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Samorządowy serwis informacyjny
Narada Sołtysów

\

Na pierwszym roboczym spotkaniu w bieżącym roku
spotkali się Sołtysi z gminy. Rok 2010 to dla gminy i sołectw
pierwszy rok z Funduszem Sołeckim. Ogólna wartość Funduszu w
budżecie stanowi kwotę 340 tys. zł. Podziału wspomnianych funduszy
mieszkańcy sołectw dokonali już w ubiegłym roku na etapie
przygotowywania budżetu 2010.

- mówił podczas spotkania Wójt Jacek
Czarnecki.

Ważną sprawą, dla której spotkali się sołtysi była również
sprawa środków jakie pozostały sołectwom do rozdysponowania w
bieżącym roku z lat poprzednich. Łączna pula tych środków to 88 tys. zł.

Wśród sołectw są takie, którym udało się zaoszczędzić nawet
12 tys. zł. Teraz mieszkańcy muszą się dobrze zastanowić, na co te
środki wydatkować: czy to będzie dopłata do kosztów utrzymania
świetlicy, czy zakup wyposażenia do świetlicy lub wspólne
przedsięwzięcie kulturalne w sołectwie.

Temat do przedyskutowania. Sołectwa mają czas do 15 maja
na podjęcie w tej sprawie ostatecznych decyzji.

W trakcie spotkania omówione zostały również sprawy
bieżące dla gminy i jej mieszkańców. Straż Gminna poinformowała o
nadchodzących kontrolach wiosennych w sołectwach. Przedstawione
zostały również sprawy z zakresu rolnictwa dotyczące między innymi
realizacji budowy oczyszczalni przyzagrodowych, zwrotu podatku
akcyzowego, zbiórki nieczystości, zapotrzebowania na kwiaty.

Poza tym do udziału w inicjatywach kulturalnych i
przedsięwzięciach integrujących mieszkańców gminy próbowały
zachęcić sołtysów panie Kierownik GOPS-u Anna Bykowska i Dyrektor
CIK-u Justyna Błaszczyk.

„-Sołectwa mądrze wskazały swoje potrzeby na
wydatkowanie środków. Nie słyszę uwag co do Funduszu Sołeckiego,
którego wprowadzenie eksperymentujemy po raz pierwszy. Są to
pieniądze dla sołectwa naliczone od ilości mieszkańców, a nie jak
wcześniej od podatku rolnego”

K.Orłowska

Z okazji Święta Służby Zdrowia, które
każdego roku obchodzimy na początku
kwietnia, wszystkim Osobom zawodowo
związanym z tą piękną profesją, życzymy
radości z wykonywanej pracy i uznania przez
jak najliczniejsze grono pacjentów.

Telefony się rozdzwoniły

Przypomnienie fragmentów tekstów pochodzących z pierwszego numeru
KURENDY, a które pojawiły się w poprzednim 150-tym numerze naszej
gazety, wywołało sporo emocji. Rozdzwoniły się telefony w sprawie
poszukiwania lekarzy do przychodni w Zelgnie i …zmartwienie, że Państwo
Pikusowie odchodzą z naszej gminy. Nic takiego nam nie grozi (upewniliśmy
się !). To było ogłoszenie z 1997 roku uświadamiające, że już od 13 lat mamy
bardzo dobrą opiekę lekarską.

INFORMACJE O BIEŻĄCYCH INWESTYCJACH
Na dzień 15 marca br. na

dofinansowanie przez Fundację Ziemia Gotyku:
a ) Remont świetlicy w Skąpym: dach oraz część prac remontowych

wewnątrz obiektu - wartość ok. 60 000 zł
b) Remont świetlicy w Zajączkowie elewacja ( ocieplenie, obróbki

blacharskie, kolorystyka itd. ) - wartość ok. 50 000 zł
c ) Remont budynku „Pastorówki” w Zelgnie, wymiana stolarki okiennej -

wartość ok. 50 000 zł
d) Odnowienie obiektów małej architektury w parku podworskim w m.

Grzegorzu - wartość projektu ok. 50.000 zł.
W budynku Urzędu Gminy w Chełmży na ul. Paderewskiego trwają

prace przy przebudowie klatki schodowej. Zakończenie robót to połowa
maja br. Przebudowę wykonuje firma Handlowo-Usługowa z Chełmży Z.
Kuciak. Wartość robót budowlanych wyniesie ok. 174.900 zł.

Z początkiem marca br. w Zelgnie nastąpiło przekazanie Firmie
SOEN Sp. z o.o. placu budowy w ramach projektu „Odnowa i rozwój wsi”.
Inwestycja w ramach wspomnianego projektu obejmie remont parteru
pastorówki ( w tym przygotowanie świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchenno
sanitarnym), remont chodnika i budowę kładki dla pieszych w centrum wsi.
Termin zakończenia robót zgodnie z umową to 02.07.2010 r. Wartość
inwestycji wyniesie prawie 410 tys. zł. W tym 250 tys. to kwota dofinansowana
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W świetlicy w Dźwierznie grupa budowlana ułożyła płytki ścienne i podłogowe
w toaletach i kuchni. Zamontowane zostaną również drzwi w sanitariatach.
Pozostałe prace wykończeniowe w świetlicy i wokół jej budynku wykona
wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego. Do wykonania
pozostały jeszcze takie roboty jak: malowanie ścian, założenie osprzętu
elektrycznego wraz z piecami akumulacyjnymi, wyposażenie kuchni wraz z
umeblowaniem, wykonanie pozostałych podłóg, wykonanie schodów,
montaż drzwi wewnętrznych, malowanie klatki schodowej. Wykonawca
również wykona elewacje (ocieplenie i malowanie), ułożenie chodników,
nasadzenia zieleni, parking oraz oświetlenie terenu.

Grupa budowlana w budynku gminnym w Zelgnie przygotowała
pomieszczenie po dawnej bibliotece szkolnej na pomieszczenie Biblioteki
Samorządowej. Obecnie zajmowane przez Bibliotekę Samorządową
pomieszczenie przebudowane zostanie na mieszkanie dla lokatora
zamieszkującego dotychczas w “Pastorówce”.

Płytę boiska sportowego w Grzywnie wykona firma G&Syn z
Torunia. Wartość robót to ok. 55 tys. Termin wykonania maj 2010 r.

zostały złożone wnioski na „Małe Projekty”

Oś IV LEADER.

