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...Wspólnota ducha

Od tradycji do przysz³oœci

Kiedy 87 lat temu Polacy walką zbrojną i mądrymi zabiegami dyplomatycznymi
przywrócili Polskę na mapę Europy mieli świadomość, że Niepodległa
Rzeczpospolita to nie tylko wolność, ale wielkie zadanie dla wszystkich Polaków,
którzy musieli się nauczyć urzeczywistniać wolność w codziennym życiu. Tamto
pokolenie, wychowane w tradycji patriotyzmu rozumiało, że jego korzenie tkwią
w dokonaniach myśli i czynów wielkich Polaków, którzy zaszczepili w narodzie
ideę wspólnoty. Norwid, a za nim Stanisław Brzozowski, a także wielu innych
twórców wskazywali, że naród jest wspólnotą ducha, która przewija się w wysiłku
przekształcania rzeczywistości poprzez pracę i czyn. Norwidowska wizja
społeczeństwa polskiego realizującego się poprzez szacunek do pracy, każdej
pracy, która staje się łącznikiem z drugim człowiekiem, a równocześnie jest
źródłem rozwoju, uznać możemy za polskie duchowe korzenie społeczeństwa
obywatelskiego i niepodległości.
Kiedy szukamy inspiracji, by budować nowoczesne obywatelskie społeczeństwo
uświadamiamy sobie, że mamy pod tym względem duży intelektualny dorobek,
który powinniśmy podjąć i rozwinąć. Niepodległość i społeczeństwo
obywatelskie są dziś pojęciami, które współczesna cywilizacja zachodnia uważa
za ten etap rozwoju, który najpełniej wyraża aspiracje jednostki i wspólnoty oraz
pozwala, by przeobrażenia społeczne, kulturowe, gospodarcze rozwijały się w
optymalny sposób.
Zadania współczesności wskazują na coraz to większą potrzebę współpracy,
która na poziomie wspólnoty narodowej wyraża się najpełniej w społeczeństwie
obywatelskim.
Wymaga ono wielu cnót ( najważniejsza to poczucie odpowiedzialności za
drugiego człowieka) i manifestuje się w różny sposób: potrzebą kształtowania
najbliższego otoczenia, pracą na rzecz wspólnoty, samorządnością, poczuciem
praworządności, człowieczeństwem, miłosierdziem, wrażliwością społeczną,
świadomym tworzeniem systemu wartości, które najpełniej wyraża kultura.

Niepodległość budują ludzie, którzy podejmują inicjatywy obywatelskie,
ponieważ chcą podzielić się wolnością z innymi i rozumieją, że rozwój jest celem
życia i że ten cel osiąga się we wspólnocie. Ta świadomość wspólnoty była
bardzo silna u Polaków, którzy walczyli o niepodległość Polski osiemdziesiąt
kilka lat temu. Mięli także bardzo silne poczucie, że Niepodległa Polska
potrzebuje reform politycznych i społecznych, które umocnią byt państwowy i
dadzą obywatelowi poczucie tożsamości i świadomość wspólnego celu. To
zostało wówczas osiągnięte, i był to ogromny sukces, że po wiekowej z górą
niewoli Polacy stali się znowu narodem, a nie przypadkową zbiorowością.
Od tamtego czasu przeszliśmy długą drogę, na której doświadczyliśmy
konsekwencji nieobecności społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo
zahamowało to nasz rozwój jako wspólnoty narodowej. Dzisiaj wiemy, że bez
społeczeństwa obywatelskiego nie będziemy mogli stać się narodem
współczesnym i prawdziwie wolnym, niepodległym. Jest to tym istotniejsze, ze
stoimy przed nowym rozdziałem naszej historii. Członkostwo w Unii Europejskiej
wymaga, by Polacy nie tylko wykorzystali te szansę, ale potrafili wpływać na
przyszłe losy Europy. Mogą to uczynić, jeśli będą reprezentować wspólnotę,
świadomą własnych celów, która potrafi je przełożyć na zadania dla każdego
obywatela i która uzna, że każdy obywatel jest częścią całości, która nie może
być bytem abstrakcyjnym, lecz opierać się musi na systemie wartości. Ład
społeczny jest wyrazem akceptacji jednostki, która rozumie istotę swojej więzi ze
wspólnotą. Obywatelskie cnoty wypływają z wiary, że są gwarantem
niepodległości, na którą składa się poczucie wolności wszystkich obywateli.

“¯eby siê obudziæ”

Żeby się obudzić rano
doprowadzić włosy do opamiętania
umyć się i ubrać
postawić czajnik z gwizdkiem
odgarnąć z okna samotny deszcz
trzeba się oprzeć na tym co wymyka się
jak mokry kamyk
na sekundzie której już nie ma
na myśli której nie sposób dotknąć
na sile ciążenia co oddala tego kogo się
kocha
kochamy od razu dwie osoby niemożliwe do
kochania
bo tę co za blisko i tę co za daleko i chyba
nawet dlatego umieramy
żeby nas było widać i nie widać

Ks. Jan Twardowski

Polska jest dziś wolnym państwem, ale musimy się
jeszcze wywiązać z obowiązku zbudowania
współczesnej niepodległości, o której mówił Norwid i
którą rozpoczęto budować w 1918 roku. Społeczeństwo
obywatelskie to jest zadanie dla wszystkich dla rządu,
samorządu, dla każdego obywatela i każdej instytucji,
także dla elit, by w okresie przemian budowały wzorce
zachowań i by obywatelska cnota stała się siłą, która
przyspiesza rozwój Polski. Niepodległą nowoczesną
Ojczyznę zbudujemy umacniając społeczeństwo
obywatelskie.

Jerzy Buzek
Przewodniczący Rady Fundacji Konkursu Pro Publico Bono
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OKW nr 1
Kończewice

OKW nr 2
Głuchowo

OKW nr 3
Grzywna

OKW nr 4
Sławkowo

OKW nr 5
Pluskowęsy

OKW nr 6
Zelgno

OKW nr 7
Grzegorz

OKW nr
8 Skąpe

OKW nr 9
Browina Razem

% głosów
ważnych

1.

Liczba wyborców uprawnionych

do głosowania 1049 763 1399 1005 517 1355 557 395 206 7246

2.

Liczba wyborców którym wydano

karty do głosowania 349 264 590 352 178 481 231 171 72 2688

3.

% wyborców,którzy wzięli udział

w głosowaniu 33,27 34,60 42,17 35,02 34,43 35,50 41,47 43,29 34,95

4. Liczba głosów nieważnych 2 9 7 4 2 9 2 1 2 38

5. Liczba głosów ważnych 347 255 583 348 176 472 229 170 70 2650

Kaczyński Lech Aleksander 195 146 415 284 108 339 172 90 53 1802 68,00

Tusk Donald Franciszek 152 109 168 64 68 133 57 80 17 848 32,00

Wyniki wyborów Prezydenta RP w Gminie Chełmża (II tura)

Zapisy w umowie dzierżawy

Oznaczenie stron:
wydzierżawiający -
dzierżawca -
przedmiot dzierżawy-

czas trwania umowy dzierżawy -
rozwiązanie umowy poza przewidzianymi w Kodeksie cywilnym-

korzystanie z przedmiotu dzierżawy -

zakazy dotyczące dzierżawcy:

czynsz dzierżawny -

podwyższanie czynszu dzierżawnego -

terminy płatności czynszu

kto ponosi koszty podatku rolnego -

przynależność do spółki wodnej -

o odszkodowaniu -

inne o obowiązki obciążające dzierżawcę -

prawo kontroli -

sąd -
zmiany umowy -
załączniki do umowy -

rolnik właściciel gospodarstwa ze współmałżonkiem
osoba która będzie np. dzierżawcą gruntów rolnych

opisać, powierzchnia gruntów, klasy, zabudowania,
nasadzenia, księga wieczysta

okres na jaki zawierana jest umowa

dopuszczalność rozwiązania umowy przed terminem, jakie okoliczności
uprawniają do wypowiedzenia i okres wypowiedzenia

opisać dopuszczalny sposób
korzystania z dzierżawionego gruntu, o przestrzeganiu zasad kultury rolnej

