
Pierwsza sesja nowej Rady Gminy

K.Orłowska

Piętnastu radnych złożyło 24 listopada br. uroczyste
ślubowanie na sesji w Urzędzie Gminy. Słowa przyrzeczenia każdy
radny poparł uroczystym „Ślubuję”. Pierwszą sesję otworzył
najstarszy wiekiem i najdłużej pełniący funkcję radnego w gminie
pan Jan Błądek.
Spośród 15 radnych Rady Gminy minionej kadencji mandaty
ponownie uzyskało 12 osób, co oznacza, że skład Rady został
zmieniony w 20 procentach. W radzie zasiadają trzy panie.
Ważnym punktem sesji był wybór przewodniczącego Rady Gminy.
W wyniku głosowania został nim radny Henryk Śmiałek, pełniący tę
funkcję już w poprzedniej kadencji.
Funkcję wiceprzewodniczących Rady Gminy Chełmża objęli
panowie Jerzy Kałdonek i Franciszek Piróg. W kolejnych punktach
obrad znalazł się wybór członków stałych komisji RG.
Składy osobowe Komisji Rady Gminy Chełmża przedstawiają się
następująco:

Maria Kucharzewska
Franciszek Piróg

Stanisława Stasieczek
Henryk Śmiałek

Czesław Tyszkiewicz
Bogdan Kondej

Jerzy Kałdonek
Mieczysław Sołtysiak

Ryszard Czerwonka
Janusz Iwański
Z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej pani Marii
Trzeciak radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na Radnego
Gminy Chełmża V kadencji.

Komisja Rewizyjna

Komisja Finansów, Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej,
Ładu i Porządku Publicznego

Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisja Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami i
Ochrony Środowiska

Komisja Zdrowia,
Oświaty, Kultury i
Rekreacji

Przewodniczący Komisji -

Przewodniczący Komisji -

Tomasz Huzarski

Danuta Powaszyńska

Stanisław Żak

Jan Błądek

Benedykt Glaszka

Przewodniczący
Komisji

Przewodnicząca
Komisji

Przewodniczący
Komisji Z okazji Świat Bożego Narodzenia,

wielu szczęśliwych chwil
spędzonych w gronie najbliższych

oraz sukcesów i wszelkiej pomyślności w 2007
roku
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Podziękowanie
Składam podziękowanie Mieszkańcom Sołectwa Skąpe za

zaufanie jakim obdarzyliście mnie w wyborach do Władz Samorządowych
Gminy Chełmża. Dziękuję za oddane na mnie głosy, które umożliwiły mi
zostać Radnym na kadencję 2006-2010. Postaram się nie zawieść Waszego
zaufania.

Z poważaniem Henryk Śmiałek

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Chełmża

Choć już miesiąc temu pan Jacek Czarnecki został wybrany
przez mieszkańców Gminy Chełmża w bezpośrednich wyborach na Wójta
Gminy, to dopiero w dniu 4 grudnia złożył ślubowanie i objął oficjalnie ten
Urząd.
Wszystko dlatego, że do zaprzysiężenia mogło dojść najwcześniej siedem
dni od oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów. A tymczasem Państwowa
Komisja Wyborcza czekała z tym, aż do zakończenia drugiej tury. Tak więc
radni złożyli ślubowanie dwa tygodnie wcześniej.

W wygłoszonym ekspoze do Przewodniczącego Rady i Radnych Wójt
Jacek Czarnecki zakłada, że teoretycznie powinna to być dobra kadencja
dla Mieszkańców Gminy.
Zdaniem Wójta Czarneckiego przemawia za tym wiele argumentów:
doświadczona Rada Gminy, Wójt także z doświadczeniami, pomysłami i
programem, pracownicy UG zahartowani w pracy i w inwestycjach, strategia
Gminy z wyznaczonymi celami do realizacji na najbliższe lata. „- Gmina
mimo dużego zaangażowania finansowego w ostatnich 4 latach w
inwestycje nie przekroczyła progów zadłużenia, spłat i ma siłę finansową na
kolejne programy” - mówił pan Wójt. Szansę dla naszego samorządu
stanowią obiecane Polsce duże pieniądze przez UE i nie tylko, także przez
Norwegię i Szwajcarię.
Gmina ma partnerów w Powiecie, Sejmiku i w Rządzie, w wielu instytucjach
„-Teoretycznie - to może być dobra kadencja …” podsumował swoje
wystąpieniu Wójt Jacek Czarnecki.

Prezentuję ciekawostkę przybliżającą historyczne korzenie
funkcji urzędu wójta.

w średniowieczu
przedstawiciel (lennik) księcia lub pana miasta, stojący na czele władz miast
lokowanych na prawach niemieckich; przewodniczył sadowi ławniczemu,
zatrzymując sobie 1/3 opłat (kar) sadowych, ściągał czynsze otrzymując a
to ich część ( zwykle 1/6), pelnił także funkcje policyjne; jako uposażenie
otrzymywał dziedziczne wójtostwo grunty w mieście, często prawo
posiadania młynów, jatek i karczem; obowiązkiem wójta była konna służba
wojskowa w poczcie pana zwierzchniego. Wraz z rozwojem samorządu
miejskiego kompetencje wójta uległy ograniczeniu, a w okresie XIV XVI
wieku w większych miastach wójtostwa wykupione zostały przez rady
miejskie. Na wsi w wieku XVI-XVIII określenie wójt stosowano wobec
sołtysa.
Źródło: Ilustrowany atlas historii Polski, Warszawa 2006.

Wójt ( niemieckie określenie Vogt),

K.Orłowska

Piętnastolecie powołania Gospodarstwa
Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Chełmża

Ustawa z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym nałożyła na
gminę między innymi obowiązek, zaopatrzenia ludności w wodę. W celu
prawidłowego funkcjonowania i zaopatrzenia wszystkich mieszkańców gminy
w wodę Rada Gminy w Chełmży uchwałą z dnia 28.11.1991 roku utworzyła z
dniem 09.12.1991 roku jednostkę organizacyjną o nazwie Gospodarstwo
Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża powołując jednocześnie na
stanowisko Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Pana Wiesława
Kazanieckiego.
Lokalizacją bazy G.P. były grunty wraz z obiektem po byłej chlewni w Nowej
Chełmży przejęte od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Chełmży. Obiekt ten nie był
przystosowany do prowadzenia w/w działalności. W związku z powyższym
przeprowadzono remont, jak również wykonano mieszkanie dla pracownika.
Początki tworzenia G.P. były bardzo trudne z uwagi na to, że dla kierownika
utworzonej jednostki oraz pracowników było to nowe wyzwanie, gdyż nie byli
oni przygotowani do nowej roli zarządzania takim majątkiem gminy oraz
brakowało im doświadczenia w pracy z siecią wodociągową oraz stacjami
uzdatniania wody.
Do 1990 roku 168 gospodarstw indywidualnych korzystało z wody pitnej z sieci
wodociągowej o długości ok. 16 km będącej w administrowaniu przez WZUW
w Grudziądzu. W 1991 roku gmina na podstawie uchwały przejęła istniejącą
sieć wodociągową na majątek samorządu gminnego.
Ponadto w zarządzani G.P. przy U.G. jest oczyszczalnia ścieków w
miejscowości Zelgno Dźwierzno. Do chwili obecnej wybudowano około 22 km
sieci kanalizacyjnej, z której korzysta 489 gospodarstw domowych.
W 1991 roku zostały opracowane długo falowe programy budowy sieci
wodociągowej dla całej gminy wraz z budową Stacji Uzdatniania Wody.
Pierwszym krokiem było wybudowanie w 1992 roku nowoczesnej SUW w
miejscowości Nawra, z której można było rozprowadzić gminną sieć
wodociągową w zachodniej części gminy Chełmża. W latach 1994 1996 stacje
będące w zarządzie Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz Rolniczych
Spółdzielni Produkcyjnych były przekazywane samorządowi gminy lub
likwidowane. Samorząd gminy Chełmża przejął obiekty SUW w
miejscowościach Morczyny i Bocień. W oparciu o SUW Bocień, Zelgno,
Dziemiony, Nawra, Grzegorz i Morczyny zbudowano sieć wodociągową dla
całej gminy Chełmża. Z uwagi na to, iż technologia uzdatniania wody była „
stara i zużyta” opracowano program gospodarki wodnej, z którego wynikało, iż
należy skupić się na zaopatrzeniu w wodę ze stacji położonych w centralnych
punktach gminy, które będą wyposażone w nowoczesne urządzenia do
uzdatniania wody oraz posiadać będą urządzenia zdolne do jej przesyłu. Tak
więc skupiono się na trzech stacjach w miejscowości: Nawra, Dziemiony,
Morczyny. Z czego dwie ostatnie na dzień dzisiejszy zostały zmodernizowane i
posiadają nowoczesne urządzenia technologiczne do uzdatniania wody, dzięki
czemu woda odpowiada najnowszym wskaźnikom norm określonych w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o dopuszczeniu wody do spożycia przez
ludzi.
Jednym z głównych zadań kadencji Rady Gminy Chełmża w latach 2002 2006
było zmodernizowanie SUW Dziemiony i Morczyny. SUW Nawra całkowicie
zmodernizowana będzie w roku 2007.
Produkcja wody z trzech w/w stacji wynosi 385 tyś. m rocznie.
Do roku 2004 na terenie gminy Chełmża było 18 km. sieci wodociągowej
wykonanej z rur azbestowo cementowych. W latach 2004 2006 rury zostały
wymienione na PCV, tak więc na dzień dzisiejszy woda jest zdatna do spożycia
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia.
Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Chełmża wybudowanej jest 275 km.
czynnej gminnej sieci wodociągowej, gdzie przyłączonych i korzystających z
wody jest ok. 2500 gospodarstw domowych, to jest 99,9 % wszystkich
gospodarstw domowych na terenie gminy.
Obecnie G.P przy U.G w Chełmży poszerzyło swoją działalność o:
- zbiórkę oraz wywóz z terenu gminy Chełmża nieczystości stałych typu „PET”,
„PAPIER”, „SZKŁO”,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Chełmża,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- utrzymanie dróg ( równanie , odśnieżanie).
Gospodarstwo Pomocnicze posiada w użytkowaniu następujący sprzęt:
Dwa ciągniki typu ”ZETOR”, ciągnik Białoruś, równiarka, dwa samochody
marki „Lublin”( w tym śmieciarka), beczkowóz.
Gospodarstwo Pomocnicze zatrudnia 15 osób.
Wszystkie sprawy związane z obsługą odbiorców zarówno prawnych jak i
indywidualnych załatwiane są w profesjonalnie wyposażonym biurze, które jest
w pełni skomputeryzowane. Osoby pracujące w nim zajmują się:
- obsługą programu Woda- Inkasent,
- przyjmowaniem opłat za wodę,
- zawieraniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- prowadzeniem pełnej księgowości,
- rozliczaniem autobusów szkolnych, które garażowane są na bazie G.P. w
Nowej Chełmży.
Do odczytu ilości zużytej wody przez mieszkańców, kontroli pracy wodomierzy
zatrudnione są dwie osoby, posiadające odpowiedni sprzęt typu PSION.
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Wiesław Kazaniecki

