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110 LAT W SŁUŻBIE
„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK„

adna Gminy St. Stasieczek

Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgnie świętowała 110-lecie
swojego istnienia. Dzień ten głęboko utkwi w pamięci żołnierzy
św.Floriana jak i mieszkańców wsi.
Z tej okazji pojawiło się sporo dostojnych gości, a wśród nich między innymi
Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Kłopotek, prezes ZOW ZOSPR-druh Zdzisław
Dąbrowski, z-ca Kuj.- Pom Kom. Woj. PSP- bryg. Andrzej Więckowski, z-ca
Kom. Miejskiego PSP w Toruniu- ST. Bryg. Bogdan Sowiński, Starosta Pow.
Toruńskiego Pan Mirosław Graczyk, V-ce Starosta Pan Dariusz Meller, Z-ca
Wójta Gminy Chełmża Pan Kazimierz Bober, Przew. Rady Gminy Pan Henryk
Śmiałek R , Radni Powiatu: Panowie Kazimierz
Lewandowski i Wiesław Kazaniecki. Zarząd Odziału Gminnego ZOSP RP
reprezentowali prezes dh Franciszek Piróg i zastępca dh Kazimierz Gębski.
Na uroczystość przybyły również delegacje Jednostek z Kuczwał, Skąpego,
Grzegorza, Szerokopasu, Świętosławia, i Dubielna. Gośćmi Jubilatki byli
sołtysi z Witkowa, Liznowa, Januszewa i Zelgna.
Główne uroczystości poprzedziła Msza Św. celebrowana przez proboszcza
parafii Dźwierzno ks. Leszka Łobodzińskiego.
Po oficjalnym otwarciu i powitaniu gości przez prezesa Jednostki dha St.
Wzorka, krótką historię OSP przedstawiła dhna Ewa Katlewska.
Jak przystało na tak dostojną uroczystość, nie obyło się bez odznaczeń
korporacyjnych, a było ich niemało.
Uchwałą Prezydium Zarządu Odziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nadano Złote, Srebrne i Brązowe
Medale “Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Wśród odznaczonych Złotymi Medalami
byli:

Aktu odznaczenia dokonał członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSPRP
dh Zdzisław Dąbrowski w asyście v-ce przewodniczącego Głównego Sądu
Honorowego ZOSPRP dha Henryka Pilewskiego.
Kolejnych druhów odznaczono odznaką “Strażak Wzorowy” i odznaką za
wysługę lat.

W imieniu wszystkich odznaczonych i wyróżnionych podziękował dh
Tadeusz Olech.

Jak przystało na uroczystości jubileuszowe przyszedł czas na
przyjmowanie gratulacji i życzeń.

Marian Brudniak, Zygmunt Michalski, Bogdan Zych, Marian Sołtys,
Zbigniew Stasieczek, Tadeusz Olech, Wiktor Bieliński, Jan Krawczyk.

Wystąpienia gości podsumowały bardzo podniosłą i wzruszającą
część oficjalną uroczystości.

Wszyscy doskonale wiemy, że żadna uroczystość w Zelgnie nie
kończy się bez części artystycznej, w tym wypadku program nosił tytuł
:”Każdy chce być w straży”.

Tę część wypełnił Chór Międzyszkolny SP i Gimnazjum w
Pluskowęsach pod kierunkiem Państwa T. i M. Pużanowskich, teatrzyk
„Zelinki” pod kierunkiem pani Marioli Zygarskiej. Teatrzyk ten przedstawił
historię jak to „KGW” w Zelgnie zbuntowało się i chcąc dorównać swoim
chłopom strażakom, postanowiło założyć drużynę strażacką, co było
dalej…lepiej przemilczeć!

Na scenie zaprezentował się także Zespół taneczny „Figielek”.
Na koniec części artystycznej życzenia dla wszystkich strażaków

złożyła społeczność Szkoły Podstawowej w Zelgnie.
Następnie wszyscy zaproszeni goście, delegacje z Jednostek OSP

przeszli do budynku szkoły na wspólny obiad ,który przygotowany został, jak
zwykle, przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i druhny z OSP.

W tym czasie na boisku rozpoczął się Festyn,ze strażacką
grochówką, kiełbaskami z grilla i upieczonych nad ogniskiem.

W imieniu Zarządu i wszystkich członków, zostałam upoważniona do
przekazania podziękowań Zarządom wszystkich szczebli oraz sponsorom i
darczyńcom: Państwu Marii i Kazimierzowi Lewandowskim, Pani Barbarze i
Janowi Siwek, Romanowi Rzymskiemu, Maciejowi Demelowi, Balbinie i
Krzysztofowi Zawadzkim, Włodzimierzowi Romanowskiemu i Stanisławowi
Wzorek.

Gorące podziękowania kierowane są również do wszystkich, którzy
w szczególny sposób zaangażowali się w przygotowanie uroczystości
jubileuszowych. Są nimi dyrektor Szkoły, Rada Sołecka z panem B.
Domachowskim na czele czy Panie z KGW. pod przewodnictwem Z.
Jabłońskiej.

Mimo ,że aura początkowo była trochę kapryśna, to jednak św.
Florian i sędziwa Para

Strażacka sprawili, że w tę magiczną noc zabawa mogła trwać do
białego rana. .
Na koniec przypadł mi bardzo miły obowiązek, aby w imieniu Komitetu
Organizacyjnego serdecznie podziękować prezesowi Stanisławowi
Wzorkowi, który swoim ogromnym zaangażowaniem doprowadził do tego
że całe to przedsięwzięcie pozostanie na długo w pamięci tych, którzy
przybyli, aby wspólnie świętować 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w
Zelgnie.

Dhna E. Katlewska

Program Dożynek 2007' w Gminie Chełmża
Kuczwały 22 wrzesień

11.30

12.00
13.15 -

16.00 -

16.30
„Piosenki PRL-u”

20.00

- Rozpoczęcie uroczystości dożynkowych
Prezentacja Starostów Święta Plonów 2007” i
delegacji z Sołectw Gminy Chełmża

- Uroczysta Msza św. dziękczynna za plony
Podział chleba dożynkowego, wręczenie wyróżnień i

podziękowań, wystąpienia Gości
Rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszy Wieniec

Dożynkowy 2007”
Podsumowanie konkursu gminnego „Piękna Zagroda 2007”

- Festyn dożynkowy
występ kabaretowy

Występy artystyczne młodzieży
Loteria Dożynkowa Gazety Gminy Chełmża KURENDA
Konkursy dla publiczności

- Wspólna zabawa taneczna
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Wymiana dowodów osobistych
Uprzejmie przypominam, e na

podstawie ustawy z dnia 12 wrze nia 2002r.
zmieniaj cej ustaw o zmianie ustawy o
ewidencji ludno ci i dowodach osobistych oraz
ustawy o dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. Nr.
183, poz. 1522) dowody osobiste
przed zachowuj
wa no do roku. W
zwi zku z powy szym uprzejmie prosz o zg aszanie si do tutejszego
urz du (pokój nr 15) celem z o enia dokumentów.
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Wójt Gminy Che m a
mgr in . Jacek Czarnecki
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Informacje o przetargach

I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych :

II. Informacja o wszczętych przetargach:

1) W dniu 1.06.07r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe
„wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża”. W postępowaniu
wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożył Instytut Gospodarki
Przestrzennej i Mieszkalnictwa z Warszawy ul. Targowa 45 za cenę brutto
oferty -60.243,60zł.
2) W dniu 18.06.07r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe
„wykonanie przebudowy chodnika wraz z wjazdami w Bielczynach gm.
Chełmża etap II”
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą ważną ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD z Chełmży za cenę
brutto oferty 97.027,36zł.
3) W dniu 22.06.2007r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na
„ wykonanie remontów dróg gminnych” ( dot. wykonania poboczy na drodze
Mirakowo-Sławkowo i remontu cząstkowego dróg w miejscowościach Zelgo-
Zalesie, Kończewice, Głuchowo, Nowa Chełmża, Zelgo, Mała Grzywna). W
postępowaniu wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ważną ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach, za cenę brutto oferty
55.561,85zł.
4) W dniu 13.08.2007r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na
„ przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i
młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół
Gminy Chełmża.” W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ważną
ofertę złożyło Toruńskie Centrum „CARITAS” , za cenę brutto jednego posiłku
2,15zł.

