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XVI finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy to finał, w którym
K o ń c z e w i c e d e b i u t o w a ł y j a k o
samodzielny sztab.

550 zł.

109 zł

80 zł
427 zł

4 387,03

2 336,51zł 6 723,54 zł

Wielkie granie na rzecz orkiestry
rozpoczęło się już w czwartek, na balu
karnawałowym dla k las O-I I I oraz
zaproszonych maluchów, nie będących
jeszcze uczniami, na którym bawiło się ponad
150 dzieci.

W c z a s i e z a b a w y
przeprowadziliśmy loterię fantową, która
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W ten sposób uzyskaliśmy kwotę

O dobrą zabawę zadbała p.Jolanta Bilska z zespołem Gamex ze
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży. Były konkursy i wspólne tańce przy
muzyce. Niewątpliwą atrakcją balu był trzypiętrowy, fajerwerkowy tort
przygotowany przez Panie G.Stasiorowską i A.Bajerską. Dochód z jego
sprzedaży w wysokości także zasilił konto orkiestry.

W piątek, w czasie dyskoteki dla klas IV-VI licytowano gadżety XVI
finału m.in. koszulki, kalendarze, kubki, czapeczki. Atmosfera licytacji,
tradycyjnie już, była gorąca. Bohaterem imprezy okazał się uczeń klasy VI-
Szymon Stasiorowski, który za koszulkę XVI finału zapłacił… ! Ogółem
zebrano kwotę

W godzinach późno wieczornych natomiast, odbyła się dyskoteka
dla nieco starszej młodzieży, z której kolejne pieniądze trafiły do orkiestrowej
puszki.

Nasi wolontariusze- uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończewicach,
Gimnazjum w Głuchowie i Zespołu Szkół Średnich w Chełmży kwestowali z
puszkami w Bielczynach, Chełmży, Grzywnie, Głuchowie, Kończewicach,
Nawrze i Toruniu. Ogółem z licytacji i loterii przeprowadzonych w naszej
szkole zebraliśmy co łącznie z Gimnazjum w Głuchowie, które
zebrało

, dało kwotę .

Fundatorka 3-piętrowego tortu Pani Stasiorowska z Głuchowa dzieliła go
wśród chętnych do wsparcia WOŚP.

To był sukces !

Wolontariuszem roku w naszym
sztabie został uczeń klasy

, w którego puszce było
Serdeczne podziękowania

składam Wolontariuszom, Paniom, które
nieodpłatnie przekazały tort na bal
m a l u c h ó w, w s z y s t k i m o s o b o m
zaangażowanym w zbieranie fantów na
loterię, Panu Piotrowi Rumuńskiemu,
który za darmo poprowadził dyskotekę dla
młodzieży oraz wszystkim, którzy pomogli
w zorganizowaniu i przeprowadzeniu
tegorocznego finału.

Już teraz zapraszam do
wspólnego grania na rzecz orkiestry w
kolejnym finale.

IVa-Krzysztof
Gredecki 332,73zł

Na słynne „siema” odpowiedzieli także gimnazjaliści z
Głuchowa, którzy włączyli się aktywnie w prace kończewickiego
sztabu, a mieszkańcy z okolicy otworzyli swoje serca i portfele.
Najbogatszą puszkę miał z gimnazjum wolontariusz

, który zebrał w sumie
.

Kulminacyjnym momentem kwestowania w Głuchowie było
wieczorne Światełko do Nieba.
Gimnazjum w Głuchowie dziękuje wszystkim , którzy wsparli
organizacyjnie i finansowo tutejszą WOŚP. Byli to Urząd Gminy w
Chełmży, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Piekarnia
„Tradycja”, Piekarnia „Justynex”, państwo Siudowscy, Paweł
Madejski i zespół młodzieżowy ALARM z Chełmży. A naprawdę wiele
w tym dniu tutaj się działo. Była WIELKALICYTACJA, z której zebrano

Rozegrany został mecz piłki siatkowej nauczyciele kontra
„reszta świata”, odbył się koncert zespołuALARM, pokazy strażackie i
pokaz żonglerki piłką w wykonaniu MOCHA oraz pokaz żonglerki
ogniem.

Karol Zukierski
z klasy Ib 301,34 zł i 2,18 Euro i 10 koron
islandzkich

375,00 zł.

Warto wspomnieć, że celem tegorocznego XVI Finału WOŚP była
pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi.

Licytację z Głuchowa prowadził pan Wojciech Rosiński
Wolontariusze z Głuchowa

Mirosława Pawlikowska
SZTAB WOŚP w Kończewicach
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Jakie plany na nowy rok przewiduje budżet?

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2007 roku
został uchwalony zrównoważony budżet gminy na rok 2008.

19.070.000 zł

21.670.000
zł

rolnictwo i łowiectwo 325.556 zł

leśnictwo 2.000 zł,
turystyka 917.498 zł

gospodarka mieszkaniowa 239.701 zł

działalność usługowa 2.500 zł,
administracja publiczna 116.210 zł, -

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i
Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 1.539 zł,
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 5.291.000 zł

subwencje 8 895.246 zł
dotacje na pomoc społeczną 3.150.250 zł
dotacje na oświatę 48.500 zł,
subwencje i inne rozliczenia 80.000zł,

rolnictwo i łowiectwo 941.500 zł

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
30.000 zł,
transport i łączność
turystyka 1.422.300 zł,
gospodarka mieszkaniowa 217.141 zł

działalność usługowa 169.000 zł

informatyka 20.000 zł,

Dochody 19.070000 zł Wydatki 21.670.000 zł
Przychody Rozchody

23.523.050 zł 23.523.050 zł
Różnice między dochodami a wydatkami to deficyt budżetu, który wynosi
2.600.000 zł.
I. Dochody budżetowe zaplanowane na 2008 rok wynoszą

w tym:
dochody bieżące stanowią 17.744.646 zł,

dochody majątkowe stanowią 1.325.354 zł,
dotacje celowe stanowią 2.942.639 zł,
subwencja stanowi 8.895.246 zł.

II. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości
w tym:

wydatki bieżące stanowią 16.627.200 zł,
wydatki majątkowe stanowią 5.042.800 zł.

finansowanie programów i
projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
Kończewice, Kuczwały,

- finansowanie programów i projektów ze
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz
funduszy z unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Projekt
„Zagospodarowanie turyst. rejonu Zalesia i stworzenia Parku
Kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim”,

dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami,

podatek dochodowy od
osób fizycznych 1.894.000 zł, podatek od nieruchomości 1.580.000
zł, wpływy z podatku rolnego 1.380.000 zł, od środków
transportowych 130.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych
100.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
70.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000 zł, wpływy z
innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw i pozostałe dochody: opłaty za wydawanie
zaświadczenia o działalności gospodarczej 30.000 zł, wpływy z
opłaty skarbowej 23.000 zł, podatek od spadków i darowizn 15.000
zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000
zł, wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia) 5.000zł, podatku
leśnego 2.300 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 2.000 zł, opłata od posiadania psów 1.000 zł,

w tym oświatowa 5.556.075 zł,

-

restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 721.000 zł,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 98.000 zł,
melioracje wodne 30.000 zł, Izby Rolnicze 28.000 zł, zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt 25.000 zł, infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 20.000 zł, pozostała działalność 19.500 zł,

drogi publiczne gminne 1.216.200 zł,

remont Pałacu Mirakowo
50.000 zł,

plany zagospodarowania
przestrzennego 157.000 zł, cmentarze 12.000 zł,

4.453.050 zł 1.853.050 zł
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Plan dochodów budżetowych obejmuje niżej wymienione działy:

Plan wydatków budżetowych obejmuje niżej przedstawione działy
m..in.:
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Skarbnik Gminy
Marta Rygielska

administracja publiczna 2.798.950zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i
Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 1.539 zł,
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
89.000 zł,
diety za pełnienie funkcji sołtysa 93.000 zł,
obsługa długu publicznego 180.000 zł,
rezerwy 250.000 zł,
oświata i wychowanie 8.143.100 zł

ochrona zdrowia 125.000 zł

pomoc społeczna 3.521.100 zł

Edukacyjna Opieka Wychowawcza 177.970 zł

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1.859.000zł

kultura i ochrona dziedzictwa - 399,200zł

kultura fizyczna i sport 16.000 zł.

Stacja
Uzdatniania Wody w Nawrze.

„Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne
budowa małej infrastruktury” Serce wsi Kuczwały
kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury”

„Rozwój infrastruktury przebudowa chodnika i parkingu”

alternatywne źródła energii.
Nowe chodniki

Nowe parkingi
budowa oświetlenia

Mirakowo-Kuczwały budowa ścieżek pieszo-
rowerowych

ekologicznej ścieżki dydaktycznej

„Zagospodarowanie turyst. rejonu Zalesia i stworzenie Parku
Kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim”

zakup gruntów
dokumentacja na budowę boisk

budowa sali gimnastycznej
rozbudowa SP Zelgno budowa świetlicy w Dźwierznie

potrzeb ośrodka zdrowia

uporządkowanie gospodarki ściekowej

Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

5.032.800 zł.

