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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Na fot. Uczniowie klasy IIB z SPKończewice.
To coroczne święto jest doskonałym momentem, aby

podkreślić i zaakcentować trud pracy nauczycieli i ich niezastąpioną
rolę w procesie kształtowania postaw młodego pokolenia. Dlatego
dzień ten stał się okazją do nagradzania wyróżniających się w swojej
pracy pedagogów. W roku bieżącym Nagrodę Dyrektora Szkoły
otrzymało następujące grono nauczycieli w gminie:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach

Gimnazjum w Głuchowie

Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie

Szkoła Podstawowa w Zelgnie

Joanna Michalska - nauczyciel matematyki
Beata Niedziałkowski - nauczyciel sztuki i bibliotekarz
Iwona Pietrowska - nauczyciel j. polskiego i j. angielskiego
Elżbieta Piotrewicz - nauczyciel j. polskiego i bibliotekarz
Daniel Ramowski - nauczyciel wychowania fizycznego

Krzysztof Szczechowski - nauczyciel matematyki i chemii
Magdalena Pluskota - nauczyciel j. polskiego
Tomasz Kozankiewicz - nauczyciel informatyki, techniki i wos
Barbara Łaukajtys - nauczyciel historii

Dorota Woźniak - nauczyciel historii i j. polskiego
Mirosława Pawlikowska - oligofrenopedagog , zajęcia w świetlicy
Ewa Czarnecka - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Ewa Bierwald - nauczyciel nauczania zintegrowanego i
wychowania fizycznego

Iwona Szymańska - nauczyciel wychowania fizycznego, sztuki i
przyrody
Hanna Masłowska - nauczyciel matematyki i informatyki

Jolanta Jestadt - nauczyciel przyrody
Małgorzata Machalska - pedagog wychowania w kl.”0”
Marcin Rosiński - nauczyciel wychowania fizycznego
Renata Sztolcman - nauczyciel języka polskiego
Barbara Wantowska - nauczyciel religii

K. Orłowska

WYCIECZKA ZA KASZTANY

Przez cały wrzesień oraz część października dzieci z zerówki, klasy
drugiej i Ośrodka przedszkolnego w Grzywnie zbierały kasztany. Z uzyskanych
pieniędzy ze sprzedaży kasztanów pokryliśmy należność za przejazd
autokarem do Torunia.
19.10.2009 r. wyżej wymienione grupy dzieci uczestniczyły w zajęciach
edukacyjnych w Muzeum Piernika oraz Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego.
W Muzeum Piernika dzieci poznawały tajniki wypieku pierników, sposób
wyrabiania ciasta piernikowego, przyprawy korzenne( pieprz, goździki, gałka
muszkatołowa, imbir, cynamon). Czynnie uczestniczyły w wyrabianiu ciasta,
wciskały wyrobione ciasto do form, używając przy tym odpowiednich
przyborów. Na zakończenie zajęć każde dziecko zabrało do domu osobiście
wykonany piernik( jeszcze ciepły!), niestety niejadalny. Zapach był tak kuszący,
że kupiliśmy pierniki jadalne, aby każdy mógł skosztować. Ponadto każda
grupa otrzymała certyfikat potwierdzający zaliczenie egzaminu na czeladnika
piernikarskiego.

Zajęcia edukacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego miały na celu
poznanie i utrwalenie obowiązujących zasad ruchu drogowego. Dzieci
oglądały filmy edukacyjne, odpowiadały na pytania testowe. Pracowały bardzo
aktywnie. Poprzez czynne działanie i zabawę utrwalały poznane zasady ruchu
drogowego. Po zajęciach otrzymały materiały edukacyjne w postaci
kolorowanek, książeczek o zasadach ruchu drogowego oraz kamizelek
odblaskowych.
W zajęciach uczestniczyły wychowawczynie K. Daniszewska,A. Kordowska,A.
Klimas.

Anna Klimas

Przedsiębiorco !
Informuję, że zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz.
1885, z późn.zm.) do należy dokonać
przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do
tut. ewidencji przedsiębiorców
Formularze wniosków EDG-1można pobierać:

Informacje na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności można uzyskać na
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl - „
klasyfikacje „lub telefonicznie pod nr nr : (56) 611 71 34 ; (56) 675 60 76/8
wew. 44

dnia 31 grudnia 2009 r.

przed dniem 31 grudnia 2007 r.

1) strona internetowa www.bip.gminachelmza.pl;
2) lub w Referacie Spraw Obywatelskich , pokój nr 15;
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Samorządowy serwis informacyjny

Z posiedzeń Rady Gminy Chełmża
W dniu 28 września br. odbyła się XLV Sesja Rady Gminy

Chełmża, w której udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy oraz Radni.
Na posiedzeniu Radni zapoznali się z informacją z wykonania budżetu za
I półrocze 2009 r. oraz informacją na temat sprzedaży mienia
komunalnego w I półroczu 2009 r.

,

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
- zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża,
- utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy
Chełmża oraz ich przeznaczenia,
- nabycia nieruchomości we wsi Dziemiony,
- zamiany nieruchomości we wsi Dziemiony,
- wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy
Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na uprawy polowe,
- zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych,
socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmża,
- nadania nazwy ulicom w miejscowości Browina,
- ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Dziemiony Gminy
Chełmża
- zaciągnięcia zobowiązania w 2009 r. z terminem płatności w latach 2010
2011,
- zmiany budżet Gminy Chełmża na 2009 r.
Przedstawione powyższej uchwały zostały podjęte większością głosów.
Posiedzenie zostało zakończone przedstawieniem wolnych wniosków i
interpelacji oraz sprawozdaniem Wójta z działań podjętych w okresie między
Sesjami.

B. Kozłowska

X Kongres Gmin Wiejskich

Jako goście Kongresu wzięli udział m.in.:
Waldemar Pawlak -Wicepremier, Minister Gospodarki , Katarzyna Hall -
Minister Edukacji Narodowej , Marek Sawicki -Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi , Paweł Wypych - Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP, Elżbieta
Chojna-Duch -Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów , Krystyna
Szumilas -Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Olgierd
Dziekoński -Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury, Luc Van den
Brande -Przewodniczący Komitetu Regionów UE.

Kongres był okazją do dyskusji nad istotnymi problemami
samorządów wiejskich w obecności przedstawicieli rządu i parlamentu.
Jednym z tematów który wzbudził spore kontrowersje była kwestia zmian
granic administracyjnych . Wielu z samorządowców sprzeciwia się zmianom
granic w szczególności na korzyść miast. Zdarzają się sytuacje, kiedy mimo
sprzeciwu mieszkańców Rada Ministrów podejmuje decyzję. Postulowano
aby ustawowo stworzyć możliwości dające gwarancje wszystkim uczestnikom
na dojście do porozumienia. Proponowano wprowadzenie obowiązku
uzyskania pozytywnej decyzji rady gminy przekazującej swoje tereny, przed
podjęciem decyzji przez Radę Ministrów oraz aby miasta przekazywały
gminie, której tereny przejmują stosowne rekompensaty.