1) W dniu 31.07.2007r. został ogłoszony przetarg na wykonanie
zagospodarowania centrum wsi Kończewice i urządzenie terenów zielonych
w ramach projektu pn. „Nasza wieś-miejsce czyste, zielone i bezpieczne-
budowa małej infrastruktury w Kończewicach” zgodnie z umową o
dofinansowanie Nr PRW.I-3040-UE-15/2007-61412-UM4200161/07
zawartą z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin
składania ofert wyznaczono na dzień 23.08.2007r.
2) W dniu 08.08.2007r. został ogłoszony przetarg na udzielenie kredytu
długoterminowego w wysokości 530.000zł. Termin składania ofert
wyznaczono na dzień 24.08.2007r.
3) W dniu 21.08.2007r. został ogłoszony przetarg na opracowanie
opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania
terenu we wsi Kuczwały, Pluskowęsy, Sławkowo, Grzywna, Kończewice i
Zelgno. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.09.2007r.
4) W dniu 22.08.2007r. został ogłoszony przetarg na wykonanie
zagospodarowania centrum wsi Kuczwały i urządzenie terenów zielonych w
ramach projektu pn. „ Serce wsi Kuczwały”- kształtowanie centrum poprzez
budowę małej infrastruktury zgodnie z umową o dofinansowanie Nr PRW.I-
3040-UE-9/2007-61412-UM4200155/07 zawartą z Samorządem
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin składania ofert wyznaczono
na dzień 17.09.2007r.
5) Ponadto na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie został ogłoszony otwarty konkurs
ofert na realizację w II półroczu 2007 roku zadań Gminy Chełmża w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert upływa z
dniem 06 wrzesień 2007r. o godz. 12.00.

Anna Feeser-Bering

Podziękowanie
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża dziękuje

Dyrektorowi Gimnazjum w Głuchowie Panu Wojciechowi Rosińskiemu za
użyczenie bazy noclegowej dla studentów-wolontariuszy; Rady Sołeckiej z
Bielczyn oraz KGW Bielczyny i KGW Grzywna za pomoc w realizacji zajęć w
ramach programu “Wolontariat Studencki”.

INFORMACJA Z OBRAD SESJI RADY GMINY
W M-CU MAJU I CZERWCU BR

Rada Gminy w minionym okresie odbyła dwie Sesje.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu rozwoju m-ci Grzywna na
lata 2006-2013. Materiał został przygotowany przez Sołectwo jeszcze w 2006
roku.
W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski konkursu w ramach
programu „Odnowa Wsi” o dofinansowanie realizacji projektu będzie ubiegać
się Sołectwo Grzywna. Projekt obejmuje budowę parkingu oraz odcinka
chodnika przy parkingu ( teren w centrum przy oczku wodnym). Planowana
wartość zadania ok. 84.000 zł.

1. Rozdysponowano cześć rezerwy przewidzianej na opracowanie koncepcji i
programów funkcjonalno użytkowych w łącznej kwocie 107.000 zł z
przeznaczeniem na:

- program przebudowy systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w SP
Kończewice ( pompy ciepła), Gimnazjum w Pluskowęsach, Głuchowie oraz
Ośrodku Zdrowia w Zelgnie ( kolektory słoneczne),

- koncepcja budowy młodzieżowej bazy turystycznej ( zielonej szkoły) w
Zalesiu,

- koncepcja budowy boisk szkolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy
Gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach oraz Szkole Podstawowej w
Grzywnie i Kończewicach,

- koncepcja zagospodarowania budynku tzw. „starej szkoły” w Grzywnie wraz
z zagospodarowaniem terenu na cele użyteczności publicznej,

- koncepcja budowy boisk wiejskich wraz z towarzysząca infrastrukturą w m-
ciach Skąpe, Bielczyny i Dźwierzno.

2. Zwiększono wydatki w dziale pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł z
przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych z uwzględnieniem szkód
wyrządzonych w wyniku klęsk żywiołowych.

3. Zabezpieczono kwotę 20.000 zł dla Gminy Kijewo Królewskie jako zwrot
kosztów związanych z udziałem dzieci z terenu Gminy Chełmża w zajęciach
przedszkolnych.

4. Kwotę 30.000 zł przeznaczono jako zwrot kosztów dla pracodawców za
przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników ( środki pochodzą z
dotacji Wojewody)

5. Wprowadzono zmiany związane z wprowadzeniem zapisów dotyczących
planu finansowania projektu m-ci Grzywna w ramach programu „Odnowa
Wsi”.

6. Rada wyraziła zgodę na zaciągniecie kredytu długoterminowego w łacznej
kwocie 530.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- projektu „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie Parku
Kulturowego nad jeziorem Grodzieńskim” ( projekt jest realizowany z
dofinansowaniem środków UE)

- ułożenie chodnika w m-ci Bielczyny.
7. Podjęto uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania finansowego w kwocie

440.000 zł na realizacje następujących projektów:
- „Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne - budowa małej

infrastruktury w Kończewicach” ( 180.000 zł),
- „Serce wsi Kuczwały - kształtowanie centrum poprzez budowę małej

infrastruktury” ( 260.000 zł).
W/w projekty będą dofinansowane w ramach programu „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z
działalności Ośrodka Zdrowia w roku 2006 oraz zapoznali się z planami na
2007 rok.

1) Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu obszaru
aglomeracji dla Gminy Chełmża, Miasta Chełmży oraz Gminy Łubianka. W/w
uchwała umożliwia złożenie wniosków o dofinansowanie projektów
kanalizacyjnych ze środków unijnych.
2) Radni dokonali analizy propozycji Gminy Miasto Chełmża dotyczącej
przebiegu obwodnicy dla terenu Miasta. Rada Gminy zaproponowała zmianę
przebiegu projektowanej trasy z wykorzystaniem ciagów dróg już istniejących
jak: Kończewice- Bielczyny, Bielczyny - Skąpe, torowisko , ul. Trakt, ul.
Chełmińskie Przedmieście.
3) Dokonano aktualizacji wartości punktu, który jest niezbędny przy ustalaniu
wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wprowadzona zmiana miała na celu wdrożenie 2% podwyżki płac.
4) Radni postanowili, że w okresie od lipca do grudnia wynagrodzenie Wójta
nie ulegnie zmianie i będzie utrzymane na dotychczasowym poziomie.
5) W związku z trwającą procedurą wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Toruniu powołano Zespół ds. przedstawienia Radzie Gminy opinii o
zgłoszonych kandydatach w składzie: Radna Stanisława Stasieczek
Przewodnicząca, Radny Jan Błądek, Radny Benedykt Glaszka.

Odnowa Wsi

Finanse

Zdrowie

Pozostałe sprawy

Sekretarz Gminy
Ewa Pudo
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Chodników w Bielczynach ciąg dalszy
W miejscowości Bielczyny przy drodze powiatowej zakończono

budowę chodnika. Długość wybudowanego odcinka wynosi 450 mb.
Zakres robót objął między innymi wykonanie robót ziemnych, wykonanie
podbudowy, wykonanie nawierzchni chodnikowej. Kostka betonowa,
krawężniki i obrzeża do wykonania 900 m kw. chodnika to materiał
budowalny, który sfinansował Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.
Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 97 tys. zł. Wykonawcą inwestycji było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD z Chełmży.

K.Orłowska

Mury rosną w niebo
W miejscowości Dźwierzno od czerwca br. realizowana jest

inwestycja gminna związana z budową świetlicy wiejskiej. Do tej pory
wykonany został podkład betonowy pod posadzki wraz z kanalizacją
podłogową i wznoszone są ściany przyziemia. Roboty budowlane są
wykonywane przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy w Chełmży.

K.Orłowska

Propozycja dla gmin
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ogłosił nabór wniosków do udzielania dotacji celowych dla gmin w ramach
zadania ,, Place zabaw dla dzieci tereny wiejskie”.
Według obowiązującego regulaminu każda gmina może uzyskać dotację na
realizację maksymalnie jednego przedsięwzięcia i na maksymalną kwotę 25
tys. zł.
Gmina Chełmża złożyła wniosek pn. ,,Stworzenie miejsca wypoczynku i
zabawy poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kończewice”.
Wartość projektu to 24.095 zł. Złożony wniosek został rozpatrzony
pozytywnie, w związku z tym jeszcze w tym roku nastąpi jego realizacja.

R.Jagielska

Informacja o stypendium szkolnym ( socjalnym )

Informujemy, że wnioski o stypendium na rok szkolny 2007/2008 można
składać
Druki wniosków :

przez szkoły w przypadku, gdy wniosek dotyczy ucznia danej
placówki ( szkoły podstawowe i gimnazja ),
przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chełmża
( pok. nr 18 ) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kolegium oraz
uczęszczających do szkół poza obwodem gminy Chełmża.

Wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 15 września 2007 r. będą
rozpatrywane negatywnie.
Przypominamy, że o stypendium szkolne ( socjalne ) mogą ubiegać się osoby,
których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza .
Do wniosków należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające wysokość
dochodu netto za miesiąc sierpień 2007 r.

do 15 września 2007 r.
wydawane są

�

�

Wypełnione wnioski należy składać w miejscu ich pobrania.

351 zł. netto

Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół Gminy Chełmża

W stronę turysty

„ Zagospodarowanie turystyczne
rejonu Zalesia i stworzenie parku

kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim ” to I etap inwestycji unijnej
realizowanej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

projektu współfinansowanego ze środków
w ramach

.
Projekt współfinansowany jest również ze środków budżetu państwa.
Realizacja wspomnianej inwestycji potrwa do maja 2008 r.

Niniejszy projekt obejmuje I etap i przewiduje wykonanie między innymi
następujących prac: utworzenie pola namiotowego z towarzyszącą
infrastrukturą, wybudowanie pomostu na jeziorze, wybudowanie
ciągów pieszych z kładkami, platformą widokową, wykonanie placu zabaw,
wyposażonego w urządzenia zabawowe i gimnastyczne, wykonanie
ogrodzenia zewnętrznego terenu, wybudowanie sanitariatów oraz
pryszniców, wybudowanie kuchni letniej z częścią ogólną oraz rekreacyjną,
wykonanie przyłączy wodociągowych, wykonanie prac kanalizacyjnych,
wykonanie prac w zakresie branży elektrycznej.

K.Orłowska
Nowe mienie gminne

W wyniku podjętej uchwały przez Radę Gminy Chełmża został
zakupiony budynek po byłym ZDZ przy ul. Paderewskiego w Chełmży. Koszt
zakupu wyniósł 490 tys. zł. W budynku mieściły się uprzednio biura
chełmżyńskiego ZDZ. Zakupiony budynek przez gminę ma stać się przyszłą
siedzibą Urzędu Gminy Chełmża.

K.O.
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Badania profilaktyczne w Bydgoszczy
W Polsce każdego roku ok. 120000 osob choruje na chorobę

nowotworową. Wśród kobiet najczęstszym nowotworem od wielu lat jest
rak piersi oraz szyjki macicy.
Naszym zadaniem jest informowanie i przekonywanie jak największej
grupy kobiet o koniecznosci wykonywania badań profilaktycznych w celu
ochrony zdrowia i życia.
Tylko regularna profilaktyka pozwoli wykryć chrobę we wczesnym
stadium a to daje wieksze szanse na wyleczenie.
Badania profilaktyczne są badaniam bezpłatnymi. W kierunku raka piersi
wykonuje się badania mammograficzne raz na dwa lata u kobiet w wieku
50-69 lat, natomiast cytologia pozwala pozwala wykryć raka szyjki
macicy. Przedział wiekowy dla badania cytologicznego wynosi 25-59 lat i
wykonuje się je raz na 3 lata. Badania te wykonywane są w Zakładzie
Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Szczegółowych informacji mogą udzielić: Kierownik Zakładu Profilaktyki i
Promocji Zdrowia Dr N. Med. T. Mierzwa lub lek. med. J.Dziedzic. W celu
szczegółowego uzgodnienia spotkania prosimy o kontakt z
Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym ( tel. 052 3743436 ).

Rolnictwo i ochrona środowiska

Zwrot podatku akcyzowego
Informuję, że od 01.09.2007r do 30.09.2007r. można

składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Do wniosku
należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w
terminie od 01.03. 2007r. do dnia 31.08.2007r.

Druki wniosków dostępne są w :
Bibliotekach Gminnych,
Centrach Komunikacji Społecznej w m. Zelgno i Grzywna,
Urzędzie Gminy Chełmża biuro nr 7,
stronie internetowej bip.gminachelmza.pl

-
-
-
-

Anna Krupska

Wymogi dotyczące higieny pasz
Dnia 01.01.2008r. upływa termin obowiązkowego złożenia

przez rolników wytwarzających pasze do Powiatowego Lekarza
Weterynarii oświadczenia o spełnieniu warunków wytwarzania pasz
określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia 12 stycznia 2005r. Nr 183/2005.
Druki oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża biuro nr 7
oraz stronie internetowej .bip.gminachelmza.pl

Anna Krupska

Informacja dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń i
innych zwierząt parzystokopytnych.

W związku ze stwierdzeniem pryszczycy w Wielkiej Brytanii
( Anglia, Walia, Szkocja) Główny Lekarz Weterynarii w celu ochrony
polskich stad przed tą chorobą, apeluje do rolników utrzymujących
zwierzęta z ww. gatunków o stosowanie się do poniższych zaleceń,
co może w znacznym stopniu zapobiec przeniesieniu wirusa
pryszczycy do gospodarstw w Polsce :
1.W przypadku zaobserwowania :

zmian w zachowaniu zwierząt ( osowienie , brak apetytu),
gorączki,
objawów takich jak ślinienie lub kulawizna,
obecność pęcherzy w jamie ustnej, na nozdrzach lub na
śluzowicy tarczy ryjowej, na koronce racic lub w szparze
międzyracicznej, na skórze wymienia lub strzykach,

2. Do obsługi zwierząt w gospodarstwie należy używać odzieży
ochronnej lub odzieży codziennej ale przeznaczonej tylko do tego
celu;
4.stosować zaostrzone zasady higieny, w szczególności podczas
obsługi zwierząt;
5.Ograniczyć możliwość wchodzenia na teren gospodarstwa (
szczególnie do budynków gospodarskich osób postronnych; do
gospodarstw nie powinny wchodzić osoby, które przebywały w
ostatnim czasie na terenie Wielkiej Brytanii;
6. Ograniczyć możliwość wjazdu na teren gospodarstwa pojazdów,
do gospodarstwa nie powinny wjeżdżać pojazdy , które były w
ostatnim czasie wykorzystywane do poruszania się po terenie
Wielkiej Brytanii;
7. nie wprowadzać na teren gospodarstwa zwierząt niewiadomego
pochodzenia;

Pryszczyca jest zakaźną i bardzo zaraźliwą chorobą zwierząt
parzystokopytnych. Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt
bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i

produktów mięsnych, mleka i jego
przetworów, nasienia , skóry, wełny, karmy
dla zwierząt, itp. Wirus może być także
przenoszony przez człowieka, sprzęt
gospodarski , zwierzęta domowe i dzikie,
ptaki , środki transportu, odzież, itp.
Występowanie tej szybko szerzącej się
choroby powoduje zawsze ogromne straty
ekonomiczne dla kraju oraz hodowców
zwierząt, związane z koniecznością
wybijania zakażanych stad, a także
ograniczenie obrotu i handlu zwierzętami
oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.

-
-
-
-

należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii

Zdrowie

Piękne Zagrody 2007’
W sierpniu Gminna Komisja Konkursowa na konkurs „Piękna

Zagroda” w składzie : Danuta Powaszyńska Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska RG Chełmża,
Teresa Krebs - pracownik Rejonowego Zespółu Doradców Rolnych
oddział w Chełmży, Katarzyna Orłowska inspektor UG Chełmża i Anna
Krupska - inspektor UG Chełmża dokonała w terenie oceny gospodarstw
rolnych, działek siedliskowych i wspólnot mieszkaniowych zgłoszonych
do tegorocznej edycji.
Na konkurs wpłynęło w sumie 10 zgłoszeń. Gminna Komisja zdecydowała
nagrodzić następujących uczestników:
W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską nagrodzono
gospodarstwo rolne państwa Wiesławy i Wiesława Skoczek z Kuczwał. W
kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową nagrodzono dwie
działki: I miejsce działka p. Andrzeja Kozińskiego ze Świętosławia, a II
miejsce zajęła działka p. Marka Huzarskiego z Bocienia.
W kategorii „Wspólnota mieszkaniowa” nagrodę Komisja przyznała
mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej Głuchowo 9.

Wyróżnieni laureaci konkursu na etapie gminnym w kategoriach
konkursowych zagroda i działka jednocześnie kwalifikują się do etapu
powiatowego konkursu.