Urzędu Gmin 2.057.000zł,
Urzędy Wojewódzkie 161.350 zł, Rada Gminy 152.000 zł,
pozostała działalność 378.600 zł w tym: (Rady sołeckie 62.000 zł,
Grupa Budowlana 316.600 zł), promocja jednostek samorządu
terytorialnego 50.000 zł,

w tym OSP 80.000 zł,

szkoły podstawowe
4.222.900 zł, gimnazja 2.354.000 zł, dowożenie uczniów do szkół
696.000 zł, pozostałe działalności 122.500 zł, oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych 398.000 zł, Zespoły
Ekonomiczno Administracyjne Szkół 135.000 zł, stołówki szkolne
116.000 zł, przedszkola 60.000 zł, dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 38.700 zł,

przeciwdziałanie alkoholizmowi
70.000 zł, pozostała działalność 51.000 zł, program polityki
zdrowotnej 4.000 zł w tym: badanie jelita grubego i płuc,

świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 2.690.100 zł, ośrodki pomocy
społecznej 257.000 zł, pozostała działalność 133.000 zł, dodatki
mieszkaniowe 90.000 zł, Domy Pomocy Społecznej 75.000 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne 14.000 zł,

, świetlice
szkolne 146.000 zł, pomoc materialna dla uczniów 31.000 zł,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 970 zł,

gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.344.000 zł, utrzymanie
zieleni w miastach i gminach 285.000 zł, oświetlenie ulic, placów i
dróg 200.000 zł, gospodarka odpadami 30.000 zł,

biblioteki 160.000 zł,
utrzymanie świetlic wiejskich 115.200 zł Nawra 50.000 zł,
Świętosław 10.000 zł, Dźwierzno 50.000 zł, centra kultury i sztuki
80.000 zł, Pałac w Brąchnówku 30.000 zł, pozostała działalność
14.000 zł,

W celu poprawy jakości wody w gminie będzie zmodernizowana

Planuje się także zrealizować projekt „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” odpowiednio: w
Kończewicach

, w Kuczwałach „
zaś w

Grzywnie .
Wsie Zelgno, Kończewice, Grzywna, Sławkowo zostaną objęte Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.
Zostanie przygotowana dokumentacja dotycząca inwestycji w

będą wybudowane w Grzywnie, Browinie zaś przebudowa
dróg odbędzie się w miejscowościach Witkowo i Grzywna.
powstaną w Grzegorzu, Nawrze oraz Grzywnie, w
miejscowości Nawra. Zostanie przeprowadzona rekultywacja drogi

. Planowana jest
na odcinkach: Chełmża Kończewice oraz Zelgno-Dźwierzno.

Planowane jest powstanie Zalesie-
Grodno. W dalszym ciągu realizowany będzie II etap projektu

.
Planuje się w miejscowości Dźwierzno przy świetlicy.
Planowana jest przy SP Grzywna i
Gimnazjum Pluskowęsy, przy SP Zelgno,

, . Planowana jest
także adaptacja pomieszczeń po starej szkole w miejscowości Grzywna dla

wraz z wyposażeniem.
W miejscowościach Zalesie, Pluskowęsy, Zelgno, Głuchowo, Windak
planowane jest w rejonach drogi
krajowej Nr 1 oraz jeziora Chełmżyńskiego.

ma objąć Osiedle Młodych
Browina.
Łączna kwota przeznaczona na cele inwestycyjne w roku 2008 wynosi

Zaplanowane inwestycje na 2008 rok.
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Sesja RG podsumowała 2007 rok

Podsumowania mijającego roku w Gminie w
zakresie rocznej działalności Urzędu Gminy, wykonania zaplanowanych
zadań objętych budżetem dokonali wspólnie Wójt Gminy Jacek Czarnecki z
Zastępcą Kazimierzem Boberem. Prezentację uzupełniły krótkie wystąpienia
Kierowników Referatów UG i jednostek organizacyjnych. Nie obyło się bez
wyróżnień i nagród. Wśród uhonorowanych znalazła się trójką tenisistów

- SP Zelgno Mistrzowie Powiatu
Toruńskiego w tenisie stołowym i , która wywalczyła
drugie miejsce w drużynowych Akademickich Mistrzostwach Polski Tenisa
Stołowego.

Ostatnia, grudniowa sesja Rady Gminy Chełmża miała
charakter podsumowujący miniony rok 2007. Oprócz Radnych na
obrady przybyło wielu gości.

Adrian Kowalski i Mateusz Szeląg
Małgorzata Sadowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgnie otrzymała
nagrodę Wójta Gminy Chełmża za wyróżniającą pracę dydaktyczno-
wychowawczą.

Iwona Drożyńska

Dyrektor SP Zelgno Iwona Drożyńska odbiera nagrodę z rąk Wójta Gminy
Jacka Czarneckiego

Szkoła w minionym 2007 roku wzięła bardzo aktywny udział w
wydarzeniach i imprezach gminnych takich jak ,

spotkanie integrujące osoby niepełnosprawne,
samotne z Gminy, ,

. Doceniony został także trud
strażacki. Podziękowanie od Komendanta Gminnego ZOSP i Prezesa
Zarządu Gminnego ZOSP otrzymał za ofiarną służbę i dyspozycyjność

. Reprezentant
chełmżyńskich służb policji zastępca
odebrał zakupiony przez gminę rzutnik multimedialny, który ma wspomóc i
ułatwić działalność edukacyjną policji w szkołach.

Zaprezentowały się także działające w gminie stowarzyszenia.
Podsumowania swojej działalności w 2007 roku dokonały między innymi
SOWA z Głuchowa, Horyzont z Pluskowęs i Homo homini. Podobnie
uczestnicy obrad zapoznali się z działalnością nowo powstałej instytucji
kultury Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża oraz z podjętymi w
2007 roku działaniami GKRPA.

Redakcja gazety gminnej wspomniała o dziesięcioleciu KURENDY.

Stypendia Gminne
„Chcemy być razem”

opłatek Druhów OSP jubileusz 50-lecia Kapłaństwa
Ks. Kanonika Zbigniewa Koślickiego

dh Roman Wierzbowski z ZOSP w Kończewicach
Komendanta Marcin Jaskulski

K. Orłowska

Opłatek Sołtysów

Tradycyjnie jak co roku na wspólnym grudniowym spotkaniu
świątecznym spotkali się Sołtysi Gminy Chełmża.
Za nim podzielono się opłatkiem był czas na to, aby podyskutować o
sprawach bieżących w gminie.

Wójt J. Czarnecki przedstawił Sołtysom informację w sprawie
projektu budżetu na 2008 r. Poza tym podczas spotkania poruszono kolejne
ważne sprawy jak między innymi sprawa oświetlenia na terenie Gminy,
odśnieżanie dróg podczasAkcji Zima 2008 oraz sprawa wysokości podatków,
które będą obowiązywać w obecnym roku.

Zakończenie 2007 roku dla Sołtysów było pomyślne. Finał
osiągnęła sprawa ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów sołectw w naszej
Gminie. Kwestia wysokości diet dla Sołtysów była dyskutowana wcześniej
przez ich reprezentantów - Konwent Sołtysów Gminy Chełmża z Wójtem
Gminy, z Radnymi na posiedzeniach Komisji RG. Dokładnie od dnia
20 grudnia wysokość miesięcznych diet reguluje podjęta Uchwała RG.
Dotychczasowe diety Sołtysów z kwoty 50 zł miesięcznie wzrosły do kwoty
200 - 300 zł/ m-c. W wyniku podjęcia uchwały nastąpił wzrost diet lecz zmianie
uległa uchwała w sprawie poboru przez sołtysów podatków w drodze inkasa i
wynagrodzenia za inkaso.
Podczas spotkania nie pominięto także takich istotnych spraw dla
mieszkańców jak program dotyczący likwidacji azbestu w gospodarstwach,
funkcjonowanie wywozu odpadów stałych z obszaru Gminy, jak i informacja w
sprawie projektów inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji na
terenie Gminy Chełmża i w sprawie oczyszczalni przyzagrodowych.

Mimo takiej ilości informacji, które w dniu spotkania przedstawione
zostały Sołtysom nie mogło zabraknąć tradycyjnego opłatka i wspólnie
odśpiewanej kolędy.
O oprawę i świąteczną atmosferę spotkania zadbało Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża z Brąchnówka. Marta Sadowska, Magda
Stasiorowska, Sandra Kuligowska, Paulina Starzyk i Julia Orłowska wystąpiły
z krótkim koncertem kolęd, przekazały Sołtysom życzenia świąteczne i
obdarowały każdego z nich upominkiem w postaci świątecznych pierniczków.

K. Orłowska

INFORMACJA
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmży organizuje

dwudniowy
.

Chętne osoby proszone są o zgłoszenie osobiste do biura PZTR Chełmża
ul. Bydgoska 7 lub telefoniczne nr (056) 6754594 lub 6752260.
Koszt kursu wynosi 50 zł/osoby.
Zgłaszający posiada z sobą nr NIP i PESEL.

kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin
sprzętem naziemnym

Odśnieżanie chodników
Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach ( Dz. U. z 1996r. Nr 132 poz.622 z późn. zm. ) w art. 5 pkt.
1 ppkt. 4

, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do
uprzątnięcia chodnika, na którym jest płatny postój lub parkowanie
pojazdów samochodowych.
Należy zwrócić uwagę, iż na równi z właścicielami traktowani są użytkownicy
wieczyści oraz jednostki organizacyjne, a także inne podmioty władające
nieruchomością ( współwłaściciele, zarządcy, najemcy , dzierżawcy).
Analizując powyższy zapis należy pamiętać, że odgarnianie śniegu jest
ważne dla naszego wspólnego dobra. Każdy przecież chce poruszać się
bezpiecznie. Za uchylenie się od tego obowiązku można zostać ukaranym
mandatem.

nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątania
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości

A.Krupska

Od lewej: Mateusz Szeląg, Adrian Kowalski i Małgorzata Sadowska

Kierownik RZD - Danuta Wilińska
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Samorządowy serwis informacyjny

Z posiedzenia Rady Społecznej SPOZ w Zelgnie

Podsumowano także sytuację
finansową Ośrodka z działalności za rok ubiegły, w tym realizację
programów zdrowotnych.