Dużo zdrowia, radości, bogatego
zająca i mokrego dyngusa-śmingusa
Mieszkańcom Bogusławek i Nawry
życzą Alicja i Benedykt Glaszkowie

Wielkanocy pachnącej wiosną,

radosnej, pełnej pisanek kolorowych

i prezentów ajączkowych

i mnóstwa wody w dyngusowy poranek

życzy Mieszkańcom Sołectw Liznowo,

Witkowo i Zelgno

Radna Stanisława Stasieczek

z

OGŁOSZENIE

W dniu 27 marca 2010 r
Gminna Komisja Rozwiązywania
P r o b l e m ó w A l k o h o l o w y c h i
Przeciwdziałania Narkomanii organizuje
pieszą wycieczkę trasą Chełmża-
Bielczyny-Papowo Biskupie-Skąpe-
Chełmża. Amatorów pieszych wycieczek
i sportu nordic walking (marszu z
kijkami),zapraszamy na wspólny spacer.
Zbiórka przy sklepie TESCO w Chełmży
godz.10.00.
Zgłoszenia do udziału we wspólnej
wyprawie należy kierować pod nr tel.
605037265 lub 609 807 316.

Redakcja

Redakcja
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Rolnictwo i ochrona środowiska

Obowiązek wyłożenia trutki
rzeciwko gryzoniomp

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2001 roku

wprowadza się obowiązek wyłożenia trutki przeciwko gryzoniom.

Zarządzeniu podlegają obiekty każdego rodzaju.
Nie wykonanie postanowień zawartych w obwieszczeniu
powoduje nałożenie grzywny wymierzonej w trybie i na
zasadach określonych w kodeksie wykroczeń.
O dokładnym terminie sołtysi zostaną powiadomieni odrębnym
pismem.

Porządkowanie posesji

O dokładnym terminie sołtysi zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Porządkowanie obejścia i utrzymanie czystości na
terenie własnej posesji jest ważnym elementem działań
na rzecz poprawy stanu środowiska na terenie gminy.
Gmina Chełmża wzorem lat ubiegłych planuje
przystąpić do akcji pod hasłem „Wiosenne porządki”.
Ważne informacje dla osób biorących udział w akcji sprzątania: Rękawice i

worki, które są udostępniane bezpłatnie można pobrać u sołtysów.
Po okresie zimowym na poboczach dróg, w rowach oraz we wszystkich

miejscach ustronnych nagromadzone jest mnóstwo odpadów, co po

stopieniu śniegu jest szczególnie widoczne. Celem naszej akcji jest

uporządkowanie terenów prywatnych posesji, szkół oraz wszystkich

miejsc, gdzie zwykle gromadzą się ludzie tj. parki, place, drogi publiczne

oraz tereny zapomniane i rzadko odwiedzane, które stanowią potencjalne

składowiska dzikich wysypisk śmieci.
Bardzo istotnym elementem akcji jest aspekt edukacyjny, dlatego też

zachęcamy wszystkich rodziców do włączenia się w wiosenne porządki.
Mamy nadzieję, iż ta wspólna praca zmierzająca do poprawy estetyki

otoczenia zaowocuje zmniejszeniem ilości dzikich wysypisk śmieci i

większej wrażliwości na stan naszego najbliższego otoczenia.
Zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów, aby na terenie własnych

sołectw pełnili rolę koordynatorów akcji porządkowej.

Referat RGN

Worki na wywóz nieczystości

W miesiącu marcu 2010 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Chełmży dostarczy mieszkańcom, którzy mają podpisaną umowę na
wywóz nieczystości, worki na oraz .PET SZKŁO

Wiosenne odwiedziny
W najbli szym okresie (marzec/kwiecie ) Stra

Gminna odwiedza b dzie wszystkie miejscowo ci

naszej gminy w ramach akcji Wiosenne porz dki”w

trakcie, kt rej kontrowa b dzie w szczeg lno ci

stosowanie si do:

art. 77 kodeksu wykrocze szczepienie ps w.

Niedope nienie tego obowi zku jest zagro one

grzywn w wysoko ci 200 z

art. 64 1 kodeksu wykrocze obowi zku numeracji

nieruchomo ci.Niedostosowanie si tego obowi zku jest zagro one

kar grzywny w wysoko ci 100z .

rt. 82 1 kodeksu wykrocze - o obowi zku czyszczenia komin w.

Niedope nienie tego obowi zku jest obwarowane kar grzywny do w

wysoko ci 150z

art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku gminach, kt ry

m wi o tym, i w a ciciele nieruchomo ci przy wykonywaniu obowi zku

okre lonego w art. 5 ust. 1 pkt 3 obowi zani s do udokumentowania

korzystania z us ug odbierania odpad w komunalnych oraz transportu

nieczysto ci ciek ych, przez okazanie umowy i dowod w p acenia za

takie us ugi. Niedope nienie tego obowi zku jest zagro one kar

grzywny do 500 z .
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Strażnik Gminny

Program rolnośrodowiskowy

Od 15 marca rusza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych.

Rolnik może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową w ramach działania
“Program rolnośrodowiskowy”, jeżeli:
1) posiada numer identyfikacyjny wARiMR;
2) jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa
rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni
UR nie mniejszej niż 1ha;
3) zobowiąże się do realizacji Programu rolnośrodowiskowego przez okres
5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;
4) zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze
całego gospodarstwa rolnego;
5) zobowiąże się do przestrzegania wymogów, wynikających z
poszczególnych pakietów/wariantów rolnośrodowiskowych. Rolnik
realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach wszystkich pakietów i
ich wariantów, jest zobowiązany do:. zachowania trwałych użytków zielonych i
elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo w
gospodarstwie,. prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej,
zawierającego wykaz działań agrotechnicznych, przestrzegania innych
wymogów określonych w poszczególnych pakietach i ich wariantach. Pakiety
rolnośrodowiskowe działanie “Program rolnośrodowiskowy” obejmuje 9
pakietów rolnośrodowiskowych. W każdym pakiecie są warianty
rolnośrodowiskowe, do których przypisane są konkretne szczegółowe
zadania określone w rozporządzeniu.
Na naszym terenie największym zainteresowaniem cieszą się dwa pakiety:
1.Rolnictwo zrównoważone
2.Ochrona gleb i wód

Rolnicy zainteresowani uczestnictwem w
programie powinni skontaktować się z certyfikowanym doradcą, który
stwierdzi czy w gospodarstwie spełnione są wszystkie kryteria dostępu
do programu, zaproponuje jakie pakiety można realizować oraz pomoże
sporządzić pięcioletni plan działań rolnośrodowiskowych dla
gospodarstwa.

