłać.
Pod adresem www.epuls.praca.gov.pl zbierane i na bieżąco aktualizowane są
informacje z większości Urzędów Prac w Polsce zarówno tych wojewódzkich
jak i powiatowych.
Informacje, które możemy odczytać ze strony są dokładnie takie same jakie
znajdziemy w Urzędach Pracy na tablicach ogłoszeń. Niestety nie ma tam
szczegółowych informacji do jakiej firmy pracownik jest poszukiwany, są
natomiast wymienione wymagania, forma umowy, wymiar czasu pracy.
W Internecie nie ma jednej strony, która by zbierała wszystkie oferty pracy z
całej Polski. Aby wyszukiwać strony z ogłoszeniami należy posługiwać się
wyszukiwarką Internetową. Jedną z najpopularniejszych jest www.google.pl.
W treści wyszukiwania wpisujemy co wyszukujemy ale także w jakim
obszarze np.: „praca kujawsko-pomorskie” i przeglądamy wyniki wyszukania.
Poszukujący pracy muszą koniecznie napisać CV oraz list motywacyjny.
Przykłady takich dokumentów zarówno w języku polskim jak i angielskim
można znaleźć na stronach poświęconych pracy np.: gazeta.praca.pl,
www.pracuj.pl (zakładka kariera), praca.onet.pl (zakładka porady). Na
stronach tych oprócz ofert pracy z całego kraju znajdziemy również porady jak
należy dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Pozostałe przydatne adresy: pup.powiattorunski.ibip.pl (Powiatowy Urząd
Pracy w Toruniu), www.pup.bydgoszcz.pl (Powiatowy Urząd Pracy w
Bydgoszczy), www.kodeks-pracy.com.pl (Kodeks pracy ze zmianami).

Stanisława Stasieczek

Kolejny dar dla Kopca
Pierwszego lipca br. roku, za sprawą p. Edwarda Majewicza
odbyło się przekazanie kolejnego daru, który spocznie w kopcu „Ziemia
Polaków”. Darczyńcami, którzy przywieźli ziemię przeznaczoną do złożenia
w Kopcu byli Eugeniusz Lau i Regina Zawadzka. Wydarzeniu towarzyszyły
opowieści Gości o pobycie w Somosierze, zwiedzaniu muzeum z
ekspozycją upamiętniającą bitwę, spotkaniu z polskim księdzem.
Inicjatorem i osobą, która wsparła pozyskanie ziemi jest p. Jarosław
Zawadzki, Chełmżanin mieszkający na stałe w Hiszpanii.

Tym razem ziemia przyjechała aż z dalekiej Somossierry. Tu walczyli Polacy
z Hiszpanami, mając cały czas nadzieję, iż Napoleon, widząc ich
poświęcenie przywróci Polsce wytęsknioną wolność. Wojsko polskie pułk
szwoleżerów musiało przedrzeć się przez wąwóz obsadzony m.in.
artylerią, by otworzyć Napoleonowi drogę na Madryt. Działo się to 30
listopada 1808 roku. Poświęcenie Polaków, ich brawura, odwaga i
stawianie sobie za najwyższy cel dobro Ojczyzny spowodowały, iż ich
wyczyn na zawsze wpisał się w historię Rzeczypospolitej i służy chwale
polskiego oręża. Cieszymy się, że ziemia z tak bliskiego tradycji narodowej i
pamięci Polaków stanie się cząstką Kopca „Ziemia Polaków”. Darczyńcom
serdecznie dziękujemy.
Piotr Birecki
P.S. Ziemię przywiezioną z dalekiej Somosierry przekazał podczas lipcowej
Sesji RG Chełmża Wójtowi Gminy Chełmża panu Jackowi Czarneckiemu
pan Edward Majewicz Członek Społecznego Komitetu Budowy Kopca
„Ziemia Polaków”.

Paweł Rutkowski

Europejska Unia Kobiet w Zalesiu
W jedną z lipcowych sobót w ośrodku rekreacyjno-sportowym w Zalesiu odbył
się festyn rodzinny zorganizowany przez II Oddział Europejskiej Unii Kobiet w
Toruniu. W tym dniu w Zalesiu gościła sama szefowa EUK pani Neli Rokita.
W programie przewidziano wiele atrakcji, a i pogoda w tym dniu dopisała. Były
liczne konkursy zarówno dla dzieci jak i dorosłych, występ muzyczny zespołu
ZIGZ-AK z Chełmna oraz promocja smacznych i jednocześnie zdrowych
produktów przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy
Chełmża.Prezentacji produktów lokalnych z Gminy Chełmża towarzyszyła
również prezentacja gminnej kapeli muzycznej w składzie panowie Zbigniew
Machalewski i Henryk Omiotek z Grzywny.
Odbył się również turniej siatkówki rekreacyjno-plażowej pań. Zwycięską
drużyną została drużyna pań ze Złejwsi Wielkiej, a drugie miejsce zdobyła
drużyna pań z Chełmży. Pokaz kosmetyków przygotowały konsultantki
AVONU.
Te wszystkie atrakcje jakie zaproponowały w tym dniu panie ze
stowarzyszenia EUK z Torunia to atrakcyjne sposoby aktywnego spędzania
wolnego czasu na plaży podczas wakacji. To alternatywa wobec tradycyjnego
opalania się w bezruchu.

