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Dni Pola: Kowróz - Grubno - Kończewice
Kończewice z Bayer CropScience

Dni Buraka Cukrowego

W Oddziale Hodowli Roślin Strzelce w Kończewicach w
dniach od 27 czerwca do 2 lipca firma gościła
ok. 4 tys. osób na prezentacji Plantacji Pokazowych . Hodowla Roślin
Strzelce jest spółką hodowlano - nasienną, której celem działalności
jest dostarczenie rolnikom nowych odmian gwarantujących wysokie
plony i dochody zgodne z oczekiwaniami rolników. Spółka
przygotowuje i sprzedaje rocznie ponad 9 tys. ton nasion. Oddział w
Kończewicach prowadzi hodowlę pszenicy jarej i ozimej, a także
jęczmienia jarego. Duża część upraw to także rzepak ozimy, buraki
cukrowe, kukurydza i rośliny motylkowe.

Uroczystego przecięcia wstęgi w pierwszym dniu dokonali: Wojciech
Błaszczak - Prezez Zarządu Spółki Hodowla Roślin Strzelce, Jerzy
Mlicki - Dyrektor Oddziału Spółki, Marian Romanowski -
Przedstawiciel Firmy Bayer, Jacek Czarnecki - Wójt Gminy Chełmża
i Henryk Śmiałek - Przewodniczący Rady Gminy.

Przygotowana plantacja dała możliwość sprawdzenia skuteczności
preparatów stosowanych w uprawie pszenicy
ozimej i jarej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku

ozimym, kukurydzy i burakach cukrowych. Pobyt na plantacji był
także doskonałą okazją do konfrontacji teorii z praktyką.
Sprawdzeniu poddane zostało działanie różnych produktów

a także można było poznać kompleksowe programy
ochrony upraw rolniczych. Oprócz zwiedzania plantacji rolnicy
korzystali z bezpłatnych porad doradców, wymiany poglądów oraz z
szeregu dodatkowych atrakcji i niespodzianek, które zostały
przygotowane w tym roku dla odwiedzających.
Firma od kilkunastu już lat zaprasza rolników
na swoje plantacje pokazowe.
W tym roku zorganizowała je w czterech regionach Polski w
Wierzbniku k/ Grodkowa, w Śmiłowie k/Ożarowa Kieleckiego, w
Koninie k/Pniew i w Kończewicach.

W czerwcu na polach Zakładu Produkcji Rolnej w Kowrozie odbył
się Dzień Buraka Cukrowego. Organizatorami byli Nordzucker i
Pomorski Cukier S.A.

Bayer CropScience

Bayer CropScience

Bayer
CropScience

Bayer CropScience

Grubno 2005
Podczas tegorocznych Dni Pola 140 wystawców prezentowało
maszyny i urządzenia rolnicze oraz artykuły do produkcji rolnej.
Udostępniono zwiedzającym kolekcję 150 odmian zbóż, kukurydzy,
rzepaku, roślin strączkowych i okopowych oraz kilkuletnią uprawę 9
gatunków roślin energetycznych.

Zainteresowani mogli uczestniczyć w Forum Młodych Rolników
poświęconym wsparciu rolnictwa ze środków unijnych oraz
uprawom energetycznym, a także skorzystać z fachowych
konsultacji. Dni Pola odwiedziło w ciągu 2 dni około 30 tysięcy osób.

Tekst Katarzyna Orłowska
Zdj. Ewa Czarnecka
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Konferencja prasowa u Prezydenta Miasta Torunia
W ramach prowadzonej kampanii medialnej promującej piknik

w Zalesiu przedstawiciele naszego samorządu gminnego
wzięli udział m.in. w konferencji prasowej zorganizowanej przez Prezydenta
Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Celem wspomnianej konferencji było
przedstawienie oferty kulturalnej Torunia Lato 2005, a jednocześnie
zaproszenie mieszkańców Torunia do udziału w pikniku w Zalesiu. W
konferencji uczestniczyli Wójt Gminy Chełmża ,
Przewodniczący RG Chełmża , Radni Gminy Chełmża

i oraz
Referat SO i Promocji UG.

K. Orłowska

„Powitanie Lata”

Jacek Czarnecki
Henryk Śmiałek

Stanisława Stasieczek Zenon Sadowski Katarzyna Orłowska

Informacja z obrad XXXVII, XXXVIII i XXXIX
Sesji Rady Gminy

W ostatnich miesiącach Rada Gminy obradowała w dniach 30 maja oraz 10 i 22
czerwca. Najważniejsze uchwały dotyczyły następujących spraw:
1. Zatwierdzenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela, Rada Gminy po
uprzednich uzgodnieniach ze Związkami Zawodowymi przyjęła nowy
regulamin wynagradzania, który będzie obowiązywał w roku 2005. Zgodnie
z obowiązującym przepisem istnieje obowiązek corocznego uchwalania
regulaminu wynagradzania.

2. Organizacja pracy w szkołach.
Rada ustaliła zasady określania obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli oraz dyrektorów jednostek.

3. Zmiana Strategii Rozwoju Gminy.
Do obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy wprowadzono zadania
obejmujące tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, zakładanie terenów
zieleni urządzonej, budowę urządzeń małej infrastruktury oraz zadania z
zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.

4. Przyjęcie Planów Rozwoju Wsi.
W związku z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie zadań w ramach
programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego” mieszkańcy wsi chcących przystąpić do programu
wypracowali plany rozwoju miejscowości na najbliższe lata. W/w
opracowanie jest jednym z warunków ubiegania się o dofinansowanie
projektu. Do konkursu przystąpiły wsie: Zelgno, Sławkowo, Kuczwały,
Kończewice, Pluskowęsy.

5. Zmiany w budżecie Gminy.
a) dokonanie korekt planowanych wartości projektów ubiegających się o
dofinansowanie w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego”,
b) zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o
kwotę 10. 600 zł,
c) zwiększono plan wydatków na stypendia socjalne o kwotę ok. 3.500 zł
( dotacja otrzymana z budżetu państwa wyniosła ok. 22.500 zł),
d) dokonano korekty źródeł finansowania projektu „Polepszenie jakości
usług poprzez modernizację budynku SPOZ w Zelgnie i zakup
wyposażenia”. Konsekwencją zmiany było wprowadzenie poprawek w
Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmża.

6. Utworzenie rachunku dochodów własnych.
Rachunki zostały utworzone przy szkołach podstawowych oraz gimnazjach.
Źródło dochodów będą stanowić: wpłaty uczniów i pracowników
korzystających z posiłków, wpłaty osób prywatnych i prawnych z
przeznaczeniem na przygotowanie posiłków, odsetki bankowe, otrzymane
nagrody i wyróżnienia, wpływy z wynajmu lub dzierżawy.
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Informacja z pracy Wójta i Urzędu Gminy w
okresie od 1 maja do 15 czerwca br

I. Przetargi

II. Inwestycje i remonty

III. Rolnictwo i ochrona środowiska

IV. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Ocieplenie sali gimnastycznej w Głuchowie. Ilość złożonych ofert
5. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma „Izobud Garden” ze
Świecia na łączna kwotę 103.475,95 zł.

2. Ocieplenie sali gimnastycznej w Pluskowęsach.Ilość złożonych
ofert 5. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma „Izobud Garden” ze
Świecia na łączna kwotę 92.568,89 zł.

3. Dostawa sprzętu do konserwacji i utrzymania terenów zielonych.
Przetarg obejmował 4 części tj. dostawę kosiarki wysięgnikowej,
kosiarki samojezdnej, przyczepki transportowej oraz wykaszarki
plecakowej. W postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta ( na część nr 1
kosiarka wysięgnikowa) złożona przez firmę „Ozamet” z Olsztyna
na kwotę 24.644,00 zł.