- dokonywania nasadzeń wieloletnich,
- zakaz budowy obiektów kubaturowych
- zakaz usuwania drzew i krzewów lub za zgodą wydzierżawiającego
- zakaz poddzierżawiania i oddawania w bezpłatne użytkowanie

wysokość czynszu dzierżawnego hektara w złotych lub
jako równowartość kwintali zboża, przy zbożu należy określić sposób
ustalania jego ceny

określić zasady podwyższania
czynszu w okresie trwania umowy i wejścia w życie nowej wysokości czynszu

- ustalić terminy płatności czynszu raty i
wysokość rat i sposób jego przekazywania wydzierżawiającemu- przekaz,
gotówką do ręki

kto opłaca podatek rolny jeżeli umowa
nie jest związana z uzyskaniem przez wydzierżawiającego emerytury

o obowiązku przystąpienia przez
dzierżawcę do spółki wodnej i opłacania składek

w przypadku dalszego korzystania przez dzierżawcę z
gruntów po rozwiązaniu umowy dzierżawy np. w dwukrotnej wysokości
dotychczasowego czynszu

ponoszenie przez dzierżawcę
świadczeń publicznych dot. dzierżawionej nieruchomości nie wymienionych
w umowie lub które wprowadzone zostaną w trakcie trwania umowy

przez wydzierżawiającego sposobu korzystania z
wydzierżawionej nieruchomości

sąd właściwy do rozstrzygania sporów
wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez strony

protokół opisujący stan nieruchomości w chwili
wydania dzierżawcy oraz protokół po zakończeniu umowy dzierżawy

Andrzej Wróblewski
Radca Prawny UG

Prawnik radzi

Informacja z obrad Rady Gminy

1. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Zmiany w budżecie Gminy Chełmża

3. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru.

Podjęto uchwały o przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego w miejscowościach:

Grzegorz - obszar zmiany obejmuje dwie działki o pow. 0,9988 ha oraz
0,1712 ha ( teren po Kółku Rolniczym),obecne przeznaczenie uprawy
polowe, przeznaczenie po zmianie przemysł.

Strużal - obszar zmiany obejmuje część jednej działki, obecne
przeznaczenie uprawy polowe, przeznaczenie po zmianie budownictwo
mieszkaniowe z działalnością usługową.

Nowa Chełmża - obszar zmiany obejmuje jedną działkę o pow. 4,38 ha
(teren położony nad Jeziorem Chełmżyńskim), obecne przeznaczenie
uprawy polowe, przeznaczenie po zmianie budownictwo letniskowe, usługi
turystyczne.

Najważniejsze zmiany:
- wprowadzono do budżetu kwotę 40.000 zł będącą dotacją z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy
drogi Skąpe Dziemiony,
zwiększono wydatki na remont podłogi w sali gimnastycznej w Grzywnie ( w

związku ze stwierdzonymi usterkami),
wprowadzono do budżetu dotacje otrzymane w ramach kontraktu

wojewódzkiego w wysokości 88.650 zł z przeznaczeniem na remont dachu w
Kończewicach oraz 85.725 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Gimnazjum w
Pluskowęsach,

zwiększono o 14.000 zł pulę środków przeznaczonych na stypendia dla
uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce,

zwiększono o 150.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg tj. zakup
piasku, soli, znaków drogowych, żużlu,
kwotę 20.000 zł przeznaczono na wykonanie dodatkowych przyłączy w m-ci

Kończewice, a 8.000 zł na dofinansowanie modernizacji SUW Nawra,
15.000 zł przeznaczono na remont pałacu w Mirakowie ( naprawa kominów

oraz budowa szamba),
zwiększono środki przeznaczone na zatrudnienie pracowników

interwencyjnych, grupy budowlanej oraz zakup niezbędnego wyposażenia
51.000 zł,

kwotę 10.000 zł przeznaczono na nagrody w konkursie międzysołeckim
„Moja wieś, moje sołectwo”,
na wykonanie remontów bieżących szkól przeznaczono kwotę 30.000 zł,
zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 85.500 zł

(dotacja),
zwiększono wydatki na dożywianie uczniów w wysokości 43.030 zł

( dotacja),
o kwotę 90.000 zł zwiększono wydatki na realizacje projektów

„Mikroodnowa Wsi” ( budowa boisk, ogrodzenia, prace ziemne),
30.000 zł przeznaczono na zakup ciągnika ( I rata),
14.000 zł przeznaczono na świetlice wiejskie w tym 10.000 zł ocieplenie

świetlicy w Pluskowęsach.

Uchwała określa zasady wg których osoby fizyczne i osoby prawne będące
właścicielami lub posiadaczami zabytków mogą starać się o udzielenie
dotacji z budżetu gminy.
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Wysokość udzielonej dotacji nie może przekroczyć
50% nakładów koniecznych do wykonania prac lub robót objętych wnioskiem.
Wnioski należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym
planowane jest rozpoczęcie prac.

Rada Gminy przyjęła regulamin wynagradzania, który zacznie obowiązywać
od 1 stycznia 2006 roku. W stosunku do roku obecnego założono wzrost
środków przewidzianych na dodatki motywacyjne oraz zwiększenie dodatku
dla wychowawcy klasy.

4. Wynagrodzenia nauczycieli

Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości o pow. 1,5 ha od RSP
Głuchowo oraz jej zamianę na teren przyległy do terenów gimnazjum w
związku z planowaną budową boisk.

Wyrażono zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej o pow. 0,0787 poł. w Grzywnie ha na rzecz użytkownika
wieczystego.

Postanowiono przejąć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych
dwie działki o pow. 0,3342 ha i 0,6238 poł. w m-ci Skąpe z przeznaczeniem
na realizacje celów publicznych ( boisko sportowe wraz z terenami
rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi)

Rada podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie urządzenia sieci wodociągowej
na terenie wsi Kończewice.

5. Gospodarka gruntami

6. Mienie gminy

�

�

�

Sekretarz Gminy
Ewa Pudo
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Z pracy Urzędu Gminy

Nowa droga powstała pomiędzy miejscowościami Skąpe
a Dziemiony. Uroczystego przecięcia wstęgi z Wójtem Gminy
Chełmża Jackiem Czarneckim dokonali mieszkańcy obydwu wsi.
Długość tej drogi wynosi 2, 280 mb. Całkowity koszt inwestycji to
484.199 zł. Budowę drogi sfinansowano w części z budżetu Gminy
Chełmża i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowę
drogi gminnej wykonał Zakład Drogowo-Budowlany z Rogowa.
Zakres robót objął także odtworzenie pasa drogowego oraz
wykonanie pod drogą przepustu melioracyjnego o długości 12 mb.

K.Orłowska

Kolejne 2 km drogi

Produkty Tradycyjne
W dniach 25 i 26 października w Ośrodku Szkoleniowym KP

ODR Oddział w Przysieku odbyło się szkolenie pn. „Wykorzystanie
produktów lokalnych w ożywieniu gospodarczym terenów wiejskich”.
Udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów,
liderzy społeczności lokalnych, „właściciele lokalnych zasobów” tj.
producenci, twórcy ludowi, zarządzający zasobami, przedstawiciele
organizacji pozarządowych z województwa. Uczestnicy szkolenia
zapoznali się z Ustawą o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach
tradycyjnych, z przepisami UE dotyczącymi produktów regionalnych i
tradycyjnych oraz z Listą Produktów Tradycyjnych. Instytucjami i
organizacjami zaangażowanymi w proces wspierania rozwoju
produktów tradycyjnych i regionalnych są :
- Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
- Fundusz Współpracy ProgramAgro-Smak
- ProjektADEP Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIC
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego i
Regionalnego
- Lokalne Inicjatywy.
Gmina Chełmża także uczestniczy w trwającej rejestracji produktów
lokalnych na Listę Produktów Tradycyjnych.