Europejska Unia Kobiet jest organizacją międzynarodową, skupiającą kobiety
z różnych środowisk o poglądach centroprawicowych. Organizacja ma w
swoim gronie kobiety wybitne, znane i niezwykłe.
K.Orłowska
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Sprawozdanie z realizacji programu
profilaktycznego” Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Pragnę poinformować, iż w naszej gminie w szkołach i środowisku
przeprowadziliśmy V Kampanię Programu Profilaktycznego : „ Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, nad którą patronat sprawuje Minister Edukacji i Nauki, oraz
Minister Sportu. Kampania tegoroczna przygotowana była przy współpracy
amerykańskich organizacji : MADD Mothers Against Drunk Driving( Matki
przeciwko pijaństwu na drogach), SADO Students Against Destructive
Decisions ( uczniowie przeciwko desrukcyjnym decyzjom), Positive
Coaching Aliance( Liga pozytywnych trenerów). Projekt programu
opracowany został przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych i Fundację „ Trzeźwy umysł”, a Gminna Komisja zakupiła program
dla naszego gminnego środowiska.
Główny cel profilaktyczny realizowany jest przez inicjowanie działań w trzech
kierunkach stanowiących jednocześnie szczegółowe cele kampanii.
Realizowalismy zadania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi, ale także zadania nowej Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii szczególnie w odniesieniu do art.10 ust. 1 pkt
3-4. W tym roku realizujemy 3 cele :
1- Promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych i tu
proponujemy dzieciom i młodzieży szkolnej konkursy pod hasłem : NIE
JESTEM SAM. DOBRZE WYBIERAM
2- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków
oraz stosowania przemocy. Tu konkursy są pod hasłem : WIĘCEJ WIEM.
DOBRZE WYBIERAM.
3- Promocja sportu jako alternatywy wobec patologii. Hasło, które
przyświeca konkursom : SŁUCHAM MISTRZÓW. DOBRZE WYBIERAM.
Dodatkowo w tym trzecim celu proponowaliśmy młodzieży gimnazjalnej
napisanie listu do mistrza. W tym konkursie można wygrać stypendium w
wysokości 1000 złotych, należało tu opisać w jaki sposób właśnie to wygrane
stypendium młody człowiek wykorzysta do realizacji swoich marzeń
związanych z nauką, sportem, zainteresowaniami.
W konkursach można wygrać, jak co roku dużo cennych nagród, między
innymi : multimedialne zestawy edukacyjne, planszowe gry edukacyjnoprofilaktyczne, książki : „ Słucham mistrzów, dobrze wybieram”, autobiografie
Robeta Korzeniowskiego z autografem Mistrza, odtwarzacze CD,
odtwarzacze MP3, aparaty fotograficzne, rowery, książki.
Dnia 25 kwietnia spotkałam się z koordynatorami programu w szkołach,
omówiliśmy szczegóły, nauczyciele zabrali materiały : ulotki, plakaty, karty
konkursowe do swoich szkół.
Zaplanowaliśmy wspólnie, że dzień 02.06.2006 będzie DNIEM SPORTU w
naszej Gminie, a jednocześnie swoistym Półfinałem programu : „ Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Tak się też stało. Były konkursy sportowe, gry, zabawy na
świeżym powietrzu i inne atrakcje sportowe. Podczas spotkań z rodzicami
wychowawcy nawiązywali do programu, rozdawali ulotki dla rodziców i
zachęcali do porozmawiania na ten temat.
Dnia 15 czerwca 2006 r. zakończyliśmy pracę i zabawę w ramach V Edycji
Programu Profilaktycznego „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W realizacji zadań brało udział 6 szkół ( czyli wszystkie w Gminie Chełmża ) :
SP GRZYWNA, SP KOŃCZEWICE, SP ZELGNO, SP SŁAWKOWO,
GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE, GIMNAZJUM W PLUSKOWĘSACH
Łącznie w programie wzięło udział ok. 1200 dzieci i młodzieży. Zaangażowali
się czynnie: dorośli, dyrektorzy, nauczyciele, GKRPA, redaktorzy gminnej
gazety, radni.
W tym roku zrobiliśmy trochę inaczej niż w poprzednich latach, jeżeli chodzi o
realizację programu. Do tej pory było tak, że wszystkie szkoły robiły wszystkie
konkursy, a teraz rozdzieliliśmy je. Wspólnie doszliśmy do takiego wniosku,
że „ Trzeźwy Umysł” chcemy robić, bo jest to dobry program nie ma o czym
mówić, ale jest kilka powodów dla których szkoły nie będą robiły wszystkich
zadań, tylko podzielą się.
Po 1.Szkoły maja swoje długofalowe programy profilaktyczne, które realizują
i obejmują nimi wszystkich uczniów.
Po 2. Szkoły w miesiącach IV-VI są w bardzo napiętym czasie jest to okres
sprawdzianów, podsumowań, wycieczek, kończenia roku szkolnego i w
związku z tym mają mniej czasu na coś w co trzeba siebie i młodzież bardzo
zaangażować.
Po 3. Żeby wszystkich zaangażować we wszystko brakuje materiałów.
Zrobiliśmy tak, że każda szkoła wzięła do realizacji coś. Gimnazja zajęły się
napisaniem listu do Mistrza, oraz konkursem : „ Słucham Mistrzów dobrze
wybieram” mnie osobiście bardzo podobała się praca ucznia z kl. IIc z
Gimnazjum w Pluskowęsach Marcina Smoczyńskiego pt. : „ Relacja z
ceremonii otwarcia 28 Igrzysk Olimpijskich w Warszawie”, a także praca na
szkle uczennicy z kl.I z Gimnazjum w Pluskowęsach. W ogóle muszę to
powiedzieć, nie mogę oprzeć się odczuciu, że to Gimnazjum ma szczęście,
ponieważ uczy w nim i opiekuje się młodzieżą Pani Aleksandra Folga,
nauczycielka, która swoja prace wykonuje naprawdę z sercem i
bezinteresownie. Szerzy profilaktykę, spotyka się z rodzicami rozmawia o
drażliwych tematach. Pani Ola to osoba, która kiedy jest problem nie udaje,
że go nie ma, tylko robi wszystko, aby go rozwiązać.