Z okazji 15-lecia powołania przez Radę
Gminy Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie
Gminy w Chełmży pragniemy złożyć serdeczne
gratulacje i wyrazy podziękowania dla Kierownika
Pana Wiesława Kazanieckiego i Pracowników
Gospodarstwa Pomocniczego za wieloletni wkład
pracy i osobiste zaangażowanie na rzecz
świadczonych usług dla mieszkańców gminy z tytułu
zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, oraz
za należytą dbałość o utrzymanie porządku i estetykę
wsi na terenie gminy Chełmża.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Śmiałek

wraz z Radą Gminy



str. 3

Lp Nazwa usługi ROK 2006 ROK 2007

1. Woda za 1m3 dla
gospodarstw
domowych

1,30 zł + VAT =
1,39 zł

1,30 zł + VAT=
1,39 zł

2. Woda dla celów
przem. dla

pozostałych
odbiorców

1,71 + VAT =
1,83 zł

1,71 + VAT=
1,83 zł

3. Opłata za 1m3 2,62 zł + VAT =
2,80 zł

2,62 zł + VAT=
2,80 zł

Z pracy Urzędu Gminy

PREFERENCYJNE STAWKI PODATKÓW I
OPŁAT LOKALNYCH NA 2007 ROK.
Rada Gminy na sesji w dniu 5 grudnia 2006 roku określiła stawki

podatków i opłat lokalnych.
Rada Gminy ustalając ich wysokość wyznaczyła niższe stawki podatków i
opłat lokalnych niż górne granice stawek ustalonych w obwieszczeniu
Ministra Finansów.

Średnia cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na 2007r. została obniżona w stosunku do kwoty proponowanej
przez Ministra Finansów z do
Wobec tego podatek rolny na 2007r. wynosi z 1 ha przeliczeniowego
(2,5 q x 30 zł = 75 zł ).

W przypadku podatku od nieruchomości Rada Gminy również postanowiła
przyjąć niższe stawki niż proponowane przez Ministra Finansów.
1. Podatek od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków obniżono z
kwoty do kwoty

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych obniżono z kwoty do kwoty

c) pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
obniżono z kwoty do kwoty

2. Podatek od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych obniżono z kwoty do kwoty
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej obniżono z kwoty do kwoty

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym obniżono z kwoty do kwoty

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych na kwotę

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
obniżono z kwoty do kwoty

3. od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :
a)od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie obniżono stawkę z kwoty maksymalnej

do kwoty
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie obniżono stawkę z kwoty

maksymalnej do kwoty
c)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton obniżono stawkę z kwoty maksymalnej

do kwoty
2.od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony obniżono stawkę z kwoty maksymalnej
do kwoty

b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton obniżono stawkę z kwoty maksymalnej
do kwoty

c)od 9 ton i poniżej 12 ton obniżono stawkę z kwoty maksymalnej
z kwoty

3.od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego obniżono stawkę z kwoty maksymalnej

do kwoty
4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc obniżono stawkę z kwoty maksymalnej do

kwoty
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc obniżono stawkę z kwoty maksymalnej

do kwoty
Stawki podatkowe od pojazdów powyżej 12 ton znajdują się w załączniku do
Uchwały Nr II/13/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 grudnia 2006r..
Nadal zachowano ulgi dla pojazdów posiadających katalizatory. W takich
przypadkach stawki ustalone przez Radę Gminy będą pomniejszone o 5%.
Wykaz obowiązujących zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w 2007
roku został ujęty w uchwałach obowiązujących w 2006r.
Podatek od posiadania jednego psa ustalono w wysokości .
(stawka maksymalna wynosi )
Do treści podjętych uchwał odsyłamy na stronę internetową Gminy Chełmża

Podatek rolny

35,52 zł za 1q 30 zł z 1q.
75 zł

Podatek od nieruchomości

0,69 zł 0,59 zł

3,65 zł 3,60 zł

0,34 zł 0,10 zł

0,57 zł 0,46 zł

18,60 zł 15,91 zł

8,66 zł
8,11zł

3,75 zł

6,23 zł 5,53 zł

Podatek od środków transportowych

662,29 zł 414 zł

1.093,96 zł 663 zł

1.312,75 zł 829 zł

1.545,33 zł 497 zł
1.545,33

zł 912 zł
1.545,33 zł

1.076 zł

1.324,57 zł 414 zł

1.545,33 zł
663 zł

1.953,72 zł 1.436 zł

43 zł
53,21 zł

http://bip.gminachelmza.pl.
Referat finansowy UG

Informacja o wysokości stawek za usługi
komunalne w Gospodarstwie Pomocniczym

10. C iągnik + piaskarka 40 zł/godz. 40 zł/godz.
11. R ów niarka 60 zł/godz. 60 zł/godz.
12. B iałoruś 50 zł/godz. 50 zł/godz.

1 3 . C ią g n ik +
p rz y c z e p a

5 0 z ł/g o d z . 5 0 z ł/g o d z .

1 4 . C ią g n ik +
p ia sk a rk a

6 0 z ł/g o d z . 6 0 z ł/g o d z .

1 5 . C ią g n ik +
b e c z k o w ó z

5 5 z ł/g o d z . 5 5 z ł/g o d z .

1 6 . R ó w n ia rk a 5 5 z ł/g o d z .
lu b w

z a le ż n o śc i
o d

in s ty tu c ji

5 5 z ł/g o d z . lu b
w z a le ż n o śc i o d

in s ty tu c ji

1 7 . B ia ło ru ś 5 5 z ł/g o d z . 5 5 z ł/g o d z .

Usługi na rzecz jednostki macierzystej

Usługi na rzecz jednostki macierzystej przy odśnieżaniu

Usługi na rzecz innych jednostek

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT
Wiesław Kazaniecki

Realizacja inwestycji na terenie gminy

�Zakończono budowę oświetlenia drogowego we wsi Nawra, Brąchnówko i
Kończewice.

Trwają prace projektowe dotyczące budowy oświetlenia w Bogusławach i
Zelgnie.

Zakończono roboty budowlane w Pluskowęsach w ramach działania 2.3
”Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” SPO pn.
„Budowa małej infrastruktury w centrum wsi Pluskowęsy” . Roboty wykonała
firma „Zielenią pisane” PracowniaArchitektury Krajobrazu i Rzeźby z Torunia.