Podczas Kongresu wiele miejsca poświecono też edukacji na
obszarach wiejskich. Uczestnicy sprzeciwili się przekazaniu gminom żłobków
jako nowego zadania własnego w sytuacji, gdy nie następuje przekazanie z
budżetu państwa wystarczających do realizacji tych zadań środków
finansowych. Już dzisiaj dofinansowanie jednego dziecka w przedszkolu
kosztuje miesięcznie każdą gminę prawie 700 zł. Szacuje się, że do pobytu
każdego dziecka w żłobku należy dopłacać 2 tys. zł Zaapelowano także o
ustanowienie standardów oświatowych. Przewodniczący Związku Mariusz
Poznański zaapelował do Rządu o zmianę systemu wynagradzania
nauczycieli poprzez likwidację dodatków socjalnych i dodatku wiejskiego oraz
mieszkaniowego.. Samorządowcy podkreślali, że chcą racjonalnie wydawać
pieniądze na oświatę ale do tego potrzebne jest dobre prawo a „Karta
Nauczyciela jest dokumentem archaicznym, który jeżeli jest zmieniany, to w
jeszcze gorszym kierunku”. Jako przykład wymieniano art. 30 Karty
Nauczyciela, zgodnie z którym, w przypadku nie osiągania przez nauczycieli
gwarantowanego poziomu średniego wynagrodzenia samorząd będzie musiał
wypłacić nauczycielom dodatki wyrównawcze w danym roku kalendarzowym.
Taki termin uważa się za nierealny. Zaproponowano zmianę art. 30 KN
poprzez przesunięcie zawartych tam obowiązków do roku 2011. Wójtowie
podczas panelu oświatowego dyskutowali również m.in. nad przekazywaniem
szkół stowarzyszeniom, zmianami w nadzorze pedagogicznym,
koniecznością zaostrzenia kryteriów przyznawania urlopów „dla poratowania
zdrowia” .

Emocje budził projekt ustawy metropolitalnej. Projekt spotyka się z przyjaznym
przyjęciem przez miejscowości, w których wyznacza się obszary
metropolitalne, a z drugiej strony jest totalne potępienie projektu ze strony
miast, które w tym obszarze się nie znajdują. Są uzasadnione obawy przed
powstaniem na znacznym obszarze Polski tzw. białych plam i pozostawieniem
obszarów wiejskich samym sobie.. Powstałe w przyszłości metropolie będą
wysysały całą kadrę z terenów wiejskich, a nawet okolicznych miast, które
będą pustoszeć. Na koniec Kongresu uczestnicy przyjęli stanowiska w wyżej
wymienionych sprawach oraz apel o przygotowanie strategii rozwoju
obszarów wiejskich.
W obradach z Gminy Chełmża uczestniczyli - Przewodniczący Rady Gminy J.
Iwański oraz z-ca wójta K. Bober.

Około tysiąc przedstawicieli samorządów spotkało się w
dniach 15-16 października br w Warszawie na obradach Kongresu
Związku Gmin Wiejskich RP.

Na zdj. od lewej: Minister Rolnictwa Marek Sawicki i Przewodniczący RG Janusz

Iwański.

K.Bober

Kolejne ulice w gminie
Przejeżdżając przez Browinę uwagę każdego zwraca

rozbudowujące się nowe osiedle mieszkaniowe domków
jednorodzinnych. W związku z tym, na tym obszarze nowym drogom
wewnętrznym, zaszła konieczność nadania nazw.

Ulica Garwolińska

Ulica Sióstr Pasterek

Ulica Sybiraków

Nadawanie nazw, między innymi ulicom należy do wyłącznej
kompetencji Rady Gminy. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Browinie
nadano nowo powstałym ulicom następujące nazwy:

- , ponieważ usytuowana jest w pobliżu traktu
garwolińskiego i będzie upamiętnić tutejszych osadników z tego regionu,

- - nazwa upamiętni siostry zakonne, które
pracowały prawie 50 lat w miejscowym Domu Pomocy Społecznej.

- - nazwa upamiętni mieszkańców Browiny i okolic
wywiezionych na Syberię przez NKWD.

Przy nadaniu wyżej wymienionych nazw nowym ulicom
uwzględniono tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie i cechy
charakterystyczne położenia dla danej ulicy.

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicom służy
bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizację dla nieruchomości,
m.in. służbom ratowniczym, itp.Stosownie do powyższego, Rada Gminy w
pełni uznała uzasadnienie nadania określonych nazw nowo powstałym ulicom
w Browinie.

K.Orłowska

Zmiana Regulaminu
W ostatnim okresie zmianom uległ „Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
Gminy Chełmża”.
Wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Chełmża zmiany dotyczą wysokości
stypendium szkolnego, które zależy od wysokości dochodu na jednego
członka rodziny ucznia oraz okoliczności, które określa ustawa. Kwoty
stypendium ustalone zostały następująco:
1) od 93 zł do 182 zł - przy dochodzie wynoszącym na jednego członka
rodziny do 100 zł;
2) od 83 zł do 182 zł - przy dochodzie wynoszącym na jednego członka
rodziny od 100,01 zł do 200 zł;
3) od 73 zł do 182 zł - przy dochodzie wynoszącym na jednego członka
rodziny od 200,01 zł do 351 zł.

W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych
nie wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które
złożyły wnioski i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium w
wysokości określonej wyżej, stypendium szkolne będzie przyznane w kwocie
73 zł miesięcznie z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności świadczenie
będzie przyznawane uczniom lub słuchaczom pochodzącym z rodzin o
najniższych dochodach.
Stypendium szkolne nie może być niższe od 80% kwoty zasiłku rodzinnego

(zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia
18 roku życia) i nie może przekraczać 200% tej kwoty.
Od dnia 1 listopada 2009 r. nastąpi zmiana wysokości zasiłków rodzinnych.
Kwota zasiłku wyniesie 91 zł, wobec czego wysokość stypendium
przyznana od tego dnia nie będzie mogła być niższa od kwoty 72,80 i
wyższa od kwoty 182 zł.

K.O.
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Kolejny samochód pożarniczy

Pozyskanie samochodów jest możliwe dzięki bardzo dobrej
współpracy samorządu naszej gminy z Panem Wójtem na czele z Państwową
Strażą Pożarną oraz przychylności naszej Rady Gminy Chełmża.

W ostatnich latach park samochodów pożarniczych w naszej
gminie uległ znacznej poprawie, dysponujemy samochodami nowszymi w
dobrym stanie technicznym i większymi możliwościami operacyjnymi.

Pozyskiwanie nowszych i lepiej wyposażonych samochodów
pożarniczych zwiększa skuteczność naszych działań ratowniczo gaśniczych
oraz bezpieczeństwo naszych druhów podczas działań.

W imieniu ochotników gminy składam Panu Wójtowi oraz Radzie
Gminy serdeczne podziękowania za dotychczasowe wsparcie na rzecz
podnoszenia naszej mobilności w działaniach oraz odpowiedniego
zabezpieczenia ochrony p. pożarowej na terenie gminy, a co za tym idzie
bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

W sierpniu br. gmina Chełmża wzbogaciła się o ciężki
samochód pożarniczy typu JELCZ GCBA 5/24 r. 1997., który został
przekazany do jednostki OSP Skape, należącej do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego. Jest to kolejny samochód specjalny
przekazany gminie Chełmża przez Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu.

Komendant Gminny

Ochotniczych Straży Pożarnych

Wiesław Bachan

„Orlik 2012 ” w Grzywnie

Zakończono budowę kompleksu sportowego „
Moje boisko ORLIK 2012” w miejscowości Grzywna. W
skład kompleksu boisk sportowych wchodzi boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym. Inwestycja
zrealizowana została w ramach Programu Rządowego „Moje Boisko Orlik
2012” i współfinansowana ze środków budżetu Państwa , budżetu
Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego i budżetu Gminy
Chełmża.

Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się w dniu 21.10.2009 r.

Przebudowa drogi
Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 2023 na trasie

Chełmża Świętosław Węgorzyn od km 1 + 236 do 3 + 036 na długości 1,800
km. Inwestycja wykonana została w ramach zadania „Modernizacja systemu
dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na
poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost aktywności oraz poziomu
bezpieczeństwa” zapisanego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
Powiatu Toruńskiego na lata 2009-2011.

Wartość zadania wyniosła 1.311.238 zł brutto.

Gmina Chełmża partycypowała w kosztach realizacji tej inwestycji.
Ł. Kowalski

Budowa chodnika w Dziemionach

Rozpoczęto budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2022
Dziemiony Zelgno w miejscowości Dziemiony na odcinku o długości 300 mb i
szerokości 1,5 mb.