Tekst i fot. K.Orłowska

Zabytki elementem promocji regionu

Przedstawiciele Gminy Chełmża uczestniczyli w dwudniowym
spotkaniu partnerów lokalnych, krajowych i międzynarodowych w ramach
projektu ADEP pn.

realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Organizatorem spotkania było Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji
Lokalnej w Bydgoszczy . Uczestnikami projektu ADEP są: region Midi
Pyrenees (Francja), region Nawarra (Hiszpania), region Toskania
(Włochy), region Pohjois Suomi (Finlandia), region Border Midland and
Western ( Irlandia), Województwo Podkarpackie i Województwo Kujawsko-
Pomorskie. W dwudniowym spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Bober -
Wicewójt Gminy Chełmża i Katarzyna Orłowska - inspektor Referatu SO i
Promocji .

„Znaki Europy dziedzictwo kulturowe i
historyczne” Inicjatywy Europejskiej INTERREG III c Południe

Partnerzy projektu spotkali się w celu porównania, wymiany
doświadczeń i „dobrych praktyk” pomiędzy regionami współpracującymi
ze sobą w skali europejskiej. Podczas dwudniowej wizyty odbyło się
seminarium naukowe pn. „Zabytki elementem promocji regionu”, w ramach
którego zaprezentowano projekt realizowany przez PKCDL pt.”Znaki
Europy dziedzictwo kulturowe i historyczne” i projekty partnerów
zagranicznych uczestniczących w wizycie
( Finlandia i Francja) oraz projekt z województwa podkarpackiego. Goście
z zagranicy uczestniczyli w festynie archeologicznym w Biskupinie.
Prezentacja i degustacja lokalnych produktów ( Sępólno Krajeńskie,
Mogilno, Gmina Chełmża) odbyła się w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w
Chabsku. Uczestnikom spotkania został zaprezentowany pokaz pieczenia
chleba przygotowany przez Muzeum. Gmina Chełmża przygotowała
stoisko z materiałami promocyjnymi i z degustacją ciasteczka „Klekotek” z
Zelgna, a Sępólno Krajeńskie chwaliło się wyrobami pracowni
ceramicznej.

Zakończenie realizacji projektu „Znaki Europy” przewidziane jest
na wrzesień 2006r. Celem projektu jest ożywienie turystyczne i
gospodarcze regionu oraz kultywowanie tradycji regionalnych. W ramach
projektu przewiduje się utworzenie szlaku turystycznego „Znaki Europy”, a
przede wszystkim szeroko rozumianą promocję trzech gmin
uczestniczących w projekcie poprzez wydanie folderów, płyt CD oraz mapy
z zamieszczonymi miejscami o wysokich walorach historycznych,
kulturowych, środowiskowych i turystycznych.

K.Orłowska

Historia Trzech Lip

Na starych mapach z 70-tych lat XIX

stulecia Dziemiony figurują pod nazwą

nadaną przez pruskich zaborców jako

Dreilinden, czyli Trzy Lipy. Z niegdyś

dumnie szumiących trzech olbrzymich

lip dzisiaj pozostała już tylko jedna.

Miejscowe podanie głosi, że tutaj

pochowano trzech napoleońskich

żołnierzy, a na miejscu ich pochówku

zasadzono trzy lipy.
Referat SO i Promocji Urzędu

Gminy w Chełmży oczekuje na ciekawe

pomysły na zagospodarowanie i

wykorzystanie miejscowej ciekawostki

historycznej stanowiącej być może

atrakcję turystyczną dla wsi i gminy.
K.O.
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Rolnictwo i ochrona środowiska

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Z dniem 12 października br. weszły w życie nowe przepisy
ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych
ustaw ( Dz. U. z dnia 12 września 2005r. Nr 175, poz.1458). Nakładają one
zarówno na gminy, właścicieli nieruchomości jak i podmioty prowadzące
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nowe
obowiązki.
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają umów na
odbiór odpadów komunalnych oraz zbiorników bezodpływowych gmina
będzie zobowiązana do zapewnienia odbierania odpadów. W tym celu wójt
zobowiązany jest wydać z urzędu decyzję ustalającą :
-obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub
opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
-wysokość opłat i terminy ich uiszczania,
-terminy i sposób udostępniania zbiorników w celu ich opróżniania.
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności . Decyzję wydaje
się na okres 1 roku i ulega przedłużeniu na kolejny okres, o ile właściciel
nieruchomości na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu jej
obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia
świadczenia usług nie jest późniejszy niż data utraty mocy decyzji.
Uzyskane od właścicieli opłaty staną się przychodem gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z prawem ochrony
środowiska środki te przeznaczone będą na realizację zadań związanych z
organizacją odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli
stosownych umów.
Niewykonanie obowiązków dotyczących:
- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia
odpadów komunalnych,
-przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie w
zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków,
-uprzątnięcie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników skutkować
będzie wydaniem decyzji nakazującej wykonanie obowiązku. Wykonanie
decyzji podlegać będzie egzekucji administracyjnej.
Wprowadzono także obowiązek prowadzenia przez gminy ewidencji umów
zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Mając na uwadze daleko idące zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Rada Gminy Chełmża w najbliższym czasie przystąpi
do aktualizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie
Chełmża.

Anna Krupska

Nowe nasadzenia drzew i krzewów

W miesiącu październiku Gmina Chełmża zakupiła 610 szt. drzew
( brzoza, wiąz, klon, śliwa czerwona, wierzba), 642 szt. krzewów oraz 86
szt. iglaków.
Zakupione sadzonki zostały wysadzone na terenach placów zabaw w
Dźwierznie, N. Chełmży, Morczynach, Zalesiu, Grzegorzu, Zajączkowie,
Nawrze, Browinie, Głuchowie, Bielczynach na terenach szkół gminnych w
Zelgnie, Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie, Pluskowęsach, Głuchowie, a
także w Dziemionach i Brąchnówku koło świetlic wiejskich oraz w Grzywnie
na terenie przeznaczonym na utworzenie miejsca rekracji dla mieszkańców
Grzywny.
Koszt zakupu sadzonek wyniósł 9.999,24 zł ( środki finansowe w formie dotacji
pozyskano z WFOŚiGW w Toruniu ).
Zakupiono 700 szt. osłonek do drzewek. Koszt zakupu wyniósł 1.479,86 zł i
jest w całości finansowany ze środków gminnych.

Anna Krupska

W dniu 24.10.2005 rozpoczęto prace modernizacyjne w
zakresie procesu uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w
Nawrze. Prace wykonuje Zakład Robót Instalacyjno Konserwacyjnych
HYDRO EKO z Grudziądza. Termin zakończenia prac 15.11.2005r.
Wartość prac 43. 432,00 zł.

W dniu 26.10.2005 komisja powołana przez Wójta Gminy
Chełmża dokonała odbioru końcowego robót renowacji rowów
melioracyjnych w miejscowościach Nawra i Bogusławki o dł. 1930m.,
Pluskowęsy o dł. 1415m., Bocień Świętosław o dł. 1950m. o łącznej
wartości 35.705,76 zł. Jakość odebranych renowacji robót komisja
uznała za prawidłowy - zgodnie z przedmiarem robót, z wyjątkiem rowu
w m. Świętosław o dł. 350m. gdzie należy dokonać poprawek. Termin
usunięcia usterki na rowie w Świętosławiu ustalono do dnia
20.11.2005r.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Chełmży ul. Wodna 2 ogłasza przetarg pisemny
ograniczony dla rolników Gminy Chełmża (zbieranie ofert) na sprzedaż:

rok produkcji 1991
Cena wywoławcza: 2000,00 zł.
Oferty cenowe należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie
Urzędu Gminy w Chełmży ul. Wodna 2 (pokój nr 19) do dnia 28.11.2005
do godz. 9.00 (z dopiskiem na kopercie Przetarg beczkowóz)
Okres wiązania ofert mija 28.11.2005r.
W/w wóz asenizacyjny oglądać można w bazie Gospodarstwa
Pomocniczego w m. Nowa Chełmża w godz. 15.00-17.00 od
poniedziałku do piątku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2005r. o
godz. 9.30 w sali nr 4 Urzędu Gminy w Chełmży.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 6756657 lub
0601682100
Urząd Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyny.