Wniosek na realizację Programu rolnośrodowiskowego należy
złożyć w Powiatowym biurzeARiMR w terminie od 15 marca do 15 maja.
Kryteria dostępu do programu

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.gminachelmza.pl

Konwent Wójtów

25 lutego br w Rojewie miało miejsce posiedzenie
Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:
1. Projekt edukacyjny „Podnoszenie osiągnięć uczniów szkół
podstawowych” - jest to projekt w ramach PO Kapitał Ludzki działanie
9.1.2. Realizatorem ma być Kujawko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy. Projekt jest skierowany do 225 szkół w
województwie, które w latach 2006-2008 osiągnęły wyniki ze
sprawdzianów 6-klasistów poniżej średniej krajowej dotyczy to 28 % szkół
województwa. W ramach projektu (początek realizacji od 1 września)
przewiduje się organizację zajęć dodatkowych w wytypowanych szkołach.
2. Działania samorządowe w PROW: nastąpi przesunięcie terminów
naboru wniosków na działanie „Podstawowe usługi” oraz „Odnowa wsi”.
Przewidywany termin naboru wniosków na Odnowę nie wcześniej niż maj.
Przewiduje się także nabór w 2011 roku w oparciu o środki z oszczędności
poprzetargowych. Kryterium regionalne ma zostać opracowane przy
udziale Konwentu Wójtów oraz Konwentu Burmistrzów (część małych
miast kwalifikuje się do programu)
Dla działania „Podstawowe usługi” zamierza się ogłosić konkurs w okresie
15-30 kwietnia. Dyskutowano na temat kryterium regionalnego w tym
działaniu i powołano zespół roboczy, który zebrał propozycje punktacji i
przygotuje stanowisko do zatwierdzenia przez Konwent.
3. Fundusz Wsparcia rok 2010 jest ostatnim, w którym funkcjonował w
oparciu o dotychczasowe zasady. Do czerwca powinny zostać
opracowane nowe zasady i kryteria. Nowe kryteria powinny osłabić rolę
wskaźnika G, którego waga (80%) ma decydujący wpływ na listę
rankingową..
4. Sprawa retencji wodnych w budżecie województwa jest na poziomie
11,5 mln zł na retencję małych zbiorników wodnych. W związku z tym
będzie konkurs na realizację wspólnie z jst projektów dotyczących retencji
małych zbiorników wodnych w ramach PROW . Możliwość składania
wniosków będzie wynikała z posiadanych przez Kuj-Pom Zarząd
Melioracji danych dotyczących obszarów województwa, na których
występuje deficyt opadów i ujemny bilans wodny. .
5. Inne sprawy:
- wyrażono zgodę na uczestnictwo w Konwencie Wójtów burmistrzów
małych miast, uprawnionych do PROW
- zgłoszono wniosek, aby Konwent oprotestował sprawę konieczności
wypłat wyrównań nauczycielom
- zgłoszono wniosek, aby Konwent wystąpił o spowodowanie
przyznawania subwencji na przedszkola.
Wójt Gminy Rojewo przybliżył problem biogazowi, działającej na jego
terenie. Ma moc 2,1 megawata i jest obecnie największą w kraju.
Produkuje energię elektryczną i cieplną. Wykorzystuje głównie odpady z
zakładów przetwórczych typu przetwórnia owocowo-warzywna,
cukrownia itp. Gdyby miała wykorzystywać płody rolne, to na jej działanie
potrzebne były by zbiory z ok. 1,5 tys ha. Jest szereg problemów, a
największy to zapach czyli smród.
Następny Konwent odbędzie się w Gminie Chełmża.
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Sprawy obywatelskie
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA

RYBACKA „RYBAK”

.
Celem zebrania było przyjęcie przez członków stowarzyszenia Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, na podstawie której gminy
wchodzące w skład stowarzyszenia (Chełmża, Grudziądz, Łasin, Płużnica,
Radzyń Chełmiński, Rogoźno, Świecie nad Osą, Wąbrzeźno) oraz
przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego z terenu działania
stowarzyszenia, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie inwestycji.
Strategia została przegłosowana jednogłośnie przez zebranych członków
LRG.

Do końca marca br. zostanie złożony przez Stowarzyszenie LGR
“Rybka” wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wybór
stowarzyszenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Dzięki uczestnictwu w stowarzyszeniu przedstawicieli sektora publicznego
reprezentujących Gminę Chełmża możliwe będzie wykonanie inwestycji nad
jeziorami: Chełmżyńskim, Głuchowskim i Grodzieńskim.
O ile się powiedzie, LGR może otrzymać na obszar swojego działania 13 mln
zł.

W dniu 23 lutego 2010 r. w Radzyniu Chełmińskim miało
miejsce Walne Zebranie członków Stowarzyszenia LGR „Rybak”,
któremu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Pan Jacek Czarnecki

Referat RGN

Międzynarodowy Projekt Comenius:

,, Ziemia - Nasz Wspólny Dom” w trakcie realizacji

Gospodarzem
listopadowego spotkania a zarazem koordynatorem projektu
było bułgarskie przedszkole ,, Parvi Yuni”. Gościło ono
wszystkich reprezentantów krajów biorących udział w
przedsięwzięciu czyli: Węgier, Rumuni, Turcji, Finlandii,
Słowenii oraz Polski. Nasz kraj reprezentowały dwie osoby:
Pani Barbara Dunajska -dyrektor szkoły oraz Pan Przemysław
Baniewicz nauczyciel języka angielskiego. Pierwszy dzień
poświęcono na dojazd wszystkich przedstawicieli krajów partnerskich do
Gornej Oriahovitsy. Drugiego dnia wszyscy zostali przywitani w przedszkolu
wg bułgarskiego zwyczaju, wysłuchali koncertu przygotowanego przez dzieci
a następnie burmistrz miasta wręczył pamiątki. Nastąpiła prezentacja
multimedialna informacji o poszczególnych instytucjach uczestniczących w
projekcie. Popołudnie spędzono na zwiedzaniu muzeum miejskiego oraz
zabytkowego miasteczka Tsavernes. Trzeci i czwarty dzień pobytu w Bułgarii
to wspólna obserwacja zajęć w grupach dziecięcych, wymiana uwag i
poglądów, dyskusja. Wieczorem zwiedzono zamek w Veliko Tarnovo oraz
brano udział w przyjęciu zorganizowanym na cześć gości. Przedostatni dzień
pobytu w Bułgarii to pożegnalny koncert, wspólna debata nad przyszłymi
poczynaniami w ramach realizacji projektu oraz uroczyste wręczenie
certyfikatów. Szóstego dnia uczestnicy opuścili bułgarską ziemię i wrócili do
swoich krajów. Po powrocie nasi reprezentanci przeprowadzili wiele
konkursów i akcji związanych z głównymi założeniami i celami projektu:
Konkurs na Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową wykonaną z materiałów
naturalnych i przetwarzalnych, Konkurs na najładniejszą klasową ekologiczną
dekorację bożonarodzeniową oraz wpajanie uczniom konieczności segregacji
śmieci oraz zbiórki makulatury i surowców wtórnych. W najbliższym czasie
tzn. 11-17 marzec 2010r. w ramach projektu nasi polscy przedstawiciele, do
których jako trzecia dołączyła Pani Hanna Lis ( również n-lka SP-Sławkowo)
wyjeżdżają do Rumunii. Kolejny kraj, do którego wyjadą nasi reprezentanci, to
Turcja( plany wyjazdowe na maj br.). Kolejnym etapem projektu będzie nie
lada wyzwanie dla nas, ponieważ we wrześniu bądź październiku będziemy
gościć w Polsce pozostałych partnerów z programu Comenius. Z
niecierpliwością czekamy na dalsze relacje i sprawozdania z kroków
powziętych w celu realizacji projektu.