Chodnik i zjazdy wykonane zostaną z kostki betonowej typu POLBRUK .
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych
,,DROBUD” Sp. J. z Chełmży. Koszt inwestycji wyniesie 47.266 zł brutto.
Koszt materiałów brukarskich w postaci krawężników, obrzeży oraz kostki
betonowej do wykonania w/w zadania sfinansowany zostanie przez Powiat
Toruński.

Ł. Kowalski

Inwestycje i remonty

Parking w budowie

Rozpoczęto II etap budowy parkingu w miejscowości Grzywna przy
kościele. Łączna powierzchnia parkingu wynosi 980 m 2. Roboty
wykonywane są przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy Chełmża.
Planowane zakończenie robót październik 2009 r.

Łukasz Kowalski

Prezent dla wsi i szkoły

Na zdj. Wójt Jacek Czarnecki klucze do nowego obiektu przekazał Dyrektor
Marii Kaszyńskiej.

W miejscowości Kończewice zakończyła się budowa boiska
wielofunkcyjnego oraz terenów rekreacyjnych, zrealizowana w ramach
programu „Odnowa wsi”. Ukończenie inwestycji szczęśliwie zbiegło się z
uroczystością nadania tutejszej szkole imienia. Władze gminy uznały, że to
doskonały prezent nie tylko dla mieszkańców tutejszej wsi, ale i dla tutejszej
szkoły. Klucze do nowego obiektu Wójt Gminy Jacek Czarnecki wręczył
oficjalnie Dyrektor szkoły Marii Kaszyńskiej. Bliskie sąsiedztwo i dostępność
do nowo zagospodarowanych terenów sportowo rekreacyjnych umożliwi ich
wykorzystanie na zajęcia sportowe z udziałem uczniów i stworzy odpowiednio
wyższe standardy prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego. Dzieci i
młodzież korzystać będzie mogła z wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z
granulatu gumowego, w tym z boisk do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

W obrębie boiska ułożone zostały również nowe chodniki i
urządzone nasadzenia zieleni. Wykonawcą inwestycji była Pracownia
Architektury Krajobrazu „Zielenią Pisane” z Torunia.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 597 tys. zł, w tym z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie wyniosło 366 tys. Zł.
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Informacje z Gospodarstwa Pomocniczego i Gminnej Spółki Wodnej

Gminna Spółka Wodna
W bieżącym roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Gminnej Spółki
Wodnej wybrano nowe władze Spółki w osobach:

- Gębski Kazimierz - Przewodniczący GSW
- Skrzeszewski Bogdan - V-ce przewodniczący GSW
- Fałkowski Henryk - Sekretarz GSW
- Gorczyńska Teresa - Członek Zarządu
- Wiercioch Anatol - Członek Zarządu
- Cywiński Tomasz - Członek Zarządu
- Bas Marek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Na posiedzeniu Zarządu GSW w dniu 13.05.2009 Zarząd podjął uchwalę o
podpisaniu umowy z Gospodarstwem Pomocniczym przy Urzędzie Gminy
w Chełmży na kompleksową obsługę administracyjno - techniczną.

W dniu 24.07.2009 została podpisana umowa pomiędzy GSW w osobach:
- Gębski Kazimierz Przewodniczący GSW
- Fałkowski Henryk V-ce przewodniczący GSW

a Gospodarstwem Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Chełmży
reprezentowanym przez Wiesława Kazanieckiego- kierownika gospodarstwa
na prowadzenie z dniem 1.08.2009 - kompleksowej obsługi administracyjno-
księgowej oraz prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych na terenie
Gminy Chełmża.

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża

UWAGA Rolnicy Gm. Chełmża
W biurze Gospodarstwa Pomocniczego przy UG Chełmża

ul. Wodna 2 znajdują się druki zgłoszeń awarii urządzeń melioracyjnych.
Wszelkie awarie na urządzeniach melioracyjnych należy zgłaszać pisemnie.
Zarząd GSW powyższe wnioski będzie rozpatrywał indywidualnie i w ramach
posiadanych środków finansowych przekaże do realizacji Gospodarstwu
Pomocniczemu przy UG Chełmża

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża

W miesiącach sierpień- wrzesień 2009 w zakresie naprawy urządzeń
melioracyjnych zostały wykonane przez Gosp. Pomocnicze przy UG
Chełmża następujące roboty:
1) Naprawa zbieracza o średnicy 150 w m. Browina na długości 30mb
2) Ułożenie nowego zbieracza o średnicy 150 na długości 85mb w m.

Pluskowęsy
3) Ułożenie nowego zbieracza o średnicy 80 na długości 50mb w m.

Pluskowęsy
4) Odmulenie oraz naprawa 8 studni melioracyjnych w Pluskowęsach

i 250mb oraz naprawa i odmulenie 11szt. studni melioracyjnych
w Kiełbasinie

w
Zalesiu

7) Udrożniono urządzenie melioracyjne w Grzywnie, które polegały na
przełożeniu zbieracza o śre

Ø
Ø

Ø

5) Udrożnienie urządzeń melioracyjnych tj. zbieraczy o średnicy Ø150 na
długośc

6) Ułożenie nowego zbieracza o średnicy Ø150 na d ługości 251mb.

dnicy Ø200 na d ługości 65mb.

8) W zakresie wykaszania rowów wykonano:
a. Wykoszenia rowu melioracyjnego w Kończewicach o długości

650mb.
B. W trakcie realizacji tj. wykoszenia jest rów melioracyjny w

Kuczwałach o długości 2500mb oraz w Bielczynach o długości
2200mb.

Przy współudziale środków zewnętrznych Urzędu Marszałkowskie
realizowane jest zadanie pod nazwą renowacja rowu melioracyjnego.

o długości 4500mb.
R-A

Chełmża N. Chełmża Witkowo

Wykonawcą powyższego zadania jest

wyłoniono w przetargu nieograniczonym.
Koszt zadania 29953,26zł Termin realizacji: 10.10.2009

Przedsiębiorstwo Robót
Ekologicznych „ BIOTOR” Sp.z.o.o Kończewice 64 p. Krzysztof Jordan

We wrześniu 2009r. zostały zakupione materiały tj.:

Powyższe materiały zostaną wbudowane sukcesywnie przy usuwaniu
awarii melioracyjnych (zatwierdzonych przez Zarząd GSW).

- kręgi żelbetonowe o średnicy Ø800 i Ø1000.
- pokrywy żelbetonowe o średnicy Ø1000 i Ø1200
- wąż melioracyjny o średnicach Ø50, 80, 1500

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża
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Informacje z Gospodarstwa Pomocniczego i Gminnej Spółki Wodnej

W zakresie poprawy jakości dróg powiatowych nr 2023C na terenie
Gminy Chełmża Starostwo Powiatowe w Toruniu przy udziale środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach |Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonało
poszerzenie i nową nawierzchnię drogi powiatowej Chełmża- Węgorzyn na
odcinku N.Chełmża (od bazy Gosp. Pomocn.) Dziemiony. Długość odcinka
1800mb.

Ponadto nową nawierzchnią została pokryta droga powiatowa na odcinku
Grzywna- Kuczwały o długości 1200mb.

Wiesław Kazaniecki

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża wykonało budowę głównej sieci
wodociągowej na nowopowstałych działkach budowlanych w
miejscowościach:

- w m.Nowa Chełmża ul. Górna 108mb
- w m.Nowa Chełmża ul. Górna 76mb
- w m.Skąpe (dział. P.Śliwa) 96mb
- w m.Browina (dział. P. Basiewicz) 72mb
- w m.Strużal (dział. P. Dąbrowski) 228mb
- w m.Strużal (dział. P. Krauze) 108mb
- w m. M..Grzywna-Mirakowo-Kuczwały 759mb
- w m.Browina (osiedle Młodych) 199mb
- w m. Strużal (dział. P. Demski) 245mb
- w m.M.Grzywna 239mb
- w m.Skąpe (ul. Lipowa) 480mb

Razem Gospodarstwo wykonało 2610mb sieci wodociągowej o średnicy Fi90
oraz Fi110

Na zlecenie UG w Chełmży Gospodarstwo Pomocnicze wykonało przyłącze
kanalizacyjne o długości 131m oraz przyłącze wodociągowe o długości 54m
do komplesu sportowego „ORLIK 2012” w m.Grzywna

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża

UWAGA - Odbiorcy wody
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gospodarstwo

Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży przypomina o konieczności
odpowiedniego zabezpieczenia instalacji sieci wodociągowej wewnętrznej
wraz z wodomierzem przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach
nie ogrzewanych. Jednocześnie zwracam uwagę na potrzebę skutecznej
ochrony wodomierzy oraz pokryw studzienek kanalizacyjnych przed
kradzieżą.

Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może
być przyczyną awarii oraz strat, których koszty poniosą użytkownicy
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. O zaistniałych awariach lub
kradzieżach należy niezwłocznie powiadomić tutejsze Gospodarstwo
Pomocnicze.
(nr tel. 056-6753252, 056-6756657, 0603132522, 0601682100)

Wiesław Kazaniecki

INFORMACJA
W miesiącu wrześniu rolnicy z terenu Gminy Chełmża składali

wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do Urzędu wpłynęło 371 wniosków na
łączną kwotę 329 963,37 zł. Pieniądze wypłacane będą w listopadzie.

Referat RGN

Gospodarka wodno-ściekowa Powiatówki jak nowe
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Szkoła z patronem

Nadali szkole imię
Szkoła Podstawowa w Kończewicach nie jest już

bezimienna. Na swojego patrona wybrała ks. Leona Poeplau, a
ukoronowaniem dokonanego wyboru przez uczniów, ich
nauczycieli i rodziców była uroczystość nadania szkole imienia. W
tym wyjątkowym dniu dla tutejszej szkoły, dokonano poświęcenia
i przekazania sztandaru. Doniosłym momentem uroczystości było
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi.

.

Społeczność szkolna dokonując wyboru imienia patrona dla
szkoły w Kończewicach, sięgnęła do korzeni i historii tutejszej wsi, bo to
przecież ludzie tworzą historię

Szkoła Podstawowa w Kończewicach powstała w 1834 r, a rodzina
Poeplau związana jest z tą placówką od momentu zakończenia I wojny
światowej, kiedy jej kierownikiem zostaje Polak Wojciech Poeplau,
ojciec Leona. Pełnił te funkcję aż do wybuchu II wojny światowej do
1939 r, a następnie w latach 1945-49.Rodzina Poeplau odegrała
znaczącą rolę w historii szkoły. Wojciech Poeplau dbał szczególnie o
krzewienie i zachowanie polskości. Charakteryzując postać ks. Leona
Poeplau to osoba wybitnie zdolna, o nieprzeciętnym talencie
organizatora życia lokalnej wspólnoty, przyciągający młodzież swoim
charyzmatycznym stylem, wyjątkowy kapłan, odważnie podejmujący
walką konspiracyjną wobec okupanta, do końca niezłomny w swoich
zasadach.

Uroczystość skupiła szerokie grono gości, uczniów i
rodziców. Kulminacyjnym punktem uroczystości stało się przekazanie
Sztandaru. Sztandar to symbol nauki, pracy dla dobra naszej Ojczyzny.
Głównymi jego Fundatorami stali się : Samorząd Gminy Chełmża,
rodzice uczniów, sami uczniowie, Rady Sołeckie, prywatne osoby,
przedstawiciele firm i instytucje. Ci sami wbili symboliczne gwoździe w
drzewiec Sztandaru.

Zatem, co łączy tutejszą szkołę i mieszkańców Kończewic z
Ks. Leonem Poeplau?

Przekazania Sztandaru Dyrektor Szkoły Marii Kaszyńskiej
dokonali Przedstawiciele Rady Rodziców Aneta Jahn i Marzena
Barczyńska w obecności przedstawiciela Samorządu Gminnego,
Wójta Jacka Czarneckiego. W tej uroczystej chwili Dyrektor Szkoły
Sztandar wręczyła uczniom. W imieniu uczniów sztandar przyjęli i
złożyli ślubowanie: Izabela Jahn, Aleksander Barczyński i Aneta
Przybysz .
Podczas uroczystości w imieniu rodziny Patrona głos zabrała p.
Aleksandra Poeplau, która zwracając się do uczniów, Rady
Pedagogicznej i rodziców przekonywała, że osoba Patrona to wzorzec
godny do naśladowania:”- Zwyczajny w swojej nadzwyczajności.
Pochodził z tej miejscowości, tutaj się wychowywał, tutaj chodził do
szkoły. Jest wyrazicielem tego wszystkiego , co piękne znajduje się w tej
małej ojczyźnie. Bo przecież ludzie wyrastają w określonym
środowisku, ludzie biorą z tego środowiska to wszystko co wyraża
tradycję, historię, obyczaje i dlatego, gdy w momencie, kiedy człowiek
wyrusza w świat, bierze ten promyk małego światła, to dotknięcie tego
miejsca, z którego wyrasta…”.

Po części oficjalnej uroczystości, przyszła pora na część
artystyczną przygotowaną przez uczniów. Głównym przesłaniem
zaprezentowanego montażu słowno muzycznego było przybliżenie
sylwetki Patrona szkoły. Piękna oprawa muzyczna, galowe stroje
uczniów dodały splendoru wydarzeniu. Uczniowie, nauczyciele i
pracownicy szkoły dołożyli wszelkich starań, aby ta uroczystość
zapadła w pamięci i sercach wszystkich uczestników.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękowała przybyłym
Gościom, oraz całej społeczności uczniowskiej i pedagogicznej i
zaprosiła na okolicznościowy poczęstunek przygotowany przez panie z
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Życzmy, aby słowa patrona „ Bogu oddałem duszę, Polsce
ofiarowałem życie, Wam pozostawiam moje ślady” towarzyszyły
uczniom przez całe życie.

K.Orłowska
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Szkoła z patronem
– urodził się w Rolbiku,

niedaleko Kościerzyny 14 VI 1910 roku, jako

najstarsze dziecko Wojciecha i Klary z d.

Makowskiej. Ojciec Leona był nauczycielem,

najpierw w Rolbiku, a potem w Kończewicach,

gdzie objął stanowisko kierownika szkoły. Leon

po skończen iu szko ły powszechne j w

Kończewicach, kontynuował naukę w gimnazjum

w Chełmży. Wstąpił do Seminarium Duchownego
w Pelplinie, które ukończył z wyróżnieniem.

Święcenia kapłańskie otrzymał 17 XII 1932 roku

w Pelplinie. Jako młody ksiądz skierowany został

do pracy w Golubiu, gdzie pełnił przez pół roku funkcję wikarego. Z uwagi

na swoje wybitne zdolności otrzymał propozycję objęcia funkcji

nauczyciela matematyki w gimnazjum katolickim. Chciał jednak pozostać

duszpasterzem, dlatego zostaje przeniesiony do parafii Gdynia –

Oksywie. Tam szybko ujawnia nieprzeciętny talent organizatora życia

lokalnej wspólnoty, działa w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, do

którego przyciąga członków swoim charyzmatycznym stylem. Z

początkiem 1934 roku wypływa na statku pasażerskim „Kościuszko” do

Nowego Jorku w charakterze kapelana. Jesienią 1935 roku zostaje

skierowany na Uniwersytet Warszawski na studia na wydziale

matematycznym. Po tej decyzji parafianie z Oksywia występują z petycją

do Biskupa Okoniewskiego, aby nie zabierał im tego wyjątkowego

kapłana. W chwili wybuchu wojny zgłasza się do wojska i otrzymuje

przydział do armii Generała Kleeberga w charakterze kapelana. Po

przegranej bitwie pod Kockiem, w stopniu kapitana, dostaje się do niewoli

niemieckiej. Kiedy zostaje zwolniony wraca do rodzinnych Kończewic. W

święto Bożego Narodzenia odprawił Mszę św. w kościele parafialnym w

Chełmży, podczas której wygłasza odważne kazanie. Jego treść

nawiązuje do sytuacji, w jakiej znajdują się Polacy i stanowi zachętę do

niepodawania się okupantowi. Wywołało to słuszne obawy o

bezpieczeństwo księdza Leona, dlatego już 2.01.1940 roku wyjeżdża do

Warszawy, gdzie podejmuje pracę duszpasterską w kościele Zbawiciela i

staje do walki z okupantem w konspiracji. Pisze artykuły do prasy

podziemnej, organizuje jej kolportaż, zakłada też organizację

konspiracyjną - Miecz i Pług. 3 lipca zostaje aresztowany przez gestapo.