4. Remont 2 autobusów szkolnych.
Ilość złożonych ofert 3. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma
„Polo” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Ciechocinka na
łączna kwotę 147.864,00 zł.

1. Sale gimnastyczne zakres prowadzonych prac:
a) Głuchowo wykonanie ławy fundamentowej i fundamentów pod
zaplecze sali gimnastycznej (łącznik )
- wykonanie ocieplenia wraz z elewacją obiektu sali gimnastycznej,
b) Pluskowęsy roboty murarskie ( ściany łącznika)
- wykonanie ocieplenia wraz z elewacją obiektu sali gimnastycznej.

2. Świetlice wiejskie
a) zakończono remont świetlicy wiejskiej w Grzegorzu (wymiana
instalacji elektrycznej, płytkowanie posadzki, cyklinowanie i
malowanie parkietu, prace wykończeniowe i malarskie, wykonanie
elewacji zewnętrznej i malowanie),
b) wykonano prace malarskie w świetlicy wiejskiej w Dziemianach,
remont schodów oraz chodnik.

3. Mieszkania komunalne zakres prowadzonych prac
a) prace budowlano wykończeniowe związane z dostosowaniem 4
pomieszczeń do funkcji mieszkalnej (były hotel w Kończewicach)
b) wykonanie ocieplenia i elewacji budynku w Kończewicach.

4. Budowa chodników realizowano prace w miejscowościach
Głuchowo ( ok. 130 m2) oraz Morczyny.

5. Pozostałe roboty
a) utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Bocień,
Dźwierzno, Morczyny, Nowa Chełmża, Zalesie.
b) budowa grilla w m-ci Głuchowo
c) przygotowanie terenów w Zalesiu do sezonu letniego.

1. Przeprowadzono zabiegi szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Łącznie zaszczepiono 1.400 psów. Koszt jednego zabiegu wyniósł
15 zł w tym 3 zł dopłata z budżetu Gminy.

2. Zakończono realizację projektu „Wiejskie ogrody”. Celem projektu
była poprawa estetyki w centrach wsi poprzez uporządkowanie
terenów zielonych i nasadzenia kwiatów. Projekt realizowano we
wsiach: Zelgno, Dźwierzno, Kuczwały, Grzegorz, Kończewice,
Głuchowo, Nawra.

3. Uporządkowano teren starego cmentarza w miejscowości Skąpe
(porządkowanie terenu, karczowanie zarośli, wykonanie drogi
dojazdowej).

4. W m-cach maj i czerwiec rozpoczęto przeprowadzanie kontroli w
zakresie:
a) realizacji obowiązku ubezpieczenia gruntów oraz budynków,
b)wykorzystania na terenie gospodarstw wyrobów zawierających

azbest,
c)realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie
Gminy ( w tym wywóz nieczystości płynnych i stałych).

5. Zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych : kosiarka
samojezdna, wykaszarka plecakowa, przyczepka samochodowa
do transportu sprzętu.

Przeprowadzono przetarg na dzierżawę gruntów w m-ci Zalesie o pow.
ok. 1 ha z przeznaczeniem na usytuowanie 14 budynków letniskowych
celem wynajmu. W postępowaniu złożono 1 ofertę P.P.H. „Promar”
W. Ogórkiewicz z Rojewa. Czynsz dzierżawny będzie wynosił 0,01
zł/1m + 22% VAT.2

Sekretarz Gminy
Ewa Pudo
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Informacje z pracy Urzędu Gminy

Dzień Pracownika Samorządowego

Pracownicy Urzędu Gminy

K.Orłowska

Na okolicznościowym spotkaniu z okazji święta Pracownika
Samorządowego spotkali się pracownicy Urzędu Gminy Chełmża.
Podczas spotkania Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki wręczył listy
gratulacyjne osobom, które swoją pracę zawodową poświęciły dla służby w
samorządzie. W gronie zasłużonych osób znaleźli się: Marta Rygielska,
Bożena Kazaniecka, Maria Piątkowska, Elżbieta Stachowska, Danuta Kapel,
Grażyna Drążkowska, Teresa Wolin, Hanna Theis, Andrzej Wróblewski i
Wiesław Kazaniecki. Wyróżnienie Wójta za dotychczasową pracę zawodową
otrzymali: Walentyna Wisniewska, Elżbieta Stachowska, Małgorzata
Śliwińska, Jarosław Stopiński, Jacek Szram. Podobne wyróżnienie otrzymali
pracownicy Gospodarstwa Pomocniczego przy UG Chełmża : Wiesław
Kazaniecki, Paweł Brzeski i Jan Kosiński.
Spotkanie było także okazją do podziękowania pracownikom, którzy już
zakończyli swoją pracę zawodową w urzędzie. Grono pracowników opuściły
panie Elżbieta Stachowska, Walentyna Wiśniewska i Teresa Zych.

Inwestycje Gminne
Trwa budowa łącznika Gimnazjum w Pluskowęsach i w Głuchowie.

Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM”
Sp.z.o.o. z Grudziądza.
Elewację sali gimanstycznej (ocieplenie wraz z malowaniem) w
Pluskowęsach wykonuje firma „IZOBUD-Garden” ze Świecia. Elementy
dekoracyjne ścian tj. mapę, herb, koła olimpijskie oraz postacie sportowców
maluje firma Usługi Plastyczne, Benedykt Szulczewski z Torunia wg kolorystki
wykonanej przez Pracownię Plastyczną L-ARS z Nowej Wsi.

Projekt “
” finansowany jest ze środków

realizowany w ramach
.

Dofinansowanie projektu:
-74,9% środków - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-10% środków - budżet Państwa
-15,1% - budżet Gminy Chełmża

W Kończewicach brygada budowlana Urzędu Gminy Chełmża wykonała
ocieplenie budynku mieszkalnego dwunastorodzinnego według opracowanej
kolorystyki wykonanej przez Pracownię Plastyczną L-ARS z Nowej Wsi.

Gimnazjum w Pluskowęsach

K.Orłowska

Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy
Chełmża Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju

Budynek mieszkalny w Kończewicach

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Kolarstwie Szosowym MIRAKOWO 2005

7. Przyjęcie darowizny
Rada wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości ( grunty o pow.
1,02 ha) od Parafii w Grzywnie z przeznaczeniem na cel publiczny.

8. Nabycie prawa użytkowania wieczystego
Nabycie prawa użytkowania wieczystego jest bezpośrednio związane z
uregulowaniem spraw gruntowych pod przepompownią ścieków w m-ci
Grzywna.

9. Nabycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości dotyczy działki o pow. 0,0014 ha położonej w m-ci
Grzywna i podobnie jak w przypadku prawa użytkowania wieczystego jest
związane z regulacją prawa własności gruntu pod przepompownią ścieków.

10. Utworzenie obwodów głosowania.
W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Sejmu i Senatu oraz

Prezydenta RP, Rada Gminy podjęła decyzje o utworzeniu obwodu zamkniętego
na terenie Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Lokalizacja pozostałych siedzib
Obwodowych Komisji Wyborczych pozostała niezmieniona.

Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Nagrody

najlepszym

zawodnikom w

kategorii “Orlik”

wręczył Wójt

Gminy Chełmża

Jacek Czarnecki.