W dniach 2-7 listopada 2009r. w bułgarskiej
miejscowości Gorna Oriahovitsa odbyło się pierwsze
robocze spotkanie instytucji wchodzących w skład
międzynarodowego projektu, do którego jako jedyna
polska placówka przystąpiła Szkoła Podstawowa im.
Mikołaja Kopernika ze Sławkowa.

Konkurs KURENDY rozstrzygnięty

Pierwszy numer KURENDY wydany został we wrześniu 1997 r. Tak

brzmi prawidłowa odpowiedź w konkursie ogłoszonym dla czytelników

KURENDY w lutowym 150 numerze gazety.
Czytelnicy, którzy skontaktowali się z Redakcją KURENDY i prawidłowo
odpowiedzieli na zadane pytanie w nagrodę otrzymali pamiątkowe gadżety
promocyjne.

Do redakcji zgłosiło się pięć czytelniczek KURENDY, którym udało się
zgromadzić kompletny zbiór wydanych
dotychczas 150 numerów gazety. Są to
panie: Ewa Dec, Maria Trzeciak, Teresa
Czarnecka, Maria Kucharzewska i
Krystyna Rutkowska.
Cieszymy się, że oprócz przeczytania
każdego kolejnego numeru KURENDY.
Panie znalazły również miejsce w
d o m o w e j b i b l i o t e c z c e n a i c h
przechowanie.
To wcale niemały objętościowo zbiór.
Wierne czytelniczki KURENDY w
nagrodę otrzymały okolicznościowe
nagrody ufundowane przez Samorząd
Gminny.

Dodam, że kompletny zbiór Kurend
wydanych od 1997 r aż po dzień
dzisiejszy znajduje się w Bibliotece
Narodowej w Warszawie, w Powiatowej i
Miejskiej Bibliotece w Chełmży oraz w
Urzędzie Gminy.

Na zdjęciu:

K.O.

Kolekcjonerki KURENDY

Pani Ewa Dec ze Skąpego dumnie prezentuje swój zbiór 150
numerów KURENDY.

Radosnych Świąt Wielkanocnych, by Zmartwychwstały
Chrystus w Święta Wielkiej Nocy

przyniósł nadzieję i zdrowie.
Panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu , Wicewójtowi

Kazimierzowi Boberowi, Radzie Gminy oraz Pracownikom
Urzędu Gminy w Chełmży

życzy
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału

rejonowego w Chełmży

Zdrowych, wesołych Świąt Wielkiej Nocy oraz
Lanego Poniedziałku wszystkim członkom i Ich

Rodzinom
życzy

Zarząd Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego

w Chełmży

Zdrowych Pogodnych Świąt Wielkanocnych
Smacznego świeconego jajeczka, bogatego zajączka

oraz mokrego strażackiego dyngusa

składają

Prezes Zarządu Komendant Gminny
Oddziału Gminnego ZOSP RP Ochotniczych Straży Pożarnych
FRANCISZEK PIRÓG WIESŁAW BACHAN
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Fotoreportaż z Gali Sportu
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Fotoreportaż z Gminnego Dnia Kobiet
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Organizacje pozarządowe
Forum Partnerów Ziemi Gotyku

Na corocznym Forum spotkali się Partnerzy Lokalnej
Grupy Działania „Ziemia Gotyku”, które odbyło się w Zamku
Bierzgłowskim.

„Odnowa i rozwój wsi”

„Wiejska szkoła zdrowia”
„Edukacja kulturalna

w przedszkolach”
„Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i członków ich
rodzin z obszaru działania LGD „Ziemia Gotyku” i „Aktywna
Mama”.

Forum Programowe to ciało doradcze utworzone w
celu podniesienia skuteczności i optymalizacji działań Fundacji. Forum
Programowe w swoich działaniach wspiera realizację celów statutowych
Fundacji. Forum przewodniczył Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

Podczas spotkania Prezes Fundacji Paweł Puczkarski dokonał
podsumowania działań zrealizowanych przez Fundację w 2009 roku.
Miniony rok przyniósł w sumie 11 projektów, na łączna kwotę 2,5 mln. zł .
Poza tym pomyślną wiadomością dla LGD była decyzja o wyborze
Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Ziemi Gotyku przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji na
lata 2009-2015.W ocenie na 20 Lokalnych Grup Działania z
województwa Lokalna Strategia Rozwoju dla Ziemi Gotyku znalazła się
wysoko, bo aż na trzeciej pozycji. Na wdrażanie LSR do roku 2015
Fundacja ma zakontraktowane środki w wysokości prawie 4 mln 200 tys.
zł. W ramach strategii w 2009 roku LGD przeprowadziła pierwszy nabór
na projekty w działaniu na kwotę 500 tys. zł.

Projekty jakie udało się zrealizować Fundacji w minionym roku
adresowane były do mieszkańców jej obszaru w różnym wieku.
Największą grupa beneficjentów Fundacji w minionym roku były i nadal
pozostają dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodzice. To dla nich realizowany był
projekt „Przedszkole otwiera świat II” i “Przedszkole otwiera świat III”.
Z szerokiej oferty mogła skorzystała również młodzież uczestnicząca w
projektach. „Bębnowy zawrót głowy”, „Młodzieżowy warsztat edukacji
alternatywnej”, „Uniwersytet Trzech Gmin”. Świadomość zdrowotną
mieszkańcy ZG mięli okazję podnieść poprzez uczestnictwo w projekcie

. Wiele ciekawych koncertów i spektakli dla
dzieci przedszkolnych zorganizowano z projektu

. Oprócz tego realizowane były jeszcze projekty

Podczas Forum dyskutowano również nad planami Fundacji
na rok bieżący. Zarząd Fundacji przedstawił harmonogram konkursów na
2010 rok w ramach realizacji Programu LEADER. Obecnie ogłoszony
jest konkurs na tzw. „Małe projekty”, a łączna kwota przeznaczona na
konkurs wynosi 400 tys. zł. Poza tym uczestnicy wspólnie zastanawiali
się nad kontynuacją funkcjonowania ośrodków przedszkolnym po
zakończeniu projektu w roku 2011 „Przedszkole otwiera świat III”.
Partnerzy LGD proponowali także stworzenie wspólnej oferty spotkań
mieszkańców ZG, wyjazdów studyjnych i imprez integracyjnych.