WOZU ASENIZACYJNEGO

Wiesław Kazaniecki

Wiesław Kazaniecki

Informacje z Gospodarstwa Pomocniczego
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„Wędrujące przedszkole” w trasie

Trwa kolejna edycja „Wędrującego przedszkola”, którego
realizatorem na terenie gminy Chełmża jest Stowarzyszenie Homo-
homini. Edukację najmłodszych dzieci, tym razem z Pluskowęs i
Skąpego, finansuje samorząd gminy.

Stowarzyszenie Homo-homini dziękuje Pani Wiesławie
Śmiałek za udostępnienie dywanu dla dzieci ze Skąpego, a Panu
Wiesławowi Dawcowi za zainstalowanie oświetlenia. Dziękujemy
Panu Jerzemu Kałdonkowi za przewiezienie mebli dla
przedszkolaków z Pluskowęs, które wypożyczyli nam mieszkańcy
Nawry. Dziękujemy Radom Sołeckim Skąpego i Pluskowęs za
finansowe wsparcie przedszkoli, które zostanie wykorzystane na
zakup materiałów plastycznych i mikołajkowych upominków dla
dzieci.
Obie grupy przedszkolaków wzięły udział w programie “Co najmłodsi
wiedzą o bezpieczeństwie na drogach”. “Wędrujące przedszkole”
było jednym z 16 przedszkoli w regionie kujawsko-pomoroskim, które
poszerzyły wiedzę dzieci i rodziców o bezpiecznym korzystaniu z
dróg.

Wizyta policjanta Pana Zalewskiego bardzo uatrakcyjniła zajęcia o
bezpieczeństwie na drogach.

W listopadzie przedszkola odwiedzi logopeda. Wszystkie
dzieci zostaną objęte diagnozą logopedyczną.

Na początku grudnia “Wędrujące przedszkole” obejrzy
spektakl “Historia Calineczki” w Baju Pomorskim. Do Torunia pojadą
wspólnie obydwie grupy ze Skąpego i Pluskowęs, a wraz z nimi
rodzice i panie nauczycielki.

E.Cz.

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Homo homini po raz drugi w
gronie półfinalistów Konkursu Pro Publico Bono

11 listopada w krakowskich Sukiennicach odbędzie się
uroczyste spotkanie związane z obchodami Święta Odzyskania
Niepodległości, w ramach którego na gali Finału Konkursu Pro Publico
Bono przedstawieni zostaną finaliści VII edycji tego prestiżowego
konkursu. W tym roku do konkursu przystąpiło 241 organizacji, do
półfinału zakwalifikowało się 30 spośród nich.
Zaproszenie Homo homini do Krakowa jest dowodem uznania dla
Stowarzyszenia za jego działalność, a przede wszystkim za inicjatywę
„Wędrujące Przedszkole”.

Ewa Czarnecka

Rozmowy o przeszłości

W drugiej połowie listopada ukaże się wydana przez
Stowarzyszenie Homo homini publikacja pod tytułem „Zachować od
zapomnienia- rozmowy o przeszłości” będąca zbiorem wywiadów z
mieszkańcami gminy, którzy na Pomorze przybyli z różnych stron
Polski. Drugą część książki stanowią przepisy kulinarne zebrane w
trakcie realizacji projektów „Apetyt na tradycję” i „Zachować od
zapomnienia”. Fundusze na opublikowanie zebranych materiałów
pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a dokładnie są
nagrodą za przygotowany przez Stowarzyszenie fotoreportaż z
„Apetytu na tradycję”. Promocja książki zaplanowana jest na
grudzień.

E. Cz.

O Fundacji 4H
4H jest dobrowolną, niezależną organizacją edukacyjną

przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny nacisk
na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie
poziomu wiedzy. Program 4H powstał w USA na początku wieku.
Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim:

- głowa, - serce, - ręce i - zdrowie.
Obecnie programy propagujące ideę 4H prowadzone są w ponad
80 krajach świata.
Ruch 4H w Polsce zainicjowany został w 1991 roku przez
doradców Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa
Rolniczego współpracujących z ośrodkami Doradztwa
Rolniczego. Jednakże 4H nie jest w Polsce nowością. Kluby 4H
działały już w latach 20, przekształciły się jednak szybko w zespoły
przysposobienia rolniczego. Program 4H nieogranicza się do
zwiększania umiejętności technicznych. Główny nacisk kładzie
się w nim na kształcenie umiejętności życiowych ( komunikacja,
twórcze rozwiązywanie problemów, podejmowanie dcyzji, praca w
grupie) i pobudzanie wrażliwości na potrzeby innych.

Wszelkie działania, którym przyświeca motto: "
" mają dopomóc polskiej młodzieży stać się

samodzielnymi i wartościowymi członkami demokratycznego
społeczeństwa. Przygotowuje młodych mieszkańców wsi do życia
w nowych zmieniających się warunkach nie zapominając o tradycji
regionu, dziejach i kulturze polskiej. Dzięki realizowanym
projektom aktywizują się środowiska lokalne. Do pracy z
młodzieżą włączają się rodzice, samorządy, kościół.

Na podstawie informacji zawartych na www.fundacja4h.org.pl

Head Heart Hands Health

Najlepsze niech
będzie jeszcze lepsze

Istnienie klubów 4H na terenie wsi i małych miasteczek ma
szczególne znaczenie dla dzieci i młodzieży, gdzie ograniczony
jest dostęp do kina, teatru, nie ma propozycji aktywnych form
rozwijania się i spędzania wolnego czasu. W wielu gminach, tam
gdzie panuje duże bezrobocie, z powodu ograniczonych środków
finansowych zamykane są gminne domy kultury, biblioteki. Jedną
z alternatyw dla poprawy tej sytuacji jest rozwój ruchu H w Polsce.
Ruch 4H dociera do młodych ludzi poprzez kluby 4H oraz
ponadklubowe formy działalności, tj. obozy, szkolenia i konkursy.
Funkcjonowanie klubów 4H opiera się na pracy wolontariuszy
oraz rodziców. Pracując twórczo z młodzieżą oraz uczestnicząc w
specjalistycznych szkoleniach także oni odnoszą korzyści z
uczestniczenia w działalności ruchu.

K.Orłowska
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Stypendyści dokonali także wpisu do pamiątkowej kroniki, która
towarzyszy od dwóch lat tej wyjątkowej uroczystości gminnej.

W gronie tegorocznych stypendystów są osoby które otrzymują oprócz
stypendium gminnego również

i
.

Środki zgromadzone na cele związane z wypłatą stypendiów gminnych
im. Jacka Luntkowskiego pochodzą z budżetu gminy oraz od
fundatorów, którymi są:
Radni Gminy Chełmża: Jan Błądek, Mirosław Bytniewski, Benedykt
Glaszka, Tomasz Huzarski, Jerzy Kałdonek, Zbigniew Machalewski,
Franciszek Piróg, Danuta Powaszyńska, Zenon Sadowski, Stanisława
Stasieczek, Henryk Śmiałek, Czesław Tyszkiewicz, Stanisław Żak oraz
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.
Firma EKORODAN z Torunia,Stanis aw Nowak z Chełmży, Stanisław
Klicman ze Skąpego oraz Redakcja Gazety Gminy Chełmża
„KURENDA”.

Wyróżnienie z tytułu
otrzymali: absolwentka SP w

Grzywnie, - absolwentka SP w Zelgnie
absolwentka SP w Kończewicach

absolwentka SP w Sławkowie - absolwentka
Gimnazjum w Pluskowęsach absolwentka
Gimnazjum w Głuchowie.