Zakończono budowę chodnika w Browinie o dł. ok. 100 mb (naprzeciwko
DPS) oraz w Grzywnie o dł. ok. 135 mb przy udziale dofinansowania ze
Starostwa Powiatowego materiał w postaci polbruku, krawężników i
obrzeży.

Otrzymaliśmy zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 %
rezerwy na wyposażenie w sprzęt nowowybudowanej salki gimnastyki
korekcyjnej przy Gimnazjum w Głuchowie w kwocie 50tys. zł oraz na remont
dachu pawilonu szkolnego w Grzywnie w kwocie 50 tys. zł.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o umieszczenie w
wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej na lata 2007-2010 zadania
dotyczącego budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Zelgnie.

�

�

�

�

�

Teresa Wolin

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku życzenia zdrowia, wielu
dobrych dni, wszelkiej pomyślności,
uśmiechu i życzliwości przesyłają

pracownicy Gospodarstwa Pomocniczego
przy Urzędzie Gminy w Chełmży

4. Ciągnik + przyczepa 45 zł/godz. 45 zł/godz.
5. Ciągnik + piaskarka 45 zł/godz. 45 zł/godz.
6. Ciągnik + beczkowóz 45 zł/godz. 45 zł/godz.
7. Równiarka 55 zł/godz. 55 zł/godz.
8. Wywóz nieczystości płynnych 8 zł/m3 8 zł/m3

9. Białoruś 50 zł/godz. 50 zł/godz.

ROK 2006 ROK 2007

ROK 2006 ROK 2007

ROK 2006 ROK 2007
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Sprawy obywatelskie

Promocja dobrych praktyk

„Promocja najlepszych praktyk aktywizacji mieszkańców na
terenach wiejskich w Województwie kujawsko-Pomorskim” pod
takim tytułem odbyła się grudniowa konferencja zorganizowana przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udział w konferencji wzięli licznie przybyli przedstawiciele i
członkowie grup odnowy wsi, liderzy lokalni i animatorzy, przedstawiciele
stowarzyszeń i partnerstw LGD działających na obszarach wiejskich i na
rzecz mieszkańców wsi w województwie.
Jednym z wiodących tematów spotkania był program Leader. „-Leadera
należy traktować jako narzędzie integracji wsi w nowej perspektywie 2007-
2013”. To także uzupełnienie pomysłów realizowanych już teraz”
przekonywał podczas spotkania Ryszard Kamiński Z-ca Dyrektora KPCDR
w Minikowie. Leader to możliwość lokalnego finansowania projektów
przygotowanych przez organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców,
którzy wszyscy już teraz mogą się włączyć w realizację Schematu II. Pan
Kamiński stwierdził również, że Leadera nie zrealizujemy bez samorządu.
Zachęcał obecne partnerstwa, aby zrobiły coś , czego samorząd sam nie
jest w stanie zrobić. Wówczas będą większe szanse na to, że w
leaderowskie działanie włączą się samorządy, lokalne organizacje,
przedsiębiorcy.
To LGD w latach 2007-2013 rozdzielać będą celowo środki . To znaczy, że
Lokalna Grupa Działania będzie podejmowała decyzję i oceniała, który
projekt wpisuje się w jej Strategię i który z projektów otrzyma
dofinansowanie.
Dzisiaj już wiadomo, że Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 realizowane
będzie za pomocą podejścia Leader. Rocznie w ramach wspomnianego
działania na jeden projekt w gminie przypadnie około 0,5 mln zł.

Podczas spotkania podsumowano również działania Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz aktywizacji lokalnych
społeczności wiejskich i działania Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006” wdrożone przez samorząd minionej
kadencji.
Działania samorządu na rzecz aktywizacji wsi objęły dwa następujące duże
zadania:
1.„Place zabaw dla dzieci tereny wiejskie rekreacja i wypoczynek

najmłodszych” w ramach tego zadania wpłynęło 250 wniosków na kwotę
5 mln zł. Efekt wdrożenia to 44 place zabaw na terenie województwa.

2.„Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów
wiejskich” festyny, biesiady, konkursy, festiwale i wiele innych
przedsięwzięć dofinansowanie uzyskały 72 oferty z województwa na
łączną kwotę 400 tys. zł.

Z kolei w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego zrealizowane
zostały 123 projekty z 96 samorządów i 1 z instytucji kultury.

W ramach podsumowania SPO 2004-2006 Gmina Chełmża jako
jedyna z województwa zaprezentowała zrealizowane na swoim obszarze
trzy projekty w miejscowościach Zelgno, Sławkowo i Pluskowęsy.
Prezentacji i omówienia poszczególnych projektów dokonała Katarzyna
Orłowska inspektor UG Chełmża.

W 2007 roku Zarząd Województwa zamierza kontynuować
między innymi takie działania jak:
1. Kujawsko-Pomorski program Inicjatyw Wiejskich Leader.
2. Place zabaw dla dzieci - tereny wiejskie.
3.Produkty regionalne i tradycyjne.

K.Orłowska

Podzielili się opłatkiem wigilijnym

Przy wspólnym stole wigilijnym zasiadło 160 członków
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmży.

Maria Syrocka
Tadeusz Lutek

Zaproszenie na spotkania przyjęli również między innymi Starosta Powiatu
Toruńskiego Mirosław Graczyk, Wicestarosta Powiatu Dariusz Meller,
Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober i Ksiądz Infułat Zygfryd
Urban.

Spotkanie opłatkowe członków PZERiI wpisało się już w tradycję
spotkań Związku. W tym wyjątkowym raz do roku dniu wspólnego
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Związku pamięta o osobach
samotnych, chorych, które ze względu na zły stan zdrowia nie mogą w
spotkaniu uczestniczyć. Dla tych osób zostały przygotowane paczki ze
słodyczami, opłatkiem i życzeniami świątecznymi, które dostarczono do 30
domów.
„- Dzisiaj bardziej, niż kiedy indziej potrzeba wyciągniętej reki z opłatkiem nie
tylko do ludzi, z którymi nas coś łączy, ale przede wszystkim i do tych
stojących od nas daleko” - mówił podczas spotkania Przewodniczący
chełmżyńskiego Oddziału PZERiI Jerzy Więckowski.

Podczas spotkania Złotą Honorową Odznakę Związku otrzymały
osoby: pani mieszkanka Kończewic gm. Chełmża i pan

z Chełmży.

Spotkanie zostało zorganizowane przy pomocy finansowej
samorządów Powiatu Toruńskiego, Miasta i Gminy Chełmża oraz Zarządu
PZERiI w Chełmży.

K.OrłowskaSmak tradycji

Dziennikarka Ewa
Lewandowska odwiedza bowiem z kamerą różne zakątki regionu i
podpatruje sposób przyrządzania potraw z wykorzystaniem
przekazywanych z pokolenia na pokolenie przepisów. Adresatem programu
nie są wyłącznie tylko smakosze, ale także producenci żywności, którym
autorka podsuwa dobrze przygotowaną ściągę.
Tym razem program realizowany był w naszej gminie,
dokładnie w Kuczwałach w
gospodarstwie Państwa Marleny i
Bogdana Lis. Dzięki gościnności
g o s p o d y n i p a n i M a r l e n y
przygotowane zostały tutaj na oku
kamer telewizyjnych jedne ze
sztandarowych potraw w gminie
sern ik g łuchowsk i ( KGW
Głuchowo), kluski z dziurką i
zagraj ( KGW Zelgno).
Inicjatorką realizacji programu w
n a s z e j g m i n i e b y ł a p a n i
Stanisława Stasieczek Prezes
Stowarzyszenia Homo homini.

Panie Maria Kucharzewska i Irena
Brokopp z KGW w Głuchowie
podczas przygotowywania sernika
głuchowskiego.

Smaki tradycji

K.Orłowska

Smak tradycji to program emitowany w każdy piątek w
regionalnej TVP 3 promujący lokalne produkty.

Stowarzyszenie Homo homini bardzo dziękuje Państwu Marlenie i
Bogdanowi Lis za umożliwienie realizacji programu
w swoim gospodarstwie.

Smaki tradycji

Informacje samorządowe
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Konkurs sołectw rozstrzygnięty

Dobiegła końca II edycja konkursu sołeckiego
Udział w konkursie z początkiem

bieżącego roku zgłosiło pięć sołectw :

. Ostatecznie o główną nagrodę walczyły cztery
wymienione sołectwa oprócz Januszewa-Dźwierzna.
W skład Komisji Konkursowej oceniającej weszły: -
KPCDR w Minikowie, - Kierownik RZDR w Chełmży i

- Starostwo Powiatowe w Toruniu. Koordynatorem
realizowanego konkursu było stanowisko ds.Pormocji UG.

promować poszczególne sołectwa (wsie)
Gminy Chełmża. Powoduje, że mieszkańcy zwracają większą uwagę na
czystość i porządek w sołectwie oraz starają się ukazywać walory
gospodarcze, ,przyrodnicze, kulturowe i krajoznawcze poprzez
podejmowane w ciągu roku inicjatywy .

