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Program Leader +
na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku

Uczestnikami spotkania byli pan poseł Andrzej Kłopotek, Minister Rolnictwa
pan KrzysztofArdanowski, radny Sejmiku Województwa pan Leszek Pluciński,
burmistrz Chełmży pan Jerzy Czerwiński, wójtowie i przewodniczący rad gmin
zainteresowanych realizacją Leadera +. W gronie osób zaproszonych byli
radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych i pozarządowych.
Zasady programu oraz założenia strategii Lokalnej Grupy Działania
przedstawiła pani Mariola Epa, członek Zarządu Fundacji. Prezes Fundacji,
pan Piotr Birecki omówił rezultaty dotychczasowych działań Zarządu oraz
zamierzenia wynikające z realizacji Leadera, składającego się aż z 34
niezależnych projektów. Impreza promocyjna była pierwszym z nich.
Ostatnią częścią spotkania było Forum Programowe Fundacji, któremu
przewodniczył wójt Jacek Czarnecki. Otwarta dyskusja była okazją do
wyjaśnienia wielu problemów. Dotyczyła spraw bieżących i planów na
najbliższy rok.
Więcej informacji o najbliższych projektach przeczytać można na stronie

.

Pod taką nazwą odbyła się w Kończewicach impreza
promocyjna Programu Leader+ połączona z Forum Programowym
Fundacji Ziemia Gotyku. Wzięło w niej udział około 200 mieszkańców
gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.

www ziemiagotyku.com.

Ewa Czarnecka

Przy kawiarnianym stoliku

Na spotkanie przybyli bohaterowie drugiej części książki
, którzy zgodzili się opowiedzieć o sobie i

losach swoich pomorskich rodzin z perspektywy własnych doświadczeń i
niekiedy bardzo osobistych przeżyć. Na tej podstawie powstała publikacja,
która czytelnikom pomoże zrozumieć zawiłości historii tej ziemi i postawy ludzi
mierzących się z ową historią. Nad ostatecznym kształtem książki pracowały
Ewa Zgurzyńska, Justyna Błaszczyk i Ewa Czarnecka. Pomocni w
wyszukiwaniu rozmówców i przeprowadzaniu wywiadów byli gimnazjaliści z
Głuchowa i Pluskowęs. Recenzje napisali dr Piotr Birecki i znawca regionu
Dariusz Meller. Książka wydana została przy wydatnej pomocy Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Stowarzyszenia Homo homini.

„Zachować od zapomnienia-Rozmowy o przeszłości z
Pomorzanami”, „Sieję słowem ojczystym” i mocno brzmiący tytuł
„Jestem chora psychicznie”, to dorobek wydawniczy Stowarzyszenia
Homo homini, zaprezentowany na spotkaniu promocyjnym Programu
Leader +.

„Zachować od zapomnienia”

Promocja książek przykładem dobrej współpracy w Leaderze+

Przy kawiarnianym stoliku bohaterowie książki mieli okazję
opowiedzieć o tym, co uznali za ważne i ciekawe. Z zaproszenia skorzystał
pan Stanisław Kraśkiewicz i państwo Szyszka z Bielczyn.

List tej treści przysłała pani Anna Sczaniecka, córka Ireny i Jana
Sczanieckich z Nawry.

Tomik poezji , którego autorką jest
pani Krystyna Tarka, to owoc poddania się urokowi natury, obserwacji
realnego życia wsi współczesnej i tej wywoływanej wspomnieniami z
dzieciństwa. Jak twierdzi autorka, jej wiersze powstają ze wsłuchania się „w
muzykę wiatru, szum drzew, szelest traw i trzcin”. Pani Tarka jest laureatką
kilku konkursów poetyckich. Wybrane przez nią wiersze do tomiku „Sieję
słowem ojczystym”, to zaledwie część dorobku poetyckiego mieszkanki
Szerokopasu.

Pani Krystyna Tarka przy kawiarnianym stoliku opowiedziała o swojej
fascynacji słowem i przeczytała wybrany przez siebie wiersz.

Na promocję książki swojej mamy pt.
przyjechała Olga Gabalis. „Mama, żałując ogromnie, nie

mogła się z Państwem spotkać, bo nie pozwalają jej na to lęki przed dużymi
zgromadzeniami obcych jej ludzi. Napisana przez nią książka o przeżyciach
wywoływanych schizofrenią czekała w szufladzie dwa lata. Teraz, gdy jest
gotowa do czytania, stała się dowodem na spełniające się marzenia, za co
bardzo dziękuję tym, którzy się do tego przyczynili. Mama znów poczuła się
wartościowym człowiekiem.”

W trakcie promocyjnego spotkania każdy z uczestników mógł
nabyć prezentowane książki za dowolny datek. Zebrane w ten sposób
1600zł, decyzją Zarządu Homo homini, zostało przekazane Kasi Katalis
(pseudonim literacki) na dalsze leczenie.

„ Szanowni, mili Państwo

Niestety nie mogę w tej chwili spotkać się z Państwem i dlatego
pozwalam sobie listownie przesłać podziękowanie za zaproszenie i
serdeczne pozdrowienia dla wszystkich zebranych.

Pewnie byłaby okazja spotkania kogoś ze starych znajomych
czy sąsiadów, można by pogadać o dawnych czasach.

Zawsze dumna jestem z naszych wielkich rodaków
Chełmżyniaków, jak na przykład księdza Frelichowskiego i innych
wspaniałych ludzi, którzy urodzili się i wychowali w Chełmży.

Nie zapominajmy o nich- szczególnie w szkołach- nich dzieci
wiedzą!
Jestem pełna podziwu tym wszystkim z Państwa, którzy wkładają zapał i
serce w wychowanie młodych, szerzenie wśród nich kultury polskiej nie
tylko w wielkich miastach, ale w Kończewicach, w Chełmży, w Nawrze…
Szczęśliwa jestem widząc w tym postęp.

Bóg zapłać za dotychczasowe trudy, szczęść Boże na przyszłość i
może do zobaczenia. Łączę serdeczności dla wszystkich.”

„Sieję słowem ojczystym”

„Jestem chora
psychicznie”

Ewa Czarnecka
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Informacje o przetargach

I. Informacja o wszczętych przetargach:

. Informacja o planowanych przetargach:

1. Postępowanie przetargowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad
realizacją inwestycj i -projektu Z/2.04/II I /3.1/490/05 p.n.
„Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku
kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim etap I” w branży
ogólnobudowlanej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i drogowej.
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty . W chwili obecnej trwa weryfikacji
złożonych ofert.

2.W dniu 05.02.2007r. ogłoszono przetarg na „Dostawę materiałów
biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w 2007roku”. Składanie ofert
zaplanowano na dzień 13 .02.2007r.

Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych na przetarg „Wykonanie
projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chełmża”.

II

M.Banach

Przetarg na budowę domków letniskowych

.
Szczegółowe informacje na temat przetargu przedstawione są na stronie
bip.gminachelmza.pl.

Wójt Gminy Che m a og asza przetarg pisemny nieograniczony
na dzier aw cz ci nieruchomo ci gruntowej, po o onej na terenie wsi
Zalesie z przeznaczeniem na postawienie czternastu budynków
letniskowych

ł ż ł
ż ę ęś ś ł ż

ZNIKNĘŁY ZNAKI OPŁATY SKARBOWEJ
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa

ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz.
1635), zgodnie z którą przestały obowiązywać znaki opłaty skarbowej. Tak
więc opłatę będziemy uiszczać nie w znakach, jak to było do 31 grudnia
2006r., lecz w gotówce w kasie urzędu bądź na rachunek bankowy
urzędu.
Obecnie nie uiszcza się opłaty od wnoszonych podań, wniosków, żądań,
odwołań jak miało to miejsce w roku poprzednim.
Stawki opłaty skarbowej uległy bowiem zmianie, i tak np.:

Przedmiot opłaty
skarbowej

Stawka opłaty ( w
znakach) do 31.12.2006r.

Opłata skarbowa od
01.01.2007r.

Podania, wnioski
5,00 zł

-

Zaświadczenie o
dochodowości z
gospod. rolnego

11,00 zł
17,00 zł

Zaświadczenie o
niezaleganiu w
podatkach

15,00 zł 21,00 zł

Poświadczenie
własnoręczności
podpisu

4,00 zł 9,00 zł

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz
zwolnienia znajduje się w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
opłacie skarbowej.

Referat finansowy

Podziękowano sołtysom

Dobiegła końca obecna kadencja Sołtysów Gminy Chełmża.
Z dniem 5 lutego rozpoczęły się w gminie zebrania wyborcze w
sołectwach, które potrwają do 20 marca br.

Lidia Kozłowska
Franciszek Piróg Czesław Ligaj

Wiesław Mańkowski
Józef Kielak Włodzimierz

Ziółkowski Henryk Kłoda

Przed wyborami nowych sołtysów w Urzędzie Gminy miało miejsce
spotkanie, podczas którego Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Przewodniczący
Rady Gminy Henryk Śmiałek podziękowali obecnym włodarzom wsi za
pracę i zaangażowanie się w rozwój lokalny sołectw i gminy w latach 2003-
2007.

Gmina Chełmża liczy w sumie 28 sołtysów, w tym pięć pań sprawujących tę
funkcję: Lidię Kozłowską ( Świętosław), Genowefę Nowak ( Zajączkowo),
Marię Sosińską ( Parowa Falęcka), Sylwię Barańską ( Kończewice) i
najstarszą z pań wiekiem i stażem urzędu sołtysa - panią Teresę Stolarską
z Kiełbasina.
Najdłużej sprawującym urząd sołtysa w gminie jest pan Władysław
Owczarczyk z Pluskowęs.

Niespodziankę w postaci drobnych upominków przygotowano dla
sołtysów, którzy w minionej kadencji wykazali się ponad 80 procentową
ściągalnością podatków i opłat lokalnych od mieszkańców swoich sołectw.
W gronie tym znalazły się osoby: -Sołtys Sołectwa
Świętosław, -Sołtys Sołectwa Grzegorz, -
Sołtys Sołectwa Januszewo- Dźwierzno, -Sołtys
Windaka, -Sołtys Sołectwa Nowa Chełmża,

-Sołtys Sołectwa Bogusławski, -Sołtys Sołectwa
Dziemiony.