Podczas uroczysto ci mia o miejsce tak e podsumowanie IV
ogólnopolskiej edycji Kampanii
zrealizowanej na terenie gminy pod patronatem honorowym Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu w og oszonym przez Organizację Narodów
Zjednoczonych Międzynarodowym Roku Sportu i Wychowania
Fizycznego . W 2005 roku w ramach kampanii odby y si cztery
konkursy indywidualne :” Co zrobisz gdy wygrasz?”, „Mierz wysoko”,
“Jak wypocz z trze wym umys em”, „Napisz do Dudka”.

Stypendium Premiera : Monika
Machalewska i Rafał Gil Stypendium Starosty : Monika
Machalewska, Dariusz Machalewski, Magdalena Kotkiewicz

„Najlepszy Absolwent szkoły w roku
szkolnym 2004/2005” Monika Osiak -

Emilia Dobrowolska , Patrycja
Jałocha - , Katarzyna Mieszczańska
- , Ilona Kujawska

, Michalina Grubecka -

„Zachowaj Trze wy Umys ”
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Stypendia im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny
2005/2006 rozdane

Stypendia im. Jacka
Luntkowskiego
Monika Maćkiewicz - Monika Machalewska - Dariusz
Machalewski - Edyta Orłowska - Adrian Amroziewicz -

Monika Gruszka Rafał Gil Lucyna
Lewandowsk Justyna Palkowska Maciej Rybacki

Iwona Dybowska Michał Śmiałek Daria
Sarnowska Hanna Piątkowska Paulina
Bielińska Monika Balcerska Patrycja Kalas

Karolina Kazaniecka Sławomir Kwietniewski
Paulina Osuch Monika Sołtys Anna

Syrocka Kamila Kaniecka Liliana Strzałkowska
Katarzyna Ciupak Beata Lada

Katarzyna Taflińska Mateusz Chmiel Stanisław
Szlosek Magdalena Kotkiewicz Michał
Maciejewski Marzena Osowska Monika Górecka

Marcin Mańkowski

Już po raz szósty uczniom szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum
akademickiego z naszej gminy zostały rozdane stypendia. Ta gminna
uroczystość jest każdego roku okazją, aby poznać młodych, zdolnych i
ambitnych mieszkańców Gminy Chełmża. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nagrodę Wójta Gminy Chełmża otrzymali wyróżnieni nauczyciele ze szkół
gminnych. Udział w spotkaniu, które odbyło się tym razem w Gimnazjum w
Głuchowie wzięło szerokie grono gości m.in. radni powiatowi, radni gminni
fundatorzy stypendiów, przedstawiciele oświaty z gminy i spoza, młodzież z
rodzicami, mieszkańcy i przedstawiciele organizacji z Głuchowa.

Idea przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów z Gminy
Chełmża zrodziła się w roku 2000 w wyniku współpracy pomiędzy Zarządem
Gminy Chełmża a Funduszem Stypendialnym im. Braci Potoczków
powołanym przez Sądecką Fundację Rozwoju Wsi i Rolnictwa. W związku z
czym pierwsza edycja podczas której przyznano 10 stypendiów realizowana
była w ramach tego Funduszu.
Jednak w roku 2001 Kapituła Funduszu stypendialnego ograniczyła ilości
przyznawanych stypendiów zawężając zasięg terytorialny do Powiatu
Nowosądeckiego. Mimo to Zarząd Gminy Chełmża zdecydował dalej
realizować zamierzenie jakim jest wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży
poprzez zabezpieczenie środków budżetowych. Stypendystami w roku
szkolnym 2001/2002 zostało 10 uczniów z naszego terenu.
W styczniu 2002 roku Rada Gminy na wniosek Zarządu Gminy uchwaliła
„Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów Gimnazjum
Akademickiego oraz szkół ponadgimnazjalnych” określając w nim warunki
ubiegania się o stypendia oraz zasady ich przyznawania.

Faktem jest, że ilość przyznawanych stypendiów z roku na rok
wzrasta. W roku szkolnym 2002/2003 gościliśmy 13 stypendystów, a w roku
2003/2004 już 19. Z kolei na rok szkolny 2004/2005 liczba przyznanych
stypendiów wzrosła do 24. Decyzją Uchwały nr XXVII/243/04 Rady Gminy
Chełmża z dnia 17 września 2004 r i dobrej woli rodziny Luntkowskich
stypendiom nadano im. Jacka Luntkowskiego.
W roku bieżącym powołana przez Wójta Gminy Komisja stypendialna w
składzie:
Pan Kazimierz Bober Z-ca Wójta, Pani Stanisława Stasieczek i Pan
Stanisław Żak - Radni Gminy Chełmża i jednocześnie przedstawiciele
fundatorów oraz Pan Wojciech Rosiński Dyrektor Gimnazjum w Głuchowie
przyznała na rok szkolny 2005/2006 34

uczniom:
Zalesie, Grzywna,

Grzywna, Nawra,
Grzywna, - Kończewice, - Liznowo,

a - Mirakowo, - Witkowo,
- Zajaczkowo, - Bocień, - Grzegorz,

- Zajaczkowo, - Morczyny,
- Zelgno, - Pluskowęsy, -

Nawra, - Kiełbasin, -
Kuczwały, - Dziemiony, - Zelgno,

- Kończewice, - Bielczyny,
- Kończewice, - Zajaczkowo, - Zalesie,

- Nawra, - Dziemiony,
- Zajączkowo, - Kuczwały,

- Bielczyny, - Witkowo, -
Zelgno, - Grzywna,

Stypendia Gminne 2005

Podczas spotkania każdy ze stypendystów powiedział kilka słów o sobie

o swoich zainteresowaniach, marzeniach, hobby. A te były różne...
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrodę Wójta Gminy
Chełmża podczas tegorocznego rozdania Stypendiów im. Jacka
Luntkowskiego otrzymali wyróżnieni nauczyciele ze szkół
gminnych.

Stypendia Gminne 2005

Pani Zenona Wilczewska jest nauczycielem
dyplomowanym języka polskiego w Szkole Podstawowej w
Kończewicach. W zawodzie nauczyciela pracuje już 28 lat. Od wielu lat
rozwija zainteresowania artystyczne dzieci prowadząc koła teatralne i
taneczne. Przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych,
artystycznych, przeglądów, festiwali, na których szkoła zdobyła już
niejednokrotnie wiele nagród i wyróżnień.
Swój dorobek artystyczny uczniowie reprezentowali na różnych
imprezach szkolnych i gminnych m.in. dożynki gminne, Bocianisko,
otwarcie sezonu w Zalesiu, w DPS w Browinie, przeglądach teatralnych
w Toruniu, Łasinie ( I miejsce w przeglądzie powiatowym przedstawień
bożonarodzeniowych), w Pile.

Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszej gminy. Są to:
SP Zelgno Gimnazjum w Pluskowęsach

Gimnazjum w Pluskowęsach
SP Sławkowo, Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Głuchowie Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Głuchowie Gimnazjum w
Pluskowęsach.
Jak co roku tak i w tym swoje pięć minut podczas uroczystości miała
młodzież aktywna z terenu gminy. Tym razem byli to Młodzi Aktywni z
Głuchowa, w imieniu których Agata Michalak przedstawiła w skrócie
realizację miejscowego projektu „Rekreacja pod chmurką”, dzięki
któremu we wsi powstało miejsce rekreacji i wypoczynku dla wszystkich
mieszkańców Głuchowa. Jakub Trzeciak, absolwent Gimnazjum w
Głuchowie przedstawił gościom przygotowaną przez siebie prezentację
“Normandia - spacer śladami malarzy”.
Uroczystość uświetnił koncert przebojów muzyki klasycznej w wykonaniu
Pani Adriany Kortas - fortepian i Pana Orlina Bebenow - flet,
wykładowców ze Szkoły Muzycznej w Chełmży.