Przypomnę, że do zadań konkursowych należało między innymi:
dbałość o czystość i porządek w sołectwie, dekoracje wiejskie, udział
mieszkańców w okolicznościowych imprezach gminnych takich jak
dożynki gminne, piknik „Powitanie Lata” w Zalesiu.

Aktywność sołectwa to również udział w sporcie gminnym.
Komisja po analizie przedstawionych przez każde z sołectw dokumentacji
z zrealizowanych inicjatyw, a następnie lustracji w terenie ostatecznie
zdecydowała się przyznać nagrody po 5 tys. zł sołectwom

Uroczyste wręczenie nagród i podziękowań za udział w
konkursie „Moja wieś, Moje sołectwo” zaplanowano na dzień 16 grudnia br.
podczas świątecznego spotkania Sołtysów Gminy Chełmża. Szersza
relacja ze spotkania w styczniowym numerze KURENDY.

„Moja
wieś, Moje sołectwo”.

Bielczyny,
Głuchowo, Grzegorz, Januszewo-Dźwierzno i
Kuczwały

Elwira Zakrzewska
Danuta Wilińska

Hanna Zygmont

Bielczyny i
Grzegorz.

Konkurs ten ma za zadanie

Wizyta komisji konkursowej w Kuczwałach.

Piknik “Powitanie wakacji” w Głuchowie.

K.Orłowska

Szkółka pływacka dla pań

Grupa 30 pań z gminy w każdą środę korzysta bezpłatnie z godzinnej
wejściówki na pływalnię chełmżyńską.

Stowarzyszenie Homo homini w
listopadzie i grudniu jest realizatorem projektu pt.”
Żabka, delfin i motylek”, który finansowany jest
przez Zarząd Starostwa Powiatowego w Toruniu.

K.Orłowska

Uwaga chętni do przedszkola !!
Stowarzyszenie Homo homini do dnia 10.01.2007 r ogłasza

nabór dzieci na edycję wiosenną do „Wędrującego przedszkola”.
Deklaracje udziału dzieci w projekcie można zgłaszać przez sołtysów,
radnych i liderów wsi w UG u p. Katarzyny Orłowskiej, pok. nr 16.

„Wędrujące” kończy jesienno-zimowe zajęcia

W przedświątecznym tygodniu w przedszkolach Stowarzyszenia
Homo homini odbędą się uroczyste zakończenia jesienno-zimowej edycji.
Zajęcia realizowane były na terenie miejscowości Kuczwały, Skąpe,
Pluskowęsy, Nawra, Kończewice i Brąchnówko. Zapraszamy do współpracy
kolejne wsie.

K.Orłowska

Podziękowanie
Pragnę złożyć podziękowanie Komendantowi Gminnego Zarządu

Ochotniczej Straży Pożarnej dh-Wiesławowi Bachanowi jak również byłemu
Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomiroskiego panu Waldemarowi
Achramowiczowi za przekazanie środków finansowych na rzecz OSP Skąpe
w kwocie 7.950zł, za które zakupiono sprzęt pożarniczy dla wyposażenia
Jednostki.

Prezes OSP Skąpe Henryk Śmiałek

Rolnictwo
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Homo homini tym razem gotuje

W dniu 5 grudnia 2006 w Gimnazjum w
Głuchowie i Gimnazjum w Pluskowęsach odbyły
się warsztaty kulinarne dla młodzieży w ramach
projektu KIPI KASZA, KIPI GROCH realizowanego

przez Stowarzyszenie Homo homini. Warsztaty prowadzone były pod
kierunkiem pań z KGW w Głuchowie i pań z KGW z Pulskowęs.

Młodzież przygotowywała potrawy świąteczne m.in.: barszcz
czerwony, pierogi z kapustą i grzybami, groch z kapustą, paszteciki, pierniki,
kluski śląskie, ciasteczka orzechowe.

W warsztatach w sumie udział wzięło prawie 40 osób.
„- Warsztaty i festiwal to okazja do spotkania się mieszkanek z naszej gminy,
które po raz kolejny będą mogły wymienić się doświadczeniami kulinarnymi.
Tym razem w realizację projektu włączyła się także młodzież z gminnych
gimnazjów. Myślę, że tego rodzaju spotkania z młodzieżą to doskonała forma
ich edukacji i zagospodarowania młodzieży wolnego czasu” - mówi Katarzyna
Orłowska, członek Stowarzyszenia.

Niektóre z przygotowanych potraw przez młodzież zostały
zaprezentowane na Festiwalu Potraw Tradycyjnych „ KIPI KASZA, KIPI
GROCH” , który odbył się w Głuchowie. Projekt „Kipi kasza kipi groch” uzyskał
dofinansowanie w ramach tegorocznego konkursu ofert ogłoszonego przez
Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Młodzież z Gminazjum w Głuchowie pracowała nad przygotowaniem
pierniczków świątecznych.

Podobnie swoje umiejętności kulinarne podczas warsztatów doskonaliła
młodzież z Gimnazjum w Pluskowęsach pod czujnym okiem pań z
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

J.Błaszczyk

Spotkanie organizacji pozarządowych

W minionym miesiącu odbyło się spotkanie organizacji
pozarządowych z obszaru Gminy Chełmża. Udział w spotkaniu wzięli
przedstawiciele stowarzyszeń, KGW i OSP. W sumie
reprezentowanych było 13 organizacji. W trakcie spotkania pani Ewa
Czarnecka członek Zarządu Fundacji LGD „Ziemia Gotyku” dokonała
prezentacji projektu pn.” Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
animatorem rozwoju lokalnego na terenie gmin Chełmża, Łubianka,
Łysomice i Papowo Biskupie”, którego realizacja zaplanowana jest na
okres 01.01.- 30.11.2007 r. Każda zainteresowana projektem
organizacja może wystąpić w charakterze partnera dla LGD „Ziemia
Gotyku” w trakcie jego realizacji. Realizowane będą miedzy innymi takie
projekty jak:

-

-

-

-

Opracowanie i wprowadzenie lokalnego znaku jakości podnoszącego
wartość produktów wytwarzanych na obszarze LGD Ziemia Gotyku
(stworzenie regulaminu, ogłaszanie konkursów na produkty)

W tym celu do realizacji projektów na 2007 rok powołane zostały
Grupy projektowe LGD Ziemia Gotyku: PRZESIEBIORCZOSCI I
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ; BUDOWANIA MARKI LOKLANEJ ZG;
IMPREZ PROMOCYJNYCH ZG; DZIEDZICTWA PRZYRODNICZO-
KULTUROWEGO; WIZUALIZAJI I PROMOCJI OBSZARU ZG;ZESPÓŁ
AKTYWIZACJI SPOŁECZNO KULTURALNO -SPORTOWEJ
MIESZKAŃCOW.

Zainteresowane organizacje i osoby mogą jeszcze zgłosić swój
udział w grupach projektowych. Zgłoszenia proszę kierować w UG do pani
Katarzyny Orłowskiej pok. nr 16.

W trakcie spotkania omówiony został również projekt Programu
Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi na rok 2007
r. W założonym terminie nie zostały wniesione uwagi i poprawki do
projektu Programu.

-Szkolenia z zakresu agroturystyki i rękodzielnictwa (np. bukieciarstwo,
kowalstwo artystyczne i inne) (6 szkoleń x 6 h x 30)
-Podniesienie wartości i estetyki miejscowości leżących przy zielonym
szlaku turystycznym poprzez szkolenia z zakresu zagospodarowania
przestrzeni - warsztaty z materiałem nasadzeniowym (60 uczestników x8
h)
-.„Poznajmy swoich sąsiadów i partnerów” cykl festynów gminnych
podnoszących aktywność kulturalną i sportową mieszkańców obszaru
LGD (4 festyny)
-Grand Prix „Ziemia Gotyku” w biegach średnio- i długodystansowych
(12 imprez x 200 osób x 6h)
-Świetlice wiejskie - centra społeczno-kulturalne Ziemi Gotyku (ożywienie
świetlic wiejskich poprzez organizowanie imprez i wyjazdów
międzygminnych)
-Promocja obszaru Ziemi Gotyku poprzez mapę i przewodnik.
Festyn historyczny w grodzisku średniowiecznym (impreza promująca

obszar LGD w skali kraju)
Odpust ku czci Bł. Juty w Bielczynach - odtworzenie tradycji odpustów

w sanktuarium bł. Juty w Bielczynach jako wydarzenie o charakterze
kulturotwórczym na poziomie ponadlokalnym i międzynarodowym
Festiwal pieśni patriotycznej połączony z konkursem plastyczno-

literackim (około 60 uczniów z 15 szkół oraz około 150 zaproszonych
gości x 6h)
Festiwal Produktów Tradycyjnych Ziemi Gotyku (aktywowanie KGW) -

warsztaty kulinarne (10h x 100 uczestników).
-

K.Orłowska

Przemiłych chwil podczas Wigilii,
marzeń spełnienia w dniu Bożego Narodzenia,

wrażeń moc w Sylwestrową noc,
dużo uroku w Nowym 2007 Roku.