Szuka drogi wyjścia, kontaktuje się ze mną, pyta o specjalistów i jak tylko
może uświadamia, informuje, pomaga. Bezinteresownie opracowała 3
godzinną prelekcję o szkodliwości narkotyków, narkomanii dla nauczycieli w
swojej szkole. Pani Ola jest osoba wrażliwą, chętną, bezinteresowną. Bardzo
angażuje się od samego początku w „ Trzeźwy Umysł”, pod jej okiem dzieci
pisały wiersze prozdrowotne, grały przedstawienia teatralne, pisały
opowiadania, brały udział w happeningach. W czasie II edycji programu
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” Pani Ola wpadła na pomysł, żeby z całego
materiału literackiego z I edycji zrobić montaż słowno-muzyczny i zrobiła to!
Cała szkoła oglądała to przedstawienie, byli też przedstawiciele Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ja byłam naprawdę pod
dużym wrażeniem, gdyż to co znałam z wierszy i opowiadań teraz widziałam,
że żyło! Wystawiła nawet Opowiadanie Irminy Chmiel „ Komedia z dramatem
w tle”( mówiąc na marginesie Irmina też jest wychowanka pani Folgi i
nagrodzone opowiadanie pisała pod jej okiem). Bardzo dobrze mi jako
terapeucie uzależnień współpracuje się z Panią Olą. Zawsze wszystko jest na
czas, dobrze zorganizowane ( spotkania z młodzieżą , czy też z rodzicami), a
jej raporty są obszerne i wyczerpujące.
Wracając do sprawozdania Maluchy- czyli klasy I-III w podstawówkach robiły
„ Nie jestem sam - dobrze wybieram”- SP Grzywna, SP Zelgno - dostały ulotki,
pocztówki, plakaty, a starsze klasy IV-VI robiły w tym temacie konkurs dla klas
( 2 szkoły)
Klasy IV- VI w Szkołach Podstawowych robiły „ Więcej wiem dobrze
wybieram”, ( 2 szkoły) i Gimnazjum w Głuchowie , SP w Sławkowie i
Gimnazjum w Pluskowęsach zrobiły konkurs „ Słucham Mistrzów dobrze
wybieram”.
Odbywały się spotkania z rodzicami przy okazji wywiadówek wychowawcy
mówili o programie, o jego idei, rozdawali materiały dla rodziców i tłumaczyli
jak z nich korzystać.
2 czerwca był DNIEM SPORTU. Tu szczególnie zaistniały Gimnazja. Cała
młodzież gimnazjalna spotkała się w strojach gimnastycznych żeby brać
udział w konkursach, zawodach sportowych ( sprawozdania ze szkół ). Tutaj
jeżeli chodzi o inicjatywę i rozmach organizacyjny zdecydowanie wiodło prym
Gimnazjum w Głuchowie. Zorganizowali GIMIOLIMPIADĘ. Pan Dyrektor
Wojciech Rosiński znany jest nie tylko w szkole , ale i szerokiej okolicy ze
swego zacięcia sportowego i organizowania przeróżnych zawodów
sportowych no i z tego, że jest byłym Olimpijczykiem z Moskwy!!! Pana
Dyrektora wspierają i są bardzo zaangażowani Pani Maria Bulińska i Pan
Marek Zając - WF-iści. Osobą, którą warto zauważyć jest Pani Daria
Bogdanowicz. To ona wpadła na pomysł i zorganizowała w ramach Kampanii
”Zachowaj Trzeźwy Umysł” konkurs na najlepszą prozdrowotną ulotkę
zgodnie z celem 2 programu.
Szkoła Podstawowa w Grzywnie zorganizowała jeszcze coś innego FESTYN
RODZINNY pt: ”NIECH WSZYSTKIE DZIECI SIĘ CIESZĄ”- wojskowa
kuchnia polowa, skoki i salta na dmuchanym zamku, a także przeróżne
konkurencje sportowe to atrakcje, które organizatorzy zafundowali uczniom i
ich rodzinom. W przerwie miedzy konkurencjami wszyscy częstowali się
ciastem upieczonym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich, słodyczami,
watą cukrową i napojami. Niezwykłą atrakcją festynu był pokaz jazdy na
quadzie ( motor na 4 kołach ) wykonane przez Pana Mariusza Omiotka,
zdobywcy III miejsca w Pucharze Polski w Rajdach Endura. Jak relacjonuje
koordynator szkolny programu Pani Teresa Mika festyn mógł odbyć się dzięki
sponsorom takim jak : Urząd Gminy Chełmża, Bar „ U Boryny”, BIO-BIKE,
POL-FIBER, Zakład Produkcji Papieru Toaletowego, sklep A i J Jałocha, Koło
Gospodyń Wiejskich z Grzywny, rodzice, Firma „Frank”z Chełmży, ABBAEkomed z Torunia, FABEX z Torunia, piekarnia E i M Kalinowskich.
W pozostałych szkołach też 2 czerwca dużo się działo, był to dzień radości,
sportu, uśmiechu.
Dnia 20 czerwca wszystkie prace konkursowe spakowałam i wysłałam do
organizatorów programu. Teraz pozostało nam jedynie czekać na
rozstrzygnięcie konkursów, a we wrześniu na rozdanie nagród Kampanii
naszym dzieciom. Mamy też oryginalne dyplomy V Kampanii „ Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, będą one podpisane przez Pana Wójta i również rozdane
uczniom wg wskazań koordynatorów szkolnych.
Łączę serdeczne pozdrowienia dla czytelników „ KURENDY”
Ewa Jasik - Wardalińska