Konkurs „Piękna Zagroda” już od siedmiu lat stanowi zachętę
dla mieszkańców gminy, aby dbać o swoje miejsce zamieszkania, jego
otoczenie. Co roku Komisja Konkursowa ma okazję podziwiać pomysły
mieszkańców na ciekawe zagospodarowanie ogrodów przydomowych,
miejsc rekreacji , uporządkowane zagrody i działki. Takie działania
powodują, że gmina z roku na rok staje się coraz ładniejsza, przyjazna dla
osób do nas przybywających.
Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów uczestnikom tegorocznej
edycji konkursu „Piękna Zagroda” nastąpi w dniu Dożynek Gminnych 22
września br. w Kuczwałach.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Gospodarstwo p. Skoczek z Kuczwał

K.O.
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Zakończono formalności rejestracyjne
Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia

Polaków” zakończyło procedurę rejestracyjną , co
otwiera nowe możliwości pozyskiwania środków
na działalność tej organizacji.

- Zapewne łatwiej będzie zdobyć fundusze na
promowanie idei budowy kopca poprzez działania

edukacyjne aniżeli na działania inwestycyjne. Dopiero teraz są
formalne warunki, by podejmować kroki zmierzające do osiągnięcia tak
trudnego celu, jakim jest wybudowanie kopca- mówi Ewa Czarnecka,
sekretarz stowarzyszenia.

Na sierpień zostało zaplanowane spotkanie przedstawicieli
stowarzyszenia z panem posłem Z. Girzyńskim. Członkowie
stowarzyszenia pokładają duże nadzieje w kontaktach z Polonią , której
przedstawiciele licznie zjadą do Torunia już w niedługim czasie.
Systematycznie wzrasta ilość woreczków z ziemią, którą przekazują
sympatycy idei budowy kopca. Urosła także hałda materiałów, które
posłużą jako budulec kopca.

23 9484 1017 2600 0224 5429 0001 BS w Brodnicy o/Chełmża ul.
Rynek 2
Więcej informacji można uzyskać na www.gminachelmza.pl

Członkowie Stowarzyszenia Budowy Kopca “Ziemia Plaków” w
obecności Posła RPAndrzeja Kłopotka i przedstawiciela NORD Zucker
Sp. z o.o. złożyli kwiaty i wieńce pod tablicą upamiętniającą śmierć
pracowników Cukrowni Chełmża w latach 1939-1945.
Konto Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków”:

K.Orłowska

Spotkanie PZERiI

Podczas ostatniego wspólnego spotkania członków PZERiI w
Chełmży z Posłem Andrzejem Kłopotkiem jakie miało miejsce w restauracji
IMPERIUM została przeprowadzona zbiórka pieniężna na budowę Kopca
„Ziemia Polaków”. Dzięki tej wspólnej inicjatywie konto Stowarzyszenia
Budowy Kopca zasililo się o kwotę 190 zł.

K.O.

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i

żal, okazali wiele serca, uczestniczyli we Mszy św. żałobnej i ostatniej drodze
na miejsce spoczynku
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom za wspólną modlitwę,
złożone wieńce i kwiaty, wyrazy współczucia
Serdeczne podziękowanie składają:

Rodzice z Braćmi, Babcia i Dziadek Kucharzewscy

śp. Jacka Kucharzewskiego

ODSZEDŁ Z NASZYCH SZEREGÓW
5 sierpnia 2007 roku , w wieku 51 lat zmarł

Długoletni strażak i działacz ochotniczego pożarnictwa, od 1984
r. członek Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach .
Jeden z założycieli jednostki, od 1993 roku był naczelnikiem, członek
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Za społeczną działalność został odznaczony między innymi: złotym,
srebrnym, brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa„ , odznaką
„Strażak Wzorowy”.
W plebiscycie Gazety Pomorskiej został wybrany „Strażakiem Roku„
powiatu toruńskiego.
W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyli: rodzina, przyjaciele, znajomi,
delegacje OSP z pocztami sztandarowymi, członkowie Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP, przedstawiciele władz samorządowych.

Cześć jego pamięci !

Dh FRANCISZEK CZYSZKA

Sprawy obywatelskie

750-lecia ciąg dalszy
Kontynuując obchody 750-lecia Głuchowa mieszkańcy

postanowili uczcić tegoroczny jubileusz swojej wsi odsłonięciem w centrum
wioski pamiątkowej tablicy z historią miejscowości. Tego ważnego aktu
dokonali w imieniu głuchowian Radna Gminy Maria Kucharzewska, Sołtys
Głuchowa Józef Nikiel oraz jedna z najstarszych mieszkanek wsi Aniela
Zwiefka jak i jeden z najmłodszych mieszkańców Mateusz Ewert.

W ramach tegorocznych obchodów jubileuszowych wsi Głuchowo wydane
zostały także dwie okolicznościowe widokówki.

K.Orłowska

W POLSKĘ JEDZIEMY…
KRYNICA MORSKA.

Właściwie, to tradycją stały się wyjazdy mieszkańców Zelgna na
wycieczkę krajoznawczą, której organizatorem był sołtys wsi Pan B.
Domachowski.
Tym razem trasa wiodła do Krynicy Morskiej.
Uczestnicy zwiedzili Obóz Koncentracyjny Stutthof, gdzie śmierć poniosło 85
tyś. osób z 13 krajów.
Następnie wzięli udział w rejsie wycieczkowym po Zalewie Wiślanym.
Był, również czas na korzystanie z kąpieli słonecznej a dla ochłody można
było zanurzyć się w wodzie morskiej.
Wieczorem wszyscy pełni wrażeń, zadowoleni, opaleni, czując jeszcze słony
smak rodzimego Bałtyku, wrócili do domowych pieleszy.

E.Katlewska
Z. Jabłońska
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Organizacje pozarządowe
Festyn w Grzywnie

Odbyło się wiele konkursów i zabaw z nagrodami zarówno dla dzieci jak i
dorosłych. Milusińscy mogli też korzystać z zabawy na trampolinie,
dmuchanym zamku lub jeździć samochodzikami. Niewątpliwą atrakcję
stanowiła piana z agregatu strażackiego, wytworzona przez strażaków z
Chełmży, a w której buszowały nie tylko dzieci. Stronę kulinarną
zabezpieczały członkinie miejscowego KGW. Natomiast w godzinach
wieczornych dorośli przy wtórze zespołu muzycznego z Chełmży doskonale
się bawili do późnych godzin. Nawet nieco kapryśna aura nie psuła dobrej
zabawy.

Nie zabrakło zaproszonych gości w osobach przedstawicieli Urzędu Gminy,
Starostwa i Stowarzyszenia Homo homini.
Organizatorzy: Sołtys, Rada Sołecka oraz KGW dołożyli starań , aby festyn
odbył się w jak najlepszej atmosferze. Nad przebiegiem zabaw i konkursów
czuwały nauczycielki ze SP w Grzywnie panie: K. Zygmunt, R. Grzęda, G.
Czerwonka,A. Klimas i M. Jelińska.
Oczywiście organizacja festynu wymaga nakładów, które możliwe były dzięki
sponsorom: Stowarzyszenie Homo homini, Rada Sołecka, p. Marcinkowski,
L. Podgórski, A. Rumiński, R. Omiotek, G. Garwoliński, H. Olejniczak, W.
Tomczyk, W. Tomczyk, „SANWET” oraz p. J.H. Jałocha.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu serdecznie dziękuję

W ramach cyklu imprez pod hasłem
„Wieś Aktywna mozaika inicjatyw dla
zdrowia” 30 czerwca br. odbył się w

Grzywnie na placu rekreacyjnym festyn rodzinny.

.

R. Siedlecka

Podziękowanie
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Zarządowi

Stowarzyszenia Homo homini i Samorządowi Gminnemu za
sfinansowanie festynu wakacyjnego pod hasłem „Wieś aktywna mozaika
inicjatyw dla zdrowia”, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy naszej wsi
włączając się tym samym swym uczestnictwem w kolejną inicjatywę w
naszej miejscowości.

Radna Maria Kucharzewska i Rada Sołecka Głuchowa

„Wędrujące przedszkole” w Bocieniu
Od września oddział „Wędrującego przedszkola”

prowadzonego przez Stowarzyszenie Homo homini będzie otwarty dla
dzieci z Bocienia. Gdzie powędruje kolejny zależeć będzie od rodziców
przedszkolaków.

Jeszcze we wrześniu i październiku maluchy z Bocienia i okolic
będą miały możliwość uczestniczenia w zorganizowanych dla nich zajęciach
edukacyjnych. Udało się tego dokonać przy dużej pomocy gminy, która
wynajęła mieszkanie i zabezpieczyła placówkę w przenośną toaletę na okres
najbliższych dwóch miesięcy.
-

- informuje Ewa Czarnecka , koordynator projektu.-

Do której wsi powędruje drugi oddział „Wędrującego przedszkola”
będzie zależało od aktywności jej mieszkańców, a w szczególności rodziców.
Stowarzyszenie Homo homini zaprasza do współpracy i oczekuje propozycji
ze strony zainteresowanych miejscowości.