Posiedzenia Rady Społecznej zwoływane są przez
Przewodniczącego Rady. Funkcję tę z mocy ustawy pełni Wójt Gminy z
ramienia samorządu gminy jako organu założycielskiego. Pozostali
członkowie powoływani są przez Radę Gminy na 4-letnią kadencję. Jedną
osobę na członka rady wskazuje Wojewoda. Rada Społeczna naszego
Ośrodka liczy pięć osób z przewodniczącym włącznie. Przypomnijmy, że w
minionym roku dobiegła końca kadencja poprzedniej rady i w miesiącu maju
Rada Gminy Chełmża powołała nową Radę Społeczną, w której skład
wchodzą:
Jacek Czarnecki przewodniczący
Jacek Górowski członek - przedstawiciel Wojewody z Chełmży
Krystyna Wolak członek z Dźwierzna
Marianna Rolbiecka członek z Nawry
Andrzej Cichy członek z Grzegorza.
Do zadań Rady Społecznej należy m.in. przedstawianie Radzie Gminy
wniosków i opinii w sprawach związanych ze zbyciem środków trwałych,
zakupem lub przyjęciem darowizny nowego sprzętu medycznego,
związanych z przekształceniem lub likwidacją, z rozszerzeniem lub
ograniczeniem działalności ośrodka, czy tez z przyznaniem kierownikowi
ośrodka nagrody. Rada Społeczna przedstawia także wnioski i opinie
kierownikowi ośrodka dotyczące planu finansowego i inwestycyjnego,
rocznego sprawozdania z realizacji tych planów, wniosków i opinii kredytów
bankowych i dotacji oraz podziału zysku. Ponadto uchwala regulamin swojej
działalności oraz regulamin ośrodka , a także dokonuje analiz skarg i
wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń ośrodka.
Wobec tego pacjenci korzystający z usług ośrodka mogą bezpośrednio do
członków rady wnosić swoje uwagi i zastrzeżenia co do jego działalności.
Otwarci jesteśmy także na różnego rodzaju pomysły mające na celu
polepszenie świadczenia usług medycznych na terenie naszej gminy.

W dniu 14 grudnia 2007r. odbyło się ostatnie w minionym roku
posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Zdrowia w Zelgnie. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy, gdzie
Kierownik Ośrodka przestawił informację dotyczącą kontraktów
medycznych zawieranych z NFZ na 2008r. oraz projekt planu
finansowego i planu działania na 2008r.

Czas pożegnań

Z końcem minionego roku 2007 pracę zawodową zakończyły i
przeszły na zasłużoną emeryturę panie:

Uroczyste pożegnanie miało miejsce podczas ostatniej grudniowej
Sesji RG Chełmża. Z rąk Wójta Gminy Jacka Czarneckiego i
Przewodniczącego RG Chełmża Janusza Iwańskiego Panie za wieloletnią
pracę zawodową na rzecz samorządu gminnego i jego mieszkańców
otrzymały pamiątkowe listy gratulacyjne i upominki.

( od lewej na zdjęciu) podinspektor ds. kadr i obsługi
sekretariatu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i
Kierownik Biblioteki Samorządowej w Zelgnie.

Grażyna Drążkowska
Hanna Theis

Ewa Katlewska

K.Orłowska

Ogłoszenie

U r z ą d G m i n y
Chełmża ul. Wodna 2, 87-140
Chełmża, ogłasza przetarg
p i s e m n y o g r a n i c z o n y
(zbieranie ofert) na sprzedaż
n/w sprzętu:

dwu
osiowy o ładowności 4 tony,
rok produkcj i 2002, nr
fabryczny 44222, produkcji
FMR BIAFAMAR S.A., stan
bdb - cena wywoławcza

nr
f a b r y c z n y 0 2 0 2 2 6 , r o k
produkcji 2002, produkcji
POLMOT Warfama S.A, stan
bdb cena wywoławcza 8

Pisemne oferty z ceną należy
sk ładać w zamkn ię tych
kopertach w sekretariacie
Urzędu Gminy Chełmża, ul.
Wodna 2, pokój nr 19 do dnia 19
lutego 2008 r. do godz. 9 (z
d o p i s k i e m n a k o p e r c i e

). Okres związania
ofert mija
W/w sprzęt oglądać można w
b a z i e G o s p o d a r s t w a
Pomocniczego w m. Nowa
Chełmża (w godzinach od 7
do 15 ) od poniedziałku do
piątku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu
19 lutego 2008 r. o godz. 9 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (056) 675 66 57 i (056) 675 60
76 do 78 wewn. 53 lub 601682100.
Urząd Gminy Chełmża zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyny.

1) rozrzutnik obornika

2) ładowacz „TROLL”

” P r z e t a r g n a s p r z ę t
rolniczy”

19 lutego 2008 r.

12.000 zł (brutto);

.000
zł (brutto).

00

00

00

30

W. Kazaniecki
Anna Feeser-Bering
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Sprawy obywatelskie

JASEŁKA W OŚRODKU
PRZEDSZKOLNYM

W ZELGNIE

Mimo tremy odważnie deklamowały swoje kwestie i tym samym przysporzyły
dużo radości i wzruszenia zaproszonym gościom. W czasie wspólnego
biesiadowania przy wigilijnym stole odwiedził dzieci Mikołaj. Przedszkolacy
chętnie rozmawiali z gościem w czerwonym płaszczu a nawet recytowali
poznane wierszyki. Wszyscy zostali obdarowani prezentami. Mikołaja dzieci
pożegnały specjalnie przygotowaną piosenką.

Dzień ten był niepowtarzalny, inny od wszystkich spędzanych w przedszkolu,
a wszystko to dzięki przyjaciołom i donatorom Ośrodka. Korzystając z okazji
chciałabym gorąco podziękować Rodzicom za zaangażowanie w działalność
przedszkola oraz za przygotowanie pięknych strojów swoim pociechom.
Bardzo dziękuję za dofinansowanie paczek mikołajkowych i świątecznych
Radom Sołeckim z Zelgna, Liznowa i Dziemion, Ochotniczej Straży Pożarnej
z Zelgna, Kółku Rolniczemu z Dziemion, Firmie Handlowo-Usługowej
Państwa Bober z Zelgna, Państwu Demel z Zelgna oraz Pani Paulinie
Bielińskiej z Zelgna. Podziękowanie składam również Panu Janowi
Katlewskiemu, który tak dobrym Mikołajem jakim był w jasełka, jest dla nas
przez cały rok.

17 grudnia 2007 w przedszkolu w Zelgnie odbyły się
Jasełka. Zaproszeni zostali Rodzice wszystkich

przedszkolaków. Dzieci bardzo sumiennie przygotowywały się do
pierwszego w ich życiu występu i to przed tak ważną publicznością.

Małgorzata Buller

Mikołaj przyjechał do Dziemion

8 grudnia przybył do Dziemion Święty Mikołaj ze swym młodszym
pomocnikiem Mikołajkiem. Dzieci czekały na niego w świetlicy wiejskiej.
Zaskoczone były tym, że nie przyjechał saniami, ale niestety z powodu braku
śniegu zmuszony był do podróży samochodem. Zgromadzone pociechy
obdarowane zostały słodkimi upominkami, za które serdecznie
podziękowały. Z żalem żegnały Mikołaja, zaprosiły go jednak na drugi rok.

Dzieci miło spędziły sobotnie popołudnie świetnie się bawiąc.

Opłatek Strażacki

Druhowie z gminy na spotkaniu opłatkowym spotkali się tym razem
w SP Zelgno. O nastrój i atmosferę świąt Bożego Narodzenia podczas
spotkania zadbała społeczność tutejszej szkoły.

Iwona Czarnecka

Mikołaj w Skąpem

21 grudnia 2007r. w Przedszkolu w Skąpem odbyło się Spotkanie
Opłatkowe, na które przybyła p. dyrektor Iwona Drożyńska i rodzice. Najpierw
wspólnie obejrzeliśmy Jasełka, poczym połamaliśmy się opłatkiem. Dużą
niespodzianką było przybycie Mikołaja z ogromnym workiem prezentów.

J.Tatarewicz

Dekorcję świąteczną
wykonali:
Sylwia Barańska,
Marzena Barczyńska,
Ewa Czarnecka,
Sylwia Hornicka,
Anita Rutkowska i
Andrzej Wiśniewski.
Podziękowania za
materiały kierujemy do
pani H. Bytniewskiej,
M. Dulnikowskiej i
J. Łuczak

Mikołaj z

Kończewic
s e r d e c z n i e w i t a ł
przejeżdżających przez
wieś

Redakcja
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Ferie w Kończewicach

Świetlica wiejska w Kończewicach
zaprasza w czasie ferii dzieci

na zajęcia zorganizowane codziennie od 14:00 do 16:00.
Czeka na Was wiele atrakcji i niespodzianek.