Nagrody w kategorii

“Żak” “Młodzik”

“Młodziczka”

“Juniorka Młodsza”
“Junior Młodszy” i

“Junior” wręczyli

Marcin Drogorób z

Gazety Pomorskiej i

Bogdan Kondej

Prezes Toruńskiego

Klubu Kolarskiego

Pacyfik.
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Autostrada

W Kończewicach odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Gmin Pomorskich
na Rzecz Budowy Autostrady A1 poświęcone problemom związanym z realizacją
budowy autostrady A1 przebiegającej także przez teren Gminy Chełmża. Udział
w spotkaniu wzięli przedstawiciele Gdańskiego Transportu Company S. A,
Transprojektu Gdańskiego Sp. z.o.o. i SKANSKA.
AutostradaA1 będzie miała na terenie Polski długość 528km. Jest jedną z sześciu
tego typu tras których powstanie jest planowane do 2013 roku. “- Rozpoczęcie
budowy A1 ma nieocenione znaczenie gospodarcze dla miast, gmin leżących na
trasie tej drogi - stwierdzili jednogłośnie członkowie Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Gminy Pomorskich na Rzecz BudowyAutostradyA1.
Projektowana inwestycja ma objąć przebudowę dróg istniejących i urządzeń
infrastruktury technicznej w pasie wykupionych gruntów pod autostradę. Dlatego
tematem spotkania była również współpraca z zainteresowanymi gminami i
wykonawcą zadania inwestycyjnegoAutostradaA1.

K.Orłowska

Rolnictwo i ochrona środowiska

Serwis informacyjny z Urzędu Gminy

“Piękna zagroda” i “Moja wieś, moje sołectwo”

Konkurs “Moja wieś, moje sołectwo” jest konkursem sołeckim
mającym na celu promocję sołectw gminnych poprzez ich walory
gospodarcze, przyrodnicze, kulturowe i krajoznawcze.
Z priorytetowych zadań konkursowych branych pod uwagę przy ocenie
będzie dbałość o czystość i porządek w sołectwie i inicjatywy mieszkańców
(społeczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe) podejmowane na rzecz
środowiska lokalnego.
Podsumowanie i ogłoszenie wyników na najładniejsze i najbardziej aktywne
sołectwo w roku 2005 przewidziane jest na grudzień br. Dla wyróżnionego
sołectwa w Gminie Chełmża przewidziano nagrodę główną.
Już po raz piąty Gminna Komisja Konkursowa będzie oceniała piękne
zagrody i działki siedliskowe w Gminie. Konkurs piękna zagroda kierowany
jest do indywidualnych uczestników w kategoriach: zagroda, działka
siedliskowa
Trzy pierwsze miejsca w obydwu kategoriach konkursowych na szczeblu
gminnym wezmą udział w eliminacjach powiatowych. Tradycyjnie
ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas dożynek Gminnych -
Sławkowo 2005.

K.Orłowska

Organizacje pozarządowe

Fotoreportaż nagrodzony
Stowarzyszenie „Homo-homini” otrzymało pierwszą nagrodę w

konkursie ... za przygotowany
fotoreportaż z projektu „Apety na tradycję”. Jest to cykl 15 zdjęć, których
autorkami są panie Ewa Czarnecka i Barbara Stachowska. W opracowaniu
elektronicznym fotoreportażu pomagał panAdrian Siekaczyński. Nagroda
zostanie przeznaczona na sfinansowanie publikacji o najstarszych
mieszkańcach gminy. Fundatorem nagrody jest Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

K.O.

Dziękujemy Panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu za pomoc w
sfinansowaniu druku czwartej wkładki projektu „Zachować od
zapomnienia”, która ukazała się w czerwcowym numerze KURENDY.
Panu Pawłowi Rutkowskiemu dziękujemy za bezinteresowne
przygotowanie wkładki do druku.

26 czerwca ponad sto osób uczestniczyło w spotkaniu, które
odbyło się w świetlicy wiejskiej w Grzegorzu z okazji zakończenia projektu

.

„Jak wyrównywaliśmy szanse”

Pożegnanie w Grzegorzu

Podziêkowanie

Zarząd „Homo-homini”

„Zachować od zapomnienia”

W gronie tym było wielu najstarszych mieszkańców gminy wraz
z towarzyszącymi im członkami rodzin, byli zaproszeni goście, a wśród
nich Wójtowie Gminy, Radni i Sołtysi angażujący się w realizację projektu,
wspierający działania realizatorów pracownicy Urzędu Gminy, młodzież
gimnazjalna ze szkół w Pluskowęsach i Głuchowie, panie z KGW z
Bielczyn i Zelgna.
To one przygotowały poczęstunek według przepisów zebranych podczas
realizacji projektu. Na stołach zagościła polewka zwana zagrajem,
kapuśniaczki, placki postne, kluski śląskie z sosem mięsnym, kilka
rodzajów ciast. Młodzież grilowała na zapleczu świetlicy w Grzegorzu.
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę z realizacji projektu,
powspominać w towarzystwie znajomych, pośpiewać dawne piosenki i
przyśpiewki. Grą na akordeonie witał wszystkich pan Z.Machalewski.

Za goszczenie nas dziękujemy panu Sołtysowi, Radzie
Sołeckiej i Parafialnej oraz Paniom z KGW w Grzegorzu.

Aktualnie wystawa „Zachować od zapomnienia” jest
prezentowana w Centrum Komunikacji Społecznej w Grzywnie.

Stowarzyszenie proponuje Radom Sołeckim udział w
zorganizowaniu zajęć artystycznych dla dzieci na terenie swoich sołectw.
W sierpniu studenci-wolontariusze będą prowadzili 3-4 dniowe zajęcia
korzystając z pomieszczeń szkolnych lub świetlic wiejskich w
miejscowościach, które ich zaproszą. Wieś organizuje noclegi i obiady
dla swoich gości (1-2 osoby) oraz partycypuje w kosztach potrzebnych
materiałów plastycznych. Stowarzyszenie ubezpiecza grupę
uczestniczącą w zajęciach, poszukuje wolontariuszy do realizacji zajęć,
proponuje opiekunów letniej akcji w każdej wsi oraz współfinansuje
zakup materiałów.
Chętni do włączenia się do akcji „Wakacje z Homo-homini” proszeni są o
kontakt do końca lipca. Zgłoszenia przyjmuje pani Stanisława
Stasieczek- prezes Stowarzyszenia, nr kontaktowy : 675-25-98 (do
15.00), kom. 606-113-779 oraz pani K. Orłowska, sekretarz
Stowarzyszenia, tel. 675-60-76(do 15.00), Urząd Gminy, pokój 16.

Koordynator projektu Ewa Czarnecka

Wakacje z „Homo-homini”

Zarząd “Homo-homini”

Organizacje pozarządowe

Przedszkolacy mają wakacje

Koordynator E. Czarnecka

23 czerwca zakończyły się zajęcia dla najmłodszych mieszkańców
Grzywny, realizowane w . Od kwietnia do czerwca
w spotkaniach uczestniczyło około 40 dzieci wraz z rodzicami. Zakończeniu
projektu towarzyszyła atmosfera wspólnej zabawy, bowiem dzięki inicjatywie
pana Zbigniewa Machalewskiego tego dnia dzieci miały do dyspozycji szereg
atrakcyjnych zabaw. Miejscowi sponsorzy zadbali o poczęstunek i upominki dla
maluchów.

Stowarzyszenie „Homo-homini” dziękuje Wójtowi i Radnym Gminy
Chełmża za sfinansowanie edukacji przedszkolnej w Grzywnie, rodzicom za
ambitne korzystanie z zajęć, Pani Dyrektor Szkoły za udostępnienie
pomieszczeń.