Podczas śledztwa kilkakrotnie namawiany jest do podpisania volkslisty,

ale zdecydowanie odmawia. 14 sierpnia, jednym z pierwszych

transportów, trafia do Auschwitz. Tam natychmiast podejmuje

działalność duszpasterską. Dla złamanych na duchu ma słowa

pocieszenia i otuchy, umierającym udziela absolucji. Wszystkie te

działania cechuje niebywała odwaga. Na placu apelowym, w obecności

niemieckich żandarmów, pochyla się nad upadającymi z wyczerpania

więźniami, by w tej najtrudniejszej dla człowieka chwili nie byli sami. To

rodziło zdumienie i niewiarygodną wprost wściekłość Niemców. 28

sierpnia podczas apelu ks. Leon daje świadectwo niezłomności. Wobec

współwięźniów zmuszany jest przez niemieckich funkcjonariuszy do

wyśpiewania wulgarnych i bluźnierczych słów. Odmawia, stwierdzając:

jestem księdzem katolickim i takich słów nie wypowiem. Za odmowę

wykonania rozkazu w tym miejscu była tylko jedna sankcja – śmierć. Ginie

pod ciosami oprawców, do końca pozostając niezłomnym w swoich

zasadach.

Leon Poeplau

Na fot. Rodzina Poeplau i Wójt Jacek Czarnecki odsłonili pamiątkową tablicę

poświęconą Patronowi Szkoły.

Sztandar dla SP w Kończewicach ufundowali:

Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych
„HODROL” w Skąpem
Hodowla Roślin Strzelce sp.z o.o. Grupa IHAR Strzelce Oddział w
Kończewicach
Zakładowa OSP w Kończewicach
Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddz. w Chełmży
Stacja Paliw Browina p. Augustyniak
P.P.H.U.„Euro -kork” Wiesław Kalinowski - Bielczyny
Zakład Handlowo Budowlany ”AGA” p. Krzysztof Wilczyński, Toruń
Firma DROZACH p. Kazimierz Zacharewicz, Toruń
Państwo Grażyna i Henryk Brzana, Głuchowo
Pani Anna Krużewska
Państwo Jolanta i Janusz Targosz, Bielczyny
Pani Ludmiła Maron, Kończewice
Państwo Anna i Sławomir Kalinowscy, Bielczyny
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu Oddział w Chełmży
Transbruk Barczyńscy s.c., Toruń
Państwo Ewa i Jacek Czarneccy, Kończewice
Klasa I SP Kończewice
Klasa II a SP Kończewice
Klasa III a SP Kończewice
Klasa IV SP Kończewice
Klasa V SP Kończewice
Klasa VI a SP Kończewice
Samorząd Uczniowski Klasa VI b SP Kończewice
Grono Pedagogiczne SP Kończewice
Pracownicy Administracji i Obsługi SP Kończewice
Pani Maria Trzeciak, Kończewice
Rada Sołecka wsi Windak
Rada Sołecka wsi Nawra
Rada Sołecka wsi Kończewice
Rada Sołecka wsi Bielczyny
Rada Sołecka wsi Głuchowo

Alicja Glaszka

Pamięci Ks. Leona

W starej kończewickiej szkole,
Gdy staniesz możesz usłyszeć śmiech,

Wesoły śmiech uczniowski.
To tutaj biegał Leon,

Przyszły Ksiądz - męczennik Polski.

Puk, puk do nieba bram,
Kto tam? Pyta głos pełen troski.

To św. Piotrze Ja, ks. Leon,
Wędruję tutaj z Chełmży, z Polski.

Nagle rozlega się wesoły śpiew,
I na spotkanie biegnie armia,

Co pod Kockiem stoczyła ciężki bój,
Bierze w ramiona go i ogarnia.

Padł na kolana młody ksiądz,
Kijami ciężko okładany,

Podniósł z ziemi swój różaniec,
Aby nie został podeptany.

Oprawcom swoim pokazał dumę,
I ducha wielki hart,

Że jest Polakiem, wiernym Księdzem,
I z tego miana wart.

Dziś pamięć o Nim
W młodych sercach tkwi,

Bo zginął Ksiądz wielbiący Pana.
Niech będzie chwała w wielkiej czci,

Młodzieży co krew przelewała,
Za swych rodaków i Ojczyznę,

Kładąc swe życie w wielkim trudzie,
By pamięć o nich pozostała,

W ludzkich sercach i całym Narodzie.

Aleksandra Poeplau
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NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Od początku września w Sławkowie i Grzywnie, w
ramach programu „English Teaching Small Grants 2009”
najmłodsi mieszkańcy naszej gminy uczą się języka
angielskiego. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat wraz z rodzicami
dwa razy w tygodniu uczestniczą w godzinnych zajęciach, w
czasie których, w formie zabawy, gier, śpiewania piosenek i
ćwiczeń ruchowych uczą się podstaw języka. Zajęcia te
świetnie przygotowują maluchy do dalszej nauki języka angielskiego w
następnych etapach edukacji. W każdej grup jest po 15 dzieci.

Lekcje języka prowadzą nauczyciele specjaliści od nauczania dzieci języków
obcych w Sławkowie p. Przemysław Baniewicz, a w Grzywnie p. Monika
Sobiechowska.

Program ten jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności oraz Fundację Nida, a realizowany przez Stowarzyszenie Homo
homini.

Realizatorzy projektu mają nadzieję na kontynuowanie podobnych zajęć w
następnych latach.

Zajęcia w ramach „Zabaw językowych dla najmłodszych” w Sławkowie
prowadzi p. Przemysław Baniewicz.

Krystyna Kadukowska

Organizacje pozarządowe

Parafia świętowała

W dniu 1 października br. Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w
Grzegorzu obchodziła jubileusz 70-lecia erygowania i powstania. Uroczystą
jubileuszową eucharystię sprawował J.E. Ks. Biskup Diecezjalny Andrzej
Suski. Obchodzony jubileusz stał się okazją do poświęcenia groty z figurą
Matki Bożej.

K.O.

Sympatycznie i z korzyścią…

Powszechnej opinii, że nie ma grzybów zaprzeczyły
wytrawne grzybiarki, które mogły się pochwalić pełnymi koszykami. Komu
znudziło się wypatrywanie podgrzybków, wędrował z kijkami lub bez po
leśnych duktach.

W sobotnie popołudnie odwiedzili grupę prezesi borowiackich organizacji
pozarządowych: pani Magdalena Kurpinowicz prezentująca LGD „Bory
Tucholskie”, pani Maria Ollick z Borowiackiego Towarzystwa Kultury w
Tucholi, pani Justyna Wilkiewicz reklamująca Towarzystwo Miłośników Ziemi
Cekcyńskiej oraz pan Marek Świtała ze Stowarzyszenia „Burchat” w
Gostycynie. Wymianę doświadczeń dopełniły filmy „Homo homini prezentuje
projekty roku 2009” oraz „Pracownia Rękodzieła Ludowego i Artystycznego
Malwa”.
Spotkanie zakończyło się ogniskiem i biesiadowaniem przy wspólnym stole,
a echo niosło salwy śmiechu po borowiackich lasach.
Oto kilka refleksji uczestników wyjazdu :
-„Dowiedziałam się wielu rzeczy o działalności stowarzyszeń w miłej
atmosferze i luksusowych warunkach gospodarstwa agroturystycznego
położonego w sercu Borów Tucholskich”
- „Dla mnie było to oderwanie się od codzienności, mile spędzony czas i
wiedza o tym, co dzieje się w innych regionach”
- „Skorzystałam z tego wyjazdu, ponieważ miałam czas na aktywny
wypoczynek, kontakt z ludźmi z pasją oraz poznanie pięknych okolic Borów”
- „To był wspaniały kontakt z przyrodą, czuję się odprężona i wypoczęta”
-„Było fajnie, bardzo miło- aż mnie mocno zakręciło.