Organizacje pozarządowe

Rok 2007 w Homo homini

Dla Stowarzyszenia Homo homini rok 2007 był kolejnym
rokiem pozyskiwania funduszy na realizację projektów z dziedziny
e-internet na wsi, edukacji przedszkolnej, zdrowia i profilaktyki
uzależnień oraz promocji Produktów Lokalnych Ziemi Gotyku.

Łącznie zrealizowano sześć projektów. W zakresie informatyki
zrealizowano projekt p.n. „Ziemia Gotyku lokalnie i globalnie” wartości
ponad 50 tys. zł. W ramach tego projektu otrzymano 3 nowe zestawy
komputerowe (monitor, drukarka) wartości ponad 14 tys. zł. , które po
jednym zestawie zostały przekazane do Biblioteki w Skąpem , Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku oraz do świetlicy
w Kończewicach.
W ramach wspomnianego projektu pozyskaliśmy także dodatkowo
aparat cyfrowy, kamerę internetową, projektor, 2 modemy, ekran
przenośny, 2 laptopy oraz 15 zestawów komputerowych używanych,
które służą dzieciom, młodzieży w bibliotece w Skąpym, świetlicy w
Kończewicach oraz CIK w Brąchnówku.

Kolejną datację w wysokości 26.290,00 zł otrzymaliśmy z Fundacji
PZU w Warszawie na realizację edukacji przedszkolnej w ramach
projektu „Wędrujące Przedszkole” . Zakupiliśmy sprzęt, zabawki, tablice,
materiały plastyczne, bilety do teatru, usługę transportową a także
wydatkowaliśmy na wynagrodzenie dla przedszkolanek.

W zakresie zdrowia zrealizowaliśmy projekt wartości ponad 7 tys. p.n.
„Akademia Zdrowia trzeciego Wieku- 60 plus”. Grant w wysokości 6 tys.
otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe koszty pokrył
Samorząd Gminy. Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy od 60
roku życia. Wydaliśmy „Poradnik Seniora”
Odbyły się wykłady lekarza, pielęgniarki, psychologa, a przez
fizjoterapeutę prowadzone były lekkie ćwiczenia ogólnousprawniające .
Z kolei dietetyk przeprowadził warsztaty kulinarne, Zadanie
zrealizowane było w okresie lata w DPS Browina, a na zakończenie 45-
osobowa grupa seniorów uczestniczyła w wycieczce do Ciechocinka.

W zakresie uzależnień zrealizowane zostały 2 projekty : „Wieś
aktywna- mozaika inicjatyw dla zdrowia” oraz „Konferencja Kobiet
Aktywnych- Przebudzenie II”. Na realizację zadań pozyskaliśmy granty
w wysokości odpowiednio : 5 tys. zł i 3.910 zł. W ramach projektu „Wieś
aktywna- mozaika inicjatyw dla zdrowia” wydaliśmy w nakładzie 1.200
egz. wkładkę do Kurendy (lipiec 2007) dot. choroby alkoholowej i innych
uzależnień, a także znaczek z logo projektu dla uczestników festynu w 6
miejscowościach: Grzywna, Głuchowo, Nawra, Kończewice, Kuczwały i
Zelgno. Partnerami w realizacji były: GKRPA i PN, sołtysi, rady sołeckie,
KGW i niektóre jednostki OSP.

Natomiast w dniu 28 listopada 2007 r. w Świetlicy Wiejskiej w
Kuczwałach odbyła się Konferencja KobietAktywnych- Przebudzenie II”.
Partnerami realizacji zadania były: GKRPA i PN, KGW i Rada Sołecka,
OSP oraz radny z Kuczwał a także Ośrodek Zdrowia w Zelgnie.
Terapeutka Uzależnień Pani Ewa Jasik-Wardalńska oraz Pani Ewa
Pikus i Pan Jarosław Pikus zapoznali uczestników konferencji z
tematami : „Choroba alkoholowa w rodzina” , „Ciąża bez alkoholu” oraz
udzielanie I pomocy. Na konferencji dokonano podsumowania projektu
„Potrawy tradycją malowane” realizowanego wspólnie z Centrum
Inicjatyw Kulturalnych w Brąchnówku. Prezentację wyjazdów
szkoleniowych organizowanych przez Fundację Ziemia Gotyku
przedstawiła Ewa Czarnecka.

�

�

�

�

SZKOLIŁYŚMY SIĘ W WARSZAWIE

. Przedstawicielki z
naszej gminy : Stanisława Stasieczek, Sylwia Barańska oraz
Barbara Majewicz, mimo nienajlepszej pogody, za to w
doskonałych humorach, wybrały się na spotkanie by chłonąć

wiedzę na tematy bardzo ważne dla nas kobiet mieszkających na wsi. Celem
warsztatów było przekazanie uczestniczkom wiedzy w takich zagadnieniach
jak:
1. Jak opracować projekt wspierając równość szans kobiet i mężczyzn w
gminie?
2. Równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Poruszono również sprawę stereotypów i ról społecznych. Wysłuchaliśmy
wykładu „Rak szyjki macicy” przeprowadzonego przez dr Tadeusza Niemca.
Szkolenie było kontynuacją programu „Rzeczpospolita Internetowa”, który
realizowało w naszej gminie Stowarzyszenie Homo homini. Sposób
prowadzenia warsztatów oraz możliwość poznania wielu wspaniałych i
mądrych kobiet z całej Polski dało nam zapał do dalszej pracy. Uroczystą
kolacją zakończyłyśmy nasz pobyt w Warszawie i pełne optymizmu i chęci do
pracy wróciłyśmy do naszych gmin.

Dnia 5 grudnia w Warszawie odbyły się warsztaty
liderek społecznych - Liga Gmin Wiejskich

Sylwia Barańska

�W 2007 r. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 2 tys. zł. z
Powiatu Toruńskiego na realizację projektu „Potrawy tradycją malowane”
w ramach którego członkowie KGW z Nawry, Grzegorz i Zajączkowa
przeprowadziły warsztaty kulinarne dla młodzieży z tych miejscowości
oraz dodatkowo dla grupy dzieci i młodzieży z Bocienia.

Także w 2007 r. Stowarzyszenie było pomysłodawcą i
realizatorem w ramach partnerstwa- projektu Fundacji „Ziemia Gotyku” w
ramach LEADER p.n. „Festiwal produktów lokalnych „Ziemi Gotyku” w
Mirakowie.

Należy zwrócić uwagę, że w realizacji naszych projektów
bardzo nam pomógł Samorząd Gminy na czele z Wójtem.

Cieszy nas fakt, że Stowarzyszenie ma Członka w
Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Stowarzyszenie jest również członkiem Porozumienia o
współpracy na rzecz zasobów ludzkich. Stowarzyszenie było także
partnerem w realizacji projektów Fundacji Ziemia Gotyku m.in. Konkursu
na Znak Promocyjny ZG, Festiwalu Produktów Lokalnych ZG, a
przedstawiciele naszej organizacji uczestniczyli w licznych szkoleniach,
warsztatach i wyjazdach studyjnych.

Dziękujemy wszystkim partnerom, z którymi wspólnie mogliśmy
zrealizować nasze pomysły, a tym samym zdobywać kolejne
doświadczenia.

Obrót Stowarzyszenia za 2007 r. wyniósł ponad 105 tys. zł.

S.Stasieczek
Prezes Stowarzyszenia Homo homini

Ogłoszenie
Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu

Homo-homini proszone są o uregulowanie zaległych składek, będących
podstawą do tego członkostwa, w terminie do końca stycznia br.
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Organizacje pozarządowe

PODZIĘKOWANIE
W grudniu skończyła się realizacja projektu ,,Małe

Przedszkole w Każdej Wsi”, a wraz z nią zajęcia edukacyjne w Małym
Przedszkolu w Skąpem. To czas refleksji i podsumowań, a
jednocześnie szukania rozwiązań na kontynuację tej działalności.

Przez 15 miesięcy dzieciom ze Skąpego i innych wsi oferowana
była opieka, nauka i zabawa. W tym czasie wydarzyło się wiele dobrego
dla dzieci i ich rodziców, ale nie obyło się bez problemów i trudności.

Korzystając z okazji chciałabym serdecznie podziękować
wszystkim tym, bez których realizacja tego projektu byłaby trudna, a może
nawet niemożliwa. Dziękuję Urzędowi Gminy Chełmża, za
przystosowanie pomieszczeń i wszelką pomoc merytoryczną.
Stowarzyszeniu Homo homini za nieocenioną pomoc w wyposażeniu
przedszkola w zabawki i materiały plastyczne, z których korzystamy do
dziś. Dziękuję także za możliwość obejrzenia przez dzieci przedstawienia
teatralnego oraz popisów cyrkowych w wykonaniu ,,Hecy”. Fundacji
Ziemia Gotyku dziękuję za zaproszenie naszych przedszkolaków na
wycieczkę do Myślęcinka. Sprawianie radości dzieciom, ale także
organizowanie interesujących zajęć, wymaga pewnych nakładów
finansowych. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali naszą działalność:
firmom: Hodrol, Ekoland, Trans-Rach, OSP w Skąpem, Radzie Sołeckiej
wsi Skąpe oraz rodzicom: Państwu Celińskim i Grajkowskim z Dubielna,
Państwu Kleszcz z Bielczyn oraz Państwu Dziarneckim ze Skąpego.
Dziękuję też osobom prywatnym, którzy do samego początku
dopingowali naszemu Przedszkolu, zawsze służyli dobrą radą i pomagali
,,otworzyć drzwi” miejsc nam nieznanych: Panu Henrykowi Śmiałkowi,
sołtysowi wsi Skąpe Sylwestrowi Kazanieckiemu oraz Paniom: Ewie
Czarneckiej, Stanisławie Stasieczek i Katarzynie Orłowskiej.
Za miłą atmosferę współpracy dziękuję paniom: Marioli Dawiec, Jolancie
Tatarewicz oraz Monice Witkowskiej.