„Wędrującym przedszkolu”
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Wypoczynek i rekreacja
Mieszkańcy Głuchowa w pierwszą sobotę lipca świętowali

uroczyste otwarcie powstałego we wsi placyku sportowo-
rekreacyjnego.
Nowe miejsce rekreacji w centrum tutejszej wsi to wynik zakończonego
projektu „Rekreacja pod chmurką”. Projekt ten w ubiegłym roku jako jeden
z 300 zgłoszonych do konkursu zyskał uznanie Polskiej Fundacji Dzieci i
Młodzieży w Warszawie i otrzymał pieniądze na realizację. Wniskodawcą
do Fundacji była miejscowa grupa młodzieży „Młodzi Aktywni”. Działania
młodzieży wspierały panie Kasia Orłowska i Justyna Błaszczyk.
W ramach tego przedsięwzięcia powstało miejsce wypoczynku i rekreacji
dla małych jak i starszych mieszkańców wsi. Teren, na którym mieści się
placyk jeszcze przed rokiem był zupełnie niezagospodarowany, a dzisiaj
jest to miejsce uporządkowane z elementami placu zabaw, rekreacji i
sportu. Dzieci mają do dyspozycji bujaczki, piaskownicę i domek zabaw. Z
kolei młodzież i starsi mieszkańcy mogą korzystać z miejsca wypoczynku
z grillem, mogą pograć w koszykówkę lub w siatkówkę plażową.
Grupa młodzieży z Głuchowa jest drugą grupą po „Makrowieś” z
Kończewic, której udało się nawiązać współpracę z Polską Fundacją
Dzieci i Młodzieży.

Od samego początku realizacji projektu działania miejscowej
grupy młodzieży wspierał samorząd gminny. Realizacja projektu byłaby
niemożliwa bez zgody Zarządu RSP w Głuchowie na zagospodarowanie
tego gruntu na cele publiczne mieszkańców Głuchowa. Dużo życzliwości
i pomoc przy budowie placyku okazał dyrektor tutejszego gimnazjum pan
Wojciech Rosiński. Działania przy realizacji materialnie wsparły także
osoby prywatne:Maria Sosińska, Mirosław Siudowski, Piotr Orłowski,
Dariusz Orłowski, Zbigniew Błażejczyk, Andrzej Baca, Beata i Rafał
Wojtkun. Bezinteresownie przy tym przedsięwzięciu pracowało i okazało
aktywny udział grono “Młodych Aktywnych” oraz grupa mieszkańców,
którzy z „porywu serca” poświecili swój wolny czas: Marek Stalmierski,
Marek Kamiński, Bartek Kamiński i Piotr Nowak, za co wszystkim
realizatorzy projektu serdecznie dziękują.

Uroczystego otwarcia dokonali: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki,

Rada Sołecka Głuchowa, przedstawiciele „Młodych Aktywnych” i
najmłodsi odbiorcy projektu.
Podczas wspólnego piknikowania, któremu dopisała wakacyjna aura, nie
zabrakło poczęstunku, dobrej muzyki i sportowej zabawy.
Dzieci uczestniczyły w licznych konkurencjach sportowych, które
przygotowała dla nich Małgosia Sadowska, a najlepsi otrzymali w
nagrodę sprzęt sportowy ufundowany przez Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży.
Rozegrany został także pierwszy turniej siatkówki plażowej o Puchar
Rady Sołeckiej Głuchowa. Zwycięzcą turnieju została drużyna gości z
Kończewic. Poczęstunek podczas pikniku i nagrody w turnieju
sfinansowała Rada Sołecka Wsi Głuchowo.
Oprawę muzyczną i sprzęt nagłośnieniowy zapewnił pan Jarek Frąk.

Tekst K.Orłowska
Zdj. E.Czarnecka

Sprawy obywatelskie

Zdrowie i praca

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

Spotkanie Rady Społecznej SPOZ

W dniu 15 czerwca br. w Szpitalu Powiatowym w Chełmży odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w której Gminę Chełmża
reprezentuje Wójt Jacek Czarnecki.
Jednym z punktów posiedzenia było podjęcie uchwały potwierdzającej
ważność umowy na modernizację szpitala w zakresie robót budowlano-
montażowych w ramach projektu ZPORR oraz podjęcie uchwały o wyrażeniu
zgody na zawarcie umowy na modernizację szpitala w zakresie dostaw i
montażu aparatury oraz sprzętu medycznego w ramach projektu ZPORR.
Dzięki zawartej z Wojewodą umowie o dofinansowanie szpital pozyskał środki
finansowe na realizację projektu pn. „ Podniesienie standardu usług
medycznych poprzez kontynuację rozbudowy i dostosowania obiektów
Szpitala Powiatowego w Chełmży”. Całkowita wartość projektu wynosi
3.700.000zł z czego środki unijne stanowią kwotę 2.775.000zł,
dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 10% wynosi 370.000zł, zaś
kwota 555.000 to środki własne szpitala. W chwili obecnej trwa już realizacja
inwestycji, której zakończenie zaplanowano do końca bieżącego roku.
Po zrealizowanym przedsięwzięciu jednostka ta wzbogaci się o dwie nowe
sale operacyjne w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.
Powstanie też centralna sterylizatornia, dzięki której w pełni zostanie
zabezpieczony proces sterylizacji dla placówki. Dodatkowo w szpitalu
zamontowana zostanie druga winda do przewozu chorych, co ułatwi im
dotarcie na poszczególne oddziały.

W dniu 22 czerwca w Urzędzie Gminy w Chełmży odbyło się
spotkanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w
Zelgnie. Było to drugie spotkanie w tym roku, gdzie zgodnie z zapisem
statutowym Przewodniczący RS zobowiązany jest organizować spotkania
członków Rady Społecznej raz na kwartał. Na posiedzeniu omawiano sprawy
bieżące ośrodka m.in. zatrudnienie w Filii Ośrodka w Nawrze stomatologa na
czas zastępstwa za Panią Doktor Dziamecką, sprzedaż i zakup nowego
samochodu na potrzeby ośrodka oraz organizację akcji profilaktycznej w
Nawrze.

W dniu 25 czerwca w Filii Ośrodka Zdrowia w Nawrze została
przeprowadzona „Biała Sobota”. W tym dniu mieszkańcy naszej Gminy
głównie z miejscowości Nawra, Bogusławki, Kończewice, Głuchowo, Parowa
Falęcka, Windak, Bielczyny, Grzywna, Browina skorzystali z bezpłatnie
przeprowadzonych badań profilaktycznych. Oferowane były następujące
badania:
1) w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia :

pomiar wagi i wzrostu z określeniem BMI
pomiar ciśnienia krwi
pomiar poziomu cukru
pomiar cholesterolu
badanie lekarskie

2) badania dla palaczy wczesnego wykrywania chorób układu
oddechowego:

badanie spirometryczne ( określenie pojemności życiowej płuc)
badanie lekarskie

3) komputerowe badanie ostrości wzroku.
Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i w związku z tym
organizatorzy wydłużyli czas przyjmowania pacjentów do godziny 15-ej.
Najwięcej osób skorzystało z badania cukru 103 osoby, 70 osobom wykonano
badanie cholesterolu, 28 badanie wzroku, 12 badanie spirometryczne,
natomiast porad lekarskich udzielono 50 pacjentom. Organizatorem akcji
profilaktycznej był Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie, który
zapewnił w tym dniu profesjonalną obsługę oraz niezbędny sprzęt i materiały.

Anna Feeser

Anna Feeser

Anna Feeser

Biała Sobota
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Fotoreportaż z pikniku “Powitanie Lata - Zalesie 2005”

Gośćmi “Powitania Lata - Zalesie 2005” byli Marszałek Województwa
Waldemar Achramowicz, Wojewoda Arkadiusz Horąziak, Prezydent Torunia

Miachał Zalewski, Starosta Powiatu Eugeniusz Lewandowski,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zygmunt Kwiatkowski,

Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński. Na zdjęciu Wicewojewoda A.Horonziak

W prezentacji lokalnego produktu wzięło kilka organizacji. Były wśród
nich Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Szkół, prywatni

wystawcy i młodzież gimnazjalna.