Szkoda tylko, że tak szybko się skończyło”.

Tak brzmi najkrótsza recenzja wyjazdu
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Homo homini w
Bory Tucholskie z projektu „Vademecum dla ngo”. Wzięły w

nim udział 23 osoby.

Ewa Czarnecka

Zaproszenie na konferencję

Projekt „Wiejska szkoła zdrowia” zakończy się dokładnie 30
października br. Na ten dzień zaplanowana została konferencja
podsumowująca realizację projektu pn. ”Wiejska szkoła zdrowia”, która
odbędzie się w SP Zelgno. Rozpoczęcie konferencji godz. 16.00.
W programie konferencji zaplanowano: prezentację założeń projektu i jego
efektywności, podsumowania dotyczące uczestników warsztatów,
wręczenie uczestnikom projektu certyfikatów zaświadczających o udziale w
„Wiejskiej szkole zdrowia” oraz prezentację połaczoną z degustacją potraw
przyrządzanych podczas warsztatów w „Wiejskiej szkole zdrowia”.
Spotkanie jest okazją do podsumowania kończącego się w październiku
“Vademecum dla NGO”, a także podsumowania pracy Stowarzyszenia
Homo-homini w 2009 roku.
Projekt ”Wiejska szkoła zdrowia” realizowany jest w partnerstwie Fundacji
Ziemia Gotyku LGD i Stowarzyszenia Homo homini w okresie 01.03. -
30.10.2009 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

K.O.
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Sprawy obywatelskie

Wędrująca wystawa

Swoją wędrówkę po gminie Chełmża rozpoczęła wystawa przygotowana
przez Pracownię rękodzieła ludowego „Malwa” w Zelgnie. Prace
rękodzielnicze, które prawie przez pół roku tworzyli uczestnicy
prowadzonych tutaj warsztatów będą mogli podziwiać odwiedzający
wystawę.

Wystawa to jeden z elementów projektu realizowanego w bieżącym
roku przez Pracownię współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Prace rękodzielnicze odwiedzą w okresie do końca listopada br.
szkoły i świetlice wiejskie. Wystawa Malwa swoją wędrówkę rozpoczęła od
świetlicy wiejskiej w Brąchnówku. Odwiedziła już szkołę w Kończewicach,
mieszkańców Nawry. Zamierza powędrować jeszcze do wielu kolejnych
miejsc.
Wystawa to wynik prawie półrocznych warsztatów rękodzielniczych jak
między innymi rzeźby w drewnie, malowania, garncarstwa i krawiectwa.
Efektem warsztatów z kolei jest powstałe całe bogactwo prac tj. ozdób z
bibuły, hafciarstwo, plecionkarstwo, ozdoby z drewna, malowane obrazy na
drewnie i szkle, naczynia ceramiczne i odtworzony strój ludowy Pomorza i
Kujaw.
Pracownia rękodzieła ludowego MALWA w Zelgnie działa przy tutejszej
Bibliotece już prawie dwa lata i skupia grupę mieszkańców gminy i nie tylko,
którzy będąc miłośnikami sztuki i kultury ludowej mogą doskonalić swoje
umiejętności rękodzielnicze. Pomysłodawcą i założycielem pracowni jest
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku.
Zajęcia w pracowni odbywają raz w tygodniu w każdy piątek w godzinach 15
18.

K.O.

A jednak oba...

Zanim wytłumaczę się z tego nieco tajemniczego tytułu najpierw
informacja szczególnie miła mojemu sercu, sądzę że miła wielu
mieszkańcom regionu, a już mieszkańcom Nawry w szczególności.
Otóż w dniu 21 września na posiedzeniu Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego podjęta została uchwała o utworzeniu w pałacu w Nawrze
Muzeum Ziemiaństwa Pomorza Nadwiślańskiego, Kujaw i Kresów
Wschodnich. Trwają intensywne prace, aby ten pomysł urzeczywistnić.
Zaangażowanie władz, w osobach Wojewodów i Marszałka Województwa
oraz spadkobierców Sczanieckich dobrze dla tej sprawy rokuje.

A teraz co do tytułu. Otóż przeszło 3 lata temu w czerwcu 2006 roku, a
dokładnie 17-go,

- data wybrana dla
u c z c z e n i a k o l e j n e j
rocznicy śmierci ostatnich
dziedziczek; Pluskowęs
(17.06.1940) i Nawry
( 1 7 . 0 6 . 1 9 5 8 ) , w
p o d z i e m i a c h
chełmżyńskiego ratusza
otwarta została wystawa
fotografii autorstwa Piotra
S t o l k o w s k i e g o
z a t y t u ł o w a n a „ D w a
pałace, z których jeden nie
m i a ł s z c z ę ś c i a . . . ” .
Powstała jako wyraz
buntu wobec zastanych
na skraju nawrzyńskiego
podwórza pozostałości po
dziewiętnastowiecznych
spichrzach, w postaci
zwałów gruzu i cegieł.
P r z e d s t a w i a ł a ,
prowadząc widza od
szczegółu do ogółu,
p o d o b n e e l e m e n t y
architektury pałaców w
P l u s k o w ę s a c h i w
Nawrze. Pierwszy, już

wówczas od kilku lat był pieczołowicie remontowany przez państwa
Grobelskich, drugi zaś, wobec braku niezbędnej remontowej pomocy zmierzał
ku nieuchronnej ruinie. To ten nieszczęśliwy.
Na otwarciu wystawy obecne były żyjące jeszcze wówczas urodzone w
Nawrze córki Sczanieckich Panie Maria Karwatowa i Anna Sczaniecka.
Ideą tej wystawy, jak i późniejszej, zatytułowanej „Nawra z tamtych lat...” było
przypominanie o agonii miejsca, w którym biło patriotyczne serce ziemi
chełmińskiej.
Wielka byłaby to strata dla przyszłych pokoleń, gdyby obojętność, czy inne
hierarchie ważności skazały nawrzyński pałac na los, jaki spotkał już i
zapewne jeszcze spotka wiele siedzib ziemiańskich w naszym kraju.

Chwała zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Jeśli sprawi ono, że ten
„...który nie miał szczęścia...” zostanie uratowany jakiem Stolkowski, obiecuję
Państwu przygotowanie na otwarcie podwojów Muzeum w Nawrze, albumu -
„Ajednak oba...”

Feliks Stolkowski

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Wiejska Szkoła Animacji Kultury

ZAPROSZAJĄ NA IMPREZĘ PROMOCYJNĄ
„ANIMATOR KULTURY DLA TWOJEJ WSI”

13.11.2009r. Szkoła Podstawowa w Kończewicach
sala gimnastyczna; godzina 16.00.

W programie: pokazy cyrkowe, pokazy taneczne, pokazy teatralne oraz
dużo wspólnej zabawy w gronie animatorów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Projekt pn. „Wiejska Szkoła Animacji Kultury” współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu

9, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Terminarz spotkań z „Wędrującą wystawą”

Grzywna Biblioteka

gminna

26.10. -30.10.2009r. Godz.8.00-15.00

Papowo

Biskupie

Szkoła

gimnazjum 04.11.2009r.