Największe podziękowania pragnę złożyć Rodzicom
wszystkich dzieci z Małego Przedszkola w Skąpem. To dzięki Waszej
ogromnej świadomości potrzeby edukacji najmłodszych Małe
Przedszkole od samego początku skupiało maksymalną ilość dzieci.
Dziękuję za pomoc finansową, rzeczową ale przede wszystkim za
mnóstwo dobrego słowa, które motywowało mnie do pracy. Wierzę, że
Wasz upór, chęć do pracy i dbałość o dalszy rozwój dzieci pozwoli na
kontynuowanie działalności przedszkola.

Małgorzata Buller

Ziemia Gotyku - aktywność, działanie,
pasja!

W marcu 2008 roku
rozpoczyna realizację kolejnego projektu finansowanego ze
środków publicznych, tym razem z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, skierowanego do organizacji pozarządowych.

Projekt zakłada rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze
działania Fundacji Ziemia Gotyku, w oparciu o dobrą współpracę pomiędzy
partnerami społecznymi, publicznymi i gospodarczymi. Działania zawarte w
projekcie polegają głównie na edukacji, współpracy i wymianie doświadczeń.
Działania w projekcie są skierowane do trzech grup odbiorców:

„Ziemi Gotyku”, tj.
partnerskich gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.
Projekt zakłada realizację trzech modułów tematycznych: „

Każdy z tych modułów kierowany jest do
konkretnej grupy odbiorców, których potrzeby szkoleniowe i potrzeby rozwoju
zostały rozpoznane podczas aktualnie realizowanego projektu w ramach
Programu Leader.
Działania szkoleniowe zostaną poprzedzone szeroką kampanią informacyjną i
promocją projektu w 4 gminach partnerskich. Szkolenia będą miały
różnorodną formę: wyjazdy studyjne, warsztaty tematyczne, zajęcia
komputerowe, seminaria i konferencje. Zapraszamy do udziału w projekcie
przedstawicieli rad sołeckich, młodzież oraz organizacje z terenu działania
Fundacji Ziemia Gotyku. Udział w wszelkich działaniach jest bezpłatny dla
uczestników. Rekrutacja uczestników rozpocznie się w lutym. Wszelkie
informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej
Fundacji . Zapraszamy!

Fundacja Ziemia Gotyku

sołtysów i rad
sołeckich, młodzieży i organizacji społecznych

Klasa sołecka,
czyli sołtys z klasą”, „Młodzi dla siebie i regionu”, „Centrum dla
Aktywnych Ziemi Gotyku”.

http://www.ziemiagotyku.com/

Forum Ziemi Gotyku

W dniu w Szkole Podstawowej w
Kończewicach odbędzie się Forum Programowe Fundacji
Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania. Otwarcie Forum
zaplanowano na godz. 17.30. Podczas Forum podsumowana
zostanie dotychczasowa realizacja przedsięwzięć Fundacji w
roku 2007 oraz możliwości i starania o środki na lata przyszłe. Uczestnicy
będą zaproszeni także do udziału w dyskusji poświęconej realizacji
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich “”Ziemia Gotyku” w
latach 2007-2013

Natomiast wcześniej o godz. 15.30 odbędzie się podsumowanie dwóch
konkursów, których organizatorem w minionym 2007 roku była nasza
gmina. Są to konkurs promocyjny “Moja wieś, Moje sołectwo” i konkurs * Mój
sklep - moją wizytówką”.

25.01.2008 r

K.O.

Z przedszkola w Kończewicach

W czwartkowe przedpołudnie 10 stycznia b.r., przedszkolaki z
Ośrodków Przedszkolnych, z Głuchowa, Kończewic i Nawry, założonych
przez Fundację Ziemia Gotyku LGD, uczestniczyły w balu karnawałowym
zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Kończewicach. Prócz wspaniałej
zabawy, możliwości zaprezentowania wymyślnych strojów, dzieci miały
okazję uczestniczyć także w loterii fantowej, mającej na celu wsparcie XVI
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Maluchy były zachwycone
wspaniałym balem.

Izabela Zielińska

M.Epa

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa
Działania zaprasza na szkolenia

Zapisy w Urzędach Gmin
Liczba miejsc ograniczona!

Chełmża: Katarzyna Orłowska, tel.056/ 675 60 76
Łubianka: Anna Filus, tel.056/ 678 82 17

Łysomice:Agnieszka Jankierska tel. 056/ 678 32 22
Papowo Biskupie: Małgorzata Żurawska tel. 056/ 676 81 01

Szczegółowe informacje i programy szkoleń na stronie

Szkolenia finansowane są z programu LEADER+
www.ziemiagotyku.com
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Przyszli harcerze i harcerki z zaangażowaniem słuchali tego, co staramy się
im wyjaśnić, oglądali podane im przedmioty, książki czy obrazy związane z
II wojną światową, wykonywali zadania, a także brali udział w minikonkursie
plastycznym na najładniej narysowany czołg, w którym wszyscy okazali się
wygranymi. Jednak najwięcej radości sprawiła niespodzianka w postaci pizzy
i coli dla wszystkich, która była uwieńczeniem spotkania.

Oprócz zbiórek nasi harcerze, na razie głównie ci starsi i bardziej
doświadczeni, biorą udział w przedsięwzięciach o charakterze wolontariatu.
Mieliśmy okazję pomóc w sprzątaniu cmentarza w Browinie, w corocznym
spotkaniu w SP Zelgno „Chcemy być razem” dla osób niepełnosprawnych i
samotnych czy byliśmy wolontariuszami podczas XVI Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu. Poza tym w listopadzie
pojechaliśmy do Chełmna na rajd harcerski „Słoń”, gdzie zajęliśmy III miejsce,
a w najbliższych dniach mamy zamiar pojechać na rajd do Chełmży. Warto
wspomnieć także o naszej wigilii, na którą zaprosiliśmy Panią Dyrektor oraz
naszą byłą drużynową. W atmosferze kolęd złożyliśmy sobie życzenia
i po raz pierwszy poczuliśmy, że te trzy miesiące bardzo nas do siebie zbliżyły.
Wszak harcerstwo to nie tylko dobra zabawa, to również chwila zadumy przy
ognisku, samodyscyplina, wspólna praca oraz pokonywanie własnych
słabości. Wiadomo przecież, że właśnie wtedy, kiedy jest trudno, poznaje się
prawdziwych przyjaciół.

Z harcerskim pozdrowieniem z Zelgna
Czuwaj!

dh Ola Zając

Edukacja i kultura

Harcerstwo to wielka przygoda dla
dzieci z Zelgna

Wszystko zaczęło się, jak to zwykle bywa, latem. Obóz harcerski,
wielu nieznanych sobie dotąd ludzi stłoczonych na jednej polanie i
konieczność radzenia sobie w surwiwalowych warunkach. Okazuje się, że
brak ciepłej wody i wspólne czyszczenie latryn bardziej niż cokolwiek innego
zbliża do siebie ludzi.

I tak właśnie cztery dawne harcerki 3 Drużyny Harcerskiej im.
J. Bema z Zelgna, poznały druha Marcina Sytka z Torunia, który właśnie
uzyskał kwalifikacje na stopień instruktora drużynowego. W ten sposób
zrodził się pomysł odświeżenia naszej starej „3” z nowym drużynowym.

Po zakończeniu obozu mieliśmy głowy pełne nowych pomysłów.
We wrześniu rozpoczęły się rozmowy z Panią dyrektor SP Zelgno, która nasz
pomysł przyjęła bardzo entuzjastycznie i pomogła we wszelkich sprawach
organizacyjnych z niespodziewanym zapałem. Dzięki temu sprawnie
przeprowadziliśmy nabór nowych członków wśród społeczności uczniowskiej
SP Zelgno. Została nam również udostępniona jedna z sal dawnej biblioteki
szkolnej w budynku naprzeciwko szkoły, która odtąd służy nam jako
harcówka. Z każdą zbiórką jest w niej coraz bardziej „swojsko”, uzupełniamy
ją wciąż o nowe przedmioty, rysunki czy trofea, dokumentując przy okazji
swoją historię.

Pełną parą działamy już od października. Spotykamy się regularnie
w piątki o godz. 16:00. Całe „dowództwo” naszej drużyny, czyli drużynowy
oraz czterech przybocznych, stara się zapewnić młodym kandydatom na
harcerzy obok zdobywania wiedzy i umiejętności także wiele dobrej zabawy.
Naprawdę pod tym względem udanych było szczególnie kilka spotkań.
Tematem jednej ze zbiórek była pierwsza pomoc. Dzięki druhowi Pawłowi
Wantowskiemu, który jest prezesem Harcerskiego Klubu Ratowniczego w
Toruniu, a zarazem jednym z naszych przybocznych, mieliśmy do dyspozycji
fantoma. Dzieciaki mogły się na nim nauczyć w praktyce, jak przeprowadzać
akcję ratowniczą.