Na pikniku bogato prezentował się Urząd Gminy. Goście zapoznawali
się z ofertą inwestycyjną, otrzymali dobrą informację o przebiegu

imprezy oraz ciekawe gadżety. Można było zakupić kartki pocztowe z
Gminy Chełmża opatrzone okolicznościowym stemplem.

Do Zalesia zjechali rycerze z Wrocławia, Świecia, Gdańska, Koronowa,
Bydgoszczy, Krakowa, Torunia. Historyczne obozy chętnie zwiedzali

Zapowiedzią emocji trwających przez sobotę i niedzielę była bohurta,
czyli walka do upadłego.

Pierwsze widowisko historyczne odbyło się w sobotni wieczór. Pokazany
został najazd Bolesława Chrobrego na Prusów.
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Fotoreportaż z pikniku “Powitanie Lata - Zalesie 2005”

Turnieje rycerskie, które odbywały się w ciągu dwóch dni oraz
inscenizacje bitew zgromadziły tłumy widzów. Było na co popatrzeć.

Pojedynki rycerskie wyzwalały wiele emocji wśród rycerzy i widzów.
Zwycięzcą niedzielnego turnieju został rycerz Michał z Kończewic.

Walka była na tyle ostra, że nie obyło się bez interwencji lekarza. Pan
Jarosław Pikus udzielił pomocy poszkodowanemu templariuszowi z

Koronowa.

Turyści mogli wziąć udział w wielu imprezach. Między innymi był
występy artystyczne młodzieży szkolnej, koncerty muzyczne i

możliwość zwiedzenia osady historycznej Głuchowo, którą przygotowali
tamtejsi gimnazjaliści.

Jak co roku na pikniku w Zalesiu gościli archeolodzy z UMK w Toruniu
Swoim gościom oferowali wiele atrakcji. Po ostatniej bitwie urządzili

widowiskowy pochówek z przełomu epok brązu i żelaza
- całopalenie na stosie.

“Niedzielna Potyczka pod Grodnem”, w której Krzyżacy pokonali wojska
pruskie i polskie pełna była emocji i dostarczyła niezapomnianych

wrażeń.
Tekst i zdj. E.Czarnecka
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Sport Gminny i Szkolny

Zaproszenie sportowe

W ostatnią niedzielę wakacji dnia 28.08.br o godz. 9.00 na plaży w
Zalesiu odbędą się Mistrzostwa Gminy Chełmża w Siatkówce Plażowej.
Mieszkańcy gminy, którzy chcą wziąć udział w turnieju muszą zgłosić
2-osobowe zespoły do dnia 21.08.br u Gminnego Organizatora Sportu
Marcina Sadowskiego pod nr. tel. 0507835797.
Szczegóły regulaminowe oraz system rozgrywek podane zostaną na miejscu
w dniu zawodów. Zakończymy lato w Zalesiu na sportowo!

Marcin Sadowski
Gminny Organizator Sportu

Piłkarskie mistrzostwa

Na boisku w Kończewicach zostały rozegrane
. Impreza ta przez wielu mieszkańców gminy

uważana jest za najbardziej prestiżową imprezę sportową.
Do rywalizacji stanęło 9 drużyn, w sumie 130 zawodników. Rozgrywki
odbywały się systemem pucharowym, który wyłonił trzy najlepsze zespoły. Te
z kolei systemem „każdy z każdym” rozegrały mecze o zwycięstwo w turnieju.
Wyniki w poszczególnych etapach rozgrywek przedstawiają się następująco:
Runda I :
Kończewice : Głuchowo 1:1 karne 1:3,
Mirakowo:Pluskowęsy 1: 0
Skąpe : Nawra 0:2
Runda II:
Dźwierzno Izabela 4:2
Głuchowo Mirakowo: 2:0
Kuczwały - Nawra 0:2

Bezapelacyjnymi w piłce nożnej zostali
zawodnicy

Trzy najlepsze zespoły piłkarskie otrzymały w nagrodę
pamiątkowe puchary i nagrody z rąk Przewodniczącego Rady Gminy
Chełmża Henryka Śmiałka. Indywidualna nagrodę otrzymał także najlepszy
strzelec turnieju , który zdobył 6 bramek. Poszczególne
drużyny zdobyły także punkty dla swoich sołectw w ogólnej klasyfikacji
sportowej w 2005 roku. Czołówka przedstawia się następująco: Głuchowo 20
pkt., Dźwierzno 16 pkt., Kuczwały 12 pkt, Nawra 8 pkt, Pluskowęsy 7 pkt.

Piłkarskie
Mistrzostwa Gminy Chełmża

Mistrzami Gminy Chełmża
z Głuchowa: Stalmierski Marek, Nowicki Waldemar, Nowicki

Łukasz, Orłowski Piotr, Orłowski Dariusz, Gil Paweł, Gil Rafał, Ernest
Janusz, Cimoch Łukasz, Nowak Marek, Parzyszek Radosław,
Owczarczyk Sebastian, Brokopp Marcin, Cimoch Bartłomiej,
Wiśniewski Krzysztof.

Janusz Ewert

Runda finałowa:
Dźwierzno- Nawra 2:1
Głuchowo- Nawra 4:0
Głuchowo Dźwierzno 4:1.

M.. Sadowski

Gminna Liga Piłki Nożnej trwa ...

Plażówka w Zalesiu na Powitanie Lata

Turniej Siatkówki Rekraacyjno-Plażowej rozpoczął piknik
na powitanie lata w Zalesiu. Ta sportowa impreza, przygotowywana
od dawna przez wiele osób, miała na celu popularyzację walorów
turystyczno-rekraacyjnych Zalesia oraz zdrowego i aktywnego
spędzania wolnego czasu.

Międzynarodowy Turniej Siatkówki Rekraacyjno-Plażowej
wygrali zawodnicy z Zelgna Daniel
Ramowski, Andrzej Kalisz, Paweł Sołtys, Jarosław Pikus

II miejsce „SEPBOL”

III
miejsce „SNAKE”

IV miejsce
„MECZBOL”

V miejsce

Kazimierza Bobera Zenona Sadowskiego
Katarzyny Orłowskiej

Turniej wyróżnia się charakterystycznym
regulaminem. Drużyna składa się z 4 zawodników, mecze rozgrywane są
do 2 wygranych setów, do 15 pkt, a przepisy gry są zgodne z
obowiązującymi w siatkówce na hali. Była to trzecia edycja siatkarskich
zmagań w Zalesiu. Jednak tegoroczny turniej zyskał rangę
międzynarodowej, dużej sportowej imprezy.
Do rywalizacji stanęło 25 zespołów z całego województwa, w tym drużyna
obcokrajowców. W turnieju wystąpiło: 6 zespołów z Chełmży, 3 z
Czernikowa, 2 z Lisewa, Sławkowa i Zelgna, z Grzywny, Pędzewa,
Kikoła, Głuchowa, Pluskowęs, Bydgoszczy, Kończewic, Dąbrowy
Chełmińskiej oraz zespół złożony z zawodników Rumunii, Turcji i Polski.
Drużyny w wyniku losowania, podzielone zostały na pięć grup. Każda z
nich, grała na odrębnym boisku, systemem „każdy z każdym”.
Rywalizacja w poszczególnych grupach, była zacięta, ale oparta o
sportową walkę i dobrą zabawę. Około godziny 14:00 poznaliśmy
zwycięzców grup, a ci mieli do rozegrania między sobą walkę finałową.
Na dwóch głównych boiskach w Zalesiu toczyły się mecze o zwycięstwo.
Oglądała je liczna grupa kibiców, która w ten dzień przybyła do Zalesia,
rodziny zawodników, turyści, a także znani w regionie politycy i działacze.
Po siatkarskich pojedynkach, stojących często na bardzo wysokim
poziomie