Ewa Latańska - , Ilona Chmiel - ,
Małgorzata Pniewska - , Marta
Szupryczyńska - Kamila Paga -

, Kamila Duczman -
, Ewelina Tecmer -

W ubiegłym roku kalendarzowym była współorganizatorką spotkań
opłatkowych dla mieszkańców i strażaków z terenu gminy. Jest
inicjatorką konkursu międzygminnego „W świecie baśni” i
współorganizatorką międzygminnego konkursu mitologicznego.
Wiele uwagi poświęca uczniom mającym problemy w nauce,
prowadzi dla nich specjalne zajęcia pozalekcyjne. Dba także o
uczniów zdolnych przygotowując ich do konkursów przedmiotowych.
Swym doświadczeniem i wiedzą zawsze chętnie służy innym
nauczycielom. Czterokrotnie w ostatnich latach otrzymała nagrodę
Dyrektora Szkoły

od 2000 roku jest
nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum w
Głuchowie. Swoim zamiłowaniem do nauk historycznych i sztuki
potrafi zainteresować uczniów oraz zaszczepić w nich swoje pasje.
Charyzmatyczność jej osoby sprawia, że jej kontakt z uczniami jest
znakomity. Jej kreatywność i ambicje doprowadziły do powstania i
realizacji wielu wspaniałych pomysłów. Pani Stachowska jest
założycielką grupy teatralnej „Hermes”, której dorobek artystyczny
był wielokrotnie wysoko oceniany i nagradzany nie tylko na terenie
gminy, powiatu czy województwa, ale i kraju. Jest jednym spośród
grona inicjatorów powstania Stowarzyszenia Sowa przy Gimnazjum
w Głuchowie. Projekty współtworzone przez panią Barbarę
Stachowską zdobyły wiele nagród na szczeblu krajowym. Pierwszym
był projekt „Co ma piłka do poezji” który otrzymał nagrodę KOWEZ
oraz MENiS. Kolejne nagrodzone projekty to „Wieś mówi”, “Ostatnie
strzechy”, „Europa na cztery ręce”, „ Veś bageł romanii gili”. Owocem
ostatniego roku pracy jest realizacja pomysłu utworzenia Centrum
Edukacyjnego „Corvus Albus”. Organizuje spotkania dla młodzieży z
ciekawymi i wybitnymi ludźmi . Pani Barbara jest pasjonatka
fotografiki i ta pasja zaraża uczniów podczas zajęć koła
fotograf icznego. Przygotowuje uczniów do ol impiad
przedmiotowych. W 2004 roku jej podopieczna znalazła się w finale
wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Samorządzie.
Za dotychczasową pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymywała
do tej pory nagrody Dyrektora Szkoły.

.

Pani Barbara Stachowska

Od prawej: Barbara Dunajska, Zenona Wilczewska, Barbara Stachowska,

oraz Wójt Jacek Czarnecki

Pani Barbara Dunajska jest nauczycielem z 20 letnim
stażem pracy pedagogicznej. Na stanowisku dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sławkowie pracuje od stycznia 1998 roku. Dba o
podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy
ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie: Matematyki z
Informatyką, organizacji: Zarządzaniu Oświatą oraz Regionalnych i
Szkolnych Strategii Rozwoju i Zarządzania w Edukacji, a ponadto
liczne kursy. W 2001 roku uzyskała stopień nauczyciela
mianowanego. Za swoją działalność otrzymała w 1998 roku Nagrodę
Wójta Gminy, a w roku 2001 Odznaczenie Państwowe Srebrny
Krzyż Zasługi. Pani Dyrektor pozyskiwała środki ze źródeł
pozabudżetowych na doposażenie szkoły w środki techniczne i
pomoce dydaktyczne (m.in. utworzono pracownię komputerową).
Osobiście zaangażowała się w realizację prac związanych z
remontem i rozbudowy szkoły oraz budową sali gimnastycznej.
Uczniowie SP Sławkowa odnoszą liczne sukcesy w sporcie na
szczeblu gminnym i powiatowym, w konkursach przedmiotowych i
przeglądach artystycznych. Szkoła aktywnie współpracuje z
pozostałymi szkołami Gminy Chełmża, przeprowadzając
międzyszkolne konkursy przedmiotowe i tematyczne. Placówka
kierowana przez Panią Dunajską odgrywa ważną rolę
kulturotwórczą i integrującą środowisko lokalne, organizując
uroczystości, festyny z udziałem rodziców. Wymienić tutaj należy
takie inicjatywy jak Dożynki Gminne, festyny, „Pożegnanie lata”
organizowany ze środków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego, wytyczenie trasy szlaku rowerowego Toruń -
Zalesie. Rozwojowi uczniów sprzyja oferta zajęć pozalekcyjnych.
Szkoła realizuje programy profilaktyczne i promujące zdrowie oraz
pomoc socjalną w postaci wypoczynku w okresie wakacji dla
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i
zagrożonych patologią. Pani Dyrektor współpracuje z Poradnią
Psychologiczno Pedagogiczną w Chełmży, z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Agencją Nieruchomości Rolnych, Radą
Rodziców oraz prywatnymi sponsorami. Wykazuje dbałość o dobro
szkoły, uczniów i pracowników. Dużą wagę przywiązuje do
wykreowania i promocji pozytywnego wizerunku szkoły.

Tekst K.Orłowska
Zdj. E.Czarnecka
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Sport szkolny
Od impresjonistów do mangi

Edukacja i kultura

K: Nie od razu byłeś przekonany do pomysłu zaprezentowania

normandzkich malarzy na uroczystości Stypendia 2005, jednej z

ważniejszych w Gminie Chełmża. Czego się obawiałeś?

K: Tymczasem było inaczej i twoja prezentacja na temat malarstwa, a w

szczególności impresjonistów wywołała propozycję następnych

spotkań np. z gimnazjalistami.

Jak to się stało, że opracowałeś ten temat?

K: Konkurs popularyzowała Gazeta Wyborcza. Czy ona była źródłem

informacji również dla Ciebie?

K: To świetnie, że efekty Twojej pracy mogli oglądać młodsi od Ciebie

koledzy na wręczaniu im stypendiów. Jeszcze nie tak dawno byłeś w

tym gronie. Teraz pokazałeś, jak można się rozwinąć. Dla młodzieży

wkraczającej w nowy etap nauki może to być wyzwaniem do

podejmowania zadań równie ambitnych. Jak wykorzystasz

dotychczasowe doświadczenia i prezentację ?

K: Do matury dni będą mijały coraz szybciej, więc trzeba o niej myśleć.

Czym się zajmujesz poza przygotowaniami do egzaminu maturalnego ?

K: Czemu poświęcasz wolny czas?

K: Gdzie można rozwijać takie zainteresowania?

KT: Rzeczywiście tak było. Ponieważ temat wydawał mi się mało popularny,
więc obawiałem się braku zainteresowania ze strony słuchaczy.

KT: Prezentację „Normandia - spacer śladami malarzy” przygotowałem na
potrzeby konkursu „Frankoskop 2005”zorganizowanego przez toruński
oddziałAliance Francaise przy UMK. Konkurs składał się z dwóch etapów. W
pierwszym należało wykazać się wiedzą z życia codziennego, architektury,
historii i geografii oraz sztuki Normandii. Ten etap zakończył się w połowie
lutego. Do drugiego zakwalifikowało się 12 osób, które musiały przygotować
prezentację do uprzednio wylosowanych tematów ( spacer po Rouen, po
opactwach normandzkich, po wybrzeżu normandzkim, śladami malarzy,
spacer literacki i kulinarny). Wylosowałem spacer śladami malarzy a
przygotowana przeze mnie prezentacja, na finale który odbył się 21 maja w
DworzeArtusa w Toruniu, została nagrodzona III miejscem.

KT: Do udziału w konkursie skłoniła mnie moja nauczycielka języka
francuskiego pani mgr Sabina Kwiatkowska, która znając moje
zainteresowania historią zaproponowała mi uczestnictwo w „Frankoskopie
2005”.

KT: Wiadomości, które zdobyłem przygotowując prezentację zostaną przeze
mnie wykorzystane na ustnej maturze z języka polskiego, której tematem
będzie „Impresjonizm w poezji i malarstwie”.