Uwaga konkurs “Nasza wieś - naszą szansą”
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem
będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych
miasteczek. Działania podejmowane w ramach projektu mają ograniczać
przyczyny ubóstwa i bezradności mieszkańców wobec trudnych sytuacji
życiowych, aktywizować ich i angażować we wspólne działania
podnoszące jakość życia. W konkursie wspierane będą działania, które
będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych przynoszących
wymierne i trwałe efekty.
Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutym 2007 i nie powinna
trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się
ubiegać wynosi 10.000zł, minimalna 4.000zł.
Więcej informacji pod adresami: www.fww.org.pl,
www.witrynawiejska.org.pl.

str. 9

Sport gminny i szkolny
GMINNA LIGA NA PÓŁMETKU
Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej osiągnęły półmetek. W zwiąku z
tym w Głuchowie odbyło sie spotkanie z przedstawicielami drużyn, na którym
podsumowano pierwszą rundę rozgrywek. Na zebranie przybyli prawie
wszyscy kierownicy. Dyskusje dotyczyły organizacji meczów, problemów
wynikłych podczas rywalizacji, weryfikacji niektórych wyników, regulaminu
dokonywania transferów przed drugą rundą. Była także okazja do uzupełnienia
brakujących wyników. Oto wyniki kolejek, które nie miały jeszcze publikacji w
Kurendzie.
Kolejka VIII: Pluskowęsy II :Grzywna 2:1, Kończewice-Browina 1:0 SkąpeGłuchowo 1:0; Pluskowęsy-Bocień 2:0; Dźwierzno-Nawra 1:8; MirakowoKuczwały 3:1
Kolejka IX: Nawra-Mirakowo 8:0; Bociń:Dźwierzno 1;2; Głuchowo:Pluskowęsy
9:2; Browina :Skąpe 1:2; Grzywna:Kończewice 3:0
Kolejka X: Skąpe:Grzywna 0:2; Pluskowęsy : Browina 3:0; Dżwierzno:
Głuchowo 0:8; Mirakowo:Bocień 2:3, Kuczwały : Nawra 0;0;
Kolejka XI: Browina:Dźwierzno 3:0; Pluskowęsy II: Kończewice 0:2; Bocień:
Kuczwały 2:2; Głuchowo: Mirakowo 3:0 (walkower)
Kolejka XII: Mirakowo:Browina 0:4; Kuczwały:Głuchowo 1:3; Nawra: Bocień
3:1; Skąpe Pluskowęsy II 1:2; Dźwierzno: Grzywna 1:4;
Kolejka XIII: Pluskowęsy II:Pluskowęsy 1:0; Kończewice:Skąpe 2:1 Głuchowo:
Nawra 1:1; Browina:Kuczwały 6:3; Grzywna: Mirakowo 3:0 (walkower).
Powtórzono mecz z I kolejki Bocień:Głuchowo 2:4.
Z ligi wycofał się zespół Zajączkowa i wyniki tej drużyny zostały anulowane. Do
rozegrania pozostały mecze: Kończewice-Dźwierzno i Grzywna-Pluskowęsy,
dlatego tabela po pierwszej rundzie zamieszczona zostanie w następnej
Kurendzie.
Teraz przyszedł czas na rundę rewanżową, która rozpoczyna się 6 sierpnia i
potrwa do 5 listopada.
Marcin Sadowski