. Zwycięski zespół reprezentowali:
. Puchar

ufundował za I miejsce Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Waldemar Achramowicz osobiście go wręczając, a nagrody rzeczowe
ufundował Urząd Gminy Chełmża. zajęła drużyna
Czernikowo która otrzymała pamiątkowy puchar i nagrody ufundowane
przez Starostę Powiatu Toruńskiego Eugeniusza Lewandowskiego.

zdobyli Chełmżynianie drużyna której puchar i
nagrody ufundował miłośnik sportu z naszego regionu Kazimierz
Lewandowski „Diagnotest” z Zelgna. wywalczyli

Czernikowo i w nagrodę otrzymali sprzęt turystyczny
zakupiony przez Urząd Gminy w Chełmży. przypadło drużynie
ze Sławkowa, która otrzymała nagrody ufundowane przez Bank
Spółdzielczy w Toruniu. Specjalne wyróżnienie otrzymała drużyna kobiet
z Bydgoszczy i najmłodszy zespół turnieju z Zelgna, który otrzymał
nagrody ufundowane przez Pana Kazimierza Lewandowskiego
„Diagnotest” Zelgno. Bardzo duża, silnie obsadzona impreza,
przygotowana przez wielu ludzi, z atrakcyjnymi nagrodami, liczną
publicznością, w pięknym turystycznie i sportowo miejscu to doskonała
promocja Zalesia oraz uprawiania aktywności fizycznej. Nagrodą dla
głównych organizatorów ,
oraz było ogólne zadowolenie zawodników i
liczne pytania na temat już przyszłorocznego turnieju.Aż strach pomyśleć
ile zjedzie drużyn!? Pierwsza edycja to 14 zespołów, II edycja 17
zespołów, trzeci tegoroczny turniej to 25 zespołów. Zapraszamy do
Zalesia na sport i turystykę. Wszak sezon został zainaugurowany!

Marcin Sadowski
Gminny Organizator Sportu.

Turniej VIP

W Ośrodku Rekraacyjno Wypoczynkowym w Zalesiu odbył się turniej
“VIP” w siatkówkę rekraacyjno-plażową. Udział w turnieju zgłosiło 5
drużyn: dwie drużyny z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, drużyna
Policji z Chełmży, Urząd Gminy Chełmża i LZS.
Zwycięzką drużyną okazała się drużyna LZS w składzie: Kazimierz
Lewandowski(kapitan), Adam Kozłowski, Daniel Ramowski, Zbigniew
Pieńkowski, Zygmunt Bania, Łukasz Lewandowski.

K.Orłowska

... mimo przerwy wakacyjnej Gminna Liga Piłki Nożnej trwa. Aktualne
wyniki zostaną umieszczone w kolejnym numerze Kurendy.
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Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Kolarstwie Szosowym MIRAKOWO 2005

W czerwcu na terenie gminy Chełmża odbył się Wyścig Szlakiem
Ligii Uczniowskich Klubów Sportowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Kolarze walczyli o Mistrzostwo Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Kolarstwie Szosowym Mirakowo 2005.

Bogdan Kondej

Organizatorami wyścigu byli Toruński Klub Kolarski Pacific, Bio Bike z
Grzywny, , Gospodarstwo Agroturystyczne „Grot” w
Mirakowie i Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS.
Trasa wyścigu przebiegała przez miejscowości Mirakowo-Kuczwały-Sławkowo-
Mirakowo ( runda 14 km). Trasę wyścigu przejechało prawie 170 kolarzy
przybyłych ze Świecia, Olsztyna, Nowego Dworu Mazowieckiego, Biskupca,
Piły, Pruszcza Gdańskiego, Bydgoszczy.

Start i meta zlokalizowane
były w Mirakowie w pobliżu
G o s p o d a r s t w a
Agroturystycznego „Grot”.
Uczestnikami tej kolarskiej
imprezy byli zawodnicy w
kategoriach: Żak ( 1
runda), Młodzik ( 2 rundy
28 km) i zawodniczki
Młodziczka ( 14 km- 1
runda), Juniorka Młodsza
( 28 km- 2 rundy), Junior
Młodszy ( 42 km 3 rundy) i
Junior ( 56 km 4 rundy).
Nag rody na j l epszym
zawodnikom wręczyl i
Marcin Drogorób z Gazety
Pomorskiej i Wójt Gminy
C h e ł m ż a p . J a c e k
Czarnecki.
Po zakończeniu wyścigu i
wręczeniu nagród odbyło
się na terenie

Gospodarstwa Agroturystycznego „Grot” spotkanie miłośników rowerów oraz
kolarstwa. Nad całością imprezy czuwał Prezes Toruńskiego Klubu Kolarskiego
Pacific pan . Gościnnością przybyłym kolarzom służyło
gospodarstwo agroturystyczne pana Tomasza Gembickiego.

Urząd Gminy w Chełmży

Przygotowała K. Orłowska

Sport Gminny i Szkolny

Sport szkolny

W maju Szkoła Podstawowa w Zelgnie gościła młodych
sportowców ze szkół podstawowych całej gminy. Młode dziewczynki i
chłopcy rywalizowały w konkurencjach trójboju i czwórboju. Oto wyniki:
Trójbój dziewcząt Trójbój chłopców
I m. Zelgno 352 pkt. I m. Zelgno 332 pkt.
II m. Grzywna 284 pkt. II m. Kończewice 286 pkt.
III m. Kończewice 208 pkt. III m. Grzywna 284 pkt.

IV m. Sławkowo 236 pkt.

Drużyna z Zelgna wystąpiła w składzie:
Agnieszka Włodarska, Malwina Kazaniecka, Alina Pietras, Karolina
Ligaj, Joanna Plewa, Weronika Sowiecka,
Krystian Tarka, Mateusz Szczepański, Mateusz Kajl, Dawid
Tomaszewski, Szymon i Damian Kopczyńscy.

Dzieci przygotowywał Pan Andrzej Modliborski.
Czwórbój dziewcząt Czwórbój chłopców
I m. Zelgno 724 pkt. I m. Zelgno 874 pkt.
II m. Sławkowo 573 pkt. II m. Kończewice 567 pkt.
III m. Kończewice 569 pkt. III m. Grzywna 542 pkt.
IV m. Grzywna 472 pkt. IV m. Sławkowo 512 pkt.

Zwycięzcy wystąpili w następujących składach:
Dziewczęta: Elżbieta Karczmarska, Natalia Baczewska, Kamila
Ośmiałowska, Justyna Paszek, Monika Stopińska, Joanna Smull.
Chłopcy: Mateusz Wieczorkowski, Sebastian Kopczyński, Paweł
Krawczyń, Norbert Szrama, Wojciech Więzowski, Mariusz
Marcinkowski.

Opiekunem drużyn jest również Pan Andrzej Modliborski.
Na zawodach gościliśmy radną Stanisławę Stasieczek, która

na zakończenie zawodów najlepszym zespołom wręczyła puchary,
a wszystkich zawodników udekorowała medalami.