K.Orłowska

Podziękowanie

Pragnę podziękować Paniom z Koła Gospodyń
Wiejskich w Kończewicach za przygotowanie stołów z
prezentacją potraw tradycyjnych podczas Forum
Programowego Fundacji LGD „Ziemia Gotyku” w dniu
9 lutego br.
Gratuluję smacznych potraw, które mieli okazję degustować
obecni na Forum mieszkańcy Ziemi Gotyku.

Wójt Gminy Chełmża

Jacek Czarnecki

Nazwa sołectwa
Termin składania

dokumentów

Witkowo, Zajączkowo , Zelgno
luty

Sławkowo, Strużal, Szerokopas, Świętosław
marzec

Parowa Falęcka, Pluskowęsy, Skąpe
kwiecień

Nawra, Mirakowo, Nowa Chełmża
maj

Kuczwały, Liznowo
czerwiec

Kiełbasin, Kończewice
lipiec

Grzegorz, Grzywna
sierpień

Głuchowo, Windak, Januszewo
wrzesień

Browina, Drzonówko, Dziemiony
październik

Bielczyny, Bogusławki, Brąchnówko
listopad

Informacji w powyższej sprawie udziela się w tutejszym Urzędzie /pokój nr
15/.Opłatę za wymianę dowodu osobistego w wysokości 30 złotych uiszcza
się w kasie Urzędu /pokój nr 11/.

WÓJT

Jacek Czarnecki

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję , że z dniem 31.12 2007r. mija termin
ważności wszystkich książeczkowych dowodów osobistych /tj.wydanych
przed 1 stycznia 2001r./.
Z uwagi na fakt , że część mieszkańców naszej Gminy nie dopełniła
obowiązku wymiany tego dokumentu,poniżej podaję ustalony
harmonogram wymiany w/w dokumentów dla poszczególnych sołectw w
2007r.
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Informacja dotycząca osób wyjeżdżających za
granicę pobierających zasiłek dla bezrobotnych

W związku z rosnącą liczbą Polaków wyjeżdżających do pracy
do krajów Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru gospodarczego/ i
równie dużą liczbą osób powracających do kraju, Wojewódzki Urząd
Pracy w Toruniu Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów
Zabezpieczenia Społecznego wystąpił z inicjatywą promowania wiedzy
związanej z prawami Polaków pracujących za granicą.

056 657-41-40

Dzięki sumowaniu
okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia , praca wykonywana za granicą
stanowi taką samą podstawę do odliczania i otrzymania zasiłku dla
bezrobotnych jak okresy zatrudnienia w Polsce.

Osoba bezrobotna posiadającą prawo do zasiłku dla bezrobotnych
może wyjechać do innego kraju UE/EOG (kraje Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Dania, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy,
Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania oraz Cypr,
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry),
poszukiwać pracy i tam pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Transfer zasiłku jest
możliwy na okres maksymalnie trzech miesięcy. Można w tym czasie udać się
maksymalnie do trzech krajów. Zasiłek w wysokości ustalonej w kraju, w
którym osoba nabyła prawo do zasiłku, przeliczany jest na walutę kraju
poszukiwania pracy i wypłacany w tamtejszym urzędzie pracy lub innej
instytucji właściwej. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych jest możliwa pod
warunkiem uzyskania formularza E 303.

Osoba chcąca uzyskać formularz E 303 musi spełniać następujące
warunki:
- musi być obywatelem UE/EOG,
- musi być uprawniona do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie właściwym
(kraj pochodzenia) i być zarejestrowana w PUP,
- okres zarejestrowania w urzędzie pracy musi wynosić minimum 4 tygodnie
zanim osoba zacznie ubiegać się o formularz E 303 (okres ten może w
wyjątkowych sytuacjach zostać skrócony przez Wojewódzki Urząd Pracy np.
gdy bezrobotny wyjeżdża wraz z współmałżonkiem do tego samego kraju),
- osoba nie korzystała jeszcze z transferu podczas tego okresu bezrobocia.
Oznacza to, że po przyjeździe należy przepracować minimum 365 dni, aby
nabyć prawo do nowego zasiłku i dopiero wtedy powtórnie można ubiegać się o
transfer zasiłku dla bezrobotnych.

Formularz E 303 wydaje Wojewódzki Urząd Pracy właściwy na
miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej. Formularz odbiera się osobiście. Z
otrzymanym formularzem należy się zgłosić do delegatury Narodowego
Funduszu Zdrowia (NFZ Toruń, ul. Grudziądzka 46, tel. 056 65-80-503). Po
przyjeździe do kraju poszukiwania pracy należy niezwłocznie (najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty wyjazdu) zarejestrować się we właściwym urzędzie pracy.
Jeżeli osoba bezrobotna stawi się w wyznaczonym czasie , to ma prawo do
zasiłku nawet za te dni, które spędził w podróży. Jeśli natomiast nie zgłosi się na
czas, to zasiłek może przysługiwać dopiero od dnia zgłoszenia się do momentu
zakończeniu okresu trzech miesięcy.
Osoby zainteresowane mogą skontaktować się pod numerem telefonu
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

PRACA W FIRMIE SHARP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

Od końca grudnia 2006r. w firmie SHARP z terenu gminy
znalazło zatrudnie około 40 osób.

56 657-57-27

Zatrudnienie znalazły osoby bezrobotne,
które przez kilka lat długotrwale poszukiwały pracy na terenie całej gminy i
okolic. Wśród zatrudnionych znaleźli się również podopieczni GOPS, którzy
przybyli na organizowaną przez Ośrodek ,,giełdę pracy”. Wynagrodzenie brutto
wynosi 930 zł (osoby również mogą otrzymać dodatek za pracę nocną).
Dodatkowo osoby otrzymują zwrot kosztów za przejazdy w wysokości 70%,
który zwraca PUP. Warunkiem jest złożenie wniosku w PUP. W firmie
obowiązuje sysytem czterobrygadowy na trzy zmiany: 2 ranki, 2 popołudniówki,
2 nocki, 2 dni wolne.
W SHARPIE produkowane są panele LCD (ciekłokrystaliczne) i urządzenia
elektroniczne z ich zastosowaniem (np. telewizory z monitorami LCD). Osoby
chętne i zainteresowane podjęciem zatrudnienia mogą skontaktować się z
firmą Manpower w Toruniu pod numerem tel. , która znajduje się
przy ul. Warszawskiej 4, zajmującą się bezpośrednio rekrutacją osób do
SHARPA.
Z uzyskanej informacji bezposrednio od firmy Manpower , SHARP planuje w br.
zatrudnić 1000 osób.

Właścicielu nieruchomości, gospodarstwa rolnego
i pojazdów ..... zbliża się czas opłat!

Podatniku!

Podatniku!

Przypomina się, iż termin płatności I raty podatku rolnego, od nieruchomości,
upływa z dniem Dla osób zamieszkujących na terenie
Gminy Chełmża nakazy płatnicze będą dostarczane przez sołtysów, zaś dla
osób zamieszkujących poza jej terenem będą wysłane przesyłką pocztową w
terminie do końca lutego br.. Wpłat można dokonywać u sołtysa, w kasie
Urzędu Gminy bądź na rachunek bankowy Urzędu: PKO BP II Oddział Centrum
Toruń Oddział Chełmża 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543.

15 marca 2007 roku.

Informujemy jak wpłacałeś podatki w 2006 roku w Gminie Chełmża:

Podmiot:
Podatek:

Procentowy udział wpłat w
wymiarze podatku na 2006 r.

Osoby fizyczne Podatek rolny i podatek od
nieruchomości

95,88 %

Osoby prawne Podatek rolny 89,68 %

Osoby prawne Podatek od nieruchomości 88,94 %

Osoby fizyczne Podatek od środków
transportowych

77,00 %

Osoby prawne Podatek od środków
transportowych

92,00 %

Podatniku
15 lutego 2007

15 lutego 2007

:
dnia roku mija termin składania deklaracji „DT 1
Deklaracja na podatek od środków transportowych”,
dnia roku mija termin wpłaty I raty podatku od środków
transportowych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych;

Deklaracje na podatek od środków transportowych można pobrać w
Urzędzie Gminy w Chełmży lub na stronie internetowej :
www.gminachelmza.pl

-

-

Planowanie odnowy wsi

Przedstawiciele z siedmiu sołectw w gminie : Nawra,
Zajączkowo, Głuchowo, Dziemiony, Skąpe, Januszewo -Dźwierzno i
Grzegorz wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Gminy
w Chełmży poświęconemu odnowie wsi. Spotkanie to miało na celu
pomóc mieszkańcom w odpowiedzi na pytanie :

Co powinien zawierać „Plan Rozwoju Miejscowości”?

Odnowa wsi czym jest, czym może być?
To ważne pytanie, stawiane nie tylko pod kątem ubiegania się o

środki finansowe, ale przede wszystkim w perspektywie planowania różnego
rodzaju działań w sołectwach. Dzisiaj, mieszkańcy muszą wiedzieć ,że
odnowa wsi to proces obejmujący bardzo szerokie spektrum działań,
wpływających na podwyższenie jakości życia na wsi i tożsamości
mieszkańców wsi. Siłą odnowy wsi są najważniejsze wartości związane z
historią, kulturą, tradycją wszystkim tym, co można objąć pojęciem
dziedzictwa kulturowego wsi. Projekty odnowy wsi powstają w wyniku debaty
lokalnej na poziomie sołectwa.
W najbliższym okresie, przed mieszkańcami wsi, których przedstawiciele
uczestniczyli w spotkaniu cyklu spotkań i takich debat sołeckich, które pozwolą
wypracować w gminie kolejne strategie sołeckie tak zwane Plany Rozwoju
Miejscowości.