KT: Obecnie wraz z kolegami przygotowujemy wystawę grafik Haliny
Kowalczyk, toruńskiej artystki malarki. Wystawa będzie obejmowała prace z
serii „Don Kichot”, a okazją do ich przedstawienia jest czterechsetna
rocznica powstania powieści Cervantesa. Prace będą wystawione w Galerii
Piątki w
V LO, a spotkanie z autorką będzie okazją do rozmów o współczesnych Don
Kichotach.

KT: Interesuję się szeroko pojętą kulturą i popkulturą Japonii ze szczególnym
uwzględnieniem mangi i anime. Manga to japońskie słowo oznaczające
komiks, a w języku polskim używane dla określenia komiksu japońskiego.
Manga to również jedyny w swoim rodzaju japoński styl rysowania komiksu,
wyróżniający się tematyką i niezwykle dynamicznym sposobem kadrowania,
projektami postaci i przedmiotów oraz czarno-białą kolorystyką. Anime to
specyficzny dla Japończyków rodzaj animacji, kierowanej do dzieci a także
starszej publiczności.

KT: Jestem członkiem toruńskiego klubu „Doyoubi no asa” Współorganizuję
Konwent Kultury Japońskiej „pierniCON”, na który zjadą się ludzie o
podobnym hobbie.

Z Jakubem Trzeciakiem tegorocznym maturzystą
V LO w Toruniu rozmawiała Ewa Czarnecka

WIEŚCI ZE SZKOLNYCH AREN SPORTOWYCH.

Jesień, to dla sportu szkolnego czas biegów przełajowych,
unihoka oraz tenisa stołowego. Biegi przełajowe rozegrano na
terenie ośrodka letniskowego w Zalesiu, a uczestniczyły w nich
wszystkie szkoły z naszej gminy. W poszczególnych kategoriach
zwyciężali :

SZKOŁY PODSTAWOWE:
Dziewczynki Chłopcy

I K. Zakaszewska SP Kończewice P.Porowiński SP Sławkowo
II A.Wiśniewski SP Kończewice M.Kazaniecki SP Zelgno
III J. Romańska SP Sławkowo Szczepański SP Zelgno

SZKOŁY GIMNAZJALNE ROCZNIK 91/92:

SZKOŁY GIMNAZJALNE ROCZNIK 90:

Drużyny z Kończewic biegały w następujących składach:

Dziewczynki Chłopcy

Dziewczynki Chłopcy

Dziewczynki Chłopcy

I M. Kurkowska G.Głuchowo
II M. Romanowska G.Głuchowo
III A. Domańska G.Głuchowo

I
II
III

W GŁUCHOWSKIM PARKU ODBYŁY SiĘ MISTRZOSTWA GMINY W
SZTAFETACH PRZEŁAJOWYCH. SPORTOWA RYWALIZACJA
PRZYNIOSŁANASTĘPUJĄCE REZULTATY :

I m Kończewice I m Kończewice
II m Sławkowo II m Zelgno
III m Grzywna III m Grzywna

K. Zakaszewska, A. Wiśniewski, M. Stasiorowska,
A. Krajeńska, S. Rutkowska, M. Ciesińska, P. Paga, P... Starzyńska,
A. Nawrocka, M. Bogusławska;

D. Leśniewski, D. Rawicki, P. Ziółkowski, K. Adamek,
A. Biskup, P. Bober, S. Jaskulski, M. Murawski, Sz. Stasiorowski,
T. Kucharski.
Dzieci przygotowała do zawodów J. Jedkie.

R. Burak G. Głuchowo
K. Sitkowski G. Głuchowo
N. Górski G. Głuchowo

J. Maćkiewicz G.Pluskowęsy

A. Różyńska G. Pluskowęsy R. Urbański G. Głuchowo
M. Karwowska G. Głuchowo M. Żubkowski G. Głuchowo
M. Pawłowska G. Głuchowo K. Nieduży G. Głuchowo

dziewczynki

chłopcy-

Nagrody wręczył Zastępa Wójta Gminy Chełmża - Kazimierz Bober

W. Rosiński
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Laureat "Kryształowej Koniczyny”

W tym roku po raz piąty został rozstrzygnięty V Finał
Ogólnopolskiego Konkursu im. Edwarda Piszka, Szczepana
Aleksandra Pieniążka, Donalda Evans'a o nagrodę "Kryształowej
Koniczyny" dla najlepszych wolontariuszy w pracy z dziećmi i
młodzieżą wiejską. Czwartą nagrodę - Wyróżnienie w konkursie
otrzymał pan Wojciech Rosiński Dyrektor Gimnazjum w
Gluchowie. Konkurs organizowany jest przez Fundację Edukacyjną

4H kierowany jest do osób, które wnoszą znaczący wkład w rozwój

edukacji na obszarach wiejskich. Jest doskonałą okazją, aby wyróżnić

i dowartościować jak najwięcej osób, które swoją aktywną

działalnością przyczyniły się do rozwoju i integracji lokalnego

środowiska wiejskiego. Między innymi konkurs o Nagrodę

„Kryształowej Koniczyny” pozwala przedstawić na forum

województwa i kraju tych, którzy zawsze chętnie służą rozwojowi

edukacji, przedsiębiorczości i postaw pro społecznych na obszarach

wiejskich.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbyło się

w dniu 25 października w arszawskim Domu Technika NOT.
Spośród finalistów eliminacji wojewódzkich Komisja Konkursowa

wybrała 6 Nominowanych, a Kapituła Konkursu określiła Laureatów

poszczególnych nagród. W gronie tegorocznej szóstki nominowanych

finalistów do nagrody został Wojciech Rosiński – Dyrektor

Gimnazjum w Głuchowie reprezentujący województwo kujawsko-

pomorskie. Pan Wojciech Rosiński jest inicjatorem powstania

Stowarzyszenia „Sowa” (rok 2000), które stanowi wzmocnienie oferty

edukacyjnej imnazjum w Głuchowie. Realizowane w ramach

działania Stowarzyszenia projekty wyróżniają się wysokimi walorami

dydaktycznymi i wychowawczymi. Stowarzyszenie stwarza młodym

ludziom warunki do samorealizacji, wspiera procesy przystosowania

się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w nowej,

zjednoczonej Europie- powodując zmiany w spojrzeniu młodych ludzi

na kulturę, sztukę, tożsamość regionalną – kształci wrażliwość na losy

wspólnoty lokalnej.
W ramach Stowarzyszenia od roku 2004 działa Centrum Edukacyjne

„Corvus Albus”, które organizuje dzieciom i młodzieży sobotnio-

niedzielne zajęcia pozalekcyjne w zakresie malarstwa, rzeźby,

hafciarstwa, garncarstwa fotografii. Każdemu realizowanemu przez

Stowarzyszenie projektowi towarzyszy publikacja w postaci

artykułów pisanych przez uczniów i publikowanych w gminnej gazecie

„Kurenda” oraz płyta CD.

i

w

G

Wszystkie działania te przyczyniają się do integracji środowiska

lokalnego, ponieważ w ich realizacji biorą aktywny udział nie tylko

uczniowie, także ich rodzice i inni mieszkańcy wsi.

Edukacja i kultura

Pozostali finaliści tegorocznego konkursu „Kryształowej

Koniczyny” to przedstawiciele województw: lubelskiego ( I nagroda

trzy tysiące dolarów), wielkopolskiego ( II nagroda dwa tysiące

dolarów), podlaskiego ( III nagroda jeden tysiąc dolarów),

podkarpackiego ( II wyróżnienie) i mazowieckiego ( III wyróżnienie).
Nagrody laureatom wręczał Prymas Polski Józef Glemp, Pani Helen

Nelson- córkę Edwarda Piszka, Fundatora Głównej Nagrody.