Członkom Stowarzyszenia Homo homini i wszystkim Mieszkańcom Gminy
życzy Zarząd Stowarzyszenia.
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Festiwal potraw

Festiwal potraw tradycyjnych
„KIPI KASZA, KIPI GROCH” stał się
u w i e ń c z e n i e m w c z e ś n i e j
z o r g a n i z o w a n y c h w a r s z t a t ó w

kulinarnych przez Stowarzyszenie Homo homini w ramach
projektu sfinansowanego przez Starostwo Powiatowe.
W festiwalu udział wzięło siedem Kół Gospodyń Wiejskich z
gminy : KGW Głuchowo, KGW Nawra, KGW Grzywna, KGW
Zajączkowo, KGW Browina, KGW Pluskowęsy i reprezentacje
młodzieży z gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach.

Wszyscy dokonali autoprezentacj i i prezentacj i
przygotowanych potraw. W dużej mierze przeważały potrawy
świąteczne nawiązujące do zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia. Oprócz ruskich pierogów, pierników i ciast piernikowych
nie zabrakło na stołach potraw, które stanowią już dzisiaj wyróżnik dla
naszej gminy. A są to między innymi zawijańce nawrzańskie, sernik
głuchowski, nalewka grzegorzanka. Pojawiły się zupełnie nowe
potrawy takie jak pyzy z mięsem, tort ambasador, nalewka z białych
winogron. Uczestniczki spotkania zdradziły tylko podstawowe
składniki przygotowywanych przez siebie smacznych potraw, ciast i
nalewek, a w tajemnicy zachowały te wszystkie składniki, które
ostatecznie decydują o dobrym smaku.

Specjalnie wyłoniona w tym dniu Komisja Konkursowa z
Wicestarostą Powiatu Toruńskiego Dariuszem Mellerem na czele
dokonała oceny przygotowanych potraw. Praca w komisji należała do
bardzo miłego zadania, ponieważ zanim potrawy zostały ocenione to
musiały najpierw zostać skosztowane. Potrawy oceniane były w trzech
kategoriach : nalewki, ciasta i dania wytrawne.

W kategorii dań zwyciężyły panie z KGW w Grzywnie tym
razem za pirogi z mięsem i kapustą. Na drugim miejscu były panie z
Browiny z pyzami z mięsem, a trzecie miejsce przypadło za swojski
pasztet paniom z Pluskowęs.

Najlepszym ciastem okazał się tort ambasador z Głuchowa,
którego twórczynią była pani Małgosia Nowicka. Smakowity był także
sernik z ziemniakami, który zdobył drugie miejsce, a przygotowany
został przez gospodynie z Grzegorza oraz rolada biszkoptowa z
Nawry. Spośród nalewek najwięcej smakoszy miała nalewka
„odlotowa” z Głuchowa przyrządzana na miodzie ze szczyptą
przypraw korzennych. Jak mawia jej pomysłodawczyni, pani Teresa
Krawczyk, nalewka ma właściwości lecznicze. Tuż za nalewką z
Głuchowa nie mniej smaczna była grzegorzanka i nalewka z białych
winogron przygotowana przez panie z Zajączkowa.
Nad realizacją całego projektu czuwały panie Stanisława Stasieczek
koordynator projektu i Justyna Błaszczyk realizatorka.

Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich i reprezentacje
młodzieży uczestniczące w festiwalu
o b d a r o w a n e z o s t a ł y n a g r o d a m i
przygotowanymi przez organizatora
festiwalu.

Uczestniczkom festiwalu i organizatorom
należą się wyrazy uznania za osobiste
zaangażowanie w przygotowanie prezentacji i

Zapraszamy na forum

W zeszłym miesiącu informowaliśmy Państwa o
powstającym forum mającym na celu wymianę informacji
na różne tematy. Forum nie wymagające żadnej
re jes t rac j i jes t już dostępne pod adresem

Całe forum podzielone jest na kategorie np. Książka kucharska czy
Historia. Kategorie dzieli się na wątki, np. Książka kucharska posiada dwa
wątki: Potrawy tradycyjne oraz Kuchnia XXI wieku. Przeglądamy dane
wątki po prostu klikając na nie. Informacje o czym w danym wątku należy
rozmawiać znajdziemy zaraz pod jego tytułem.
Każdy wątek posiada różne tematy. Mamy wybór - możemy tylko pasywnie
przeglądać wypowiedzi innych klikając tym razem już w konkretne tematy,
lub możemy aktywnie uczestniczyć w konwersacji.
Krótka pomoc, jak tworzyć i odpowiadać na temat:

w danym wątku np. w „Co się wydarzyło” klikamy w
ów temat, następnie klikamy „nowy temat” wypełniamy pola:
Użytkownik(czyli dane o nas), Temat(nawiązujemy do tego o czym
będziemy pisać) oraz ostatnie pole jakie wypełniamy, to oczywiście Treść
gdzie wpisujemy treść właściwą naszej informacji. Zakańczamy klikając
Wyślij.

postępujemy podobnie, czyli klikamy w dany wątek
następnie Temat, na który chcemy odpowiedzieć, wciskamy przycisk
„Odpowiedz”, wypełniamy pola Użytkownik oraz pole Treść i klikamy
Wyślij. Wypełnienie pola Temat w tym wypadku nie jest konieczne.

Tworzyć nowe kategorie oraz wątki może tylko
administrator, jeżeli jednak Państwo mają ciekawe
p r o p o z y c j ę p r o s i m y o k o n t a k t :

Należy pamiętać, że w internecie nie jesteśmy
anonimowi, a wszystkie nadużycia będą dokładnie
rejestrowane i analizowane.

- aby dodać nowy temat

- aby odpowiedzieć

Paweł Rutkowski

.http://forum.hh.gminachelmza.pl

pawelrutkowski@gminachelmza.pl

Sobota z „Czerwonym Kapturkiem”

Dnia 02.12.2006. dzieci uczęszczające do “Wędrującego
przedszkola” w Brąchnówku, Pluskowęsach, Kuczwałach, Nawrze,
Kończewicach oraz w Skąpem wspólnie pojechały do Baja Pomorskiego
na spektakl „Czerwony Kapturek”. Spektakl obejrzało 175 osób.
Odnowiony Baj zrobił na dzieciach ogromne wrażenie, a sam spektakl był
wspaniałą zabawą. Dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością bajki o
Czerwonym Kapturku. Wspólnie z aktorami śpiewały piosenkę
Czerwonego Kapturka oraz „ sadziły” las. Po zakończeniu przedstawienia
długo biły brawo. Wszystkie maluchy wracały do domu bardzo
zadowolone.

A. Klimas

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zbliżającego się Nowego
Roku wszystkim mieszkańcom Gminy Chełmża członkom Polskiego
Stronnictwa Ludowego, ich rodzinom życzę Radości, słodkości, niech
Wigilijna Noc rozbudzi miłość, wprowadzi spokój aby nadzieje
pokładane wraz z nadejściem 2007 roku spełniły się.

Prezes Zarządu Gminnego PSL
Andrzej Karwowski
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Jak co roku na mikołajkową imprezę do świetlicy w
Bielczynach przybyło ponad 60 dzieci z Bielczyn i Windaka. Była choinka
oraz Mikołaj z którym dzieci robiły sobie zdjęcia.

KGW w Bielczynach organizatorem Mikołajek

Dzieci brały udział w
konkursach oraz deklamowały wiersze, za które otrzymywały nagrody.
Chętnie uczestniczyły w loterii fantowej wygrywając maskotki lub słodycze.
Całkowity dochód z loterii przeznaczony będzie na Dzień Babci i Dziadka.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Zastępca
Wójta pan Kazimierz Bober, radny powiatowy pan Wiesław Kazaniecki oraz
sołtys Bielczyn pan Zdzisław Stepnowski. Wszyscy oni przybyli z słodkimi
upominkami, które wręczyli dzieciom. Na zakończenie imprezy każde dziecko
od Mikołaja również otrzymało słodką niespodziankę.
Bardzo dziękujemy panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu za pomoc
finansową, dzięki której mogliśmy zorganizować Mikołajki.
Dziękujemy również pani Jolancie Targosz za pomoc w prowadzeniu imprezy.