Strategia sołecka, tak jak strategie innych podmiotów, jest zarówno
procesem, jak i wynikającym z niego dokumentem. Dla każdego sołectwa,
strategia charakteryzuje się swą odrębnością, unikalnością,
niepowtarzalnością. Wynika to z niepowtarzalności samej wsi warunków
rozwoju, lokalizacji, układów wewnętrznych i zewnętrznych. Każda z tych
lokalnych społeczności będzie musiała wypracować wizję (obraz sołectwa,
jakim chcieliby mieszkańcy widzieć je w przyszłości) po konkretne,
zaplanowane działania. Obecnie odnowa wsi daje społecznościom lokalnym
szeroki wachlarz przedsięwzięć, wynikających z potrzeb mieszkańców.
Przedsięwzięcia odnowy wsi mogą więc dotyczyć zarówno miejsc spotkań
wiejskich (place, centra wsi, sale, świetlice), obiektów historycznych,
zabytkowych; przestrzeni wiejskiej (zieleń, chodniki, stawy), jak i imprez
kulturalnych (festyny, imprezy cykliczne, tematyczne), folkloru (zespoły
taneczne, orkiestry), sportu i kultury fizycznej (boiska, siłownie, szlaki piesze,
ścieżki rowerowe, zagospodarowanie kąpielisk, plaż), bezpieczeństwa (place
zabaw, ograniczenie ruchu kołowego, parkingi), jak również ochrony
środowiska (sanitariaty, kosze na śmieci), a także wizualizacji i informacji
(tablice informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych
przedsięwzięć).

K.Orłowska

Referat finansowy
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Rolnictwo i ochrona środowiska

KUJAWSKO POMORSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

Rejonowy Zespół Doradców w Chełmży informuje

RZD w Chełmży przyjmuje

RZD w Chełmży proponuje szkolenia

zgłoszenia rolników chętnych do uczestnictwa
w kursie chemizacyjnym. Ukończenie kursu jest warunkiem koniecznym
uprawniającym do zakupu i stosowania środków ochrony roślin sprzętem
naziemnym.
( Ustawa o ochronie roślin uprawnych z dnia 12 lipca 1995, tekst jednolity Dz.
U. Nr 66 z 1999 r. z późniejszymi zmianami).
Aktualne zaświadczenie jest również warunkiem ubiegania się rolnika o
fundusze unijne. Zaświadczenie ukończenia kursu jest ważne przez 5 lat.
Odpłatność 50 zł.
Zgłoszenia przyjmuje RZD w Chełmży pod nr tel. 056 / 675 45 94, 056/675 22
60.

Lp. Temat szkolenia Miejsce szkolenia Termin
szkolenia

1. Nowoczesny chów bydła mięsnego
gwarancją dobrostanu zwierząt i
bezpieczeństwa żywności

Urząd Gminy Chełmża 21.03.2007
godz 10:00

2. Płatności obszarowe do gruntów
użytkowanych rolniczo

Świetlica wiejska w
Zelgnie

21.03.2007
godz 10:00

3. Płatności obszarowe do gruntów
użytkowanych rolniczo

Urząd Gminy Chełmża 30.03.2007
godz 10:00

4. Kurs z zakresu stosowania środków
ochrony roślin sprzętem naziemnym

Urząd Gminy Chełmża 01 i 08.03.2007
godz. 9:00

5. Kurs z zakresu stosowania środków
ochrony roślin sprzętem naziemnym

Urząd Gminy Chełmża 20 i 29.03.2007
godz 9:00

Katarzyna Orłowska

Zwrot podatku akcyzowego
Wójt Gminy Chełmża informuje, że w roku 2007 będzie można

składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w następujących terminach:

01.03. 2007 do 31.03. 2007r.
do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju
napędowego w terminie od 01 .09.2006r do dnia 28.02.2007r ,

01.09.2007r.- 30.09.2007r.
do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju
napędowego w terminie od 01.03. 2007r. do dnia 31.08.2007r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach :

2-31 maja w przypadku pierwszego terminu,
2-30 listopada w przypadku drugiego terminu.

Roczny limit oleju napędowego przewidziany do refundacji części
podatku akcyzowego wynosi 86 l / ha.

I TERMIN

II TERMIN

-

-

Anna Krupska

Człowiek i przyroda

Od niepamiętnych czasów życie ludzkie rozwijało się w
otoczeniu lasów, drzew i krzewów. Takie potrzeby wbrew
pozorom towarzyszą nam obecnie. Niemniej w ciągu ostatnich
czasów człowiek prowadzi akcje wyniszczenia i pustoszenia
doprowadzając do częściowych lub całkowitych zmian
środowiska naturalnego. Teren naszej Gminy jest wciąż ubogi w
zakresie ilości zadrzewień i zalesień, które stanowią znikomy procent
powierzchni. Starsi mieszkańcy Gminy pamiętają i wspominają piękne
aleje drzew liściastych, owocowych oraz zadrzewienia śródpolne.
Drzewa stanowiły znakomitą osłonę przeciwwiatrową, znacznie
zapobiegały erozji gleby, były siedliskiem dla ptaków oraz filtrem
zanieczyszczenia powietrza. Dzisiaj mimo ogromnych korzyści jakie
stanowią zadrzewienia niechętnie akceptujemy nowe nasadzenia.
Wycinamy drzewa przydrożne, pospiesznie zaorując pobocza dróg do
samego asfaltu. Wycinamy zadrzewienia śródpolne niszcząc
naturalny krajobraz, a ostatnio wiejące wiatry rozpędzają się do
niewyobrażalnych prędkości nie napotykając na swojej drodze
naturalnych barier. Powyższe praktyki są społecznie niedobre i
niedopuszczalne. Tylko w roku minionym wycięto 170 szt. drzew z
terenów prywatnych, na które otrzymano zezwolenie , a ile wycięto bez
zezwolenia pozostaje niewiadomą. Natomiast ilość wysadzonych
drzew liściastych, rodzimych gatunków przez osoby prywatne jest
przerażająco niska, a dotychczasowe nasadzenia, już obecnie
nadające koloryt otoczeniu i oznaczające drogi komunikacyjne są
bezmyślnie niszczone-tak jak przy drodze Skąpe - Dziemiony
niwecząc wieloletnią pracę włożoną w ich pielęgnację .

Podsumowując należy zwrócić uwagę, iż znacznie dłużej
trwa rekultywacja środowiska naturalnego niż jego niszczenie.
Dlatego też namawiam wszystkich do opieki nad nowymi
nasadzeniami, nie pozwólmy na wycinkę dorosłych zdrowych drzew,
które tak pięknie zdobią nasz krajobraz. Otoczenie drzew ma
pozytywny wpływ na nasz nastrój i emocje, ponadto tworzy korzystny
mikroklimat wokół domów. Myślę że, wiosna to dobry czas, aby
wnieść swój osobisty udział na rzecz nowych nasadzeń wcześniej
zadając sobie pytanie: ile drzew wyciąłem, a ile nasadziłem, czy któreś
z nich będzie cieszyło oczy następnych pokoleń ?

Anna Krupska

Inwestycje w gminie
Okna z nagrody

Nowe okna w świetlicy wiejskiej w Grzegorzu to przykład

przeznaczenia nagrody otrzymanej w konkursie sołeckim “Moja wieś, Moje

sołectwo”. Mieszkańcy sołectwa otrzymaną nagrodę w kwocie
5 tys. zł w ubiegłorocznej edycji konkursu przeznaczyli na wymianę okien w

świetlicy wiejskiej.
K.O.

Grzegorz

Świetlica w Kończewicach

Dobiegł końca remont świetlicy wiejskiej w Kończewicach

wykonany przez grupę remontową Urzędu Gminy. Ekipa wykonała remont

tynków wraz z malowaniem, wymieniono stolarkę(okna i drzwi), ocieplono

podłogi i ułożono gumolit. Przygotowano również toalety. W świetlicy

zostanie uruchomiony bezpłatny dostęp do Internetu w ramach programu

Rzeczpospolita Internetowa. Będzie również możliwe wypożyczanie

książek. W świetlicy ulokowane będzie przedszkole z programu Fundacji

Ziemia Gotyku
Zdj. E.Czarnecka

Tekst Paweł Rutkowski



str. 5

Sprawy obywatelskie

Zabawa karnawałowa w Pluskowęsach

Udział w zabawie
wzięło 35 dzieci. KGW ze swojej strony przygotowało salę i upiekło ciasto na
poczęstunek dla dzieci i rodziców. Dzieci miały zorganizowane konkursy i
zostały obdarowane podarunkami. Bawiły się wesoło i tańczyły przy muzyce.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Wójtowi, GKRPAiN, Radnemu Jerzemu
Kałdonkowi oraz Radzie Sołeckiej.

Przewodnicząca KGW w Pluskowęsach serdecznie dziękuje członkiniom koła
za pomoc w zorganizowaniu zabawy dla dzieci.

Zuzanna Dejewska

Koło Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach zorganizowało dla
dzieci z sołectwa Pluskowęsy-Zalesie zabawę karnawałową, która odbyła
się 20.01.2007 r. w świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach.

W Nawrze czasem „pod górę”, czasem „z góry”.

Tym razem raczej „z górki”, choć ks. proboszcz Andrzej
Zblewski wspina się, jak pokazuje zdjęcie, pod górkę. Całe szczęście, iż
posuwa się w kierunku odnawianej wieżyczki.

Prace konserwatorskie w kościele w Nawrze wrą. Świadczy o tym
m.in. wieża i wieżyczka sygnaturkowa. Właśnie wrócił do kościoła z pracowni
konserwatorskiej ołtarz główny. Firma ARTKONS z Torunia przywróciła mu
dawny blask. Zakonserwowano XVII-wieczny obraz Matki Boskiej zw.
Nawrzańską i obraz przedstawiający św. Mateusza, ale również
przywrócono blask ornamentyce. Dzięki staraniom o pozyskanie finansów
zabytkowa świątynia pięknieje. Przed parafianami i proboszczem kolejne
prace związane z murami, polichromiami, ołtarzami bocznymi. Tyle obiektów
do konserwacji, to efekt wieloletnich zaniedbań w tym zakresie, brak środków
wspierających odnowę zabytków i przede wszystkim osób w parafii, które
chciałyby podjąć się wielkiego wysiłku, jakim jest kierowanie odnową
kościoła.
Cieszę się, że do pracy przy zabytkowej świątyni w Nawrze zabrał się
ks. Zblewski. Bez wątpienia już wkrótce kościół w Nawrze dołączy do perełek
obszaru „Ziemi Gotyku” obok Kiełbasina, Grzywny i Dźwierzna. Pozostaje
pałac....