Godz.9.00-14.00

Grzegorz Świetlica

wiejska 08.11.2009r.

Godz.10.00-14.00

Pluskowęsy szkoła

gimnazjum

09.11.- 13.11.2009r. Godz. 9.00-13.00

Sławkowo Szkoła

podstawowa

19.11.- 21.11.2009r. 19.11-20.11:godz.

9.00-12.00;

21.11.:11.00-

15.00

Łysomice Biblioteka

gminna

24.11.- 27.11.2009r. Godz. 10.00-

15.00

Łubianka Biblioteka

gminna

30.11.- 03.12.2009r. Godz.10.00-15.00

Skąpe Biblioteka

gminna

07.12.- 09.12.2009r. 07.12.:

godz.13.00-16.00;

08.12-09.12:

godz. 11.00-14.00

Głuchowo Szkoła

gimnazjum

10.12.- 11.12.2009r. 10.12: 10.00-

14.00

11.12: 16.00-

19.00
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Sport gminny i szkolny

Edukacja i kultura

Sprzątanie Świata
W dniach 02-03 października br. na terenie gminy

przeprowadzono akcję Sprzątania Świata. Warunkiem przyjęcia śmieci na
składowisko odpadów stałych było ich zworkowanie, dlatego też Urząd
Gminy zakupił i rozdysponował 1.000 szt. worków 120 L , 500 szt. worków
60 L oraz 1.500 szt. rękawic.
W akcji sprzątania wzięli udział uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy
Chełmża oraz mieszkańcy sołectw.
Zebraniem nieczystości zajęło się Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie
Gminy Chełmża. W ramach akcji Sprzątania Świata wywieziono 5,48 t
śmieci.

Referat RGN

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W GMINNYCH
IMPREZACH SPORTOWYCH

29.11.2009 - DRUŻYNOWY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO O MISTRZOSTWO GMINY CHEŁMŻA,
SALA SPORTOWA PLUSKOWĘSY

-06.12.2009 MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W PIŁKĘ
HALOWĄ O MISTRZOSTWO GMINY
CHEŁMŻA, SALA SPORTOWA GŁUCHOWO

Wieści z Biblioteki w Zelgnie

21.10.2009 w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury odbył się już po
raz VII powiatowy konkurs ortograficzny „O Pióro Starosty Toruńskiego”,
organizowany przez Miejską i Powiatową. Naszą gminę reprezentowały
uczennice Gimnazjum w Pluskowęsach: Malina Łagód i Agnieszka
Włodarska.

Po napisaniu dyktanda młodzież odwiedziła ciekawsze miejsca w Chełmży,
oprowadzał grupę pan Marcin Seroczyński pracownik biblioteki powiatowej.
Następnie pokazano film o Chełmży. Po czym było ogłoszenie wyników, nasze
uczestniczki wypadły rewelacyjnie-

W dyktandzie uczestniczyło dwudziestu czterech najlepszych
gimnazjalistów z powiatu.

Malwina Łagód zajęła III miejsce a
Agnieszka Włodarska była tuż za nią
Dziękuję Malwinie iAgnieszce

Dziękuję również Pani Dyrektor Hannie Antkowiak oraz Wychowawcom
Pani Elżbiecie Piotrewicz i Panu Danielowi Ramowskiemu oraz Pani
Polonistce Renacie Szymeckiej.

Jola Pawełczyk

„Sprzątanie świata” okazją do kontynuacji projektu
„Ekologiczny styl życia”

Dzieci uczestniczące w projekcie prawie cztery miesiące temu
zakopały w ziemi trzy rodzaje reklamówek, by po raz pierwszy odkopać je
po tak długim czasie i popatrzeć co się z nimi stało. Dla dzieci to okres
„dłuuuugi”, bo przecież w międzyczasie minęły całe wakacje i jeszcze parę
tygodni. Okazało się, że nawet dla reklamówek uznawanych za
biodegradowalne ten okres jest za krótki, by oczekiwać rozłożenia się
opakowań. Następne „wykopki” zaplanowano na kwiecień. Wnioski
nasunęły się same….wystarczy popatrzeć na zdjęcia.

Ewa Czarnecka

W przedszkolu jesienią

Ciepłe promienie wczesnej jesieni,
zachęciły do zorganizowania wycieczki autokarowej dla dzieci

„Małego Przedszkola” w Chełmży do lasu w Grodnie.
Dzieci podziwiały piękno i bogactwo lasu, kształtowały opinie

i stosunek do otoczenia przyrodniczego.

Podsumowaniem wycieczki był udział 5, 6 latków w konkursie plastycznym
„Sprzątanie Świata”, organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę.
Zgłoszone prace zajęły II miejsce.
W nagrodę dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom, słodycze, książkę,
która wzbogaciła biblioteczkę przedszkolną.
Nagrodzone prace dzieci prezentowane są w holu biblioteki.

G.K.

Stowarzyszenie Budowy Kopca
„Ziemia Polaków”

zaprasza Mieszkańców
Gminy i Miasta Chełmża
w dniu 15 listopada br.

na godz. 15.00 do Kończewic
na uroczystość

Otwarcia miejsca pamięci narodowej
Kopiec „Ziemia Polaków”.
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Serwis informacyjny

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRZYWNIE

I RADA SOŁECKA W GRZYWNIE

pt. ,,

ogłaszają konkurs plastyczny - piórkiem, kredką,
pędzlem

Ocalić od zapomnienia - obraz dawnej
Grzywny”

CELE KONKURSU Przedstawienie w formie pracy plastycznej ginących
śladów naszej przeszłości, piękna i różnorodność dawnej architektury
wiejskiej. Zachowanie w pamięci i na obrazach warunków życia na wsi.
Zwrócenie uwagi, jak zmienia się obraz naszej wsi.

TEMATYKA

płoty, werandy, drewutnie,

szajerki, chlewki

czworaki, domy,
pałace, folwarki, szopy, warsztaty, studnie, itp.)

gzymsy,
okapy, okna, drzwi

kościół, kapliczki, krzyże przydrożne

WARUNKI UCZESTNICTWAKonkurs indywidualny, kierowany do
dzieci, młodzieży i dorosłych.

.

TERMIN SKŁADANIA PRAC 28 lutego 2010r

�

�

�

�

�

�

dawna zabudowa drewniana

dawna zabudowa mieszkalna i gospodarcza

ze zwróceniem uwagi na ciekawe elementy architektoniczne:

(

)

(

i to wszystko, co przetrwało wiele lat i ginie

Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość

prac. Format pracy dowolny Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa

Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

umieszczenie pracy na wystawie i prezentowanie reprodukcji w prasie i

Internecie.

Praca musi być podpisana imię, nazwisko (dzieci i młodzież również wiek)

i adres kontaktowy.

do w Szkole

Podstawowej w Grzywnie

Podziękowania dla pomysłowej Pary Młodej!

Państwu Małgorzacie i Adamowi Klicmanom

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgnie składa serdecznie
podziękowania Młodej Parze

za przekazanie naszym przedszkolakom i uczniom swoich
ślubnych prezentów.

Informujemy, że w dniu 26 września 2009r. w parafii Grzegorz wzięli
ślub Państwo Małgorzata Kostecka z Dubielna i Adam Klicman ze Skąpego.
Ich życzeniem skierowanym do weselnych gości było: aby zamiast kwiatów
przynosić przybory szkolne oraz wyposażenie dla uczniów. Goście spisali się
na medal i oto w ten sposób od bardzo pomysłowych darczyńców nasze
przedszkolaki ze Skąpego i uczniowie z Zelgna otrzymali dużą ilość
przydatnych przyborów szkolnych (plecaki, piórniki, pisaki, farby szkolne,
kredki, długopisy, zeszyty).

Dziękując Pani Małgosi I Adamowi składamy za pośrednictwem
„Kurendy” najlepsze życzenia, długich lat życia , szczęścia i wielu pociech,
które jak myślimy będą uczniami naszej szkoły.