Wojciech Rosiński

Uczniowski klub sportowy Stoper
Uczniowski klub sportowy Stoper, działający przy Gimnazjum w

Głuchowie, zorganizował w jedną z majowych sobót
Udział w imprezie zgłosiło pięć drużyn. Gościliśmy chłopców z Zelgna,

Chełmży oraz Głuchowa. Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym”, a
mecze trwały dwa razy dziesięć minut. Zwycięzcą turnieju została drużyna z
Głuchowa, która wyprzedziła drużynę z Zelgna i Chełmży. Najlepszym
strzelcem turnieju został Łukasz Owczarczyk, który zdobył osiem bramek.
Drużyna zwycięzców wystąpiła w następującym składzie: Łukasz Owczarczyk,
Sebastian Owczarczyk, Kamil Kuligowski, Marcin Brokopp, Bartosz Cimoch,
Paweł Gil, Arkadiusz Susmarski, Rafał Gil, Jakub Betcher, Patryk Parzyszek,
Rafał Starzyk.

Drużyną opiekuje się Marcin Rosiński.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować Panu Kazimierzowi

Lewandowskiemu, który ufundował puchar za pierwsze i drugie miejsce oraz
ojcu za ufundowanie nagrody za miejsce trzecie.

turniej halowej piłki
nożnej.

Marcin Rosiński
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Co słychać w Małej Szkole w Brąchnówku ?

Rodzinny piknik.

Już pięć lat .....

W przeddzień zakończenia roku szkolnego dzieci miały dużo
radości i wrażeń. Dzięki sponsorom Salonowi Muzycznemu ”Fabex” w
Toruniu, sołectw Brąchnówko i Browina oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży bawiono się
wspaniale. Były skoki w nadmuchanym zamku oraz konkursy
sportowe. Każde dziecko otrzymało nagrodę.

Pięć lat minęło, kiedy Mała Szkoła stawiała małe kroczki.
Wydaje się tak mało, a zrobiło się wiele. Pięcioletni jubileusz
obchodziliśmy dwa dni. W pierwszym dniu były gry, zabawy i
konkurencje sportowe dla dzieci nie tylko szkolnych. Nagłośnienie
muzyczne i gumowe zjeżdżalnie ufundował Salon Muzyczny „Fabex” w

Toruniu. W imieniu dziatwy serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej
takich gestów. W drugim dniu odbyły się mecze piłkarskie. Drużyny z
Brąchnówka i Browiny grały o puchar prezesa „Stworzyszenia”.
Sędziował pan Zbigniew Sadowski. Drużyna z Browiny to zawodnicy:
Bartosz, Mariusz Kudliński, Jacek, Tomasz Krawczyński i Daniel
Chojecki oraz zawodnicy z Brąchnówka to:Grzegorz, Sławomir i
Przemysław Banaszek, Mariusz Jabłoński i Sylwester Talarek. Mecz
zakończył się wynikiem 2:0 dla piłkarzy z Browiny. Gorąco kibicowano
drużynie kobiet. Wygrały panie z Brąchnówka wynikiem 4:2.
Atrakcji było wiele: loteria fantowa, wszystkie losy były szczęśliwe. W
trakcie imprezy częstowano się kiełbaskami smażonymi nad
ogniskiem. Nasza biesiada przyciągnęła nawet rodziny z sąsiednich
wsi. W szampańskim nastroju przy muzyce i w scenerii nocy
świętojańskiej bawiono się do świtu.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Sponsorom, dzięki którym można
było się tak wesoło bawić.

B.Stawska

Dorota Kanigowska

“Wiersze znane i nieznane”

Powiatowy Konkurs organizowany
przez SP w Sławkowie w tym roku rozpoczął się 7 czerwca o godz. 9.00 . Na
początku wystąpił Teatr Lalek ,, Zaczarowany Świat” z Torunia z
przedstawieniem pt. ,, Zaczarowany kuferek”. Aktorzy z teatru stanowili jury
konkursu. Później zaprezentowali się poszczególni wykonawcy - soliści bądź
duety, oceniana była recytacja i interpretacja utworów przez nich
wybranych. W zmaganiach z poezją brały udział dzieci z oddziałów 0-I oraz
II-III ( wg kategorii wiekowych) z sześciu szkół Brąchnówka, Grzywny,
Kończewic, Górska, Chełmży i Sławkowa.
Jury następująco oceniło prezentację wśród sześcio- i siedmiolatków
( wszyscy deklamowali wiersze D. Gellner) :
1 miejsce - ze Sławkowa za wiersz,, Czy w kosmosie?”
prowadzona przez p. D. Syrkowską
2 miejsce - z Kończewic za utwór,, Kaśka”-
osoba prowadząca pani M. Krajewska
3 miejsce z Brąchnówka za ,, Królewnę”, opiekun
pani J. Piotrowska.
W kategorii klas II-III wytypowano zwycięzców prezentujących twórczość
Wandy Chotomskiej:

zdobyła z Kończewic prowadzona
przez panią E. Bierwald za wiersz ,, Dziurki w serze”, uplasowała się
wychowanka pani. E. Czarneckiej z Kończewic za wiersz
pt. ,,Kaczka Tłumaczka”, zajęła uczennica z chełmżyńskiej
szkoły - ( opiekun pani M. Kuffel) za utwór ,, Pomnik
Kopernika”.
Poczęstunkiem i rozdaniem upominków zakończono coroczne spotkania z
dziecięca poezją. Składając podziękowania organizatorom, dzieciom oraz
wszystkim osobom przygotowującym uczniów do występów , zapraszamy
znów za rok.

,, Wiersze znane i nieznane”

Pierwsze miejsce
druga

trzecie miejsce

Martyna Szymańska

Aleksandra Czarnomorska

Zuzanna Lewandowska

Sandra Kuligowska

Marta Sadowska

Laura Wollert

II Piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Zelgnie

10 czerwca 2005r. Uczniowie klas I-III oraz ich rodzice bawili się
na II Pikniku Rodzinnym zorganizowanym jako podsumowanie działań
profilaktycznych wynikających z realizacji programu „Żyj czysto i
zdrowo” i przeprowadzonym dzięki środkom pozyskanym z GKRPA za co
serdecznie dziękujemy. Szczególnym gościem była p. S. Stasieczek, która
dzielenie sędziowała podczas rozgrywek.
Super rodzice i ich dzieci musieli wykazać się szybkością, zręcznością i
zwinnością w zawodach sportowych na wesoło oraz muzykalnością i
pomysłowością w grach i zabawach muzyczno- ruchowych.
W trakcie trwania niesamowitych zmagań każdy mógł skorzystać z napojów,
słodkości, a super rodzice w nagrodę dostali lizaczki, przecież bawili się równie
wspaniale jak ich pociechy.

Kulminacyjnym punktem imprezy było wspólne pieczenie kiełbasek przy
ognisku, wesołe pląsy, zabawy i śpiew.
Imprezę przygotowały, prowadziły i wcielały się w rolę klasowych mam:
I.Cuprjak, Z.Lunktowska, A.Pałaszewska, L.Piórkowska, E.Szymańska i
B.Zając.
Mamy nadzieję ponownego, wspólnego spotkania i tak wesołej zabawy za rok.

Iwona Cuprjak, Anna Pałaszewska

Wójt Gminy Chełmża - Pan Jacek Czarnecki przekazał Panu
życzenia imieninowe. Na ręce seniora Rady Gminy

Chełmża trafiły kwiaty i pamiątkowa podkowa Grodno 2005. Pan Jan
Błądek od początku powstania Samorządu Terytorialnego pełni funkcję
Radnego Gminy Chełmża.