Piotr Birecki

Kopiec „Ziemia Polaków”
Trwa aktywizacja mieszkańców miasta Chełmża i Gminy

Chełmża wokół idei wzniesienia kopca - pomnika, w którym złożone
zostaną urny z ziemią przywiezioną z miejsc o szczególnym znaczeniu dla
pamięci Polaków , z miejsc walk naszych rodaków służących we wszelkich
barwach i formacjach wojskowych oraz z miejsc chwały narodu polskiego.

Jarosław Zawadzki

Jadwiga Łapczyńska i Maria
Bulińska

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Chełmża w obecności gości w
osobach Posła RP Andrzeja Kłopotka i Wiceministra Rolnictwa Krzysztofa
Ardanowskiego miejsce miało kolejne uroczyste przekazanie ziemi na budowę
kopca „Ziemia Polaków”. Udział w uroczystej sesji wziął także poczet
sztandarowy Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sil
Zbrojnych na Zachodzie Koło w Chełmży.

Tym razem do zbioru ziem gromadzonych w Urzędzie Gminy w
Chełmży dołączyły cząstki ziem z Gibraltaru i Monte Cassino.

Dla przybysza znad Wisły, Gibraltar kojarzy się przede wszystkim z
tragedią z dnia 6 lipca 1943 r., gdy w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach
zginął premier i naczelny wódz polskich sił zbrojnych - Generał Władysław
Sikorski. Tutaj również na cmentarzu wojennym znajdują się groby polskich
żołnierzy. Cząstkę ziemi z Gibraltaru przekazał przebywający w Hiszpanii

za pośrednictwem mieszkańców Chełmży pani Reginy
Zawadzkiej i Eugeniusza Lau.

Z kolei ziemię z Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino
przekazały mieszkanki Gminy Chełmża panie

z Browiny.
Polski Cmentarz Wojenny pod Monte Cassino - cmentarz polskich

żołnierzy poległych w bitwie powstał na przełomie 1944 i 1945 roku. To właśnie
tamtędy szły główne natarcia 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Zbudowali go
żołnierze, uczestnicy bitwy. Spoczywa na nim 1051 poległych. Wśród tych
ponad tysiąca mogił jest także mogiła ziomka z Chełmży Józefa Majewicza,
który także wsławił się jako bohater bitwy pod Monte Cassino w walce o wolną
Polskę.

POBÓR - 2007
W dniach roku w godzinach 8.00-14.00 w Toruniu

przy ulicy Tuwima 9 ( Klub Kameleon),przeprowadzony zostanie przez
Powiatową Komisje Poborową i lekarska pobór mężczyzn rocznika oraz
mężczyzn urodzonych w latach 1987 ,1986, 1985,1984,1983, którzy
dotychczas nie stawili się do poboru z terenu naszej gminy.

Osoby stawające do poboru po raz pierwszy obowiązane są przedstawić
komisji:

- Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości,

- Dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki,
- Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
- Aktualną fotografię o wymiarach 3x4/ bez nakrycia głowy/
- Posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do poboru lub wezwane do
powiatowej komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej obowiązane są
zgłosić się do tych komisji przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca
pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

Poborowy , który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w
wyznaczonym terminie i miejscu , obowiązany jest zawiadomić o tym wójta ,
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego
ponad 2 miesiące , najpóźniej w dniu , w którym był obowiązany stawić się do
poboru , dołączając dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Osoby , które nie zgłoszą się do poboru przed wójtem , właściwą komisją
lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i
miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmawiają
poddania się badaniom lekarskim , podlegają grzywnie albo karze
ograniczenia wolności z art.224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2004 r.
Nr 241 , poz. 2416 , z późn. Zm.).

Wszelkich informacji dotyczących poboru udziela Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy w Chełmży ul.Wodna 2 , pokój 12 , tel. 675-60-
76 wew.45.

7 - 9 marca 2007

1988

Wiesław BachanK.Orłowska
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Sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych

Pożegnanie Komendanta
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Chełmży

W dniu 31.01. 2007 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej, odbyło się pożegnanie Komendanta Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży starszego aspiranta Jerzego
Frączka, który po 30 letniej służbie przeszedł na emeryturę.

Ireneusz Flis
Andrzej Urbański.

W uroczystym pożegnaniu wzięli udział jego przełożeni oraz koledzy, którzy
w tym okresie pełnili służbę.
W imieniu druhów Gminy Chełmża za 15-letnią owocną i bardzo dobrą
współpracę oraz wszelką pomoc udzieloną naszym druhom złożył
podziękowania Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOPS RP dh
Franciszek Piróg , a w imieniu samorządu Gminy Chełmża dh Wiesław
Bachan.

Nowym Komendantem Jednostki Ratowniczo Gaśniczej został
dotychczasowy z-ca st. aspirant a jego zastępcą st. kapitan

Nominacje na te stanowiska w dniu 1.02.2007 r. wręczył w jednostce w
Chełmży Komendant Miejski PSP w Toruniu mł. bryg. Kazimierz Staniej w
obecności funkcjonariuszy PSP oraz dh. Prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP Franciszka Piroga i Komendanta Gminnego dh.
Wiesława Bachana.

Wiesław Bachan

Trzy pytania do …

Prezesa Gminnego Zarządu Związku OSP
RP w Chełmży pana Franciszka Piróg
Kurenda:

Kurenda:

Kurenda :

W gminie obecnie odbywają się w Jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych zebrania sprawozdawcze za rok
2006. Czy Zarząd Gminny posiada gotowe propozycje działań na
rok 2007 dla Druhów, czy zamierza je wypracować wspólnie z
Jednostkami podczas trwających spotkań….?

Propozycje co do działalności
Jednostek w naszej gminie wypracowujemy wspólnie podczas cyklu
tegorocznych zebrań sprawozdawczych, które potrwają do 2 marca br.
Po zakończeniu zebrań odbędzie się posiedzenie Zarządu, który to z
zebranych w ten sposób propozycji wybierze i wypracuje kierunki
działalności Jednostek OSP na bieżący rok.

Ochotnicze Straże Pożarne to sfera organizacji
pozarządowych w gminie, które mają szeroki wachlarz możliwości:
poza swoją podstawową działalnością statutową pozostają jeszcze
takie obszary jak sport, kultura, tradycja.
Czy Zarząd zamierza w tym kierunku coś robić ?

Zarząd ma gotowych kilka
propozycji w obszarach, o których Pani wspomniała. Planujemy
między innymi utworzyć w gminie Izbę historii i tradycji OSP. Chcemy
zaangażować strażaków do uczestnictwa w powstającym Gminnym
Klubie Honorowych Krwiodawców. Aktywnie chcemy się włączyć we
współpracę z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy. Mam
tutaj na myśli Koła Gospodyń Wiejskich, Fundację Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Gotyku”. Pomagaliśmy i zamierzamy dalej wspierać
wszelkie przedsięwzięcia gminne tj. obsługę wielu wydarzeń
gminnych.
Zamierzamy pozyskać zainteresowanie służbą w OSP młodzieży z
gminy, zainteresować młodzież udziałem w konkursach strażackich
poprzez uczestnictwo w obozach szkoleniowych.
Jeśli chodzi o sport, to zorganizowany zostanie turniej halówki o
Puchar Gminnego Komendanta, turniej plażowki w Zalesiu.
Zamierzamy korzystać również z gabinetu odnowy biologicznej w
Zelgnie.

W ostatnim czasie pojawiło się sporo zarzutów pod kątem
bierności Braci Strażackiej w gminie w kwestii pozyskiwania
dodatkowych funduszy na działalność tych organizacji. Czy Pan
podziela ten pogląd?

Z tymi zarzutami tak do końca
się nie zgodzę. Straże niejednokrotnie udowodniły, że umieją
pozyskać dodatkowe środki finansowe. Mam tutaj na myśli
modernizację remiz strażackich, zakup samochodów. W ubiegłej
kadencji Zarządu było to w sumie 120 tys. zł. Przypomnę także, że
działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

Prezes GZ ZOSP w Chełmży:

Prezes GZ ZOSP w Chełmży:

Prezes GZ ZOSP w Chełmży:

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała K.Orłowska

STRAŻACY PODSUMOWUJĄ ROK
Początek roku to dla wszystkich organizacji podsumowanie

minionego roku. Jedną z pierwszych jednostek, która podsumowała
działalność, była Ochotnicza Straż Pożarna z Zelgna.
Na zebranie sprawozdawcze przybyli min. Prezes ZPZOSPRP a zarazem
Komendant Gminny dh Wiesław Bachan, prezes ZGZOSPRP dh Franciszek
Piróg, wiceprezes ZGZOSPRP dh Kazimierz Gębski ,przew. Rady Gminy i
jednocześnie przew. Komisji Rewizyjnej ZG dh Henryk Śmiałek,

radna Stanisława Stasieczek, dyr. Szkoły Podstawowej, Radny do Rady
Powiatu.
Sprawozdanie z działalności za rok 2006 przedstawił prezes Jednostki dh
Stanisław Wzorek, stronę finansową Jednostki przedstawił skarbnik dh
Włodzimierz Romanowski, zebrani wysłuchali także Protokołu Komisji
Rewizyjnej. Z planem pracy na rok bieżący zapoznał wszystkich naczelnik dh
Artur Tatarewicz. Trzeba podkreślić, że działalność OSP została pozytywnie
oceniona, zarówno przez Zarząd Powiatowy ZOSP jak i Zarząd Gminny
tegoż Związku.
Zwrócono uwagę, na czynny udział druhów zarówno w ratowaniu mienia jak i
pomoc w organizowaniu innych imprez np.: „Powitanie Lata” w Zalesiu,
otwarcie kompleksu sportowego w Pluskowęsach, udział w Zawodach
sportowo-pożarniczych (II miejsce),czy udział w spotkaniu integracyjnym w
Szkole Podstawowej w Zelgnie.Dużym osiągnięciem dla Jednostki było
uzyskanie 4 damskich mundurów dla członkiń OSP.
Życzę Druhom wielu sukcesów w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla
drugiego człowieka.

Przygotowała:

Dhna E. Katlewska.

Opłatek w Świętosławiu

Coroczne spotkanie opłatkowe Jednostek OSP z Gminy Chełmża odbyło

się w Świętosławiu.
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Doposażenie pomieszczeń

w ramach Rzeczpopolitej Interntowej

Projekt Rzeczpospolita Internetowa trwa nadal i po
wgraniu oprogramowania na przekazane komputery
przez TP oraz komputery nowe(zakupione w ramach

projektu) zaczęto je dostarczać do lokalizacji w gminie.