Turniej piłkarski w Brąchnówku
W dniu 24.06. 2006r na boisku w Brąchnówku odbył się Świętojański
Turniej Piątek Piłkarskich zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia
„Edukacja i Przyszłość” przez organizacje funkcjonujące na terenie Browiny i
Brąchnówka KGW, Sołtysów i Rady Sołeckie, Radę Rodziców Małej Szkoły.
Turniej odbył się w ramach konkursu Wójta Gminy Chełmża p.Jacka
Czarneckiego na organizację i przeprowadzenie zadań na rzecz mieszkańców
gminy Chełmża w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod
hasłem popularyzacji piłki nożnej .

Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn męskich i 2 kobiece , w sumie ponad 130
zawodników . Po fazie eliminacji grupowych zdecydowanym faworytem
wydawała się drużyna Browiny , która posiadała najwięcej punktów i o finał
zagrała z drużyną Grzywny I , zaś druga parę półfinałową tworzyły drużyny
Grzywny II i Chełmży . Do finału zakwalifikowały się drużyny Grzywny I i
Chełmży . Mecz finałowy zakończył się remisem 1:1 , w rzutach karnych
zwyciężyła Grzywna 9:8 , trzecie miejsce zajęła Grzywna II wygrywając 1:0 z
osłabioną drużyną Browiny . Na zakończenie turnieju rozegrany został mecz
pań z Browiny i Brąchnówka , po dogrywce wynik meczu 0:0 , długą serię
rzutów karnych wygrała przy zapadającym zmroku drużyna pań z Brąchnówka
po skutecznym karnym M.Iwańskiej . Należy dodać , że w bramce drużyny z
Brąchnówka znakomicie broniła w całym meczu i szczególnie rzuty karne
p. Urszula Stachyra. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy o zwycięstwie
Brąchnówka zdecydowały środki dopingujące stosowane przez Sołtysa , a
także porozumienie z niejakim Fryzjerem ? ! . Pan Sołtys twierdzi , że mecz był
fair. Po zakończonym meczu mimo zachęty panów wymiana koszulek wśród
pań nie nastąpiła . W tym roku żadna z zawodniczek nie odniosła kontuzji (/w
ub. roku było jedno złamanie nogi/) .
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i
udanego przebiegu imprezy, a szczególnie paniom za przygotowywanie i
podawanie posiłków i napojów zawodnikom turnieju .
Janusz Iwański

Mistrzostwa województwa w naszej gminie

Już po raz drugi nasza gmina, a dokładnie Gospodarstwo
Agroturystyczne GROT w Mirakowie gościło kolarzy z województwa jak i
spoza jego obszaru na Mistrzostwach Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie Szosowym MIRAKOWO 2006'.
Udział w wyścigu wzięło w sumie 122 kolarzy. Trasa wyścigu miała
następujący przebieg Mirakowo-Kuczwały-Sławkowo-Mirakowo.
Organizatorami tegorocznego wyścigu byli: Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Gminy w Chełmży,
Gospodarstwo Agroturystyczne GROT w Mirakowie TKK “Pacyfik” Toruń,
KPZ ZS w Toruniu, SZS w Bydgoszczy i Bio-Bike Bogdan Kondej. Wyścig
rozegrany został w sześciu kategoriach tj. „Młodzik”( dystans - 24 km i
średnia prędkość 37,5 km/h) , „Junior Młodszy”( dystans - 48 km, średnia
prędkość 39,9 km/h , „Junior” ( dystans - 48 km, średnia prędkości 39,9
km/h), „Młodziczka” ( dystans - 12 km, średnia prędkość 32 km/h)
,„Juniorka Młodsza” ( dystans - 24 km, średnia prędkość 29,8 km), „ŻAK”
( dystans 12 km, średnia prędkość 33,4 km/h).
Najliczniej reprezentowanymi kategoriami były kategorie „Młodzik” i
„Żak”.
W kategorii „Młodzik” trzy
pierwsze miejsca przypadły
zawodnikom Klubu Art. Print
Olsztyn, z kolei trzy pierwsze
miejsca w kategoriach „Junior
Młodszy” i „Junior” zajęli kolarze
z Klubu TKK „Pacyfic” SMS
Toruń. W czołówce pozostałych
kategorii tj. „Młodziczka”,
„Juniorka Młodsza” i „Żak”
zwycięskie miejsca przypadły
zawodnikom takich klubów
sportowych jak UKS Orion Ruda,
EMDEK Bydgoszcz, LUKS Art.Print Olsztyn, UKS Sokół Wielkie
Rychnowo, UKS Iskra M.
Nieszawka i UKS Żak Gronowo.
Dekoracji najlepszych kolarzy
tegorocznego wyścigu dokonali
wspólnie organizatorzy wyścigu
Wójt Gminy Chełmża pan Jacek
Czarnecki i prezes TKK „Pacyfik”
Toruń pan Bogdan Kondej.
K.Orłowska