Powaszyńska Danuta

„Z kulturą przez wieki - Średniowiecze”

Młodzież z Gimnazjum w Pluskowęsach,
pod przewodnictwem doktora Piotra Bireckiego, zwiedziła Papowo Biskupie,
Lipienek , Wąbrzeźno i Radzyń Chełmiński. Zważywszy na jesienną aurę i
duże trudności w dotarciu do ruin niektórych zamków, zwłaszcza tego w
Lipienku, wyprawa faktycznie przypominała zdobywanie średniowiecznych
fortyfikacji.

Uczniowie dokładnie poznali architekturę zamków wznoszonych
przez Krzyżaków, jak też obyczaje i reguły panujące w zakonie. Z
zaciekawieniem przysłuchiwali się opowieściom o rozkładzie dnia
zakonników, o pokutach zadawanych w przypadku nieprzestrzegania reguł
zakonnych, o hierarchii kościelnej i dostojnikach zakonu krzyżackiego
rezydujących na terenie ziemi chełmińskiej. Wśród historycznych murów, Pan
Piotr Birecki rozbudził wyobraźnię młodych ludzi i „przeniósł” ich w odległe
Średniowiecze.
Uczniowie dokumentują swoje wyprawy poprzez zdjęcia, rysunki, relacje z
wycieczek a nawet wiersze. O ostatniej wycieczce Joasia Maćkiewcz napisała
miedzy innymi :” Zimny, ulewny a jednak niezwykły dzień...Pozostałości z
zamku było niewiele, stały tylko opuszczone, kamienne mury.”
Radek Lis posłużył się poezją, aby wyrazić swoje wrażenia. Oto fragment jego
wiersza:

Z przyjemnością towarzyszymy młodym ludziom widząc ich zapał i
zainteresowanie. Życzymy im, aby zawsze mieli tyle zapału i pasji.

Realizacje projektu „Z kulturą przez wieki - Średniowiecze” w
toku. Jedną z ostatnich atrakcji była wycieczka szlakiem zamków
krzyżackich najbliższej okolicy.

Stare mury obronne
I te komnaty przestronne,

Twierdza niezdobyta,
Czas jej się nie ima...

Danuta Zdrojewska

Mikołajki w Głuchowie

Dzieci bawiły się wspólnie
ze swoimi rodzicami. Na spotkanie przybył gość wyjątkowy tego wieczoru Św.
Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieciaki upominkami. Odbył się wspólny
konkurs pn. „Jestem św. Mikołajem”. Nad całością imprezy czuwała pani
Justyna Błaszczyk z miejscowej biblioteki publicznej i panie z Koła Gospodyń
Wiejskich.

Udział w spotkaniu wzięli również przedstawiciele Samorządu Gminnego:
Zastępca Wójta Gminy Chełmża - Kazimierz Bober, Przewodniczący RG -
Henryk Śmiałek i Radna Maria Kucharzewska, którzy również przygotowali
drobne niespodzianki dla milusińskich.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za pomoc w zorganizowaniu
tegorocznych Mikołajek.

Tegoroczne Mikołajki w gminie przybrały wcale nie mały
wymiar. Jedno z takich spotkań miało miejsce w Głuchowie. Tylko tutaj
w imprezie udział wzięło 60 dzieci z Głuchowa i okolicznych wsi, a nawet
przybyły na spotkanie dzieci z gmin sąsiednich.

K.Orłowska

Adam Kozłowski
Zimowa Pani

W srebrzystych saniach
Koniem srebrzystym

Rozstaje ziemskie przemierza
Zima w puchowych kołnierzach

Jej brat skrzypiący
Co mrozem się zowie

W tafle srebrzyste
Zmienia pustkowie

Siostra zawieja śnieżna
Puchem srebrzystym zamiata

Jesieni obraz ostatni
Odcina zaspą od świata

Zimowych obrazów szeregi
W śniegowe ramy okute

Dymów krętych wstęgą osnute
Czekają na przebiśniegi

Organizacje pozarządowe
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Anioły zwiastowały dobro

W Zelgnie już po raz szósty miało miejsce gminne spotkanie
integracyjne w ramach programu ”. Głównym
przesłaniem tego corocznego wydarzenia to - być razem, by
poznawać się, pomagać sobie, aby wszyscy czuli się szczęśliwi nie
tylko tego dnia, ale każdego kolejnego.

„Anioły zwiastują dobro”

„Chcemy być razem

Na to wyjątkowe raz do roku spotkanie o charakterze wigilijno -
świątecznym pt. przybyły z naszej gminy dzieci i
młodzież niepełnosprawna wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami, osoby
starsze i samotne będące podopiecznymi GOPS-u. W sumie ponad 100
osób. Spotkanie zgromadziło mieszkańców przybyłych aż z 30 wsi.

Organizatorzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy
obsługi, społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Zelgnie,
miejscowa OSP i koleżanki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chełmży zadbali wszyscy, aby ten dzień był dniem wyjątkowym dla
uczestników spotkania. I to grupie osób czuwających nad organizacją
spotkania udało się i mogą być z tego dumni. Dowodem wspaniałej
atmosfery spotkania były uśmiechy i radość goszczących dzieci,
młodzieży, osób starszych i samotnych, którzy szczególnie potrzebują
takich radosnych doznań i dni w swoim życiu.

mówiła
pani Iwona Drożyńska, Dyrektorka SP w Zelgnie.

Spotkanie rozpoczął występ artystyczny przygotowany przez
młodzież z tutejszej szkoły i gimnazjalistów z Pluskowęs. Polskie kolędy
usłyszeliśmy w wykonaniu chóru międzyszkolnego.

Wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej w miłej i spokojnej
atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Niespodziankę
przygotował Mikołaj, który wszystkich obdarował słodyczami. Przybyli
Goście na pamiątkę otrzymali symbol tegorocznego spotkania - Aniołka
… zwiastującego dobro. Z zaproszenia w spotkaniu skorzystali między
innymi Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober, Radni Gminy
Chełmża Stanisława Stasieczek, Franciszek Piróg i Tomasz Huzarski oraz
Dyrektor PCPR w Toruniu January Zwoliński.

Spotkanie sfinansowane zostało ze środków samorządu
gminnego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu i
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Organizację spotkania finansowo wsparło również liczne grono
miejscowych sponsorów.

”- Wszyscy bądźmy aniołami i zwiastujmy dobro każdego dnia”

K.Orłowska

Ciekawe pomysły

Uczniowie II klasy SP w Kończewicach wspólnie ze swoimi
r o d z i c a m i p r z y g o t o w a l i i n t e r e s u j ą c e m a k i e t y g r o d ó w
wczesnośredniowicznych. W ten sposób stali się twórcami bardzo ciekawej
wystawy, którą można było oglądać w szkole, a w styczniu zostanie
zaprezentowana w Galerii Chełmżyńskiego Ratusza.

“ - darowanie czasu, to piękny prezent dla dziecka. Ma on magiczną moc “ -
przekonuje wychowawczyni klasy drugiej Ewa Czarnecka.

K.Orłowska

Internetowy detektyw

S z a n o w n i
Czy te ln icy, k iedyś
pocztówka stanowiła
bardzo ważny sposób
przysyłania informacji.
Nie tylko o pobycie nad
m o r z e m ,
pozdrowieniach od
c i o c i W ł a d z i .
Informowała także o
miejscu, gdzie mieszkał
j e j n a d a w c a .
K o l e k c j o n e r z y
widokówek wiedzą, że
często pokazują one jak
wyglądały miejsca dziś
zapomniane, rzadko
f o t o g r a f o w a n e . W
trakcie przeszukiwania
kolekcji pocztówek w
internecie natrafiłem na
taką oto widokówkę.
Pokazuje nam ona
dawny zajazd i szkołę w
Kończewicach. Przed
obydwoma budynkami
s t o j ą d a w n i
mieszkańcy, dorożka,
dzieci. Jest to niezwykle
cenne źródło informacji.
Dziś nie wydaje się już
tak i ch pocz tówek .

Czyżby wsie początku XXI wieku nie były już takie ciekawe? Może dla
współczesnych nie, ale dla ich następców (za 100 lat) pewnie będą one
bardzo ciekawe. Tak jak dla nas teraz, gdy widzimy ludzi, po których zostały
tylko fotografie. Co po nas zostanie?

Piotr Birecki

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigili gwiazda wstaje,

Nowy Rok za cyfr zmienia, wszyscy wszystkim l yczenia. Przy

tej pi knej sposobno ci i ja Mieszka com Nawry i Bogus awem

ycz rado ci, aby Wam si darzy o, z roku na rok lepiej by o.

ę

ś ę ś ą ż

ę ś ń ł

ż ę ś ę ł ł
Benedykt Glaszka

Radny Gminy Che m ał ż

Sprawy obywatelskie
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Turniej Mikołajkowy po raz czwarty

W dniu 9 grudnia w obiektach sal gimnastycznych szkół
Gminy Chełmża odbył się po raz czwarty Powiatowy Turniej
Mikołajkowy w Piłce Siatkowej.