Głuchowie

Skąpem

Pierwszą do których dostarczono komputery została
biblioteka w . Oprócz dwóch dostępnych komputerów z projektu
Ikonka, teraz mieszkańcy będą mogli korzystać z jeszcze dwóch
dostawionych w ramach RI. Komputery dostępne są w godzinach pracy
bibllioteki.

Mieszkańcy w otrzymali trzy komputery przekazane przez TP oraz
jeden nowy zestaw z drukarką zakupiony w ramach projektu Rzeczpospolita
Internetowa.
Wszystkie te komputery mają na celu ułatwić mieszkańcom dostęp do sieci
internet, możliwość wyszukania informacji, napisania dokumentu czy
kontaktu poprzez pocztę elektroniczną. Paramtery przekazanych
komputerów wystarczają do wykonywania tych czynności, nie były one

przygotowywane z zamiarem uruchamiania gier. O
uposażaniu pomieszczeń w kolejnych miejscowościach
poinformujemy w następnym wydaniu Kurendy. Wszelkie
nieprawidłowości lub uwagi co do działania komputerów
można zg łaszać e lek t ron i czn ie pod ad resem
pawelrutkowski@gminachelmza.pl

Paweł Rutkowski

Niesienie miłosierdzia naszym powołaniem

Pod takim hasłem odbyło
się w dniach 15-16 stycznia 2007 r.
spotkanie Szkolnych Kół Caritas
Szkół Podstawowych w Grzywnie i
Zelgnie z Gminy Chełmża.

S p o t k a n i e s ł u ż y ł o
rozbudzeniu wrażliwości dzieci na
podejmowanie misji dzielenia się
miłością miłosierną. Uczniowie
odkrywali, że chrześcijański wolontariusz może i powinien czerpać siły do
swojej pracy z częstego uczestnictwa w Eucharystii oraz praktyki różnych
form modlitwy. Tak ożywiana wrażliwość pomaga we wspólnocie
rozpoznawać istniejące wszędzie możliwości podejmowania czynnej
służby dla potrzebujących.

Przygotowany program pozwalał realizować formację
uczestników w różnych wymiarach. Dzieci przygotowywały się do
pełnienia indywidualnie i w zespołach różnych funkcji podczas celebracji
Mszy świętej, modlitw, Koronki do Miłosierdzia Bożego i Apelu
Jasnogórskiego. Barbara Wantowska przy pomocy warsztatu wg Kett-
Metody pomogła dzieciom odkryć jak w życiu
Metoda ta, wszystkimi możliwymi sposobami komunikacji stara się
wyrazić i poprzez to pomóc głębiej przyjąć Dobrą Nowinę Ewangelii. Była
też prezentacja działalności Kółek Caritas SP Zelgna i SP Grzywny oraz
przygotowane przez Małgorzaty Jelińską przedstawienie jasełek w
wykonaniu SKC z Grzywny. W czasie spotkania nie zabrakło czasu na
zabawy. Wśród nich najbardziej podobała się forma „egzaminowania”
naszych gości: Dyrektora Toruńskiego Centrum Caritas ks. Jarosława
Ciechanowskiego i proboszcza z parafii św.Andrzeja Boboli w Grzegorzu
ks. Sylwestra Ćwiklińskiego. Ale to, czego się o nich dowiedzieliśmy
zachowamy dla siebie. Była też okazja zapoznać się ze sprawozdaniem z
charytatywnego rajdu rowerowego przesłanym w liście od prezesa
fundacji im. Marii Curie-Skłodowskiej z Londynu. Uczestników rajdu z
Anglii uczniowie szkoły poznali w dniu 13 września 2006 r., kiedy gościli w
Grzegorzu. Wówczas szkoła nawiązała kontakt z fundacją „Marie Curie
Cancer Care”. Po przypomnieniu głównych założeń rajdu, nauczycielka
języka angielskiego ze SP w Zelgnie Józefa Łapczyńska, przedstawiła
szczytne cele fundacji, która dzięki swej działalności roztacza opiekę
medyczną i psychologiczną nad ludźmi chorymi na raka i ich rodzinami.
Ta relacja poruszyła wrażliwe dziecięce serca. Było też świeczkowisko,
czyli wspólne śpiewanie piosenek religijnych. Zostało ono zdominowane
przez hymnu SKC z Zelgna
Pamiętając o prostych słowach tej piosenki oraz przesłaniu

z żalem rozstawaliśmy się obiecując
sobie, że to na pewno nie będzie nasze ostatnie spotkanie, ale początek
stałej współpracy.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy opiekuna SKC Barbary
Wantowskiej w Szkole Podstawowej w Zelgnie i dzięki współpracy
nauczycieli opiekunów Małgorzaty Jelińska, Józefy Łapczyńskiej, Teresy
Mika i Marioli Zygarskiej.

Uczestnicy i organizatorzy wyrazy wdzięczności kierują pod
adresem pani Iwony Drożyńskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Zelgnie, pracowników obsługi szkoły oraz wszystkich którzy wsparli
nasze spotkanie Szkolnych Kół Caritas.

Przynosić dobre owoce.

Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.
Niesienie

miłosierdzia naszym powołaniem

Barbara Wantowska

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie dla Rady Sołeckiej i

Radnej p. Danuty Powaszyńskiej za zorganizowanie
spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka składają Babcie i
Dziadkowie z Bielczyn.

Ogłoszenie o kursach Programu Leader+
dla mieszkańców obszaru Ziemi Gotyku

ABC przedsiębiorczości: wspieranie przedsiębiorczości wśród
mieszkańców Ziemi Gotyku poprzez kursy i szkolenia.

Paliwa rzepakowe –
dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstw rolnych
Fundusze strukturalne dla mikroprzedsiębiorstw z obszarów wiejskich

Ptactwo ozdobne i użytkowe dodatkowym źródłem dochodu

"Funkcjonowanie na nowym rynku pracy po wkroczeniu Polski do UE" -
podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszaru "Ziemi Gotyku"

Kursy z
zakresu obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu

Plan Rozwoju Miejscowości pierwszym krokiem
do aktywizacji społeczności i pozyskiwania środków z funduszy unijnych
na odnowę i rozwój mojej wsi.

Realizacja: marzec
– kwiecień 2007. Propozycje tematów:- 2 szkolenia pn.

- 2 szkolenia pn.
- 2

szkolenie pn.
- 3 szkolenia pn.Autoprezentacja i doradztwo zawodowe

(12
kursów po 10 h dla 15 osób) Realizacja: marzec – kwiecień 2007.

Szczegółowy
zakres kursu: Podstawowa obsługa komputera i Internetu.. Edytor tekstu -
Microsoft Word. Kurs pn.

Zaproponowane tematy szkoleń, to efekt pracy grupy projektowej i osób
biorących udział w Schemacie I Programu Leader +. Na liście tematów
rezerwowych są szkolenia dla organizacji społecznych na temat pisania
projektów na potrzeby lokalnych społeczności. O realizacji szkoleń będzie
decydowała lista osób , które się zgłoszą jako uczestnicy. Zgłoszenia przyjmuje
pani K. Orłowska w UG w Chełmzy lub na adres ziemiagotyku@onet.eu.
Szczegółowych informacji udziela Mariola Epa , tel.601 239 289 e-meil
mariola.epa@wp.pl



Dzień Babci i Dziadka

Jak każdego roku święto Babci i Dziadka zgromadziło w szkole w
Kończewicach bardzo wielu gości. Babcie i dziadkowie nie kryjąc wzruszenia
przeżywali przygotowany dla nich program przez uczniów klas młodszych. Był
teatrzyk pierwszoklasistów, okolicznościowe piosenki i melodie grane na
dzwonkach oraz popisy szkolnej grupy cyrkowej. Jak zwykle serdecznym
uściskom towarzyszyły drobne upominki przygotowane przez dzieci. Goście
mieli okazję przy kawie i ciasteczkach porozmawiać ze znajomymi, pochwalić
się ukochanymi wnuczętami i umówić się na kolejne spotkanie.

E.Czarnecka
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60 lat KŁ „ŁOZA" W Chełmży

Pierwsi członkowie
koła, którego jednym z założycieli był Jan Graboś podłowczy powiatowy na
powiat toruński, powołali Zarząd koła w osobach Brunona Kamińskiego,
Władysława Hincmana, Karola Kralewskiego i Bolesława Załęckiego
gospodarował na terenie miasta Chełmża, Gminy Chełmża i Gminy Zelgno.
Dziś koło liczy 30 myśliwych i dwóch stażystów. Gospodarka łowiecka
prowadzona jest na terenie obwodu łowieckiego nr 105 liczącego 8.722 ha.
Od kilku lat myśliwi zajmują się introdukcją bażanta, królika i kuropatwy.
Dbają o prawidłowe zagospodarowanie łowiska i ochronę zwierzyny. Jako, że
obwód koła nie posiada praktycznie terenów leśnych, myśliwi bardzo chętnie
zapraszają na polowania zbiorowe kolegów z innych kół, którzy z kolei
umożliwiają nam przeżywanie wspaniałych chwil w knieji. Od 2002 roku
kołem kierują: Wojciech Wiliński - prezes, Zdzisław Gabor wiceprezes,
Stanisław Antkowiak - łowczy, Dariusz Gabor - sekretarz i Krzysztof Zduński -
skarbnik.

Jubileusz 60-lecia „Łoza" obchodziła w dniu 20 stycznia br. Rangę
uroczystości uświetnili goście w osobach Macieja Januszewskiego -
przewodniczącego okręgowej rady łowieckiej PZŁ w Toruniu, Jerzego
Hermanowskiego - łowczego okręgowego, przedstawiciele władz
samorządowych, sąsiednich kół, członkowie rodzin myśliwych i
zaprzyjaźnieni goście. Jubileusz stał się okazją do wręczenia członkom koła
pamiątkowych medali oraz dyplomów wyróżniającym się myśliwym w pracy
na rzecz koła. Uczestnicy uroczystości mięli rzadką okazję do wysłuchania
wspaniałego koncertu muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu sygnalistów
łowieckich „Jenot" przy Zespole Szkół Leśnych iAgrotechnicznych w Tucholi,
którym kieruje Pan Piotr Grzywacz. Ponadto Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Chełmży przygotowała wystawę fotograficzną poświęconą w
całości historii koła. Zebrani mogli również obejrzeć i dokonać wpisu do
kroniki koła. Po oficjalnej uroczystości rozpoczęła się biesiada, trwająca do
białego rana.