K.O.

Zarząd pracuje

2 marca odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Budowy Kopca
“Ziemia Polaków”. Podjęto przygotowania Zebrania Walnego Członków, które
jest zaplanowane na 16 marca, godz. 17.00 w sali nr 4 UG w Chełmży.

W lutym Fundacja Ziemia Gotyku zorganizowała szkolenie dla nauczycielek
pracujących w punktach przedszkolnych projektu „Przedszkole otwiera świat
III”. Tym razem była to wymiana doświadczeń w zakresie efektywnego
wykorzystywania pomocy edukacyjnych zgromadzonych w przedszkolach.
Na stronie internetowej można skorzystać z pomysłów realizowanych w
placówkach Fundacji Ziemia Gotyku.

Szkolenie nauczycielek przedszkoli

Zdrowych, Pogodnych Świąt
Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja"
życzy Czytelnikom

Redakcja KURENDY

W polu i w kniei

Uczestnikami konkursu
byli uczniowie Gimnazjum w Pluskowęsach, którzy z rąk Wicestarosty
Powiatu Toruńskiego Dariusza Mellera oraz przedstawicieli Koła Łowieckiego
odebrali nagrody książkowe.
Nasi uczniowie zostali nagrodzeni w kategorii gimnazjaliści i osoby dorosłe:
I miejsce Wojciech Sosnowski
III miejsce Kornelia Stasiorowska
Wyróżnienia :
Monika Znaniecka, Agnieszka Włodarska, Paweł Niedziałkowski, Dominika
Rzepkowska, Malwina Łagód, Mateusz Kajl, Magdalena Trzpil, Paulina
Rutkowska, Justyna Wiśniewska, Damian Domański, Tomasz
Niedziałkowski, Emilia Tokarz, Marita Gruszka, Zofia Branicka, Sandra
Szczepańska, Kamil Kolasa, Karol Śliwiński, Julia Grabarek

11 lutego 2010r. w „ Galerii pod Ratuszem” miało miejsce
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „W polu i kniei”. Jego
organizatorem była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w
Chełmży oraz Koło Łowieckie „Łoza” w Chełmży.

Laureatka III miejsca - Kornelia Stasiorowska
Koordynator konkursu Beata Niedziałkowska
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Edukacja i kultura

PCK promuje zdrowy styl życia

W Zespole Szkół Średnich w Chełmży odbył się etap rejonowy

.
W konkursie uczestniczyło 15 uczniów z 5 szkół: Gimnazjum Nr 1 w Chełmży,
Gimnazjum w Głuchowie, Zespołu Szkół w Łysomicach, Gimnazjum w
Pluskowęsach, Zespołu Szkół Średnich w Chełmży oraz Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Komisja konkursowa w składzie:
Rafał Puczka - Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Chełmży,
Alicja Jabłońska - Kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w Chełmży
Emilia Kuczka - członek Zarządu Rejonowego PCK w Chełmży,
Zyta Luntkowska - opiekun SK PCK w Zelgnie

wyłoniła następujących zwycięzców:

Uczniowie ci otrzymali nagrody ufundowane przez Zarząd Rejonowy PCK
w Chełmży. Pozostali uczestnicy konkursu dostali dyplomy za uczestnictwo,
a nauczyciele dyplomy podziękowania za przygotowanie młodzieży do
olimpiady.

XVIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego
Czerwonego Krzyża

I miejsceAgata Ziółkowska Gimnazjum w Głuchowie,
II miejsce Emilia Tokarz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach,
III miejsce Daria Jaworska Zespół Szkół w Łysomicach,
IV miejsceAneta Popiołek Zespół Szkół CKU w Gronowie,

�

�

�

�

Alicja Jabłońska

Wspominamy Zimę

Dzieci z Ośrodka przedszkolnego w Sławkowie wzięły udział w
kuligu, zorganizowanym przy współpracy z rodzicami. Wszyscy miło spędzili
czas zwiedzając pobliskie okolice nietypowym środkiem transportu. Po
zakończonej przejażdżce na dzieci i rodziców czekała ciepła herbatka i
pyszna pieczona kiełbaska. „Hu, Hu, Ha, Zima nie jest taka zła” .

Justyna Kozłowska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczennice na medal

Serdecznie gratulujemy Darii i jej
nauczycielce pani Dorocie Woźniak. To bardzo znaczący sukces. Dzięki
niemu Daria uzyskała zwolnienie z pisania końcowego testu szóstoklasistów,
który automatycznie został jej zaliczony na poziomie maksymalnej do
zdobycia ilości punktów. Daria oczekuje na wyniki konkursu matematycznego
o tej samej randze. Życzymy powodzenia!

E.Cz.

Daria Urbańska, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w
Kończewicach została laureatką przedmiotowego konkursu z języka
polskiego na szczeblu wojewódzkim.

Propozycja dla młodych ekologów

W kwietniu uczniowie klasy IIb oraz członkowie
szkolnego koła ekologicznego z klas IV-VI wezmą udział w
dwudniowym pobycie edukacyjnym na Barbarce. Możliwość
witania wiosny w tak pięknej okolicy jest rezultatem przystąpienia
szkoły do projektu „Człowiek, środowisko, integracja”
realizowanego przez Leśną Szkołę na Barbarce.

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
MARIO-BUD

TELEFON KONTAKTOWY - 607069110

wykonuje usługi budowlane w zakresie:
- budowa domów

- kompleksowe remonty
-docieplanie budynków

- układanie płytek
- szpachlowanie malowanie

- prace ciesielskie

„Kwiaty dla kobiet”- to tytuł warsztatów tworzenia wiosennych

kwiatów adresowany do mam, babć, cioć i sióstr uczniów klasy IIB w SP w
Kończewicach. Warsztaty w dniu 8 Marca poprowadziła pani Małgorzata
Górecka , instruktor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

E.Cz.

Ach, te baby !

8 marca, to szczególna data w kalendarzu. I to właśnie z tej okazji
w świetlicy w Kuczwałach gościło prawie 200 mieszkanek gminy i
zaproszeni goście. Przybyłe panie w wiosennych nastrojach miło spędziły
już czwarty Gminny Dzień Kobiet.

Symboliczny tulipan, słodki poczęstunek i ciekawy program
artystyczny - o to tak Panie z Gminy Chełmża obchodziły swoje święto.
Życzenia wszystkim paniom przekazali wspólnie z Wójtem Jackiem
Czarneckim druhowie OSP życząc dużo zdrowia, radości i tego aby
każdy kolejny dzień był takim Dniem Kobiet. Do życzeń dla mieszkanek
gminy dołączył Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł.