Uczyliśmy ich także opatrywania ran i urazów oraz przeprowadzania badania
poszkodowanego. Pomocna okazała się tu także wiedza dh Angeliki
Brzeskiej i dh przybocznej Oli Zając, które jesienią ubiegłego roku ukończyły
kurs pierwszej pomocy, organizowany przez HKR w Toruniu. Innym
przedsięwzięciem była zbiórka o roku 1939. Była to zbiórka narzucona
odgórnie przez komendę hufca, a jej celem było przybliżenie dzieciom w
przystępny sposób przyczyn i okoliczności rozpoczęcia II wojny światowej.

„W trosce o przedszkola”

W ubiegłym roku pisaliśmy o projekcie, który zyskał
uznanie rodziców i maluchów w gminie Chełmża.

O szansach na kontynuacją programu „Przedszkole
otwiera świat” realizowanego przez Fundację „Ziemia Gotyku” na terenie
dziewięciu gmin naszego województwa rozmawiali niedawno włodarze
zainteresowanych gmin i członkowie Zarządu Fundacji.

Projekt, który swoim zasięgiem objął ponad 560 dzieci, planowo
kończy się 31 marca 2008 roku. W odczuciu wszystkich zainteresowanych
powinien być kontynuowany, „bo takie są oczekiwania społeczne. Czy
będzie to możliwe?

O dalsze funkcjonowanie ośrodków będą musiały zadbać gminy,
przynajmniej do końca roku szkolnego. Do tego zadania każda z gmin
przygotowuje się według własnego pomysłu i swoich możliwości
finansowych. Członkowie Zarządu fundacji są gotowi do podjęcia kolejnych
działań, by znów skorzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego i od
września zapewnić maluchom dostęp do 39 przedszkoli. Czekają na
ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski stosownego konkursu.

E. Czarnecka
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Wiadomości z Szkoły Podstawowej w Sławkowie

Mikołajki

Wycieczka do Torunia

Filharmonia Pomorska w SP Sławkowo

Wigilia szkolna

Z początkiem grudnia wyczekiwaną przez wszystkie dzieci datą jest 6
grudnia, a to ze względu na możliwość otrzymania podarku od Mikołaja.
Także do uczniów SP Sławkowo zawitał Mikołaj. Poszczególne klasy pod
okiem swych wychowawców obchodziły Dzień świętego Mikołaja
obdarowując się "paczkami" pełnymi łakoci i owoców.

Uczniowie klasy IV oraz część uczniów klasy V i VI miało okazję
odetchnąć od zajęć szkolnych i zwiedzić miasto Mikołaja Kopernika. W
dniu 18 grudnia pod okiem opiekunów udali się na warsztaty do Ratusza
Staromiejskiego w Toruniu, podczas których poznali sposoby pieczenia i
wyrobu pierników toruńskich, a także mieli okazję dotknąć, a nawet
przywdziać dawne stroje z minionych epok. Kolejną atrakcją była
wystawa tematyczna w Domu Mikołaja Kopernika przybliżająca historię i
walory toruńskiego piernika. Przy okazji uczniowie zwiedzili obie
instytucje.

W dniu 19 grudnia 2007 roku muzycy z Filharmonii Pomorskiej
przeprowadzili z uczniami SP Sławkowo kolejne warsztaty muzyczne

. Ich tematem był czas Bożego Narodzenia i wszystko
to, co się wiąże z obchodami tego święta. Uczniowie wspólnie z
muzykami ubierali choinkę zawieszając na jej gałązkach anielsko
brzmiący śpiew, swoją grę na instrumentach muzycznych a także
rozmowę o tradycji i obyczajach związanych z Bożym Narodzeniem.
Podczas warsztatów przypomnieli sobie nazwy starych, zapomnianych
instrumentów, dawne zwyczaje, rytmy tańców narodowych oraz polskie,
tradycyjne kolędy i pastorałki.

Tradycyjnie z okazji Bożego Narodzenia w SP Sławkowo 21 grudnia
2007r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne przygotowane przez
uczniów poszczególnych klas. Poprzedziły je jasełka wystawione przez
uczniów pod kierunkiem szkolnego katechety. Po nich nadszedł czas
podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie życzeń i świętowania przy
wspólnym poczęstunku. W spotkaniu bożonarodzeniowym oprócz
uczniów i nauczycieli, udział wzięli rodzice oraz zaproszeni goście.

Na
gałązce choinkowej

M. Griner

Grudzień w Szkole Podstawowej w Grzywnie

W grudniową niedzielę korytarze Szkoły Podstawowej w
Grzywnie zapełniły się tłumami gości, którzy przybyli, aby obejrzeć
eksponaty na wystawę z okazji

, którego organizatorką jest od początku Gabriela
Czerwonka. Kilkadziesiąt wystawionych eksponatów cieszyło oczy
różnorodnymi kolorami, materiałami i technikami. Do wykonania szopek i
figurek wykorzystano m.in. drewno, trociny, papier, wełnę, wosk pszczeli,
piórka, modelinę, mech, a także ciasto piernikowe i kolorowe opłatki.
Uczniowie szkół w Grzywnie, Brąchnówku, Zelgnie, Kończewicach i
Toruniu wraz z rodzinami wykonali z nich prawdziwe dzieła sztuki, dlatego
trudno było głosującym dzieciom dokonać wyboru. Najwięcej głosów
zebrały szopki wykonane przez

Uczestnicy konkursu serdecznie dziękują p. Henrykowi Olejniczakowi,
który od wielu lat jest fundatorem nagród.
Równolegle z ekspozycją szopek odbywał się kiermasz
bożonarodzeniowy, na którym sprzedawano ozdoby choinkowe, kartki i
stroiki wykonane przez dzieci i rodziców w czasie adwentu. Dochód z
kiermaszu klasy przeznaczają na swoje potrzeby, zazwyczaj na
wycieczki. W tym roku zebrano prawie 4000 złotych.

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia zakończyły jasełka
przygotowane przez uczniów klas V i VI pod kierunkiem Małgorzaty
Jelińskiej .

VIII Rodzinnego Konkursu Szopek
Bożonarodzeniowych

Jakuba Jaroszewskiego i Szymona Wołowskiego z Grzywny
(kuzyni)
Agnieszkę, Macieja i Mateusza Bożejewiczów z Grzywny
(rodzeństwo)
Alicję Błażejczyk z Grzywny
Weronikę Gawełek z Torunia
Oliwię Wiśniewską z Kończewic
Radosława Wierciocha z Zelgna
Kornelię i Julię Stasiorowskie z Zelgna

Turniej mikołajkowy po raz piąty

W dniu 15 grudnia w obiektach sal gimnastycznych szkół
Gminy Chełmża odbył się po raz V prestiżowy Turniej Mikołajkowy
w piłce siatkowej.

wygrała
drużyna Czernikowa III miejsce
wywalczyła ekipa Głuchowo/Kończewice

Kazimierz Lewandowski.

Popularność dyscypliny w środowisku jak również
ugruntowana renoma organizowanego od kilku lat turnieju
spowodowała, że do turnieju zgłosiły się 24 drużyny. Ostatecznie w
rozgrywkach wzięło udział 16 zespołów Chełmża, Chełmża Junior,
Łysomice, Pędzewo, Czernikowo, Zelgno, Grzywna, Papowo Tor.,
Łubianka, Starostwo Wabrzeskie, Nowa Chełmża, UTP w Bydgoszczy,
Wielka Nieszawka, Junior LZS, Bank Ochrony Środowiska - Oddział w
Toruniu oraz wspólna drużyna wystawiona przez Kończewice i
Głuchowo. Drużyny najpierw toczyły rozgrywki w grupach, których
zwycięzcy rywalizowali w półfinałach i meczach finałowych. W turnieju
bardzo dobrze spisali się reprezentanci naszej Gminy wspólna drużyna
Kończewic i Głuchowa tocząc zwycięskie boje z kilku faworyzowanymi
rywalami. Ostatecznie po zaciętych pojedynkach turniej

pokonując w finale 2:0 zespół BOŚ.
po zwycięstwie 2:0 nad

Łysomicami. Zwycięskie reprezentacje wyróżniono okazałymi
pucharami i nagrodami rzeczowymi. Na koniec wszyscy uczestnicy
zasiedli do wspólnego, zasłużonego po całodziennej rywalizacji,
obfitego posiłku.
Głównym organizatorem turnieju był Radny Powiatu Toruńskiego

Sponsorami oraz fundatorami nagród byli
Starostwo Powiatowe w Toruniu, Wice-Starosta D. Meller, Wójtowie
Gmin: Chełmża J. Czarnecki, Gm. Łubianka J. Zająkała,
Wlk Nieszawka K. Kaczmarek, Burmistrz Chełmży J. Czerwiński,
Członkowie Zarządu Powiatu Toruńskiego J. Surdyka i T. Zakrzewski,
Radny Powiatu Toruńskiego G. Karpiński, firmy „Bio-Bike z Grzywny,
Stacje Kontroli Pojazdów: „Diagnotest” z Zelgna, H. Olejniczak z
Grzywny, Z. Podlaszewski z Czernikowz, orazA. Kozłowski.
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie R. Szyło, J. Makowiecki,
M. Gerc, W. Gutowski, T. Lewandowski, R. Świątecki,A. Kwiatkowski,
M. Wiśniewski.

K. Bober
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Sport gminny i szkolny

SPORT GMINNY w 2007 r
Wraz z końcem roku zakończył się także kolejny sportowy

sezon w Gminie Chełmża. W minionym 2007 roku odbyło w sumie się
10 imprez o charakterze lokalnym oraz jedna, nasza sportowa
wizytówka o zasięgu ogólnopolskim-Turniej Siatkówki Plażowo-
Rekreacyjnej.

po raz czwarty z rzędu najbardziej usportowioną
miejscowością w naszej gminie zostało Głuchowo!