Historia KŁ „ŁOZA" Chełmży rozpoczęła się 23 lutego 1947r.
Z inicjatywy 34 miejscowych myśliwych zostało zwołane zebranie
organizacyjne, celem powołania koła łowieckiego.

W

Krzysztof Zduński

Działalność Polskiego Związku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów
Kim jesteśmy, jak działamy, jakie cele osiągamy?

Związek jest organizacją społeczną pozarządową, samodzielną i
niezależną, z 60-letnią tradycją, zrzesza 360 członków.
Naszym członkom Związku oferujemy następujące działania:

prezentujemy stanowiska i wolę swoich członków wobec władz
państwowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych,
dotyczących warunków bytowych naszej społeczności,

występujemy w środkach masowego przekazu - prasie lokalnej, regionalnej,
radiu i telewizji,

współpracujemy z organizacjami administracji państwowej, samorządowej,
terytorialnej i organizacjami społecznymi,

w okresie jesienno-zimowym pozyskujemy sponsorów na środki
czystości i żywność,

organizujemy spotkania towarzyskie, spotkania przy kawie, wieczorki
taneczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, Światowy Dzień Inwalidy,
Spotkanie Opłatkowe,

prowadzimy bezpłatne porady prawne dla członków Związku,

zabiegamy o sponsorów i członków wspierających dla uzyskania
środków finansowych i wsparcia materialnego,

wydajemy wszystkim emerytom i inwalidom zaświadczenia ulgowe 37% na
przejazd PKP,

prowadzimy Związkową Kasę Pogrzebową,

wydajemy wnioski do sanatorium, na turnusy rehabilitacyjne i na
wczasy,

pomagamy emerytom w uzyskaniu grupy inwalidzkiej w celu wyjazdu do
sanatorium

Wstępujcie do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, by tym
samym powiększyć wielką rodzinę emerycką.
Biuro Zarządu: 87-140 Chełmża, Rynek Garncarski 3 czynne w każdy
czwartek od godz. 10-tej - 13-tej. Telefon 0696902112

�

�
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Plan działalności na rok 2007:
1. Pozyskanie nowych sponsorów dla Związku.
2. Wznowienie kontaktu z władzami Starostwa Powiatowego w Toruniu,

Urzędem Miasta Chełmża i Urzędem Gminy Chełmża.
3. Kontakt z Telewizją „MARTON” w Chełmży w celu bezpłatnych ogłoszeń

Związku.
4. Działalność organizacyjno-socjalna / paczki świąteczne, zapomogi

rzeczowe żywność, zapomogi pieniężne/.
5. Działalność w zakresie kultury i organizacji wolnego czasu:

- organizacja wycieczek jednodniowych:
21.04. Ciechocinek, maj Warszawa i zwiedzanie Sejmu RP,
09.06. Władysławowo, 21.07. Sopot, 26.08. Stegna,
23.09. Inowrocław
- spotkania przy kawie 22.01./19.02./ 22.10./
- wieczorki taneczne 27.01./30.11/
- Spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy - kwiecień
- Spotkanie opłatkowe - grudzień.

Przewodniczący PZERiI w Chełmży

Jerzy Więckowski

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W tym roku (podobnie jak w poprzednich latach) młodzież z

Gimnazjum w Pluskowęsach nie zapomniała o szczytnych celach
ogólnopolskiej akcji WOŚP. Grupa uczniów podjęła się trudnego zadania
bycia wolontariuszem i 14 stycznia 2007 r. kwestowała na rzecz tej akcji.
Pojawiali się w różnych miejscach gminy Chełmża. Nie zabrakło ich pod
kościołami, przy sklepach, na ulicach Chełmży. Łącznie zebrali
złotych.

1664,89

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach zebrali ponad !
Na kwotę tę złożyły się pieniądze z licytacji i te darowane do skarbonek.
Najskuteczniejszymi wolontariuszami byli i

oraz kuzyni .

2900 zł

Karol Zukierski Agata
Ziółkowska Marcin i Olek Barczyńscy
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Na V Regionalny Konkurs Ekologiczny, który będzie dotyczył wiosennych
zmian w ekosystemie lasu organizatorzy zapraszają już w maju.

Ewa Czarnecka

Edukacja i kultura
IV Regionalny Konkurs Ekologiczny „Las i jego mieszkańcy”

rozstrzygnięty

Mali przyrodnicy

Udział w konkursie „Las i jego mieszkańcy” zaowocował
rzetelną wiedzą 40 uczniów szkół podstawowych, którzy przyjechali do
szkoły w Kończewicach, by rywalizować o tytuł najlepszego znawcy
lasu.

M.Szymańska ze SP w Sławkowie, A.Przybysz i A. Maj z Kończewic oraz
M.Drozdowski ze SP w Górznie.

Wystąpiło 13 zespołów uczniów klas drugich i trzecich, które między innymi
zaprezentowały plansze przedstawiające las w zimowej szacie. Najbardziej
spodobała się praca wykonana przez dzieci z Łążyna, a także plansze
uczniów klasy drugiej z Kończewic, szkoły ze Sławkowa, Brzozówki i Papowa
Toruńskiego.. W teście przyrodniczym najwięcej punktów zdobyli:

Najlepszym zespołem okazała się
reprezentacja drugoklasistów z Kończewic w składzie: Natalia Majewska,
Agata Maj i Aneta Przybysz. Drugie miejsce zdobyła reprezentacja szkoły ze
Sławkowa, a trzecie uczniowie SP z Górzna ( pow. brodnicki), kolejne
trzecioklasiści z Kończewic i uczniowie Małej Szkoły w Brąchnówku.
Podczas spotkania dzieci wyjechały do Leśnej Szkoły na Barbarce, gdzie
uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych. Wszystkie dzieci otrzymały
„Szkolny słownik ochrony przyrody”, który ułatwi przygotowanie się do
kolejnych edycji tego konkursu. Fundatorem pięknych książkowych nagród
był Wójt Gminy Chełmża.

„ Z kulturą przez wieki Średniowiecze”

N

Uczniowie Gimnazjum w Pluskowęsach poznali żmudną technikę
przepisywania tekstów oraz używane do tego celu materiały. Spróbowali też
sami wejść w rolę średniowiecznych mnichów. Zajęcia koordynowała
plastyczka miejscowego gimnazjum, pani Beata Niedziałkowska. Kaligrafia
okazała się bardzo misterną i czasochłonną sztuką. To dla młodzieży XXI-ego
wieku, przywykłej do pisania na klawiaturze komputera, nie lada wyzwania.
Zdecydowanie docenili pracę tych, którzy zostawili nam spadek w postaci
ręcznie pisanych ksiąg. Swoją drogą nie trudno zauważyć, że średniowieczne
rękopisy są w swojej formie atrakcyjniejsze od większości współczesnych
wydań książkowych. Wysiłki uczestników projektu zostały docenione przez
ich szkolnych kolegów, którzy to z zaciekawieniem oglądali galerię
kaligrafowanych tekstów i kolorowych indeksów.

auka kaligrafii i rysowanie ozdobnych indeksów były
przedmiotem dalszej realizacji projektu w ramach programu „Równać
szanse”.

Danuta Zdrojewska

Święta Kinga patronką samorządowców

Stolica Apostolska przychyli ła się do prośby
samorządowców, aby ustanowić św. Kingę ich patronką. Potwierdził
to podczas spotkania opłatkowego Prezydentów i Burmistrzów Miast
Papieskich sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp
Piotr Libera.

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie polskich miast i gmin podjęli starania
o ustanowienie św. Kingi swoją patronką, bo jak stwierdzili „Święta Kinga,
która w swoim życiu doskonale miłość do Boga realizowała między innymi
poprzez dbałość o wzrost gospodarczy i poprawę bytu mieszkańców
powierzonych sobie ziem, dla nas samorządowców jest wspaniałym
wzorem do naśladowania”.

Pismo z tą prośbą samorządowcy skierowali do Konferencji Episkopatu
Polski. Biskupi poparli ich starania udzielając nihil obstat, przekazali
sprawę do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów. Na mocy dekretu Kongregacji z 27 października 2006 r.
Stolica Apostolska potwierdziła „wybór św. Kingi jako niebiańskiej
Patronki” samorządowców i pracowników samorządowych.

Ś w. K i n g a p a t r o n o w a ł a
samorządowcom w diecezji
tarnowskiej od 2000 r., kiedy bp
Wiktor Skworc przychylił się do
próśb radnych. Uzasadniając
prośbę o patrona, przywołali oni
s ł o w a J a n a P a w ł a I I ,
skierowane do samorządowców
przy grobie św. Kingi w Starym
Sączu podczas jej kanonizacji.
Papież apelował wówczas do
nich, aby w służbie społeczności
lokalnej byli święci.

Kinga, czyli Kunegunda urodziła
się

5 marca 1234 roku w Esztergom
jako córka króla węgierskiego
Beli IV i Marii z rodu Laskarisów.
Po pięciu latach wychowywania
w duchu zasad chrześcijańskich
na dworze swego ojca, została
z a r ę c z o n a z k s i ę c i e m
sandomierskim Bolesławem Wstydliwym, synem Leszka Białego. Św.
Kinga wraz z mężem złożyła śluby czystości. Owdowiawszy po 40 latach
białego małżeństwa wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru
klarysek w Starym Sączu, gdzie zmarła 24 lipca 1292 r.

Spontaniczny kult, którym otaczano Kingę od momentu jej śmierci,
zatwierdził papież Aleksander VIII w dniu 11 czerwca 1690 r. Wkrótce po
beatyfikacji podjęto myśl o przeprowadzeniu procesu kanonizacyjnego,
lecz liczne przeszkody sprawiły, że kanonizował ją dopiero Jan Paweł II

16 czerwca 1999 r. Wspomnienie liturgiczne św. Kingi przypada 24 lipca.
Św. Kinga jest już patronką górników wydobywających sól. Benedykt XIII
przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy (31 sierpnia 1715 r.); patronuje
także diecezji tarnowskiej.