W atmosferę świątecznego spotkania wprowadził koncert
dedykowany paniom pt. „ Miłość nie jedno ma imię” w wykonaniu
Absolwentów Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, którzy w
rozrywkowym repertuarze zaprezentowali znane i lubiane przez
wszystkich piosenki dla kobiet i o kobietach.

Salwy śmiechu towarzyszyły występowi gospodyń z Koła
Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach, które poza smacznym
poczęstunkiem przygotowały krótki program artystyczny rozbawiając nim
obecną publiczność.
Poza tym panie chętnie stanęły w szranki konkursie z wiedzy pożarniczej,
a było warto, bo i nagrody ufundowane przez strażaków były ciekawe.
Konkurs zainaugurowała syrena strażacka.

Nie tylko panie popisywały się swoimi umiejętnościami
artystycznymi, wokalnymi i wiedzowymi. Aby było zabawniej również i
panowie mięli okazję wykazać się w turnieju „Jaka to melodia”. Przy
udziale publiczności zadania dla panów uczestniczących w turnieju
okazały się całkiem proste. Po uczcie artystycznej zaproszono wszystkich
na wspólny poczęstunek połączony z symbolicznym toastem za zdrowie
wszystkich pań. Organizatorami Dnia Kobiet był Urząd Gminy i Centrum
Inicjatyw Kulturalnych w Brąchnówku, a smaczną konsumpcję
przygotowały członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach.

Dzień Kobiet uważany jest jeszcze dzisiaj przez wiele osób jako
relikt poprzedniego ustroju, ale zapewne mało kto wie, że ma już 100-
letnią tradycję. Dla mieszkanek Gminy Chełmża, to piękna tradycja
będącą okazją do podkreślenia trudnej i ważnej roli kobiety we
współczesnym świecie, ale przede wszystkim okazja do corocznego
spotkania się i spędzenia wspólnie miłych chwil. Oczywiście z udziałem
Panów.

K.Orłowska
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GMINNY SPORT SZKOLNY
PODKOSZOWE POTYCZKI NA REMIS

W czwartek 25 lutego w sali głuchowskiego gimnazjum rozegrano
dwa mecze koszykówki, które miały wyłonić mistrzów naszej gminy w kategorii
dziewcząt i chłopców.
Pierwsze, by rywalizować o wspomniany tytuł wybiegły drużyny dziewczyn.
Pojedynek emocjonujący i pokazujący duże umiejętności sportowe obydwu
drużyn. Po czterech kwartach dobrego meczu zanotowaliśmy wynik 32 : 23
dla Głuchowa. Trofeum wywalczyły:
PAULINA SZKODZIŃSKA, MARTA SZRAMOWSKA, DOMINIKA CICHA,
KLARA PALUCH, WERONIKA PLESKOT, MICHALINA TRZPIL, OLGA
BURCZANIAK, MONIKA ROKICIŃSKA, MICHALINA OLEŚ, MAGDA
WIŚNIEWSKA, NATALIA KALINOWSKA, KAROLINA CZERWIŃSKA, AGATA
BULIŃSKA, NATALIAGRĄŻAWSKA opiekun W.Rosiński.

Mecz chłopców był widowiskiem jednostronnym. Siła fizyczna i znacznie
większe umiejętności chłopców z Pluskowęs spowodowały, że chwilami
grano na jeden kosz.
Na wynik 49 : 12 zapracowali : MATEUSZ SZELĄG, MATEUSZ
SZCZEPAŃSKI, MATEUSZ BĄK, ADRIAN KOWALSKI, RAFAŁ
ŁAGODZIŃSKI, MATEUSZ KAJL, EMIL KAJL, BARTOSZ PAWŁOWSKI,
DAMIAN PAWŁOWSKI, MACIEJ JASIŃSKI- opiekun D. Ramowski.

.
16 lutego Szkoła Podstawowa w Grzywnie gościła uczestników

Mistrzostw Gminy Chełmża w halowej piłce nożnej. Grały dziewczynki i
chłopcy. W kategorii dziewcząt Mistrzem Gminy zostały gospodynie które
grały w składzie : PAULINA KARCZMARCZYK, NATALIA PAZIEWSKA,
DOMINIKA WYCZÓŁKOWSKA, JULITA TRZPIL, OLIWIA FALKOWSKA,
NATALIA TRYBUSZEWSKA, ANGELIKA KASPRZYK, ROKSANA
URBAŃSKA, KINGAMARCHLEWSKA- opiekun Łukasz Kontowicz.

Turniej chłopców wygrał zespół z Zelgna w którym wystapili: MIŁOSZ
KŁUSEK, KAMIL BOROWICZ, MATEUSZ KABULSKI, KAMIL ŻYWIECKI,
KAMIL KOWALSKI, MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI, RAFAŁ POMORSKI,
RADOSŁAW OŚMIAŁOWSKI opiekun M.Rosiński.

W ostatnim numerze Kurendy przedstawiając Mistrzynie Gminy Chełmża w
halowej piłce nożnej pominięto nazwiska dwóch zawodniczek i
zniekształcono inne.
Niech formą przeprosin będzie ponowne i poprawne podanie składu drużyny
dziewcząt z Pluskowęs: IZABELA DENDERZ, ALINA PIETRAS, WERONIKA
OSOWIECKA, PATRYCJA SIKORKA, EWELINA UCIŃKA, MARTA
ROSIŃSKA, KAROLINAANIOŁKOWSKA- opiekun D.Ramowski.

PIŁKA KOPANA W HALI

SPROSTOWANIE

W.Rosiński

Przedszkolacy w kinie

Dzięki uprzejmości pań:

A. Kl imas i A. Kordowskiej-
nauczycielek z Grzywny, dzieci z
Ośrodków przedszkolnych w
Grzywnie i Łysomicach, mogły wziąć
udział w wycieczce do kina.
Czwartkowe popołudnie spędziliśmy
oglądając bajkę produkcji W.
Disney'a ,,Księżniczka i żaba”. Ta
barwna opowieść o ambitnej
kelnerce i nieco frywolnym księciu,
dostarczyła dzieciom mnóstwo
radości i wzruszeń. Co ważniejsze
jednak pokazała, że warto mieć
marzenia i aby się one spełniły trzeba
tego bardzo chcieć i ciężko
pracować. Dzieci bardzo chętnie
wypowiadały się na temat obejrzanej
bajki, sam wyjazd był dla nich bardzo
ciekawym spędzeniem czasu.
Owocem tego popołudnia są piękne
ilustracje do ,,Księżniczki i żaby”,
które wykonały dzieci na zajęciach w
Ośrodku.