Janowi Błądkowi

K.Orłowska

Życzenia zdrowia i pomyślności
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Spotkanie Sołtysów.
W l i p c u

o d b y ł o s i ę
spotkanie Wójta
Gminy Chełmża
P a n a J a c k a
Czarneckiego z
S o ł t y s a m i
Gminy Chełmża.
Oprócz części
r o b o c z e j
spotkania która
odby ła s ię w
Urzędzie Gminy
S o ł t y s i
t r a d y c y j n i e
uczestniczyli w

kolejnym wyjeździe do miejsc ciekawych, wartych poznania i
zobaczenia. Trasa tegorocznego wyjazdu wiodła do Torunia. Na
spotkaniu w UG zostały omówione dla sołectw sprawy bieżące z
urzędu. Pan Wójt pochwalił podejmowane przez sołtysów i
mieszkańców sołectw inicjatywy kulturalne. Miesiąc czerwiec obfitował
w liczne pikniki i festyny sołeckie. Takie imprezy odbyły się między
innymi w Skąpem, Głuchowie, Kończewicach. Spotkanie było także
okazją do przypomnienia o trwającym konkursie “Moja Wieś, Moje
Sołectwo”. Podsumowano także realizację projektu “Wiejskie ogrody”
w którym udział wzięło osiem sołectw. Z kolei pan Wiesław Kazaniecki -
Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego zwrócił się do sołtysów z
prośbą o dopilnowanie w sołectwach oszczędnej gospodarki gminnymi
zasobami wodnymi. Po spotkaniu w Urzędzie sołtysi wyjechali do
Torunia do Cinema City na seans “Karol,człowiek który został
Papieżem”. Po pobycie w kinie odwiedzili siedzibę Polskiego Związku
Łowieckiego gdzie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami
strzeleckimi w tutejszej strzelnicy.

K.Orłowska

Głuchowo w eterze
20 maja w Gimnazjum Głuchowie odbyło się spotkanie z

prezenterem radia GRA w Toruniu ,
zorganizowane przez polonistkę Ilonę Swinarską. Uczniowie mieli okazję
dowiedzieć się jak wygląda praca radiowca, na czym polega praca prezentera.
Młodzież mogła zadawać pytania o każdy szczegół pracy pana Krzysztofa.
Pytano na przykład o najzabawniejsze sytuacje, lapsusy językowe, czy też
sposób przygotowywania się do audycji. Dyrektor w imieniu uczniów wręczył
gościowi pierwszą w historii gimnazjum statuetkę „KRZYSZTOFA”. Mamy
nadzieję, że tradycja takich spotkań na stałe wejdzie do kalendarza naszego
gimnazjum.

Krzysztofem Bogaleckim

Ilona Swinarska

Edukacja i kultura

Dziękujemy

Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Zelgnie przebywali w
dniach 13-15.06.2005r. nad morzem. Zwiedzili Muzeum Stutthof w
Sztutowie, Westerplatte, Gdańsk - Stare Miasto, ORP Błyskawicę,
wysłuchali koncertu organowego w Oliwie, spacerowali po molo w
Sopocie, wędrowali po Helu, Władysławowie, Rozewiu, Chłapowie. Rano i
wieczorem biegali brzegiem morza. Przekonali się, że ćwiczenia sportowe,
gry i zabawy na plaży, spacery po lesie, poznawanie pięknych zakątków
naszego kraju, niezwykła muzyka, krajobrazy, towarzystwo przyjaciół, to
świetne sposoby spędzania wolnego czasu, recepta na wspaniałe,
bezpieczne i zdrowe życie.

W imieniu uczniów serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za umożliwienie realizacji programu

profilaktycznego: „Bez zagrożeń zdrowo i bezpiecznie.”
Wychowawcy klas: Bronisława Branicka i Teresa Świst.

B.Branicka

Zakończenie roku szkolnego
2004/2005 w Gminie Chełmża

Z dniem 24 czerwca w szkołach gminnych zadzwonił ostatni
dzwonek przed upragnionymi wakacjami. To ostatnie szkolne spotkanie, to
przede wszystkim rozdanie cenzurek, wiele podziękowań, wyróżnień i nagród
za całoroczną naukę i inne osiągnięcia szkolne.
Upominki książkowe od Wójta Gminy Chełmża Pana Jacka Czarneckiego
otrzymała grupa teatralna ZELINKI ze SP w Zelgnie za przedstawienie „Król
Kogut” zaprezentowane publiczności podczas tegorocznego Bocianiska. Na
ręce opiekuna grupy Pani Lidii Piórkowskiej trafił bukiet kwiatów. Upominki w
imieniu Wójta przekazała K.Orłowska z UG.

K.Orłowska



Powitanie wakacji w Głuchowie

Panie z KGW w Głuchowie przygotowały dla miejscowych
dzieci z okazji rozpoczynających się wakacji spotkanie przy ognisku z
licznymi konkursami i konkurencjami sportowymi. Udział w spotkaniu
wzięło prawie 40 dzieci.

K. Orłowska

Jubileusz 730-lecia Kowalewa Pomorskiego

Plener rzeźbiarski

Wójt Gminy Chełmża pan Jacek Czarnecki przystąpił do
Honorowego Komitetu Obchodów 730-lecia miasta Kowalewa
Pomorskiego. Tegoroczna prezentacja wielowiekowego dorobku miasta
odbywa się przez organizację szeregu imprez i wystaw, konkursów
plastycznych, fotograficznych i naukowych. Kulminacyjny punkt tej
rocznicy zaplanowany został na 2-4 września br.

W Sławkowie rozpoczął się plener rzeźbiarsko-malarski, który
realizuje 20-osobowa grupa studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w
Toruniu. Pracami kieruje dr Krzysztof Mazur. Plener potrwa do 16 lipca br.
Prace montaż przygotowanych projektów odbędzie się już w samym
ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym w Zalesiu. Tam będzie można
ocenić efekt dwutygodniowej pracy studentów. Jedną z przygotowywanych
rzeźb jest Wenus archaiczna, która ustawiona w Zalesiu będzie
towarzyszyć tutejszym turystom.

Organizatorem pleneru jest Referat SO i Promocji UG Chełmża.
K.Orłowska

DZIEŃ DZIECKA W SKĄPEM

Sponsorom dzi

Dnia 1 czerwca przedszkolacy go

W dniu 3 czerwca w naszej wsi odby
Pani S -

,

, K
, , , .

ścili u siebie swoich kolegów z
Zelgna. Spędziły czas na wesołych zabawach pod opieką Jolanty
Milewskiej, Małgorzaty Machalskiej i Marioli Dawiec. Wspólnie
grilowano. Zostały obdarowane prezentami m.in. z Urzędu Gminy i od
Rady Sołeckiej

ła się impreza z okazji Dnia
Dziecka. Inicjatorką była ołtys Aneta Dec. W przygotowaniach
pomagali jej Mariola Dawiec, Jolanta Tatarewicz i Wiesław Kosatka.
Czas szybko mijał ponieważ dzieci brały udział w konkursach
zręcznościowych. Cierpliwi i wytrwali wzięli udział w konkursie
wędkarskim. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody.
Strażacy z naszej OSP uświetnili ten dzień pokazem po którym każde
dziecko mogło obejrzeć samochód i sprzęt strażacki. Strażacy także
zajęli się obsługą grila. Dzieciom rozdawano słodycze.
Naszą imprezę sponsorowali; właściciel firmy „Ekoland” – Stanisław
Klicman, „Bar nad Jeziorem” - Wiesław Lewandowski ółko
Rolnicze OSP Skąpe Koło Wędkarskie Rada Sołecka

ękujemy ! Jolanta Tatarewicz

Podziękowanie dla
mieszkańców Grzywny:

Pana Henryka
Olejniczaka,
Jana i Hanny Jałocha,
Gabriela Chojnackiego,
Andrzeja Rumińskiego,
Rafała Omiotek
za słodycze i upominki dla
dzieci z “Wędrującego
Przedszkola” oraz Panów
Henryka Omiotek i
Zbigniewa
Machalewskiego za
oprawę muzyczną
pożegnania
przedszkolaków.

Zarząd “Homo-homini”
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