Ks. Sylwester Ćwikliński

„Z ekologią na co dzień”
W dniu w siedzibie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Przysieku odbędzie się konferencja

.
Uczestnicy konferencji będą mogli skorzystać z następujących wykładów:

„Zdrowie zaczyna się na talerzu, czyli o jakości odżywiania” Anna

Walczak, Doradztwo Żywieniowe JEM BO WIEM, Konstancin,

„Potęga słowa i dźwięku w życiu człowieka” Lucyna Matuszak,

UMK w Toruniu,

„Produkt lokalny pomysł na biznes dla kobiet przedsiębiorczych”

Mariola Epa, KPODR Minikowo.
Przeprowadzone zostaną badania, porady oraz edukacja kobiet

w zakresie profilaktyki onkologicznej. Podczas konferencji prowadzone
będą konsultacje, promocja i sprzedaż rolnictwa ekologicznego i produktów
lokalnych oraz liczne kiermasze.
W związku z powyższym w UG w Chełmży do dnia 16.03.2007 r ( K.
Orłowska, pok. Nr 16, tel. 056 675 60 76) prowadzone są zapisy na w/w
wyjazd. Koszt wyjazdu 7 zł od osoby.

30 marca br.
„Z ekologią

na co dzień”

�

�

�

K.Orłowska
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Zdrowie

Bezpłatne badania profilaktyczne
Szpital Powiatowy w Chełmży w okresie

zaprasza na badania profilaktyczne w zakresie:
1. Programu profilaktyki raka piersi
2. Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Programy finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

jest przeznaczony
, które nie miały w ostatnim roku wykonywanych mammografii.

a. przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
b. badanie mammograficzne: 2x2 zdjęcie wraz z opisem.
Istnieje możliwość uzupełnienia diagnostyki o badania USG lub biopsję
cienkoigłową w funkcjonującej na terenie szpitala Poradni Profilaktyki
Chorób Piersi.
Z programu skorzystać mogą panie, które

osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu

Badania są wykonywane w Pracowni Rentgenodiagnostyki Szpitala od
poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 17 .

jest przeznaczony
. Badania są przeprowadzane 1 raz na 3 lata.

a. badanie podmiotowe i wypełnienie ankiety,
b. pobranie materiału do badania cytologicznego,
c. badanie ginekologiczne,
d. edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy,
e. przekazanie pacjentce wyniku badania i informacji na temat dalszego
postępowania.

osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu

Badania są wykonywane w Poradni „K” Szpitala Powiatowego w Chełmży w
środy i piątki w godzinach 11 -13 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 18
19 .

od stycznia do grudnia 2007
roku bezpłatne

dla kobiet od 50 do 69
roku życia

(056) 675 22 55
wew. 220.

dla kobiet w
wieku od 25 do 59 roku życia

(056) 675 22 55
wew. 273.

Program profilaktyki

Rejestracja

Program profilaktyki

Rejestracja

raka piersi

raka szyjki macicy

Program obejmuje:

Program obejmuje:

00 00

00 00 00

00

Sport i edukacja

Przygoda na szczycie

15 stycznia 2007 roku grupa uczniów z Gimnazjum w
Pluskowęsach wraz z opiekunką Renatą Szymecką udała się na warsztaty
teatralne do Kijewa Królewskiego. Organizatorzy zatytułowali je:
„Przygoda na szczycie”.

Faktycznie czuliśmy się podczas tego spotkania jak mocarze wielkich państw w
trakcie podejmowania ważnych dla całego świata decyzji gospodarczych czy
pokojowych. Czuliśmy się ważni i potrzebni. A przygoda? Była to nas
wszystkich niezwykła podróż ku marzeniom. Spotkaliśmy tam uczniów z innych
szkół regionu, którzy podobnie jak my zafascynowani są teatrem. Organizatorka
i gospodyni tych warsztatów pani Magdalena Łubkowska Stanisławska
zaproponowała wszystkim zaproszonym kilka atrakcyjnych form. Nasza grupa
wybrała zajęcia z zakresu kształcenia warsztatu pracy aktora prowadzone przez
aktorkę teatru toruńskiego „Baj Pomorski” panią Martę Parfieniuk. Podczas tych
niezwykle interesujących ćwiczeń poznaliśmy tajniki wzorowej dykcji, ruchu
scenicznego, ekonomii oddechu. Po długich próbach wytrenowaliśmy
nienaganną artykulację i prawidłowy oddech przeponowy. Krótki wiersz pana
Tuwima „Ptasie radio” został przedstawiony przez członków warsztatu na sto

Sportowy festiwal najmłodszych

Już po raz trzeci w Głuchowie spotkało się 90 najmłodszych
uczniów naszych szkół, aby wziąć udział w turnieju „ JESTEM
SPRAWNY”

T Brąchnówka

Kończewic, Sławkowa, Grzywny
Zelgna

W

P

. Przesłaniem imprezy było połączenie zabawy i sportu które
wywoła uśmiech na twarzach uczestników i kibiców. Trwająca ponad dwie
godziny zmagania zadowoliły z pewnością najwytrawniejszych kibiców
sportowych. Warto odnotować fakt, że zaproszenie do wspólnej zabawy
przyjęli uczniowie z Małej Szkoły. o właśnie maluchy z - co
zaskoczyło wszystkich- wybiegały pierwsze miejsce w trzeciej edycji turnieju.
Kolejne miejsca zajęły szkoły z oraz

.

ielkim przeżyciem dla maluchów była ceremonia dekoracji. Medale,
puchary i dyplomy wszystkim uczestnikom wręczył osobiście Wójt Gminy
Jacek Czarnecki

o ceremonii dekoracji przyszedł czas na uzupełnienie utraconych kalorii i
płynów fizjologicznych. Czekolady i napoje owocowe doprowadziły
organizmy młodych sportowców do stanu równowagi.
Wojciech Rosiński który przygotował i prowadził zabawy dziękuje Zosi
Bulińskiej, Sabinie Stodulskiej, Justynie Felskiej, Magdalenie Jancarz ,
Natalii Jancarz oraz Marii Bulińskiej za pomoc przy organizacji imprezy.

Do zobaczenia następnym razem !

Wojciech Rosiński

Jeden procent dla szpitala w Chełmży

„- Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma
prawo przekazać 1% swojego naliczonego rocznego podatku na wybraną
organizację pożytku publicznego. Nie powoduje to żadnych dodatkowych
kosztów dla podatnika, ponieważ o tą przekazaną na cele społeczne kwotę
pomniejsza należny podatek przekazywany do Urzędu Skarbowego.”
przypomina Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Leszek
Pluciński.

Łącznie w ciągu trzech lat Szpital zgromadził już kwotę 15,5 tys. zł.
Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły na zakup sprzętu
kardiologicznego wykorzystywanego w profilaktyce chorób układu
krążenia.

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym podatku
dochodowego za 2006 rok wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy
Chełmża mogą przekazać jeden procent swojego rocznego podatku na
wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego, w tym również na
Szpital Powiatowy w Chełmży.

Jeżeli ktoś chciałby przekazać procent podatku na Szpital
Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży to podaję wzór przelewu, na którym należy
wpisać wartość 1% rocznej kwoty podatku za 2006 rok:

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży wspólnie ze
Stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna w myśl wcześniej
podpisanej umowy wspólnie od 2004 roku gromadzą środki na sprzęt
ratujący życie dla mieszkańców powiatu toruńskiego.

STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNA UL. REJTANA 2; 30-
510 KRAKÓW
Nr rachunku odbiorcy: 62124022941111000037185444
Tytułem: KARETKA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO ZIEMSKIEGO POD
ART. 270 UST. O POD. OD OSÓB FIZ.

K. O.

możliwych sposobów. Prowadząca była zadowolona, a my dumni z nowych,
doskonale wykorzystanych umiejętności. Po krótkiej przerwie udaliśmy się na
zajęcia do pana Andrzeja Pietrzaka - konstruktora lalek teatralnych.
Dowiedzieliśmy o rodzajach lalek teatralnych, ich długim życiu scenicznym,
sposobach ich powstawania... Zajęcia były niezwykle interesujące, a
prowadzący pokazał się jako sympatyczny i rzetelny merytoryczne
gawędziarz. Treści przez niego podane szybko wpadały do ucha i głęboko
zapadały w serca. Nagle wszystkim zachciało się wykonać pacynkę z
rękawiczki, plastikowego kubka i piłeczki . Na zakończenie świetnie
bawiliśmy się różnymi lalkami teatralnymi przywiezionymi przez pana
Andrzeja. Czekała nas jeszcze prezentacja tańca współczesnego
przygotowanego przez uczestników podczas warsztatu z panią Jolantą
Bilską. Pokaz bardzo się podobał. Przed pożegnaniem każda grupa teatralna
goszcząca w Kijewie zaprezentowała krótką scenkę improwizowaną,
odebrała dyplom i obiecała przyjechać w przyszłym roku. Zabawy było sporo,
więc czas minął szybko - choć zajęć i pracy było wiele.

Renata Szymecka
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Sport gminny i szkolny

MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE SIATKOWEJ

Nabierają tempa sportowe rozgrywki w Gminie Chełmża. Na
początku lutego odbyła się już druga tegoroczna impreza. Bardzo
prestiżowe i popularne w naszej gminie Mistrzostwa w Piłce Siatkowej.

Głuchowo Pluskowęsy 2:1
Zelgna Kończewicami

2:0. Mistrzowie Siatkówki w Gminie Chełmża to: Kazimierz
Lewandowski, jego syn Łukasz Lewandowski, Jarosław Pikus, Tomasz
Borowicz, Daniel Ramowski, Paweł Sołtys

Następna sportowa impreza w gminie to Drużynowy Turniej Tenisa
Stołowego, który rozegrany zostanie w Pluskowęsach 4 marca początek
godzina 9.30.