Chełmży, Łysomic, Pędzewa,
Czernikowa, Zelgna, Głuchowa, Kończewic, Starostwa
Wabrzeskiego, Nowej Chełmży, Pluskowęs, Wielkiej Nieszawki,
Banku Ochrony Środowiska - Oddział w Toruniu oraz drużyna
Junior LZS

A. Kalisz, K. Urtnowski,
D. Więcławski, M. Bąk, Ł. Jetka, W. Chudzik, G. Okuński.

Popularność dyscypliny jaka wynika
z ostatnich sukcesów reprezentacji Polski jak również ugruntowana
renoma organizowanego od kilku lat turnieju spowodowała, że do
turnieju zgłosiło się ponad 20 drużyn. Ostatecznie w rozgrywkach
wzięło udział 13 zespołów z

. Drużyny najpierw rywalizowały w grupach.

Rozgrywki grupowe wygrały Chełmża, BOŚ, Pędzewo i Zelgno i te
drużyny rozegrały mecze półfinałowe i finałowe. Ostatecznie po
zaciętych pojedynkach turniej wygrała drużyna Chełmży pokonując w
finale zespół Pędzewa. Trzecie miejsce wywalczyła ekipa Zelgna, a
czwarte Banku Ochrony Środowiska. Zwycięskie reprezentacje
wyróżniono okazałymi pucharami i nagrodami rzeczowymi. Na koniec
wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego, zasłużonego po
całodziennej rywalizacji, obfitego posiłku.

Turniej zorganizowany został przez UKS Huragan w
Kończewicach oraz Radnego Powiatu Toruńskiego Kazimierza
Lewandowskiego, przy wsparciu finansowym Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Wójta
Gminy Chełmża J. Czarneckiego, Gm. Łysomice Wójta J.
Bukowskiego, Burmistrza Chełmży J. Czerwińskiego, firmy „Bio-Bike
z Grzywny, Stacji Kontroli Pojazdów „Diagnotest” z Zelgna, Stacji
Kontroli Pojazdów H. Olejniczak w Grzywnie, Z. Podlaszewski w
Czernikowie, „K. Borkowski” z Chełmży oraz Regionalnej Ligi
Siatkówki Old-boy.
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie

Kazimierz Bober

“Ślady Przeszłości”

20 listopada 2006 roku w Galerii pod Ratuszem w Chełmży
uroczyście otwarto wystawę, przygotowaną przez Koło Historyczne
„KLIO” z Gimnazjum w Pluskowęsach oraz Miejską i Powiatową
Bibliotekę Publiczną. Imprezę otworzyła Dyrektor Biblioteki, Urszula
Meszyńska. Głos zabrała także Hanka Kaźmirek, która przedstawiła
zebranym pracę koła historycznego, którym kieruje oraz zapoznała z
powodami zainteresowania tematyką Holocaustu i kultury żydowskiej.

Wystawa nosi tytuł „ . Poświęcona jest
pamięci kobiet żydowskich, zamęczonych między sierpniem 1944 r. a
styczniem/lutym 1945 r. Ważne miejsce zajmują także informacje,
zdjęcia, książki, poświęcone kulturze, świętom, obrzędom żydowskim.

W ubiegłym roku szkolnym młodzież z Pluskowęs dokonała
symbolicznej adopcji pomnika w Grodnie oraz miejsca pochówku
Żydówek w Dźwierznie. Adopcja odbyła się 13 czerwca 2006 r.
gimnazjaliści przygotowali wspaniałą prezentację, podczas której
przestawili swoje dokonania. Chełmżyńska wystawa, którą będzie można
oglądać do 10 grudnia, jest udaną próbą zaprezentowania
zainteresowań i dokonań podopiecznych p. Hanki Kaźmirek szerszej
publiczności, uczniom chełmżyńskich szkół oraz mieszkańcom Chełmży.

Zasadniczą tematyką wystawy jest Holocaust. To temat rzeka,
o którym nie można zapomnieć, który należy przybliżać młodzieży. Młodzi
historycy z Pluskowęs poszukiwali w dostępnych im źródłach informacji o
życiu i śmierci Żydówek, dla których w sierpniu 1944 roku w Bocieniu i
Szerokopasie Niemcy utworzyli podobóz obozu koncentracyjnego w
Stutthofie. Przeprowadzali wywiady ze świadkami tych tragicznych
wydarzeń, m.in. panem Tarką i panem Karłowskim. Obaj panowie
zaszczycili imprezę swoja obecnością. Uczniowie czytając książki,
oglądając filmy, przeszukując internetowe strony zdobyli informacje na
temat zagłady Żydów. Członkowie Koła Historycznego ogłosili konkurs
literacki pt. „Siedem dni z mojego pobytu w obozie” uczniowie, wcielając
się w rolę Żydówek więźniarek, starali się przelać na papier swoje
wyobrażenia. Przeprowadzono także konkurs plastyczny o tej samej
tematyce.

Nie tylko Holocaust jest przedmiotem zainteresowań
gimnazjalistów z Pluskowęs. Przez setki lat Żydzi mieszkali na naszych
ziemiach, obok nas, często traktowani jako „swoi”, czasem „obcy”.
Pozostawili po sobie wspomnienia odrębności kulturowej, językowej, lecz
również przekonanie o przynależności do społeczności, z którą żyli.
Dziejów współżycia obu narodowości nie zmienimy, ale możemy poznać
kulturę żydowską, ciekawe, inne od naszych obrzędy. Poznanie
elementów kultury żydowskiej pozwoli nam spojrzeć inaczej na Żydów,
zrozumieć ich postępowanie. Taki cel postawili sobie członkowie „KLIO”
wystawa ma zaprezentować, czym zajmowała się młodzież oraz
zapoznać zwiedzających z niektórymi elementami kultury żydowskiej.

Podczas otwarcia wystawy młodzież czytała wywiady,

recytowała wiersze, oprowadzała po wystawie, opowiadała o obyczajach
żydowskich. Pięknie prezentowały się judaika m.in. tałes, menory,
jarmułka, ręcznie haftowana serwetka, którą Żydzi przykrywają macę
podczas szabatu. Gościom smakowały własnoręcznie upieczone chałki,
pity i tzw. uszy Hamana (hamantasche). Nie zabrakło macy pieczonej
wprawdzie fabrycznie, ale za to w Izraelu!

Wystawa podobała się gościom obecnym podczas jej otwarcia
a młodzież z Pluskowęs zebrała doskonałe recenzje.

H.Kaźmirek

Ślady Przeszłości”

Edukacja i kultura
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MISTRZOSTWO GMINY W KOSZYKÓWCE
DLA GŁUCHOWA!

Sala sportowa w Grzywnie gościła miłośników koszykówki,
którzy mieli okazję do spotkania i sprawdzenia swoich umiejętności na
Mistrzostwach Gminy Chełmża w Piłce Koszykowej.
Ta trudna technicznie i taktycznie gra zespołowa ściągnęła tylko trzy i to
najbardziej usportowione sołectwa z Dźwierzna, Głuchowa i Nawry. Drużyny
grały między sobą o tytuł najlepszej w gminie uzyskując następujące wyniki:
NAWRA:GŁUCHOWO 12:14
NAWRA:DŹWIERZNO 40:16
GŁUCHOWO:DŹWIERZNO 22:8

Tym samym pierwszy raz w historii tych rozgrywek Mistrzami Gminy Chełmża
w koszykówce zostali zawodnicy z Głuchowa.
Zwycięski zespół wystąpił w składzie: bracia Bartek i Marek Kamińscy,
Dariusz i Piotr Orłowscy oraz Rafał Gil i jedyna kobieta na zawodach
Małgorzata Sadowska.
V-ce mistrzami zostali dotąd niepokonani koszykarze z Nawry, a trzecią
drużyną było Dźwierzno.
Wszystkie zespoły otrzymały z rąk pomysłodawcy tych rozgrywek, radnego z
Nawry pana Benedykta Glaszki, pamiątkowe medale i puchary oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy.

Marcin Sadowski

Regionalny Turniej Piłki Nożnej

W zawodach udział wzięły drużyny z
Grzywny, Zelgna, Sławkowa, SP NR2 z Chełmży i gospodarze Kończewice.
Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” i po zaciętych
pojedynkach zwyciężyli chłopcy z Zelgna, przed drużyną z Kończewic i
drużyną z Chełmży. Podobnie jak i w poprzednich latach zwycięskie zespoły
otrzymały puchary, zawodnicy medale, a wszystkie drużyny pamiątkowe
dyplomy i piłki do gry w „nogę”. Nagrody indywidualne otrzymali także
najlepszy bramkarz (z Grzywny) i król strzelców ( z Zelgna). Opiekunowie
drużyn otrzymali pompki do pompowania piłek i gwizdki. Wszyscy
uczestnicy zawodów zostali poczęstowani napojami i słodyczami.
Sponsorem turnieju było Starostwo Powiatu Toruńskiego.