Stowarzyszenie zapewnia dzieciom zabawki i wszelkie artykuły plastyczne.
Zajęcia tradycyjnie odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach
popołudniowych Sam fakt
umiejscowienia przedszkola we wsi, która nie ma wolnych pomieszczeń był
dużym sukcesem, ale największym jest to, że rodzice nie odmówili dzieciom
przyjemności i przyprowadzali je na zajęcia.

Red.

STUDY TOUR Region Podbabiogórski
Grupa 40-osobowa mieszkańców Ziemi Gotyku w

dniach 8-12 sierpień miała okazję uczestniczyć w
wyjeździe studyjnym w Region Podbabiogórski
zorganizowanym w ramach programu LEADER+.
Uczestnicy podczas wyjazdu poznawali region
Babiej Góry, dokładnie tradycję, kulturę, sztukę,
lokalnych twórców, smak miejscowych regionalnych

potraw, podziwiali unikatowe obiekty i zachwycające piękno przyrody.
A co najważniejsze, tutaj na miejscu mieszkańcy Ziemi Gotyku mięli
okazję poznać i ocenić lokalne inicjatywy.

Podczas pobytu w Regionie Podbabiogórskim zawitaliśmy
do takich miejscowości jak Stryszawa, Zawoja, Toporzysko, Wysoka,
Przysłop, Targoszowo, Lanckorona. Bogaty program pobytu, jaki
opracowała i przygotowało dla nas Firma Green Traveller pozwolił
nam dotrzeć w te wszystkie bogate miejsca.Tutaj poznaliśmy
działalność Ekomuzeum Babia Góra. Gościliśmy w takich miejscach
jak Stadnina „Bór” w Toporzysku, w której organizowana jest
rehabilitacja, hipoterapia oraz zajęcia jeździeckie, w „Staropolskim
Dworze na Wysokiej”, który wchodzi w skład Ekomuzeum Babia
Góra.
W Dworze na Wysokiej wysłuchaliśmy koncertu lutniowego w
wykonaniu samego gospodarza obiektu p. Antoniego Pilcha. Dużą
ciekawość i zainteresowanie wśród uczestników wyjazdu wzbudziła
wizyta w Muzeum Zabawki Drewnianej i udział w warsztatach
„Ptaszki Stryszawskie”. Ciekawostką dla odwiedzanego regionu są
na pewno Babiogórskie Sklepiki, w których istnieje możliwość
zakupienia produktów lokalnych. Złożyliśmy również wizytę w
Siedzibie Firmy Społecznej Green Traveller Turystyka Dziedzictwa
Kulturowego. Firma Green Traveller to przykład gospodarki
społecznej regionu oraz pomysłu na promocję turystyki dziedzictwa
kulturowego, produktu lokalnego i regionu poprzez stworzenie oferty
turystycznej. Zapoznaliśmy się z program LEADER w Regionie
Podbabiogórskim , z dotychczasowymi i przyszłymi działaniami.
Odbyliśmy także trasę Szlakiem Architektury Drewnianej. Inne
miejsca, które mięliśmy okazję odwiedzić i zobaczyć to między innymi
Szkoła Edukacji Środowiskowej na Bursztynowym Szlaku, Klasztor
oo. Karmelitów Bosych(Klasztor jest inwestorem i użytkownikiem
elektrowni wiatrowej. Klasztor wykorzystuje energię pozyskiwaną z
odnawialnych źródeł), wizyta w „Piekarni Bugielek” gdzie wypieka się
Bugle Zembrzyckie. Przeszliśmy także trasą wybranych przystanków
Ekomuzeum Lanckorona. Na trasie wyjazdu znalazły się także
Wadowice i wizyta w Rodzinnym Domu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Głównym celem wyjazdu w region podbabiogórski było
wzbogacenie mieszkańców ZG uczestniczących w
nim w nowe doświadczenia i pomysły, które być może
wzbogacą i urozmaicą dotychczasowe lokalne
inicjatywy podejmowane na naszym obszarze.

Na zdjęciu uczestnicy wyjazdu z właścicielką piekarni Bugielek
p. Jolantą Teresą Fidelus.

K.O.
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Seniorzy w Akademii
Trwają obecnie zajęcia w Akademii Zdrowia Trzeciego

Wieku, którą zorganizowało dla seniorów z Gminy Chełmża
Stowarzyszenie Homo homini. Zajęcia prowadzone są w Domu
Pomocy Społecznej w Browinie w ramach projektu „60plus”
sfinansowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
samorząd gminny. W zajęciach prowadzonych w Akademii Zdrowia
uczestniczą seniorzy i ich opiekunowie.
Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę, psychologa, magistra
pielęgniarstwa, lekarza i dietetyczkę. Na bieżący miesiąc spotkania o
następujących tematach dla uczestników projektu zaplanowano w terminach:

„Nowa tożsamość emeryta”; „czy można i trzeba uczyć się w starszym wieku”;
„Dieta seniora – warsztaty kulinarne”.

„Asertywność w życiu seniora”; „jak radzić sobie ze stresem”; „Dieta
przeciwmiażdżycowa – warsztaty kulinarne”.
Dojazd i powrót na spotkania uczestnicy organizują sobie we własnym
zakresie.
Udział we wspomnianych zajęciach jest otwarty. Stowarzyszenie zaprasza
wszystkie kolejne zainteresowane osoby do udziału w projekcie. Na każdym
spotkaniu seniorzy otrzymują materiały szkoleniowe. Dodatkową atrakcją dla
uczestniczących w spotkaniach będzie wycieczka do Ciechocinka w terminie
17 sierpnia br. Szczegółowych informacji o projekcie udziela koordynatorka
projektuAnna Birecka pod numerem tel. 661 07 35 03.

- 25.08. godz. 11.00 – 13.00

- 28.08. godz. 15.30 – 17.30

K.Orłowska

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”
Ma przyjemność zaprosić Mieszkańców Gminy Chełmża

do udziału w

Ośrodek Wypoczynkowy „Grodno”, Mirakowo,
31 sierpnia 2007 roku

Festiwalu Produktów Lokalnych „Ziemi Gotyku”

Program imprezy:

15.00 Uroczyste otwarcie imprezy
15.00-16.00 Prace komisji konkursowej oceniającej stoiska z
produktem lokalnym

16.00 Odwiedzanie stoisk i degustacja produktów
16.30 Ogłoszenie listy produktów odznaczonych Znakiem
Promocyjnym Ziemi Gotyku i wręczenie certyfikatów oraz zestawów
promocyjnych
17.00 Ogłoszenie wyników konkursu „Najciekawsze stoisko z
produktem lokalnym Ziemi Gotyku”, uroczyste wręczenie dyplomów i
nagród
16.00 19.00 Kiermasz produktów lokalnych Ziemi Gotyku,
prezentacje i pokazy Kół Gospodyń Wiejskich, występy zespołów
ludowych.

Zapraszamy do udziału!

Część konkursowa

Część festynowa

Głuchowo - można i tak
Stowarzyszenie Homo homini działające w Gminie

Chełmża promuje w nietypowy sposób dobrą zabawę dla
rodzin bez alkoholu. Projekt ten, tym razem ma służyć

powszechnej edukacji publicznej w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i
innych używek.

W Głuchowie odbył się festyn rodzinny, na którym całe rodziny
bawiły się do późnych godzin wieczornych. Podobne festyny rodzinne do tej
pory odbyły się w ostatnim czaie w Grzywnie i Kończewicach, a kolejne
jeszcze planowane są w Kuczwłach, Nawrze i Zelgnie.
Festyny finansowane są z projektu „Wieś aktywna mozaika inicjatyw dla
zdrowia”, który zyskał uznanie i dofinansowanie Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Projekt dofinansował także samorząd Gminy
Chełmża.

Mieszkańcy Głuchowa piknikowali na placyku rekreacji w centrum
wsi. Były zabawy i konkursy, wielkie grillowanie i wspólna zabawa przy
dyskotekowych rytmach.
Festyn rozpoczęły liczne konkursy i zabawy grupowe i indywidualne dla
dzieci, osób dorosłych i całych rodzin. Każdy mógł w tym dniu wykazać się
różnymi umiejętnościami. Były rzuty balonem z woda, biegi w workach,
przeciąganie liny, bicie piany z jajek, zajadanie kiślu i picie oranżady na czas,
popisy wokalne i wiele. Dużą atrakcją okazała się loteria fantowa
przygotowana przez organizatorów, w której niejednemu uczestnikowi trafił
się szczęśliwy los. Poczęstunkiem dla mieszkańców wsi , jego
przygotowaniem zajęły się panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. A
wieczorem rozpoczęła się dyskoteka „pod chmurką” dla wszystkich. Na
festynie pojawiły się całe rodziny nie tylko ze wsi, ale i okolicy, które przy grillu i
muzyce bawiły się doskonale.