Do rywalizacji zgłosiło się 7 drużyn, które podzielono na dwie grupy. Na hali w
Głuchowie rywalizowały: zespół gospodarzy, który bronił tytułu z przed roku,
Kończewic oraz Izabeli. Na hali w Kończewicach o wyjście z grupy walczyli:
Grzywna, Pluskowęsy, Nawra i Zelgno. Prawo gry w półfinałach wywalczyły
p o
dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Zwycięzcy grup, czyli Kończewice i
Zelgno spotkały się z zespołami z drugich miejsc Głuchowem i Pluskowęsami.
W obu przypadkach swoją dobrą dyspozycję potwierdzili triumfatorzy grup
uzyskując prawo gry w wielkim finale. Wcześniej rozegrano mecz o trzecie
miejsce, w którym pokonało . Mecz finałowy to
naprawdę dobry kawałek siatkówki i zwycięstwo nad

. Wójt Jacek Czarnecki, o
którego puchar toczyła się rywalizacja, udekorował i nagrodził cztery
najlepsze drużyny turnieju. Mecze sędziowało dwóch pasjonatów siatkówki
Adam Kozłowski i Jakub Urtnowski.

Marcin Sadowski

Spotkanie sportowców

W Głuchowie miało miejsce spotkanie podsumowujące
sport szkolny i gminny za rok 2006 w Gminie Chełmża. Spotkanie
skupiło spore grono osób z gminy związanych ze sportem.

Patrycja Sikorska
Kamila Paczkowska

Natalia Baczewska Justyna Peszek
Rafał Łagodziński Radosław Łagodziński

Sandra Rutkowska
Krzysztof Adamek Ewelina Zapałowska

D a w i d W i e r z b o w s k i
Paweł Gołębiewski

Magdalena Romanowska
Zuzanna Lewandowska

Krystian Kucharzewski

Jadwiga Jedkie Andrzej Modliborski

Benedykt Glaszka

Jan Jałocha

Głuchowo
Dźwierzno Nawra

II edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej
z Nawry

Grzywny Głuchowa

Obecni
byli młodzi sportowcy dzieci i młodzież ze szkół gminnych, którzy we
współzawodnictwie sportowym w regionie osiągają wysokie notowania,
uczestnicy turniejów gminnych, uczestnicy ligi piłkarskiej w gminie,
przedstawiciele gminnych i szkolnych klubów sportowych, osoby które w
różny sposób dzięki swojemu zaangażowaniu zawodowemu bądź
osobistemu wspierają rozwój kultury fizycznej w gminie. Oczywiście
podczas spotkania nie zabrakło kibiców, którzy wiernie dopingują gminne
sportowe zmagania.
Spotkanie to było okazją, aby podziękować i pogratulować wspaniałych
sukcesów i osiągnięć sportowych mieszkańcom Gminy, zarówno tym
młodszym jak i starszym.
W gronie młodszych sportowców wyróżnieni zostali:
( SP Sławkowo), ( SP Sławkowo),

( SP Zelgno), ( SP Zelgno),
( SP Grzywna),

( SP Grzywna), ( SP Kończewice),
( SP Kończewice),

( G i m n a z j u m P l u s k o w ę s y ) ,
( Gimnazjum Pluskowęsy), ( Gimnazjum Głuchowo),

(Gimnazjum Głuchowo) i najmłodsza
zawodniczka z Małej Szkoły w Brąchnówku.
Wyróżnienie otrzymał także z Gimnazjum w
Głuchowie uczestnik między innymi Międzynarodowych Mistrzostw WKF
dzieci i młodzieży w 2006 roku.
Młodzież otrzymała nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Podziękowania z rąk Wójta Gminy Chełmża pana Jacka
Czarneckiego otrzymało dwóch nauczycieli wychowania fizycznego pani

i pan , którzy całe swoje życie
zawodowe związali ze sportem w szkołach Gminy Chełmża. Wyróżnienie
za osobiste zaangażowanie się w rozwój sportu gminnego wśród
młodzieży na terenie swojej wsi otrzymał pan z Nawry,
który wiernie uczestniczy i kibicuje swoim zawodnikom podczas
wszystkich turniejów i rozgrywek gminnych. Gościem spotkania był
mieszkaniec Grzywny pan , dla którego bieganie od trzech
lat stało się pasją sportową. Bieganie rozpoczynał od trasy 6 km, a dzisiaj
jest w stanie przebiec w ciągu tygodnia w 60-70 km. Do tej pory
uczestniczył już w 12 maratonach o randze ogólnopolskiej m.in. w
Toruniu, Gdańsku, Poznaniu, Pucku i o randze regionalnej tj. Bieg
Niepodległościowy w Łubiance.

Jeśli chodzi o sport gminny, to w minionym roku odbyło się 10
turniejów gminnych. Łącznie sklasyfikowano w sołeckiej rywalizacji
sportowej 17 sołectw z gminy. Pierwsze miejsce we wspomnianej
klasyfikacji zajęło sołectwo , drugie miejsce sołectwo

, a na trzeciej pozycji było sołectwo .
Z kolei w podsumowanej zwycięską
drużyną została drużyna piłkarska , druga drużyna to piłkarze z

. Trzecie miejsce przypadło drużynie z .
Zwycięskie drużyny w nagrodę otrzymały odzież i sprzęt

sportowy oraz pamiątkowe puchary i dyplomy zakupione ze środków
samorządu gminnego.
W dniu spotkania ze sportowcami z Gminy Chełmża nie mogło zabraknąć
emocji sportowych. W gminnym turnieju „Jestem sprawny” wystąpili
uczestnicy klas I-III ze szkół podstawowych w licznych konkurencjach
sportowych.

K.Orłowska

Popularność tenisa stołowego

Do kameralnej sali sportowej
przybyło 34 miłośników ping-ponga. Zawody rozgrywane były w dwóch
kategoriach: kobiet i mężczyzn. Szybko, ze względu na małą liczbę
uczestniczek, rywalizację zakończyły panie. Mistrzynią została

, która wyprzedziła swoją mamę obie panie
z Dźwierzna, trzecia była z Pluskowęs. Zdecydowanie dłużej i
ciekawiej wyglądała rywalizacja wśród panów. 31 zawodników, którzy zgłosili
się do turnieju zmusiło organizatorów do przyjęcia bezwzględnego systemu
r o z g r y w e k d o
”dwóch przegranych”. Oznaczało to nic innego, jak wygrywanie i pięcie się po
szczeblach rozpiski, a tym samym walki o najwyższe miejsca wszak dwie
porażki eliminowały z zawodów. Najwyżej, na sam szczyt dotarł triumfator
sprzed roku z Kończewic i to on zdobył tytuł

We
finale pokonał z Nawry. Trzeci był z Głuchowa,
a czwarty z Nawry.
Dalsza kolejność: 5 miejsce Dariusz
Łuszczyk z Głuchowa, 6 Krzysztof
Banasiak z Pluskowęs, 7 Krzysztof
Wiśniewski z Głuchowa, 8 Marcin
Marszałkowski z Dźwierzna, 9 Mariusz
Płochacki z Głuchowa, 10 Świercz Andrzej
z Głuchowa. Najlepsi zawodnicy otrzymali
pamiątkowe puchary oraz nagrody
rzeczowe, a także zdobyli pierwsze punkty
dla swoich miejscowości do ogólnej
klasyfikacji sołectw na najbardziej
usportowioną wieś w gminie. Wszyscy
uczestnicy poza sportową rywalizacją,
emocjami, mieli okazję porozmawiać przy
kawce, zjeść smaczne flaczki, poczuć
sportowo-rodzinną atmosferę. O taki
sprzyjający klimat zadbał w dużym stopniu
miejscowy radny pan ,
któremu serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji zawodów.

Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym rozpoczęły cykl
sportowych imprez w Gminie Chełmża w nowym 2007 roku. Turniej odbył
się w ostatni weekend stycznia w Sławkowie.

Natalia
Baczewska Henrykę Baczewską

Daria Katulska

Artur Brokopp Indywidualnego
Mistrza Gminy Chełmża w Tenisie Stołowym na rok 2007!

Artura Lisa Zenon Sadowski
Mateusz Pawłowski

Stanisław Żak

Marcin Sadowski



Sklep firmowy Metalowy
ul. Chełmińskie Przedmieście 1,

87-140 Chełmża,
Tel. 6753461 lub 606460932

Oferuje:
Oleje silnikowe - przemysłowe
Smary
Filtry
Płyny ekspluatacyjne
Samochody osobowe - benzyna, wymiana
oleju
Produkcja siatki ogrodzeniowej (siatka
leśna)
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Sprzedaż mieszkania w Bocieniu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA" w Ostaszewie ogłosiła

przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania o pow. 41,09 mkw położonego
w Bocieniu, gmina Chełmża. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie
do godz. 9.00 dnia 14.02.2007 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w
Ostaszewie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem
bip.gminachelmza.pl

Wyniki wyborów
do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

Na terenie Gminy Chełmża w dniu 4 lutego 2007 roku odbyły się
wybory do .
Liczba członków uprawnionych do głosowania: 1898
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania: 151

Głosów nieważnych oddano 0.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów zostało
wybranych do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

Rady Powiatowej Izby Rolniczej

Oddano głosów: 151

Ośmiałowski Andrzej Karol - 66,
Stepnowski Zdzisław - 59,
Tyszkiewicz Czesław - 54.

Katarzyna Orłowska

Harmonogram zebrań wyborczych w Sołectwach
w 2007r

Sołectwo
Miejsce
zebrania

Data
zebrania Godz.

Przewodniczący
Zebrania (radny)

Dźwierzno-
Januszewo Szkoła 22.02.07 18.00 T.Huzarski

Zajączkowo świetlica 26.02.07 17.00 J. Błądek

Windak świetlica 27.02.07 18.00 D. Powaszyńska

Brąchnówko świetlica 28.02.07 17.00 J. Iwański

Zelgno świetlica 1.03.07 18.00 S. Stasieczek

Liznowo świetlica 5.03.07 18.00 S. Stasieczek

Drzonówko świetlica 6.03.07 12.00 F. Piróg

Kończewice szkoła 7.03.07 18.00 M.Sołtysiak

Kiełbasin świetlica 12.03.07 17.00 Cz. Tyszkiewicz

Skąpe świetlica 13.03.07 18.00 H. Śmiałek

Dziemiony świetlica 14.03.07 18.00 F. Piróg

Bogusławki sołtys 15.03.07 18.00 B.Glaszka

Grzegorz świetlica 19.03.07 14.00 F.Piróg

Grzywna szkoła 20.03.07 18.00 R.Czerwonka
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KURENDA

(skład)
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