M. Buller

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jestem sprawny

Udział w turnieju wzięło w sumie 108 młodych uczestników.
Maluchów w rywalizacji drużynowej dopingowali nauczyciele-opiekunowie,
przybyli rodzice i dziadkowie. Młodzi zawodnicy konkurowali w wielu
konkurencjach drużynowych. Do ciekawszych z nich należy zaliczyć między
innymi sadzenie ziemniaczków, wyścig drużynowy z nitką, skoki na piłkach. W
turniej włączeni zostali również rodzice rywalizujących maluchów, którzy także
mięli okazje wykazać swoje umiejętności sportowe. Między innymi rodzice
zmagali się z układaniem figur z klocków, biegali przez tunel, a tatusiowie mięli
za zadanie wciągnąć jak najwięcej razy w ciągu minuty żelazko na sznurku.
Punkty zdobyte przez rodziców drużyny maluchów gromadziły na swoim
koncie. O ciekawe konkurencje podczas turnieju zadbał jego pomysłodawca i
jednocześnie organizator Wojciech Rosiński koordynator sportu szkolnego w
Gminie Chełmża.

Rywalizacja i doping uczestników spowodowały, że emocje
sportowe podczas turnieju w sali sięgnęły zenitu. Po zakończonych
konkurencjach przyszedł czas na policzenie punktów-lizaków przez każdą z
drużyn i ogłoszenie wyników.
Z tytułem Mistrza Turnieju wyjechała SP nr 5 w Chełmży. Drugie miejsce
wywalczyli sobie uczniowie SP z Grzywny, a trzecie miejsce zajęła drużyna SP
z Kończewic. Dekoracji medalami najlepszych drużyn oraz wręczenia
turniejowego Misia dokonali Wójt Gminy Jacek Czarnecki z koordynatorem
sportu szkolnego Wojciechem Rosińskim.

Turniej „Jestem sprawny” rozgrywany w Głuchowie, to zawsze duże
wydarzenie dla uczniów klas I-III ze szkół podstawowych, ogromne przeżycie
dla startujących maluchów i ich rodziców.

Pod taką nazwą już po raz czwarty coroczną Galę Sportu w
Gimnazjum w Głuchowie rozpoczął turniej klas I-III szkół podstawowych,
w którym rywalizowało sześć drużyn ze szkół: SP Kończewice, SP
Grzywna, SP Zelgno, SP Sławkowo, Mała Szkoła w Brąchnówku, SP nr 5 z
Chełmży. Było sportowo, zabawowo i rodzinnie. Na zwycięską drużynę
czekał w nagrodę oprócz pamiątkowego pucharu i dyplomu, Miś
Puchatek ufundowany przez Wójta Gminy Chełmża.

K.Orłowska

Popisy młodych historyków w Pluskowęsach

24 lutego w Pluskowęsach stanęli w szranki miłośnicy historii
regionalnej z Gimnazjum nr 1 w Chełmży, Gimnazjum nr 1 z Lubicza,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Sławkowie, Zelgnie, Grzywnie oraz Szkoły
Podstawowej nr 5 w Chełmży. Przed młodzieżą postawiono zadania
polegające na rozpoznawaniu zabytków kultury świeckiej i sakralnej,
wykazaniu się znajomością dziejów Miasta Chełmży oraz wsi Gminy
Chełmża, a także postaci zasłużonych dla historii regionu. Nowym,
interesującym zadaniem okazało się przełożenie tekstu napisanego w gwarze
chełmińskiej na literacką polszczyznę. W tym miejscu młodzież musiała
posłużyć się odpowiednim słownikiem. Tekst, pisany gwarą używaną w
naszym regionie został specjalnie przygotowany przez Wicestarostę
Toruńskiego p. Dariusza Mellera gościa konkursu oraz jurora w tej
konkurencji.

Zwycięzcami w tegorocznych potyczkach historycznych zostali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelgnie: Łagód Agata, Kozłowska
Agnieszka i Śmiałek Mateusz, których przygotowała p. Ewa Zgurzyńska.

Młodzież otrzymała nagrody rzeczowe oraz książkowe. Sponsorami
nagród byli gość konkursu Poseł na Sejm RP p. Janusz Dzięcioł, który
ufundował nagrody dla zwycięzców, Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz
niezawodna Piekarnia „Tradycja” państwa Małgorzaty i Lecha Polikowskich.
W tym miejscu organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania
sponsorom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Już po raz jedenasty w Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Pluskowęsach przeprowadzono konkurs pod nazwą „Historia i zabytki
regionu Gminy Chełmża”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas szóstych
szkół podstawowych oraz pierwszych gimnazjów.



str. 11

Serwis informacyjny

Wielka Gala Sportu
W Gimnazjum w Głuchowie odbyła się Gala Sportu 2010.

Podczas spotkania podsumowano osiągnięcia sportowe w sporcie
szkolnym i gminnym za miniony rok.Galę tradycyjnie już rozpoczął IV
turniej „Jestem sprawny” rozegrany pomiędzy uczniami szkół
podstawowych klas I-III.

Maciej Andrzejewski i Paulina
Starzyk Damian Kilanowski, Agnieszka Słumska

Izabela Denderz, Dominika Cicha, Miłosz Kłusek
Natalia Paziowska, Szymon Trzpil Marta
Szramowska, Łukasz Nowacki, Mikołaj Szulc, Olga Burczaniak

Mateusz Szeląg, Karolina Trzpil, Agnieszka
Zygarska, Agnieszka Denderz, Justyna Peszek, Weronika Rytwińska,
Natalia Baczewska, Agnieszka Włodarska, Paulina Aniołkowska, Monika
Znaniecka, Joanna Branicka,Alina Pietras.

Uroczysta część Gali rozpoczęła się od prezentacji najlepszych
sportowców i drużyn. Tradycyjnie przyznane zostały nagrody specjalne.
Rok 2009 to kolejny rok, który przyniósł dla gminy nowe osiągnięcia w sporcie
zarówno szkolnym jak i gminnym. Najlepsi sportowcy ze szkół w gminie
zdobywali wysokie lokaty sportowe w powiecie i województwie. W gronie
wyróżnionych znaleźli się mistrzowie piłki siatkowej, koszykowej, nożnej,
lekkoatleci reprezentujący naszą gminę w zawodach i turniejach o zasięgu
ponadlokalnym.