WAKACJE NA SPORTOWO
Na ostatni weekend wakacji zaplanowane są kolejne
imprezy sportowe w naszej gminie. Dnia 26 sierpnia o godz. 9.30 w
Zalesiu odbędą się mistrzostwa Gminy Chełmża w pływaniu, a dzień
później tj. 27 sierpnia o godz. 9.30 także w Zalesiu mistrzostwa gminy
w siatkówce plażowej. Zawody te są tylko dla mieszkańców Gminy
Chełmża i włączone są do ogólnej klasyfikacji sołectw, która trwa przez
cały sportowy rok.
Szczegółowych informacji dotyczących sportu gminnego udziela
Gminny Organizator Sportu Marcin Sadowski pod nr. telefonu 507 835
797.
Ze sportowym pozdrowieniem
Sadowski Marcin

str. 10

Sport gminny i szkolny
Jak stadion sportowy

W KRAINIE PIŁKI NOŻNEJ

W miejscowości Skąpe na obszarze ponad 1 ha przygotowany
został i oddany do użytku teren sportowo-rekreacyjny. Na obszarze tym
powstało pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej z
urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi tj. ustawione zostały bramki i
ławeczki. Uroczyste przecięcie wstęgi, pierwsze strzały do bramek
gospodarzy i gości, pierwsze rozegrane mecze piłki nożnej - tak
zainaugurowano otwarcie kolejnego w gminie miejsca przeznaczonego
pod sport i rekreację.
W przygotowywaniach tego miejsca aktywnie włączyli się mieszkańcy
Skąpego, którzy samodzielnie uprawili grunt pod siew trawy i sami posiali
trawę. To kolejne w gminie miejsce, w którym mieszkańcy mogą uprawiać
sport i wypoczywać.

Lato tego roku miało zapach piłkarskich mistrzostw świata w piłce
nożnej. Finały rozgrywane były u naszych zachodnich sąsiadów - Niemców.
Bliskość tej największej sportowej imprezy świata sprawiła, że na mundial
pojechało wielu kibiców z Polski w tym także z Gminy Chełmża. O mistrzostwach
mówiło się i pisało często i wszędzie. Ja opowiem wam o mundialu swoimi
oczami, gdyż byłem tym szczęściarzem, który uczestniczył w tym futbolowym
święcie.

Obiekt ten mieści się na gruntach Miasta Chełmża, które to władze miasta
użyczyły i oddały w bezpłatne użytkowanie mieszkańcom naszej Gminy.
Miejsce tutaj na rekreację i sport znajdą również mieszkańcy miasta.
Dowodem tego jest rozegrany pierwszy mecz piłki nożnej przez
samorządowców obydwu gmin.
Lepszymi piłkarzami okazali się samorządowcy reprezentujący Miasto
Chełmżę, wygrywając ten „uroczysty” mecz piłki nożnej. Ale to nic
straconego. To pierwsze i nie ostatnie takie sportowe spotkanie w
Skąpem w tym miejscu. Na pewno przyjdzie kolej na następne i kolejne
rewanże w tej dyscyplinie sportowej. Towarzyski mecz rozegrały także
drużyny z Gminnej Ligi Piłki Nożnej drużyna gospodarzy z drużyną z
Nawry.
Organizatorzy spotkania zadbali o przygotowanie części festynowej na
tę wyjątkową okazję. Przygotowano stoisko z małą gastronomią,
słodyczami i napojami. Nie zabrakło dobrej muzyki podczas wspólnej
zabawy mieszkańców gminy i miasta Chełmża przybyłych w tym dniu na
otwarcie boiska.