Dnia 18 listopada 2006r. w Szkole Podstawowej w
Kończewicach już po raz 3 spotkali się chłopcy z klas I-III na
Regionalnym Turnieju Piłki Nożnej.

Organizator turnieju Ewa Bierwald

HALÓWKA NA GWIAZDKĘ

Pi ka no na cieszy si ogromn popularno ci w naszej
gminie. Zawsze na zawodach pi karskich pojawia si rekordowa
liczba uczestników. Podobnie by o na ostatniej sportowej imprezie
tym roku Mistrzostwa Gminy Che m a w Pi ce Halowej.

Grzywna, Sk pe, Browina, D wierzno, Sk pe Biela, Nawra,
Pluskow sy, Ko czewice, Trans Lech Grzywna, Kuczwa y.

Ko czewice:Nawra, Pluskow sy:Browina.

Ko czewic

Mateusz i Jerzy Ja ocha, Sylwester Rasmus, Marek Makarowicz,
Dariusz Adwent, Adrian Siekaczy ski.

Tomasz osicki
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- Do gimnazjum
w Pluskow sach przyjecha o 10 dru yn reprezentuj cych so ectwa:

Zespo y
zosta y podzielony na trzy grupy. W grupie A zagra y 4 zespo y i dwie
najlepsze awansowa y do pó fina u. W grupach B i C rywalizowa y po 3
dru yny, a awans do najlepszej czwórki uzyskiwali tylko zwyci zcy grup. W
tej fazie rozgrywek rozegrano 12 meczy i strzelono 161 goli, a pary
pó fina owe utworzyli: Oba
pó fina y pewnie wygrali zawodnicy z Ko czewic wygrywaj c z Nawr a
8:2 oraz Browiny pokonuj c Pluskow sy 2:0. W meczu o trzecie miejsce po
dramatycznym spotkaniu Pluskow sy pokona y Nawr 3:2. W
najwa niejszym meczu dnia w wielkim finale bezkonkurencyjni tego dnia

pi ka e z pokonali Browin 7:2. I to oni zostali mistrzami
Gminy Che m a w Pi ce Halowej. Zwyci ski zespó reprezentowali:

Najlepsza trójka turnieju
otrzyma a puchary i nagrody rzeczowe w postaci sprz tu pi karskiego.
Nagrod indywidualn dla najlepszego strzelca otrzyma zawodnik z
Nawry , który zdoby 10 bramek.

mpreza zako czy a sportowy sezon w naszej gminie. Ju po raz
trzeci so ectwa walczy y o tytu najbardziej usportowionej miejscowo ci w
che m y skiej gminie. Za sukcesy i udzia w poszczególnych zawodach
so ectwa przez ca y rok zdobywa y punkty. Sklasyfikowano w sumie 20
miejscowo ci. Najlepsi, najbardziej wszechstronni po raz trzeci z rz du
zostali sportowcy , którzy zdobyli 27 punktów. Ko cowa
klasyfikacja so ectw za rok 2006 przedstawia si nast puj co:
1. G uchowo- 27 pkt, 2.D wierzno- 22 pkt, 3.Nawra -21 pky, 4.Konczewice -
18 pkt, 5.Pluskow sy -11 pkt, 6. Grzywna -10 pkt, 7.Zelgno i Kuczwa y po 8
pkt, 8. Browina- 6 pkt, 9. Nowa Che m a -5 pkt, 10. Mirakowo- 4 pkt, 11.
Sk pe -3 pkt,12. Liznowo i Zalesie po 2pkt i
13. Grzegorz, S awkowo, Izabela, Bocie , Sk pe iela po 1 pkt. Sezon
2006 przeszed do historii. Czy by udany? Tak, je li stwierdzimy, e
spo eczno naszej gminy ch tnie licznie aktywnie uczestniczy w sporcie.
Ciesz si , e yjecie sportem, warto dla as nim si zajmowa .
Do zobaczenia na sportowo w 2007 .
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Marcin Sadowski

Młodzież pływa

Od października szkoły gminne korzystają z chełmżyńskiego
basenu. Zajęcia na basenie potrwają do końca grudnia. Ta propozycja
zajęć szkolnych spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze
strony uczniów.
Łączny koszt zajęć na basenie wyniesie 6 000 zł i jest finansowany z
budżetu Gminy. Opiekunami młodzieży podczas zajęć na basenie są ich
nauczyciele wuefiści.

K.Orłowska



Realizacja programu ,, Z unihokejem za pan brat”

Uczniowski Klub Sportowy ,, IMPET” zorganizował w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Sławkowie zajęcia z unihokeja.
Zajęcia mogły się odbywać się dzięki programowi napisanemu przez panią I.

Szymańską i B. Dunajską na konkurs rozpisany przez Urząd Gminy w Chełmży.
Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem od pierwszego do ostatniego
spotkania.
Grupa 21 osobowa z klas I-III systematycznie uczestniczyła w
poniedziałkowych zajęciach , i grupa 21-osobowa z klas IV-VI ( mimo braku
dowozu i odwozu) systematycznie przybywała w piątki na zajęcia. W czasie
zajęć prowadzonych przez panią Iwonę Szymańską młodsza grupa dzieci
nabywała umiejętność prowadzenia piłeczki, podawania i strzałów na bramkę
oraz podstawowych zasad gry. Starsza grupa doskonaliła skuteczność gry w
ataku i obronie przygotowując się do turnieju.
Turniej szkolny wywołał ogromne emocje, wychowawcy przybyli, aby
dopingować uczniów, wszyscy podziwiali grę dzieci z klas I-III.
W dniu 25.11.2006 odbył się Międzyszkolny Turniej Unihokeja. W turnieju
ostatecznie uczestniczyły trzy szkoły w grupie starszej IV-VI, natomiast do
rozgrywek w grupie młodszej nie zgłosiła się żadna szkoła poza UKS ,, IMPET”

Wyniki w grupie starszej dziewcząt:

1 miejsce Szkoła Podstawowa w Grzywnie
2 miejsce UKS ,, IMPET” ze Sławkowa
3 miejsce Szkoła Podstawowa w Zelgnie

Wyniki w grupie starszej (chłopcy)

1 miejsce Uczniowski Klub Sportowy ,, IMPET”
2 miejsce szkoła Podstawowa w Grzywnie
3 miejsce szkoła Podstawowa w Zelgnie
Mecze sędziował bardzo obiektywnie i życzliwie
pan W. Rosiński.

Iwona Szymańska

Serwis Informacyjny

Wesołych Świąt
Miłych, spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz

Do Siego 2007 Roku Jackowi Czarneckiemu Wójtowi Gminy Chełmża, Radzie i
Pracownikom

Życzy
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału

Rejonowego w Chełmży.

Życzenia
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim

mieszkańcom Bielczyn, Windaka i Parowy Falęckiej aby ich domy
wypełnione były szczęściem, miłością i pokojem, a nadchodzący 2007 rok
przyniósł to co najlepsze.

Danuta Powaszyńska
Radna Gminy Chełmża

Pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego 2007 Roku wszystkim członkom

Związku oraz ich rodzinom
Życzy

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddziału Rejonowego w Chełmży.

KOMUNIKAT
W związku z koniecznością monitorowania stanu technicznego

budynków i obiektów budowlanych, przypomina się właścicielom i
zarządcom budynków i obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża
o obowiązkach w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego
budynków, w tym o obowiązku usuwania śniegu i lodu zalegającego na
dachach w okresie jesienno-zimowym.
W załączeniu komunikaty wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i
Głównego Inspektora Nadzoru budowlanego.
Ponadto Starostwo Powiatowe w Toruniu poinformowało, że będą
przeprowadzane wspólne kontrole przez przedstawicieli nadzoru
budowlanego, jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Policji stopnia
realizacji zadań.

Niech radość i pokój
Świąt Bożego Narodzenia

Towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok.
Życzę Wam, aby był to Rok szczęśliwy

W osobiste doznania, spełnił zamierzenia
I dążenia zawodowe i społeczne

Oraz by przyniósł wiele satysfakcji z
własnych dokonań.

życzy firma
„DIAGNOTEST”

Kazimierz Lewandowski

Czas Bożego Narodzenia to okres, w którym dzielimy się opłatkiem,
radością i miłością. Z tej okazji cała społeczność Szkoły Podstawowej w
Sławkowie pragnie życzyć wszystkim Mieszkańcom Gminy Chełmża
szczęśliwych i pełnych ciepła chwil spędzonych wśród najbliższych.
Niech nadchodzący Nowy Rok będzie dla wszystkich czasem nadziei i
spełnienia pragnień.
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