Cele wspomnianego projektu to przede wszystkim promowanie
bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i
dorosłych, uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu oraz
promowanie inicjatyw społecznych przy angażowaniu się Kół Gospodyń
Wiejskich, Rad Sołeckich w zakresie zdrowego stylu życia.

K.Orłowska

„Przedszkole otwiera świat”….
Wybranym dzieciom

Od kwietnia w siedmiu miejscowościach Gminy
Chełmża funkcjonują ośrodki przedszkolne prowadzące codzienne
zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat. W ten sposób Fundacja Ziemia Gotyku
realizuje projekt „Przedszkole otwiera świat” finansowany z EFS.
- W gronie 9 gmin, na obszarze których założyliśmy 39 ośrodków, nasza gmina
należy do liderów, bowiem tylko u nas funkcjonuje aż 7 przedszkoli
prowadzonych przez Fundację Ziemia Gotyku. W każdym dysponujemy 15
miejscami, ale tylko nieliczne wsie wykorzystują ten limit. Nie ukrywam, że
bardzo żałujemy, że tak niewielu rodziców daje szansę własnemu dziecku
lepszego, bo dynamiczniejszego rozwoju-

Po trudnym okresie, gdzie działaliśmy bez środków finansowych, w tej chwili
mamy bardzo dobrze wyposażone placówki we wszystko co jest potrzebne do
ich funkcjonowania. Dzieci są pod opieką logopedów i psychologów, z porad
których mogą każdego miesiąca korzystać również rodzice-

Na maluchy w naszych ośrodkach czeka jeszcze wiele atrakcji.

Katolickie Dom Kultury im. Kardynała A.S. Sapiehy w Krakowie prowadzi
zajęcia z dziećmi dokładnie według takich zasad, jakie macie Państwo w
swoich ośrodkach przedszkolnych-

U nas zajęcia są 4-godzinne,kanapkę dzieci przynoszą
z domu, ale rodzice płacą co miesiąc 160 zł. Zawsze mamy więcej chętnych niż
miejsc, pomimo istnienia bardzo wielu przedszkoli w naszym mieście.

mówi Ewa Czarnecka, członek
zarządu Fundacji Ziemia Gotyku.

Od września prawie we wszystkich przedszkolach będzie
prowadzony nabór uzupełniający, bowiem część dzieci przechodzi do
oddziałów zerowych. Jest zatem szansa zapisania tych dzieci, które w kwietniu
nie miały ukończonych 3 lat.
-

dodaje Ewa
Czarnecka.-

To czy dzieci będą z nich korzystały zależy od rodziców i
nauczycielek prowadzących codzienne zajęcia w Brąchnówku,
Głuchowie,Grzywnie, Kończewicach, Nawrze, Sławkowie i Zelgnie. Jest to
oferta bezpłatna za 3,5 godziny codziennych zajęć w ośrodku. Do przedszkola
dzieci przynoszą jedynie własne śniadania.
-

mówi Dorota Ressel, nauczycielka
krakowskiej placówki.

„Przedszkole otwiera świat” jest otwarte dla wszystkich, ale tak
naprawdę tylko dla tych którzy cenią ten najwcześniejszy i jednocześnie
najważniejszy etap rozwoju własnego dziecka.

Ewa Czarnecka
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II Biegi Przełajowe w

Brąchnówku

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku było organizatorem II
Przełajowych Biegów Niepodległości, które odbyły się 14 sierpnia 2007r w
przeddzień 87 rocznicy „Cudu nad Wisłą” zwycięstwa Wojska Polskiego w
Bitwie Warszawskiej nad Armią Czerwoną . Dzień ten to Święto Wojska
Polskiego. Dlaczego Biegi Niepodległości w Brąchnówku ? Otóż
Brąchnówko to wieś patriotyczna od czasów Wojny 13-letniej z Krzyżakami
, tutaj mieszkali patrioci w czasach zaborów z rodziny Łaszewskiech i
Czarlińskich posłowie do Parlamentu Pruskiego w okresie rugów pruskich
i terroru Bismarcka , bojownicy o polskość Pomorza w latach 1918-1920 , to
m.in. przez Brąchnówko i Chełmżę wiódł szlak Błękitnej Armii Gen. Hallera
z Torunia nad Bałtyk /18.01.1920-10.02.1920/ . Z Brąchnówka pochodzi
pierwszy Wojewoda Pomorski po powrocie Pomorza do Polski po okresie
zaborów mianowany przez Piłsudskiego dr Stefan Łaszewski , w
Brąchnówku mieszkał Leon Lech Czarliński zamordowany przez
hitlerowców jesienią 1939 r w lasach Barbarki wraz z innymi patriotami
więzionymi w Forcie VII .
Dla uczczenia patriotów i dawnych ważnych dla Pomorza i Polski wydarzeń
przeprowadzane są Biegi Niepodległości na terenie zespołu parkowo-
pałacowego w Brąchnówku .
W imprezie sportowej wzięło udział 87 zawodników w 12 kategoriach
wiekowych; najliczniej reprezentowane były kategorie najmłodszych
dziewcząt i chłopców , co bardzo cieszy organizatorów , że dzieci i młodzież
garną się do biegania ; ale nie zabrakło zainteresowania biegami wśród
dorosłych , zwłaszcza wśród pań ;
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli :
1)

7-8 lat-100 m - Daria Polcyn
9-10 l. 300m Marta Zalech
11-12 l. 600 m Aleksandra Janiszewska
13-14 l. 1000 m AgnieszkaAraszewska
15-16 l. 1500 m Justyna Zielińska

2)
7-8 lat 200m Szymon Piątkowski
9-10 l. 400 m- Bartosz Łagodziński
11-12 l. 800m Damian Trzpil
13-14 l. 1500 m Michał Mika
15-16 l. 2000m Sławomir Banaszek

W kategorii open pań na dystansie 2500 m zwyciężyła torunianka
Magdalena Iwańska - nauczycielka z Gimnazjum w Lubiczu przed Violetą
Balicką DPS Browina i Marleną Wasiak z Wytrębowic i Beatą Owczarczyk ; w
kategorii open panów zwyciężył bezapelacyjnie Marcin Banaszek Truchcik
Łubianka , przed Bartoszem Piórkowskim z Brąchnowa i Karolem Dymerskim
z Torunia .
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez:

Na zakończenie imprezy wszystkich uczestników poczęstowano owocami i
słodyczami oraz napojami kiełbaskami z grilla. Impreza wzbudziła duże
zainteresowanie i w ocenie uczestników i gości była bardzo udana.

dziewczynki

chłopcy

Upowszechnianie i Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu

Województwo Kujawsko-Pomorskie i Powiat Toruński
w ramach programu

W imieniu organizatorów Janusz Iwański

Warsztaty kręcenia poikami
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zorganizowało

warsztaty kręcenia poikami w Skąpym i Bielczynach.

- mówiA. Mastalarek.
Dzieci i młodzież mogły samodzielnie uszyć poiki przy pomocy opiekunów-
wycinały materiał, wypełniały kaszą woreczki, mocowały sznurki oraz
wstążki.

Pierwsze próby kręcenia nie były takie łatwe.
mówiły dzieci.

Łącznie w warsztatach uczestniczyło 40 dzieci, które chętnie włączały się do
wspólnej zabawy.

mówi Justyna Błaszczyk.

Poiki są to woreczki wypełnione kaszą, umocowane na sznurkach, którymi
można kręcić na wiele sposobów. Są wstępem do opanowania technik
sztuki cykrowej

Aby nauczyć się podstawowej
figury trzeba trochę poćwiczyć-

Od września planuje się zorganizowanie systematycznych zajęć cyrkowych
w Głuchowie i Skąpym-

K.O.