Drużyna reprezentująca Gminę Chełmża

K.Orłowska

Arena mistrzostw świata Gelsenkirschen przed meczem Polska - Ekwador
Marzenia o wyjeździe na piłkarskie mistrzostwa świata ludzie kochający piłkę
noszą w sercu od zawsze. Mój mundialowy sen rozpoczął się, gdy zimą
zdobyłem bilet na mecz mistrzostw świata Polska-Ekwador. Od tego momentu
myślałem tylko o jednym. Rozpocząłem przygotowania. Kupno przyczepy
campingowej, czytanie przewodników o mundialu i Niemczech, odkładanie
pieniędzy…Każdy dzień to fantazjowanie o wyjeździe na imprezę mojego życia.
Nadszedł w końcu upragniony dzień wyjazdu. Wyruszyliśmy w przeddzień
mistrzostw, ja, moja siostra-Gosia i kolega Paweł. Po drodze mijało nas wiele
biało-czerwonych aut, które w geście przyjaźni pozdrawiały się klaksonami. W
samym Gelsenkirchen mieście meczu Polska-Ekwador rodzina kibiców na
dobre bawiła się w rytmie dopingu, przyśpiewek, wymachiwania flagami…
Ta niesamowita atmosfera wieczorem przeniosła się na przepiękny stadion.
Wrażenia, emocje, dopingowanie, uczestniczenie w meczu mistrzostw świata to
naprawdę coś niesamowitego, coś co na zawsze pozostaje w człowieku. Nasza
drużyna przyniosła nam na tych mistrzostwach wiele smutku i rozczarowania,
ale mundial to przede wszystkim dobra zabawa. Bawiliśmy się i my!!!
Zwiedziliśmy sławną kolońską katedrę, ogrody hanowerskie, byliśmy na wielkim
fan fest w Dortmundzie na meczu Polska-Niemcy, w bazie Polaków
Barsinghausen. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy z kibicami, poznaliśmy wielu ludzi z
całego świata. Jednak w końcu nadszedł czas powrotu do kraju, obowiązków,
codzienności. Finały trwały dalej, tym razem przed telewizorem, w pubach, u
znajomych. Jednak ja ciągle nie mogłem się odnaleźć, myślałem i tęskniłem za
tym niesamowitym, niepowtarzalnym klimatem mistrzostw. Musiałem tam
powrócić! Namówiłem rodziców, dziewczynę oraz sąsiada, którzy lubią
przygody i podróże. Wyruszyliśmy na długi weekend do Berlina, gdzie
rozgrywany był ten najważniejszy- mecz finał mistrzostw świata. Tam ponowne
daliśmy się ponieść zabawie i poznawaniu nowych miejsc. Berlin okazał się
prawdziwą stolicą piłki nożnej. Przechadzając się uliczkami tego miasta w oczy
rzucało się to, iż wszystko przystrojone było akcentami związanymi z futbolem.
Brama Brandenburska i główna ulica miasta to wielki fan fest i wspólne
oglądanie meczów na wielkich telebimach. Po drugiej stronie tej symbolicznej
bramy „Piłka Globus”, a w nim puchar świata, buty sławnych piłkarzy i wirtualna
rzeczywistość piłki nożnej. Naprzeciwko Reichstagu tzw. „Świat futbolu”, a tam
miniatura stadionu olimpijskiego, aleja futbolówek, boiska, piłkarskie
konkursy… Na trawniku w centrum miasta stały gigantyczne buty piłkarskie.
Nawet sławna, wysoka wieża telewizyjna była piłką do nogi! To było coś
niebywałego! Dla takiego miłośnika futbolu jak ja to był prawdziwy raj na ziemi.
No i ci niesamowici kibice z całego świata, ludzie, którzy mają wspólną pasję,
którzy kochają piłkę nożną, podróżowanie, przygody. My byliśmy wśród nich, w
środku mundialowych wydarzeń . Z orzełkiem na piersi byliśmy rozpoznawani
jako Polacy, których zagadywano, wymieniano się z nami na pamiątki, robiono
sobie z nami zdjęcia. W dniu finału , kiedy oczy całego świata zwrócone były na
Berlin, my tam byliśmy! Bawiliśmy się ze zwycięzcami, pocieszaliśmy
przegranych. To były piękne dni dla ludzkości, przyjaźni między narodami, piłki
nożnej. Wróciliśmy stamtąd mocniejsi, silniejsi, wróciliśmy lepszymi ludźmi.
Z mistrzostw przywiozłem wiele wspomnień, fotografii, gadżetów, a wśród nich
skarbonkę w kształcie piłki. Już od dziś wrzucam do niej pieniążki na turniej w
Południowej Afryce za 4 lata.
Wy też miejcie swoje pasje, pielęgnujcie je, sięgajcie po swoje marzenia!
Marcin Sadowski
Gminę Chełmża na Piłkarskich Mistrzostwach Świata w Niemczech
reprezentowali: Małgorzata Sadowska, Żaneta Buller, Albin Chołyst, Maria i
Zenon Sadowscy, Paweł Polikowski, Marcin Sadowski.
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Serwis Informacyjny
Zaproszenie do Brąchnówka
WSK-O „Edukacja i Przyszłość", Sołtys,
Rada Sołecka, KGW i Mała Szkoła w Brąchnówku
oraz Sołtys, Rada Sołecka i KGW w Browinie
zapraszają rolników, organizacje wiejskie - KGW,
OSP, Kółka Rolnicze, Rady Sołeckie i Sołtysów z terenu Gminy
Chełmża i gmin ościennych do udziału w realizacji projektu pod tytułem :
„Od Kołodzieja do Farmera" w dniu 26.08.2006r od godziny 14.00 na
terenie zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku.
Celem projektu finansowanego przez Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich jest
prezentacja narzędzi i maszyn rolniczych od sochy i motyki do
wielofunkcyjnych agregatów rolniczych zakupionych w ramach pomocy UE dla
polskiego rolnictwa . Wystawie towarzyszyć będzie promocja swojskich potraw
i nalewek , a następnie wspólna biesiada . Uczestnicy w każdej kategorii :
l)starych maszyn i urządzeń rolniczych /pługi, radła, motyki, grabiarki,
kultywatory i in./ oraz nowoczesnych wielofunkcyjnych urządzeń rolniczych
/kombajnów , ciągników , agregatów itp. /
2) potraw swojskich i nalewek
otrzymają nagrody ufundowane przez władze samorządowe Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Toruńskiego i Gminy Chełmża .
Patronat nad organizacją i przebiegiem programu objął Pan Jacek Czarnecki
Wójt Gminy Chełmża. Zachęcamy do udziału w prezentacji posiadanych
maszyn i urządzeń oraz promocji ulubionych potraw i nalewek regionalnych .
Zgłoszenia przyjmuje Janusz Iwański -prezes Stowarzyszenia tel.056 675 72
48 lub 0695673739 oraz p.Andrzej Kudliński - Sołtys Brąchnówka tel:
0566757235 , p.Wiesław Wiśniewski - Sołtys Browiny tel. 056b 675 72 62 i
p.Beata Owczarczyk - KGW Browina tel.056 675 72 65.

Spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi

PODARUJ UŚMIECH !!!
Adam jest wspaniałym
chłopcem, który choruje na
zaburzenia nerwu błędnego, co
powoduje poważne kłopoty z
koordynacją ruchów, a zwłaszcza z
utrzymaniem pionu. Adam wymaga
stałej opieki lekarskiej i przyjmowania
drogich lekarstw. Chłopca wraz z
bratem wychowuje samotnie matka,
której nie stać na zakup tak drogiego
sprzętu.
Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc i
szansę dla Adama, aby jego życie i
zdrowie uległo znacznej poprawie.
Ratunkiem dla Adama jest
wszczepienie stymulatora nerwu
błędnego, który kosztuje 45.000 PLN.
Fundacja na Rzecz Osób
Niewidomych i Niepełnosprawnych
„Pomóż i Ty”, 81-535 Gdynia,
ul.Płocka 5A, tel./fax (058) 663-81-41

Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:
Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
z dopiskiem ''Stymulator dla Adama''

Dnia 21.07.2006 w Urzędzie Gminy Chełmża odbyło się spotkanie
mające na celu utworzenie przy naszym Urzędzie Gminy Klubu Honorowego
ZALESIE ZAPRASZA W SIERPNIU
Dawcy Krwi.
Na spotkaniu gościliśmy m.in. prezesa Zarządu Rejonowego Oddziału 12.VIII Piknik Strażacko Wojskowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmży panią Alicję Jabłońską. Pani Prezes
zapoznała przybyłych uczestników spotkania z regulaminem oraz przywilejami 14:00 Turniej Siatkówki Plażowej
Honorowych Dawców Krwi, zachęcała również wszystkich obecnych do 16:00 - Oficjalne rozpoczęcie pikniku
Przewidziano liczne atrakcje, m.in.:
przystąpienia.
dpokaz musztry wojskowej
Aby inicjatywa powstania Klubu doszła do skutku musi być minimum 10
dpokaz sprzętu strażackiego
członków. Każdy Honorowy Krwiodawca jest Członkiem Polskiego
dprezentacje indywidualnego wyposażenia żołnierza i strażaka
Czerwonego Krzyża, otrzymuje legitymację i płaci roczną składkę w
dkonkurs dla publiczności ( certyfikat żołnierza, strażaka)
wysokości 20 zł. rocznie. Pobieranie krwi od członków z terenu Miasta i Gminy
dstrzelanie z broni śrutowej
Chełmża odbywa się w Punkcie Krwiodawstwa w Chełmży.
dimprowizacja walki zbrojnej
We wrześniu br. planowane jest kolejne spotkanie, na którym będą wybierane
dgrochówka strażacko wojskowa
władze klubu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
dzabawa taneczna
O dokładnym terminie spotkania poinformujemy w najbliższym numerze
Kurendy.
15.VIII
Śpiewanko i jedzonko z pokazami zdrowotnymi
J.Kałdonek
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