Pomysłu GRATULUJEMY!
Iwona Drożyńska dyrektor szkoły

Rada Rodziców Gimnazjum w
Pluskowęsach

Zaprasza
na zabawę sylwestrową
cena biletu od pary 270 zł

zapisy w sekretariacie Gimnazjum
do 15 grudnia 2009r.
telefon: 056 6753568

Tegoroczna uroczystość gminna STYPENDIA 2009' odbędzie się
w dniu w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika

w Sławkowie.
Rozpoczęcie uroczystości godz. 11.00.

- rozdanie Stypendiów na rok szkolny 2009/2010
- wręczenie wyróżnionym nauczycielom Nagród
Wójta Gminy Chełmża
- wyróżnienie Najlepszych Absolwentów ze szkół
w gminie za rok szkolny 2008/2009

21.11.2009 r

W programie m.in.:

Ogłoszenie
Sprzedam tanio i w dobrym stanie meblościankę do pokoju

młodzieżowego( szafa dwudrzwiowa, szafa odzieżówka, komoda, witryna)
w kolorze miodowej olchy.
Tel. 697872898.

Ogłoszenie

Warsztat kowalstwa oferuje swoje usługi.
Kończewice teren Kółka Rolniczego.

Kontakt: ……

Lista Sponsorów Dożynki 2009’
Tegoroczne dożynki gminne sfinansowane zostały w większości środków
przez Samorząd Gminy Chełmża i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża. Finansowo organizację tego wydarzenia wsparło także grono
prywatnych osób, firm i instytucji wymienionych poniżej:
Gospodarstwo RolneAndrzeja Wiśniewskiego ze Sławkowa
Stacja Paliw „Browina” TomaszAugustyniak
Firma FRANK Franciszek Krutelewicz z Chełmży
Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Chełmży
Bank Spółdzielczy w Chełmnie Oddział w Chełmży
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Lech Matecki z Brąchnówka
Kazimierz Lewandowski Firma DIAGNOTEST z Zelgna
Państwo Marlena i Bogdan Lis z Kuczwał
Maria i Janusz Iwańscy Brąchnówko
Barbara i Józef Majewiczowie z Chełmży
Stanisław Bytniewski Firma STBAUTO z Browiny
Sklep Rolno Przemysłowy PaństwaAldony i Ryszarda Przybyło z Chełmży
Stacja Kontroli Pojazdów Henryk Olejniczak z Grzywny
FirmaABT MOTOR z Chełmży
Gmina Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chełmży
Henryk Lechowicz Tartak w Brąchnowie
Zbigniew Legutko Stacja Paliw w Chełmży
Bogumiła iAndrzej Talarek Sklep Ogólnospożywczy w Browinie
Stella Blacharska Ośrodek Wypoczynkowy „GRODNO” w Mirakowie
Hanna i Stanisław Gajek z Brąchnówka
Wojciech Siemianowski Firma SANWET w Grzywnie
Andrzej Markiewicz „PIWEX” Browina
Anna iAndrzej Kudlińscy z Brąchnówka
Katarzyna i Stanisław Stachyra z Brąchnówka
Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie
Ks. Kanonik Wiesław Roczniak Proboszcz Parafii w Grzywnie
Danuta i Stanisław Zeganowie z Brąchnówka
Danuta Wielgosz
Sklep Handlowo-Usługowy „EWA” Krystyna Siołkowska Toruń
Hurtownia REDIS Toruń
Hurtownia „SPORTINA” Toruń
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Masarnia Leszek Kalinowski Kończewice Ogrodniki
Jacek Kudliński Firma BIMS z Torunia
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KURENDA

(skład)

Kończewice

Projekt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

p

Joanna Murawska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył kolejny etap
projektu pt. „Zacznij od nowa aktywne działanie”. W miesiącach wrzesień i
październik w ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie
zawodowe na spawacza. Udział w szkoleniu wzięło 2 anów, którzy są
naszymi podopiecznymi. Szkolenie zostało przeprowadzone w Ośrodku
Kształcenia Zawodowego w Toruniu. Dodatkowo nasi beneficjenci
skorzystali z doradztwa zawodowego. Szkolenie było współfinansowane z
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kursanci
nie ponieśli żadnych dodatkowych kosztów. Efektem realizacji tego
przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników
szkolenia, co stwarza lepsze możliwości do podjęcia pracy zawodowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą w realizacji
projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
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W związku z realizowanym programem ,,Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” w szkołach prowadzone jest dożywianie dzieci.
Od września do grudnia br. łącznie dożywianych będzie 230 uczni.
Na realizację programu zostały przyznane środki od Wojewody w wysokości
160.000 zł, natomiast udział własny gminy wyniósł 40.000 zł. Posiłki w
ramach programu przygotowuje Centrum CARITAS w Toruniu.

W bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy realizuje projekt pn:
wsparciem objął grupę

12 beneficjentów tj (podopiecznych Ośrodka wraz z ich rodzinami). W tym:
5 beneficjentek zostało przeszkolonych pod kątem bukieciarstwa,
5 beneficjentek przeszkoliło się w kierunku opiekunki dziecięcej, natomiast
2 beneficjentów szkolonych jest obecnie w kierunku spawaczy. Ośrodek na
realizację projektu otrzymał z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Toruniu wsparcie w wysokości 116.728,58 zł. Wkład własny wyniósł
13.694,42 zł. Łączna wartość projektu wyniosła 130.423,42 zł

Wzorem lat ubiegłych Ośrodek udziela wielu rodzinom pomocy w
formie artykułów żywnościowych. Od marca do września została udzielona
pomoc dla 886 osób w ilości 97.226,18 ton (różnego asortymentu).

Do końca września br. zainteresowani mogli składać wnioski o
przyznanie wsparcia w ramach programu ,,Uczeń na wsi”. W październiku w
Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu,
zostanie złożone zapotrzebowanie na środki i podpisana zostanie umowa.

Od września przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy
dot. wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków
pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz funduszu
alimentacyjnego. Ponadto w związku ze zmianą przepisów pracownicy
Referatu Świadczeń Rodzinnych przystąpili od maja do przedłużenia okresu
zasiłkowego na miesiąc wrzesień oraz październik br.

,,Zacznij od nowa aktywne działanie”, który

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego, że

. Minister
właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia,
formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy
warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do
sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które
złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia
31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

Joanna Masny

matka dziecka pozostawała pod opieką
lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Inwestycja przy szkole

Zakończono budowę fundamentów I etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej w
Zelgnie.

Fundamenty szkoły w Zelgnie wykonała firma „ECO POWER SYSTEM” z
Torunia za kwotę 65. 993 zł.

Krystian Małek

Serwis informacyjny

W trosce o zabytki

Zajączkowo to bez wątpienia jedna z najstarszych wsi w gminie.
Znajdujące się na skraju wsi ruiny kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela
zbudowane zostały w XIII wieku.
W miesiącu październiku pozostałości ruin po wspomnianym kościele
przeszły profilaktyczną konserwację ścian. Przeprowadzone zabiegi
konserwatorskie objęły prace porządkowe i ziemne w bezpośrednim
kontakcie z ruinami. Podjęto także próbę częściowego uporządkowania
ceglanej posadzki wewnątrz kościoła. Prawdopodobnie pod wspomnianą
posadzką znajdowała się krypta pochówkowa przeznaczona zapewne
dla rycerzy, właścicieli wsi. Prace te już w dalszej części muszą się odbyć
pod nadzorem Konserwatora Wojewódzkiego przy udziale archeologów.
Być może już w niedalekiej przyszłości w lekcji historii na żywo w

Zajączkowi będą mogli uczestniczyć uczniowie ze szkół w gminie.
Wspomniane prace konserwatorskie sfinansowane zostały z dotacji,

którą Parafia w Dźwierznie otrzymała od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Wykonawcą robót konserwatorskich była Firma p. Szymona
Grzyba.

K.Orłowska
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