Kończewice - Wieś Aktywna
14 lipca w Kończewicach odbył się festyn rodzinny w
ramach programu „ Wieś aktywna mozaika inicjatyw dla
zdrowia”. Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich

przygotowały dla mieszkańców wiele atrakcji. Najmłodsi wspaniale bawili się
podczas licznych konkurencji. Każdy mógł spróbować swych sił w slalomie z
kubkiem z wodą, jeździe na deskorolce, skokach w worku, kręceniu hula hop i
wielu innych. Najmłodsze, kilkuletnie dzieci brały udział w zawodach wraz z
rodzicami, którzy wspaniale włączyli się do zabawy. Liczni kibice dopingowali
zawodników i nagradzali ich oklaskami. Każdy uczestnik zabawy otrzymał
nagrodę. Dla wszystkich był poczęstunek w postaci pieczonych kiełbasek.
Wieczorem dla dorosłych odbyła się zabawa na świeżym powietrzu , która
trwała do wczesnych godzin porannych. Wszyscy świetnie się bawili przy
dźwiękach najlepszych przebojów muzycznych. Dopisała pogoda, humory
uczestników i wspaniała atmosfera.

Dziękujemy wszystkim osobom pomagającym przy organizowaniu
festynu, zwłaszcza p. Kaszyńskiej, Krajewskiej i Pawlikowskiej, które
prowadziły zabawy dla dzieci. Dziękujemy także mieszkańcom Kończewic za
miłą atmosferę i wspólną zabawę.

Rada Sołecka i KGW Kończewice
Sołtys wsi Sylwia Barańska
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Wspomnienia z Cichego
„Podczas tegorocznych wakacji wyjechałam do Cichego koło

Brodnicy. Gdy po długiej podróży byliśmy na miejscu powitał nas
kierownik, który był bardzo miły. Oprowadził wszystkich po obozie mówiąc
co w danym miejscu będzie się odbywało.
Po przyjeździe pozostałych młodych wakacjuszy byliśmy wyczytywani do
poszczególnych grup. Ja byłam w grupie VI. Moją wychowawczynią
została pani Anna Czaj. Bardzo sympatyczna i miła osoba, której można
było się zwierzyć. Naszym „legowiskiem” był wielki namiot. Moje pierwsze
odczucia były fatalne. Mieszkanie w namiocie, a w nocy małe
niespodzianki - robaki, strasznie się przeraziłam, gdyż po raz pierwszy
byłam na tego typu obozie. Lecz po pierwszej bezsennej nocy zmieniałam
swoje spostrzeżenia. Stwierdziłam, że to w sumie fajna przygoda
mieszkać w takich warunkach. Później nas przeniesiono do obozu
letniskowego.
Pierwszy tydzień przeminął nieubłaganie. Rozkład dnia wyglądał tak: 7:30
pobudka oraz gimnastyka poranna, 8:00 apel, później śniadanie.
Następnie sami organizowaliśmy sobie czas. Czułam się niepewnie w
naszym otoczeniu ponieważ dopiero się poznawaliśmy. Mimo, iż
tęskniłam za rodziną to miałam wsparcie wśród koleżanek.
Pogoda była przepiękna. Chodziliśmy codziennie nad jezioro oraz
robiliśmy sobie piesze wycieczki. Odbyliśmy wiele wspaniałych podróży,
jedną z nich były Ryte Błota. Ta wycieczka nas strasznie wymęczyła.
Wróciliśmy głodni i zmęczeni. Tego dnia była przepyszna kolacja, jak
zresztą każdy inny posiłek na tym obozie.
Podobnie drugi tydzień minął szybko. Co kilka dni odbywały się zajęcia na
których rozwiązywaliśmy wiele ciekawych zadań. Zorganizowano nam
również naukę pierwszej pomocy. Podczas pobytu odbywało się wiele
konkursów. Był również konkurs czystości oraz dzień sportu. Niekiedy
wieczorami były ogniska na których śpiewaliśmy i rozmawialiśmy. To nas
zbliżyło do siebie. Dyskoteki również były super. Te wszystkie
wspomnienia i przygody z obozu w Cichem będę pamiętała do końca
życia.
Dziękuje Tym, którzy pozwolili mi tam pojechać.”

Kamila Szulc

Podziękowanie
Pragnę podziękować Wszystkim osobom, organizacjom

pozarządowym, szkołom, kolegom i koleżankom z UG Chełmża którzy
wsparli mnie w organizacji imprez promocyjnych, jakie miały miejsce w
ostatnim czasie w naszej gminie. Były to festyn historyczny „Powitanie
Lata 2007” w Zalesiu i Noc Świętojańska imprezy promujące obszar Ziemi
Gotyku. Za wszelką pomoc, współpracę i zaangażowanie we wspomniane
działania promocyjne w Gminie Chełmża jeszcze raz bardzo dziękuję.

K.Orłowska

Konkurs na dekoracje wiejskie 2007’

Redakcja Gazety KURENDA ogłasza dla
sołectw w gminie wrześniowy konkurs fotograficzny
na najładniejszą BABĘ ze słomy, która stanie się
dekoracją dla danej miejscowości.
Zgłoszenia wykonanych dekoracji wiejskich należy
zgłaszać do Redakcji KURENDY . Najładniejsze
BABY w obiektywie zostaną nagrodzone przez
Promocję UG Chełmża. Zapraszamy do udziału w
konkursie i czekamy na ciekawe pomysły.

K.O.

KOLONIE DLA DZIECI W BRODNICY
6 - 15 lipca 2007

W dniach 6 - 15 lipca trzydzieścioro dzieci z terenu Gminy
Chełmża wypoczywało w Brodnicy na koloniach współfinansowanych
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisję do
Spraw Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.

Program pobytu był bardzo urozmaicony. Na początku
poznawaliśmy najbliższą okolicę, zabytki miasta i jego historię.
Niezapomniane wrażenie zrobiły na nas Brama Chełmińska oraz ruiny
zamku krzyżackiego, a zwłaszcza malownicza panorama miasta
rozpościerająca się z wieży, na którą wspinaliśmy się po 196
stopniach. Obejrzeliśmy również ekspozycje w podziemiach zamku, a
w spichlerzu poznawaliśmy życie codzienne mezolitycznych
myśliwych. Z przyjemnością spacerowaliśmy również po pięknych,
brodnickich parkach. Podczas pieszych wycieczek obserwowaliśmy
wszystko uważnie, aby jak najlepiej wypaść w kolonijnym konkursie
plastycznym „Zabytki Brodnicy”. Wysiłek opłacił się. Nasze prace,
wykonane w grupach różnymi technikami, spodobały się komisji
konkursowej i prawie wszystkie zostały nagrodzone.

Niestety pogoda nie zawsze dopisywała, ale udało nam się
kilka razy pójść nad jezioro Niskie Brodno, popluskać się w wodzie i
poślizgać na zjeżdżalni. Szczęście do pogody mieliśmy również w
dniu wycieczki do Górzna. Tam uczestniczyliśmy m. in. w warsztatach
przygotowanych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej Wilga,
poznawaliśmy Górznieńsko Lidzbarski Park Krajobrazowy i
spacerowaliśmy po małym, górznieńskim rynku. W drodze do
rezerwatu „Szumny Zdrój” poznawaliśmy rośliny będące pod ochroną
oraz uczyliśmy się rozróżniać drzewa po liściach i korze i obliczać ich
wiek. Na koniec pracowicie spędzonego dnia odpoczywaliśmy przy
ognisku smażąc kiełbaski.

Wieczorami, nawet przy deszczowej pogodzie, nie było
czasu, aby się nudzić. Dla wszystkich kolonistów organizowane były
dyskoteki, olimpiada kolonijna, marsz na orientację, wybory miss i
mistera kolonii, a także festiwal piosenki, w którym udało nam się
wywalczyć główne nagrody.

Niestety, dziesięć kolonijnych dni minęło bardzo szybko i już
w niedzielę musieliśmy wracać do domu. Rozstawaliśmy się z żalem,
ale i nadzieją, że spotkamy się znów za rok, na koloniach.

Wychowawczynie grup
Anna Klimas i Marlena Błaszkowska

Spotkanie z policjantem
20 czerwca dzieci z przedszkola i „Małego Przedszkola” odwiedził

p. Policjant, który jest dzielnicowym. Pomysłodawcą owego spotkania był p.
Sołtys Sylwester Kazaniecki.

Dzieci były zachwycone i zarazem wiele się dowiedziały o pracy policji
jak również poznały zasady bezpiecznego zachowywania się w wakacje.