Mieszkańcy gminy licznie i chętnie angażowali się w
organizowane zawody, a nasze gminne „przeżyjmy to jeszcze raz” w skrócie
wyglądało tak: Styczeń to Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego i
zwycięstwo Artura Brokoppa z Kończewic. Luty to tradycyjny Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Wójta i powrót na siatkarski tron zespołu z Zelgna. W
marcu odbył się Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego, w którym
bezapelacyjne zwycięstwo odniosła rodzina Sadowskich- Małgorzata i
Zenon- reprezentanci Głuchowa. W kwietniu zainaugurowała rozgrywki
trzecia edycja Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a po kilku miesiącach poznaliśmy
najlepszy zespół piłkarski minionego roku- zespół piłkarzy z Browiny.
Majówka to „Gminne Święto Królowej Sportu” czyli czas dla lekkoatletów i
drużynowy sukces Nawry. W czerwcu był czas na futbol, a najlepszą
jedenastkę w gminie mają w Nawrze. Wakacje to korzystanie z uroków
Zalesia, a „królami" siatkówki plażowej zostali bracia Bartek i Marek
Kamińscy z Głuchowa. W listopadzie na parkiecie w naszym cyklu imprez
zadebiutowała piłka ręczna, a najlepsi szczypiorniści naszej gminy
mieszkają w Zelgnie. Pod choinkę była ulubiona piłka halowa i prestiżowy
Turniej Gwiazdkowy, a swoje piłkarskie umiejętności potwierdzili zawodnicy
z Browiny.
Tradycyjnie przez cały rok prowadzona była punktacja na najbardziej
usportowioną miejscowość w Gminie Chełmża. W historii trwania tego
rankingu zwyciężała tylko jedna miejscowość. Nie inaczej było i tym
razem i

Końcowa
klasyfikacja rankingu na najbardziej usportowioną miejscowość w Gminie
Chełmża:
1.Głuchowo 33pkt, 2.Nawra 25pkt, 3.Pluskowęsy 16pkt, 4.Kończewice
16pkt, 5.Zelgno 16pkt, 6.Grzywna 13pkt, 7.Browina 10pkt, 8.Dźwierzno
9pkt, 9.Kuczwały 4pkt, 10.Skąpe 3pkt, 11.Grzegorz, Izabela, Bocień 1pkt.
W przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji w rankingu decyduje
ilość uczestnictw w imprezach organizowanych przez gminę (Pluskowęsy 7
zawodów, Kończewice 6, Zelgno 4). Jednak to wszystko to już historia.
Przed nami nowy rok, nowe wyzwania, nowe imprezy sportowe, nowy
harmonogram.
Czas na prezentacje kalendarza zawodów sportowych dla mieszkańców
Gminy Chełmża na rok 2008.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH
w Gminie Chełmża na rok 2008’

Zainteresowanych proszę o zachowanie powyższego terminarza w celu
profesjonalnego uczestnictwa w sporcie gminnym i ja Głuchowiak to mówię:
"Kto w końcu zdetronizuje sportowców z Głuchowa?!". Przyjemnej zabawy w
sport w bieżącym roku życzy:

Gminny Organizator Sportu
Marcin Sadowski

Cyklon podziękował

Podsumowanie Cyklonu

Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Podczas
spotkania dokonano podsumowania jesiennej rundy rozgrywek i
działalności szkoleniowej w 2007 roku. Podziękowano wszystkim tym,
którzy angażują się w działalność na rzecz Klubu. Ponieważ Cyklon to nie
tylko dobrzy zawodnicy i trenerzy, ale i grono osób, które
bezinteresownie jego działalność starają się organizacyjnie wspierać.

CYKLON to Klub Sportowy , który swoją działalność popularyzującą piłkę
nożną kontynuuje od sierpnia 1992 roku. powstał w Kończewicach i swoje
pierwsze rozgrywki rozpoczynał w B-klasie.
W sezonie 1993/94 miał dwie drużyny seniorów: Cyklon I i Cyklon II. Cyklon I
awansował nawet do A-klasy. Z kolei w sezonie 1995/96 Cyklon tryumfował
awans do V-ligi tzw. okręgówki. Chociaż, niestety, po roku wrócił do
toruńskiejA-klasy, ten awans zapisany jest w jego sukcesach.

W 2006 CYKLON był zagrożony spadkiem do B-klasy. Do tego
jednak nie dopuszczono i utrzymał się wA-klasie.

Dzisiaj CYKLON jest na II-miejscu po rundzie jesiennej z dobrym
rozkładem meczy wiosennych . Klub utrzymuje się z pozyskiwanej co roku
dotacji od samorządu gminnego. Nieocenione wsparcie dla Klubu oferuje
hojny sponsor

Marzeniem piłkarzy zarówno tych młodszych jak i starszych oraz
jego kibiców jest stadion o europejskich standardach, który kiedyś w
przyszłości sciągnie do Kończewic tłumy kibiców na mecze klubu.

Grudzień to wyjątkowy miesiąc licznych spotkań i
podsumowań bieżących działalności, dokonań i
realizacji. Między innymi w takim wspólnym spotkaniu
udział wzięli zawodnicy, trenerzy, sponsorzy, kibice i
sympatycy Klubu Sportowego Gminy Chełmża CYKLON.

Pan Piotr Guranowski.

Wójt Gminy Jacek Czarnecki docenił najmłodszych piłkarzy CYKLONU.

K.Orłowska

Maciej Andrzejewski w imieniu Klubu Sportowego Gminy
Chełmża CYKLON podziękował panu Krzysztofowi Dmochowi
Dyrektorowi ENERGA OPERATOR S.A. w Toruniu za
dotychczasowe osobiste zaangażowanie i pomyślną realizację

inwestycji związanej w przebudową istniejącej linii energetycznej
kolidującej z przyszłym boiskiem sportowym w miejscowości Kończewice.
Taka współpraca na pewno zaowocuje dobrą atmosferą, doda dynamiki i
zapału do pracy zawodnikom i ich trenerom.

K. Orłowska
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Życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia do UG Chełmża nadesłali między innymi:
1)

Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler
ul. Tramwajowa 12
87-100 Toruń

2)
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji Toruń
Pl. Fr. Skarbka 7/9
87-100 Toruń
DYREKTOR REJONU Andrzej Krawulski

3)
4)

Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich
RP i
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich
RP

5)

6)

ul. Tumska 20
87-140 Chełmża
Prezes Halina Jankowska

7)
K. Kowalski i H. Preuss
ul. Chełmińskie Przedmieście 11
87-140 Chełmża

8)

Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Polna 113, 87-100 Toruń

9)

ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń
10)

ul. Jagiellońska 21, 87-800 Włocławek
11)

ul. Wyszyńskiego 15/2/9
10- 456 Olsztyn

12)
13)

im. Juliana Prejsa
w Chełmży

14)
ul. Rybaki 31/35
87-10 Toruń

15

ul. Chełmińska 1, 87-140 Chełmża
16)

ul. Łazienna 20, 87-100 Toruń
17)

Krzysztof Łęcki i Maria Łęcka
ul. Piotra Skargi 13, 87-140 Chełmża

18)

87-100 Toruń
Dyrektor Muzeum Okręgowego w
Toruniu
Marek Rubnikowicz i zespół
współpracowników

19)

ul. Szosa Chełmińska 265a
87-100 Toruń

20)
ul. Kilińskiego 2/8, 87-100 Toruń

21)

im. Mariana Sydowa
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń

WIELOBRANŻOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
„MELBUD” s.c.

ENERGA OPERATOR S.A.

SKANSKA
Paweł Tomczak

Mariusz Poznański

Właściciel i pracownicy firmy
„Diagnotest” Zelgno

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych
„POMOCNA DŁOŃ”

Henkon Spółka Jawna

Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

POSEŁ NA SEJM RP
Łukasz Zbonikowski

BIB Szkolenia Konsulting

Firma „LiK- Bud” sp.j.
Dyrektor i pracownicy
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

) Bank Spółdzielczy Chełmno
Oddział w Chełmży

Andrzej Suski
Biskup Toruński

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA
TAURUS S.C.

Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski- Ratusz

Monika Borkowska
„Zielenią pisane” Pracownia
Architektury Krajobrazu i Rzeźby

A.R.W. „ARTO”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Zarząd Oddziału
Miejskiego

22)

ul. Kard. Wyszyńskiego 1
Browina, 87-140 Chełmża

23)

ul. Mostowa 28, 87-100 Toruń
Przewodniczący Kujawsko-
Pomorskie Zrzeszenia LZS
Michał Marszałkowski

24)
ul. Gdańska 31/6, 85-005 Bydgoszcz

25)
Gutkowski Jan
ul. 17 stycznia 92
64-100 Leszno

26)

ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz
27)

w Zelgnie, 87-140 Chełmża
28)

płk mgr inż. Jerzy Tomicki
87-100 Toruń

29)

ul. Kard. Wyszyńskiego 5
87-140 Chełmża

30)

31)

87-140 Chełmża
32)

Właściciel Uczelni Wyższej Szkoły
Informatyki i Przedsiębiorczości
Jan Skotarczak
i Rektor prof. zw. dr hab. inż. Jan
Mikołajczak

33)

Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik
ul. Szosa Lubicka 22
87-100 Toruń

34)

35)

87-140 Chełmża
36)

ul. Gen. J. Hallera 23,
87-140 Chełmża

37)
38)

Parlamentarny Klub Lewicy i
Demoktat.ów
Biuro poselskie Jerzego Wenderlicha
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

39)

ul. Strumykowa 4
87-100 Toruń

40)

w Minikowie
Dyrektor Roman Sass

41)
ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice
Przewodniczący Rady Gminy
Bronisław Krywionek
i Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek

STB AUTO
Stanisław Bytniewki

Kujawsko- Pomorskie Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe

Poseł na Sejm RP Tadeusz Zwiefka

Firma GUTKOWSKI

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
PUM Spółka z o.o.