Pamiątkowe dyplomy i symboliczne upominki za osiągnięcia
sportowe w minionym roku, z rąk Wójta Jacka Czarneckiego odebrali w tym
dniu sportowcy ze szkół: SP Kończewice -

, SP Sławkowo - , SP
Zelgno - , SP Grzywna

, Gimnazjum Głuchowo -
,

Gimnazjum Pluskowęsy -

Sport gminny obfitował w imprezy z udziałem starszych mieszkańców gminy,
którzy w takich dyscyplinach jak piłka siatkowa, nożna, ręczna, tenis stołowy i
lekkoatletyka rywalizowali ze sobą o najlepsze miejsca i lokaty w Klasyfikacji
Sportowej Sołectw Gminy Chełmża. Najlepsze drużyny z sołectw w gminie
otrzymały nagrody, pamiątkowe puchary i dyplomy. Już po raz kolejny I
miejsce w ogólnej Klasyfikacji Sportowej Sołectw Gminy Chełmża przypadło
drużynie z Głuchowa ( 30 pkt). Sportowcy otrzymali nagrodę finansową w
wysokości 2,5 tys. zł ufundowaną przez Samorząd Gminny z przeznaczeniem
na zakup sprzętu i odzieży sportowej. Tyko o dwa punkty niżej, bo na drugim
miejscu znalazło się sołectwo Grzywna ( 28 pkt), a trzecie miejsce wywalczyło
sobie tym razem sołectwo Kończewice. Obydwie drużyny otrzymały nagrody
rzeczowe.

Nagrodę specjalną FAIR PLAY Gminny Organizator Sportu
przyznał uczestniczce i zawodniczce turniejów gminnych Natalii Baczewskiej
z Dźwierzna. Podobnie nagrodę specjalną przyznano Sylwestrowi
Rasmusowi z Kończewic, obecnie sędziemu piłkarskiemu szczebla
centralnego II ligi, który reprezentuje Gminę Chełmża na boiskach całej
Polski.

K.O.

Komisji Kultury i Organizacji Wolnego Czasu
przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddziału Rejonowego w Chełmży
w roku 2010

zaprasza do udziału w
Wycieczkach krajoznawczo – turystycznych

Miejsce wyjazdu Termin wyjazdu Godz. wyjazdu
Ciechocinek 15.05.2010 r 8.30

Sarbinowo 05. – 15.06.2010 r 6.00

Krynica Morska 24.07.2010 r 5.30
Stegna 21.08.2010 r 6.00

Władysławowo 03 – 14.09.2010 r 6.00

Inowrocław 02.10.2010 r 8.30

Zabawach tanecznych
27.11.2010 r 18.00 – 24.00 RIVIERA Andrzejki

Uroczystościach
21.04.2010 r 12.00 CH.O.K Światowy Dzień Inwalidy

08.12.2010 r 12.00 CH.O.K Spotkanie opłatkowe

Plan pracy może ulec zmianie ze względów finansowych i organizacyjnych.

Czytelnicy miesiąca oraz roku

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

czytelnik miesiąca lutego Paulina Nikoniuk
Czytelnicy Roku 2009 Paulina Nikoniuk, Jan Syrocki

Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie
Czytelnicy Roku 2009
czytelnik miesiąca lutego

Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie
Czytelnicy Roku 2009 Daria Grędzicka, Renata Siedlecka
czytelnik miesiąca lutego Daria Grędzicka

Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem
Czytelnicy Roku 2009 ,
czytelnik miesiąca lutego

Zerówka z SP Zelgno w Krainie Uśmiechniętej Książki

Julia Witkowska, Ewa Kuligowska
Iwona Nadarzy ska

Oliwia Lewandowska Anita Stopikowska
Kinga Machowska

ń

OGŁOSZENIE
Likwidator Kółka Rolniczego Bielczyny ogłasza, że na podstawie

Uchwał Walnego Zebrania Członków z dnia 17.04.2009 r i 08.05.2009 r Kółko
Rolnicze postawione zostało w stan likwidacji z dniem 07.07.2009 r.
Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od
dnia niniejszego ogłoszenia.

Likwidator Stanisław Domański

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA

RAFAŁ BOBER
W ZELGNIE

tel. 696 617 824

SKŁAD OPAŁU

SKLEP WIELOBRANŻOWY OFERUJE

W ofercie:

- kostka, orzech, groszek
- miał, flato - koncentrat
- brykiet
- węgiel brunatny
-eko-groszek

art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze,
art. szkolne, zabawki, art. drogeryjne, upominki,
art. metalowe, art. elektryczne, art. budowlane,

cement, wapno, piach oraz wiele innych ciekawych
artykułów.

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY !

NAWOZY SZTUCZNE

NPK

- azotowe, saletra, canvil,
mocznik

- polifoski, lubofoski, amofoski i
inne.



Rok Fryderyka Chopina w Filharmonii Pomorskiej

Włączając się w obchody 200 rocznicy urodzin
kompozytora Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża zaprasza wszystkie zainteresowane osoby
na koncert

w Bydgoszczy
w wykonaniu dyrygenta oraz

, fortepian ( wyróżnionej w
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.
Fryderyka Chopina w Warszawie (1975)).

Zapisy i wpłaty: UG Chełmża, pok. nr 16.
Organizator wyjazdu: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Chełmża
Wyjazd jest współfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
ProblemówAlkoholowych w Chełmży

Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Pomorskiej

Wojciecha Rajskiego
Katarzyny Popowa-Zydroń

Koncert odbędzie się 9 kwietnia 2010r.
o godz. 19.00

w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Wyjazd odbędzie się 9 kwietnia autokarem z Chełmży. Koszt 1 osoba/16 zł.

Adres redakcji: Gazeta Gminy Chełmża " ", ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. Tel. 675-60-76, fax 675-60-79,
Email: kurenda@gminachelmza.pl. Wydawca: Urząd Gminy w Chełmży
Zespół redakcyjny: Katarzyna Orłowska(redaktor naczelny), Ewa Czarnecka, Paweł Rutkowski

KURENDA

(skład)
Druk: Zakład Produkcyjno-Usługowy “DRUKARNIA”, 86-200 Chełmno, ul.Rycerska 19. Nakład 1500 egz.

Dzień Kobiet w sołectwach

Panie z gminy poza wspólnym świętowaniem Dnia Kobiet w
Kuczwałach świętowały także w swoich sołectwach. W organizację
sołeckich obchodów Dnia Kobiet włączyli się panowie Sołtysi, panowie z
Rad Sołeckich oraz Druhowie z OSP.
Były piękne kwiaty, życzenia i słodkie poczęstunki. Panowie w tym dniu
obsługiwali swoje panie na medal. „- By się chciało , aby tak było codziennie”
podsumowały panie z Grzegorza.

Swój sołecki Dzień Kobiet obchodziły m...in. panie w Grzegorzu,
Głuchowie, Brąchnówku, Nawrze, Witkowie…..

K.O.

KGW Grzegorz

KGW Głuchowo

KGW Brąchnówko

KGW Witkowo

KGW Nawra

Wielkanocne święta niechaj w domu
Waszym rozgoszczą się

Zmartwychwstania blaskiem i spokojem,
niech się wszystkie serca miłością podzielą,

Wielkanocną pieśnią, cudem i nadzieją-
Wesołego Alleluja !

życzą pracownicy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i
Biblioteki Samorządowej w Zelgnie

Zebrała K.O.
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