J. Taterwicz



Młodzieżówka Cyklonu w Tleniu
W dniach 13- 20. 08 w Tleniu odby si obóz sportowy dru yny

m odzie owej Klubu Sportowego Gminy Che m a Cyklon. W obozie brali
udzia : Mateusz Bo ejewicz (Grzywna), Emil Pawlicki (G uchowo), Szymon
Trzpil (Grzywna), Patryk Starzyk (G uchowo), Mateusz Sawicki, Maciej
Andrzejewski, Krzysztof Adamek (wszyscy G uchowo), Rafa agodzi ski,
Marek Banaszak (Grzywna), Dawid J ziorski (Sk pe), Daniel Sio kowski
(G uchowo), Kamil Warduli ski, Radek agodzi ski (Grzywna), Barosz
Szprenglewski (Dziemiony), Patryk Andrzejewski, Patryk Guzowski
(G uchowo), Artur Gruszka oraz Patryk Araszewski (Ko czewice).
Opiekunowie: trener Zenon Sadowski, przedstawiciel rodziców Alicja
J ziorska i Ma gorzata Sadowska. Szczegó owy opis pobytu uka e si w
nast pnym numerze "Kurendy".
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Sport gminny i szkolny

Udany rewanż
W dniu 22 lipca z okazji „Dni Chełmży”, z inicjatywy Urzędu Miasta

Chełmży, na stadionie miejskim rozegrano mecz piłkarski pomiędzy
reprezentacjami samorządu miejskiego i gminnego Chełmży. Był to rewanż za
porażkę, jaką odniosła Gmina Chełmża w podobnym meczu w ub. roku w
Skąpem.
Tym razem wynik był korzystny dla reprezentacji Gminy Chełmża, która po
zaciętym i emocjonującym, prowadzonym chwilami w strugach deszczu
meczu, zwyciężyła 3:1. Bramki strzelili Daniel Ramowski, Patryk Zabłocki i
Zenon Sadowski dla Gminy oraz Sławomir Nowacki z karnego dla Miasta.
Sędziował G. Sosnowski z Chełmży.
Na koniec wszyscy zawodnicy zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla oraz
napojami. Wstępnie wyrażono wolę rozegrania kolejnego meczu na koniec
lata.

Reprezentację Gm. Chełmża tworzyli: (od lewej) P. Zabłocki, G. Zakrzewski, K.
Wiśniewski P. Brzeski, W. Kazaniecki, R. Wieczorkowski, K. Bober, W. Bachan,
Z. Sadowski, T. Huzarski, A. Ośmiałowski, D. Ramowski, S. Kazaniecki,
poniżej J. Pikus, Ł. Lewandowski.

Żaglowce jedną z największych atrakcji tego lata
97 jednostek pływających pod żaglami, członkowie załóg

pochodzący z ponad 30 krajów świata oraz bardzo wiele atrakcji dla
turystów, było efektem imprezy, która każdego roku odbywa się w
innym porcie świata.

Tegoroczny „Zlot żaglowców” z wielkim powodzeniem
zorganizowało miasto Szczecin. Od 4-7 sierpnia przez szczecińskie Wały
Chrobrego przewinęło się około miliona turystów. Wśród nich byli również
sympatycy żeglarstwa z naszego regionu. Pomimo bardzo długich kolejek,
niektórym udawało się wejść na pokłady najokazalszych jednostek, zdobyć
pamiątkowe pieczęcie żaglowców, sfotografować się z załogą. Wśród
polskich żaglowców największym zainteresowaniem cieszył się „Dar
Młodzieży”, a także „Fryderyk Chopin”.

Red.

Terminarz rozgrywek A klasy - jesień 2007
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KURENDA

(skład)

WAKACJE z wolontariuszami z Lublina

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprosiło
wolontariuszy z Lublina do zrealizowania wakacyjnych warsztatów dla
dzieci i młodzieży.

Młodzi wolontariusze gościli w Gminie Chełmża w ramach
ogólnopolskiego Programu „Wolontariat studencki”. Jest to program
finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i realizowany
przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów iAnimatorów KLANZAw Lublinie.

Głównym elementem Programu są projekty edukacyjne realizowane przez
studentów-wolontariuszy na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i z
małych miast. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje
zainteresowania oraz wyrównywać szanse edukacyjne. „ Z kolei wśród
wolontariuszy-studentów Program ma na celu kształtowanie postaw
społecznych, rozwijanie ich pasji i umożliwienie realizacji ich pomysłów” mówi
Agnieszka Mastalarek z CIK-u.

Warsztaty zrealizowane w Gminie Chełmża trwały dokladnie od 23 do 27
lipca br. Wolontariusze odwiedzili w tym czasie dwie miejscowości: Głuchowo i
Bielczyny i przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w spotkaniach
zajęcia manualne, plastyczne i sportowe.

Dzieci poznały technikę wykonania drzewa z makramy, rozwijały swoją
twórczość poprzez lepienie figurek z masy plastycznej, tworzyły swoje rysunki
przy pomocy farb i kredek pastelowych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się gry i zabawy na świeżym
powietrzu: gra w siatkówkę, zabawy z chustą animacyjną oraz szereg nowych
zabaw zaproponowanych przez wolontariuszy.

Dodatkową atrakcją dla dzieci z Bielczyn były drożdżówki oraz frytki na
zakończenie spotkań z wolontariuszami sfinansowane przez Radę Sołecką, a
przygotowane przez panie z miejscowego KGW.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w zajęciach, a
wolontariusze pamiątki z Gminy Chełmża.

K.Orłowska

Wakacje marzeń
Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” i Mała Szkoła
w Brąchnówku były po raz kolejny /5 od 2000r /

organizatorem dla dzieci w wieku 7-13 lat oraz
starszych 14-16 l. od dnia 08.08.2007 do 14.08.2007r w godzinach 9.00
16.00 na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku .
W programie półkolonii odbywały się zajęcia plastyczne , muzyczne ,
komputerowe , sportowe , historyczne oraz konkursy wiedzy przyrodniczej i
ekologicznej pod tytułem , turnieje sportowe i
sprawnościowe , wspólne ognisko , spotkania ze strażakami i policjantami
pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji nad wodą, na drodze,
podczas prac żniwnych , w czasie dyskoteki, pierwsza pomoc w nagłych
wypadkach .

Strażacy i policjanci zaprezentowali swój sprzęt , którym posługują się w
czasie służby i pomocy potrzebującym . Największą atrakcją dla
uczestników półkolonii były „wycieczki” 18 m podnośnikiem i podziwianie
okolic Brąchnówka . 78 uczestników wyjechało w czwartek 09.08. do
Zalesia nad Jezioro Chełmżyńskie , a ponad 40 w poniedziałek do Barbarki
i Torunia na zwiedzanie zabytków , w tym podziwianie panoramy miasta z
wieży ratusza .Atrakcją wycieczki była wizyta w Domu Kopernika i Muzeum
Toruńskiego Piernika , w którym uczestnicy praktycznie poznali sztukę
wypieku pierników. Pracownikom Muzeum należą się od nas specjalne
podziękowania za przyjęcie naszej grupy w poniedziałek , w dniu , w którym
muzea są nieczynne . Złożyliśmy kwiaty pod pomnikami Papieża Jana
Pawła II i Wojewody Stefana Łaszewskiego .W tym dniu mieliśmy także
okazję spotkać się z Marszałkiem Województwa p.Piotrem Całbeckim oraz
posłanką RP Domicellą Kopaczewską .
Codziennie w zajęciach brało udział ponad 60 uczestników , którymi
opiekowali się nieodpłatnie Jolanta Piotrowska , Wioleta Basiewicz
nauczycieli Małej Szkoły , Maria Iwańska nauczycielka Zespołu Szkół w
Dobrzejewicach , Magdalena Iwańska Zespół Szkół w Lubiczu oraz Teresa
Mika SP Grzywna i Marta Iwańska studentka UMK ; posiłki przygotowywali
Renata Szelągowska , Beata Owczarczyk , Katarzyna Jabłońska oraz
Krzysztof Zalech i Tadeusz Owczarczyk , Jolanta i Zbigniew Sadowscy ,
Jadwiga Banaszek , dostawę słodyczy , owoców i smakowitego jedzenia
zapewnił Andrzej Talarek. Wszystkim opiekunom Wakacji Marzeń bardzo
serdecznie dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu całego programu .

Na zakończenie wypoczynku każdy uczestnik otrzymał podstawowe
artykuły szkolne zakupione ze środków Województwa i podarowane przez
Firmę Bartorex z Krobii k/ Lubicza

Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie i w ocenie uczestników ,
rodziców i gości były bardzo udane i pożyteczne , bowiem
przebiegały w czasie prac żniwnych , gdy dzieci pozbawione

bywają opieki rodziców

„Wakacji Marzeń”

„Żyj z przyrodą w zgodzie”

Półkolonie zostały dofinansowane przez Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu :
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,
a nagrody w konkursie ekologicznym zostały dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu .

.
Janusz Iwański
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