Szkoła Podstawowa
im. Władysława Broniewskiego

Dowódca
1 Bazy Materialno- Technicznej

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 5
im. PAPIERZA JANA PAWŁA II

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego
Krzysztof Sikora
i Marszałek Województwa
Kujawsko- Pomorskiego
Piotr Całbecki
Szkoła Podstawowa
w Sławkowie

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W BYDGOSZCZY

PARTNER XXI
KLEKS Spółka Jawna

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Głuchowie
Nauczyciele i Uczniowie
z Małej Szkoły w Brąchnówku

Zespół Szkół w Chełmży

Stowarzyszenie Homo homini
POSEŁ NA SEJM RP
Jerzy Wenderlich

Towarzystwo „POWRÓT z U”
Oddział Kujawsko-Pomorski

KUJAWSKO- POMORSKI
OŚRODEK DORADZTWA
ROLNICZEGO

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

42)

Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski

43)

ul. Bat. Chłopskich 24
87-300 Brodnica

44)
86-221 Papowo Biskupie

45)

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

46)
ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

47)
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz
Przewodniczący Rady Gminy
Lubicz Kazimierz Rybacki
i Wójt Gminy Lubicz Marek
Olszewski

48)

ul. 5 stycznia 54
Zakład w Chełmży
ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża

49)

ul. Kopernika 38, 87-100 Toruń

Urząd Miejski Kowalewo
Pomorskie

FIRMA „BEHRENDT”- Grupa
SBS

Urząd Gminy Papowo Biskupie

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego Andrzej
Siemianowski
i Starosta Toruński Mirosław
Graczyk

Budlex sp. z o.o.

Urząd Gminy Lubicz

Nordzucker Polska S.A.
z siedzibą w Opalenicy

Powszechna Kasa Oszczędności
BANK POLSKI SA
Regionalny Oddział
Korporacyjny w Bydgoszczy
Centrum Korporacyjne w
Toruniu

50)

51)

ul. Bydgoska 3, 87-140 Chełmża
52)

Bank Spółdzielczy w Toruniu
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń

53)

ul. Polna 113, 87-100 Toruń
Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg inż. Henryk Dygasiewicz

54)

ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

55)

Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży
ul. Św. Jana 16, 87-140 Chełmża

56)
ul. Kard. Wyszyńskiego 5
Browina, 87-140 Chełmża

57)

ul. Gen. J. Hallera 2,
87-140 Chełmża

58)

Rejon Dystrybucji Toruń
Pl. Fr. Skarbka 7/9
87-100 Toruń
Pracownicy i Kierownictwo Rejonu
Obrotu Toruń

Zarząd i Pracownicy
Wąbrzeskich Zakładów Graficznych

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Produkcyjne FRANK

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Powiatowy Zarząd Dróg w
Toruniu

Wicestarosta Toruński Dariusz
Meller
STAROSTWO POWIATOWE

POWIATOWY URZAD PRACY
dla Powiatu Toruńskiego w
Toruniu

Roman Wiśniewski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski
i Burmistrz Miasta Jerzy
Czerwiński

ENERGA- Operator SA
Oddział w Toruniu

60)

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń

61)
Zarząd Oddziału ZNP w
Chełmży

62)

ul. Wały G. Sikorskiego
15, 87-100 Toruń
Dyrektor Regionu
Kujawsko-Pomorskiego
Stanisław Krukar
Dyrektor Oddziału
Operacyjnego
Katarzyna Legut- Ohl

63)

ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Dyrektor II Oddziału
Banku Spółdzielczego w
Toruniu Violetta
Pawlikowska

64)

Toruń „SECO” S.A.
ul. Wschodnia 34
87-100 Toruń

65)

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

66)

ul. Toruńska 1
87-140 Chełmża

67)

ul. Dekerta 24
87-100 Toruń

68)

69)

Punkt Dystrybucji Gazu
w Chełmży,
ul. Ks. W.
Frelichowskiego 3
87-140 Chełmża

70)

71)

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
Przewodniczący Rady
Gminy Jan Kalinowski
i Wójt Gminy Łysomice
Jarosław Bukowski

72)

73)
ul. Rydygiera 28c/104
87-100 Toruń

74)

BANK OCHRONY
ŚRODOWISKA S.A.

Maria Muzioł

Bank Gospodarki
Żywnościowej S.A.
Oddział Regionalny w
Toruniu

Bank Spółdzielczy w
Toruniu

Zakład Wykonawstwa
Sieci Elektrycznych

Bank Spółdzielczy w
Chełmnie

Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy
Chełmża
Pomorski Operator

Systemu
Dystrybucyjnego
Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji
Gazu w Bydgoszczy

Inter- FLORA Sp. z
o.o.

Urząd Gminy
Łysomice

Senator RP
Michał Wojtczak
Czesława Rudolf

Ewa Jasik-
Wardalińska

Wszystkim, którzy

zechcieli podzielić się z

nami radością Świąt

Bożego Narodzenia Wójt

Gminy Chełmża i

Pracownicy UG

serdecznie dziękują
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KURENDA

(skład)

Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddziału
Rejonowego w Chełmży

Dnia 12. lutego 2008 r. o godz. 11.00 w restauracji „IMPERIUM” ul.
Mickiewicza 5

Odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze na które
zapraszamy.

zawiadamia swoich członków że :

Plan działalności
Komisji Kultury i Organizacji Wolnego Czasu w 2008 r.

przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddziału Rejonowego w Chełmży

Spotkania przy kawie :

Zabawy taneczne :

Wycieczki krajoznawczo - turystyczne :

Uroczystości :

KGW Witkowo

30.12.07 Panie z KGW Witkowo w świetlicy wiejskiej spotkały się na
Opłatku. Organizatorką spotkania była p. Halina Michalska. Po życzeniach

w przemiłej atmosferze, rozmowach, szybko umknął czas!!

ODSZEDŁ Z NASZYCH SZEREGÓW

Dh BENIAMIN DYBOWSKI

29 grudnia 2007 roku , w wieku 80 lat zmarł

Długoletni strażak i działacz ochotniczego pożarnictwa, od 1945 roku
członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiu .
W swojej długoletniej służbie pełnił funkcje Naczelnika jednostki ,
Skarbnika i członka Komisji Rewizyjnej.
Za społeczną działalność został odznaczony między innymi: złotym,
srebrnym, brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa„ , odznaką
„Strażak Wzorowy”.
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 !

Spotkanie Noworoczne
W dniu 29.12.07 mieszkańcy Nawry spotkali się przy

świątecznym stole, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie Noworoczne
życzenia.

KGW Nawra

HARMONOGRAM
Zebrań Sprawozdawczych

w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

Komendant Gminny ZOSP RP

P O D Z I Ę K O W A N I E
Dziękujemy Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Pani Stanisławie Stasieczek, Radnemu Panu
Franciszkowi Pirogowi oraz naszej Radzie Sołeckiej za sfinansowanie
upominków dla dzieci z Dziemion.

Mikołaje z Dziemion

Nasz udział w zakupie sprzętu …

Uprzejmie informuję, że Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 8 kwietnia
2004 r. podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna o
wspólnym zbieraniu środków na sprzęt ratujący życie dla mieszkańców
powiatu toruńskiego.

Jednocześnie przypominam, że każdy podatnik podatku
dochodowego od osób fizycznych (z wyjątkiem płatników podatku liniowego)
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 przekazany do Urzędu Skarbowego. Także w
przypadku oczekiwanego zwrotu podatku US można wpłacać 1%
całorocznego podatku i o tą kwotę zwiększyć oczekiwany zwrot.

Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły na zakup sprzętu
kardiologicznego, wykorzystywanego w profilaktyce chorób układu krążenia.
Łącznie w ciągu czterech lat Szpital zgromadził na ten cel blisko 19,5 tys. zł z
czego w 2004roku 8.572,10zł, w 2005roku 4.627,09zł, w 2006r. 3.269,80zl i
w 2007r. 2.987,80zł.

Dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce.
Informacja podana przez
Prezesa Zarządu Szpitala

Lek.med. Leszka Plucińskiego

Inwestycje w Gminie

�

�

Zakończono budowę budynku kuchni polowej oraz sanitariatów przy nowo
realizowanym polu namiotowym oraz budynku sanitariatów przy plaży na
terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu. Na ukończeniu
pozostają roboty związane z realizacją kanalizacji oraz oświetlenia terenu.
Obecnie trwają także na terenie ośrodka prace przygotowawcze między
innymi tyczenie tras i karczowanie krzewów do przystąpienia do robót
inżynieryjnych polegających na budowie pomostu dla łódek, kładek i platformy
widokowej.

Zakończono budowę dachu na świetlicy wiejskiej w Dźwierznie.
Ref. inwestycyjny
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