Po ceremonii wręczenia nagród, odbył się koncert dawnej muzyki

ludowej w wykonaniu „Kapeli z Milanówka”, która zachwyciła

zebranych gości oryginalnym wykonaniem oberków, kujawiaków i

ludowych pieśni na tradycyjnych instrumentach.
Patronami i sponsorami, uroczystości byli: Ministerstwo Rolnictwa i

Rozwoju Wsi, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i

Techników Rolnictwa- SITR, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w

Skierniewicach, Crown Piast Hotel, Europejski Fundusz Rozwoju

Wsi Polskiej, Elbox Pomoce Dydaktyczne, KPMG Sp. z o.o., Krajowe

Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Fundacja Kopernikańska w Polsce.

K. Orłowska

Mali na drogach

W dniu 19 października w Szkole Podstawowej Nr 5 w Toruniu odbyło

się podsumowanie II edycji akcji edukacyjnej

Organizatorami jej byli: Sekcja

Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i Kuratorium

Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu. Akcja odbywała się od

29 września do 6 października. Udział w niej wzięło 47 placówek (16

przedszkoli i 31 szkół podstawowych ) z terenu województwa

kujawsko-pomorskiego. Nagrodzono i wyróżniono łącznie 7

przedszkoli i 6 szkół podstawowych. Wśród nagrodzonych szkół

, która

otrzymała odtwarzacz DVD i pamiątkowy dyplom.
W szkolnej akcji wzięli udział wszyscy uczniowie z klas 0-III,

łącznie 99 uczniów. Działania koordynowały panie

. Przez wszystkie dni trwania akcji dzieci uczyły się

bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, prawidłowego zachowania

się w szkolnym autobusie i wysiadania z niego z zachowaniem

szczególnego bezpieczeństwa, rozpoznawały najczęściej

występujące znaki drogowe, bawiły się m.in. w „ruch uliczny”,

nauczyły się wielu piosenek związanych tematycznie z prowadzonymi

działaniami. Wspólnie z rodzicami wzięły udział w spotkaniu z

policjantami z Chełmży, którzy oprócz pogadanki poprowadzili

zabawy ruchowe i konkurs ze znajomości znaków drogowych. Przez

wszystkie te dni prowadzone działania były dokumentowane, co

ułatwiło przygotowanie i zaprezentowanie w ostatnim dniu akcji licznie

przybyłym rodzicom ciekawej prezentacji multimedialnej.

„Co wiedzą najmłodsi
o bezpieczeństwie na drogach”.

II
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Ewa Czarnecka i
Ewa Bierwald

Ewa Bierwald

Stawiamy na sport

Dnia 5 listopada 2005 roku o godzinie 10:00 w sali

gimnastycznej Gimnazjum w Głuchowie odbył się I Turniej Piłki

Nożnej drużyn z klas II - III i IV VI Szkoły Podstawowej w

Kończewicach. Drugi turniej odbędzie się w grudniu. Celem turniejów

jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, nauka i

doskonalenie umiejętności gry, zdrowa rywalizacja, umiejętność

współpracy w zespole, zagospodarowanie wolnego czasu, a także

włączenie rodziców w sportowe życie szkoły i dzieci. Sponsorem

turniejów piłki nożnej jest Samorząd Gminy w Chełmży. Grant

otrzymałyśmy z ogłoszonego przez Gminę konkursu na organizację

turniejów, zajęć sportowych i rozgrywek.

Jadwiga Jedkie i Ewa Bierwald
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2005

W szczególny sposób przebiegał Dzień Edukacji w Szkole
Podstawowej W Zelgnie. Połączony był, bowiem z Pasowaniem
Pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej. Na uroczystość
przybyli rodzice „bohaterów”, grono pedagogiczne oraz wszyscy
pracownicy szkoły. Wśród zaproszonych gości obecni byli S.
Stasieczek radna do RG, ks.kan. Zb. Koślicki, Kier.Biblioteki
Samorządowej, a także nauczyciele, którzy w tej szkole wypracowali
sobie zasłużoną emeryturę. Pierwsza część była bardzo wzruszająca i
podniosła. Mali pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar:..”Być
dobrym Polakiem i sumiennie wykonywać swoje obowiązki…”
Po uroczystości ślubowania, pani dyrektor ”magicznym ołówkiem”
pasowała każdego „kandydata” na ucznia pierwszej klasy. Zaś z rąk
wychowawców otrzymali „Akt pasowania” i pierwszy dokument
tożsamości-legitymację szkolną. Na buźkach widać było ogromne
przejęcie a jednocześnie dumę, ale bardziej od swoich pociech,
przeżywali tą uroczystość rodzice. Były życzenia od młodszych i
starszych koleżanek i kolegów a także gratulacje dla pań
wychowawczyń: L. Piórkowskiej i Z. Luntkowskiej. Tak, jak
wspomniałam ,było to w Dniu Edukacji a więc były życzenia, kwiaty dla
Dyrekcji Wychowawców i wszystkich Pracowników Szkoły.

E. Katlewska

Co słychać w Małej Szkole w Brąchnówku ?

Rok szkolny 2005/2006

„Sprzątanie Świata”

Bezpieczna droga

Konkurs ekologiczny

:
I miejsce zajął Damian Trzpil II miejsce Patryk Kolczyński III miejsce
Adrian Lewandowski
Kalendarzowa jesień

I miejsce rodzince - H.B. Kowalczykom II miejsce Ł.K.
Jabłońskim III M.E. Zalechom

„Pasowanie na ucznia”

Po raz szósty swoje podwoje otworzyła szkoła dla uczniów w Brąchnówku.
Uczą się tu klasy I-III.

Dzieci naszej szkoły wzorem lat poprzednich brały udział w akcji „Sprzątanie
Świata”. Porządkowały teren wokół budynku szkolnego i otaczający nas
park. Efektem ich starannej pracy było uzbieranie 18 worków śmieci i
kilkanaście kilogramów luźnych odpadów nie mieszczących się gabarytowo
w workach(papa, opony, blachy).

Gościliśmy w szkole przedstawiciela Fundacji „Zielony liść”, który prowadził
zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa na drodze. Najmłodsze dzieci
otrzymały w prezencie odblaskowe bransolety. Szóstego października klasy
I-III brały udział w akcji edukacyjnej pt. „Co wiedzą najmłodsi o
bezpieczeństwie na drodze?”, organizowanej przez Kuratorium Oświaty i
Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Toruniu”.

Uczniowie klasy trzeciej przystąpili do konkursu ekologicznego pt. „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”, organizowanego przez SP w Grzywnie. Udział
w Konkursie umożliwił dzieciom szerzej poznać wiedzę o miejscowości, w
której mieszkamy, w której mieszkają i się uczą. Zwycięzcami zostali

, ,
.

Zorganizowaliśmy rodzinny konkurs plastyczny na „Panią Jesień”. Technika
wykonania była dowolna. Rodzice zaskoczyli nas mile swoją inwencją i
orginalnością. Te przepiękne „panie” wyeksponowano w szkole. Uczniowie
przyznali: ,

, . Wszyscy wykonawcy otrzymali upominki.

W dniu 14 października w Święto Edukacji Narodowej dzieci klasy pierwszej
zostały przyjęte w poczet braci żakowskiej. Zanim dokonano „pasowania na
ucznia” przeszły one szczegółowy sprawdzian swych umiejętności.
Powołana Komisja oceniła pracę dzieci. Na uroczystość zaproszono
rodziców i gości spoza szkoły. Po ślubowaniu pierwszaków obdarowano
upominkami w postaci „rożków obfitości”.

Pan J.Czarnecki wójt naszej gminy wręczył im przybory szkolne i
słodkości, a sołtys Browiny czekolady. Po części oficjalnej rodzice
podziękowali dzieciom także słodkim poczęstunkiem.

B. Stawska

Pasowanie Pierwszoklasistów

Edukacja i kultura

W tym roku naukę w klasie pierwszej w Szkole Podstawowej
w Kończewicach rozpoczęło 25 uczniów. 14 października w
obecności swoich rodziców i zaproszonych gości złożyli ślubowanie
zobowiązujące do systematycznej nauki i pełnego wykorzystywania
swoich możliwości. Dzieci z przejęciem podpisywały Akty Ślubowania.
Wspólnie z rodzicami wykonały piękne, kilkumetrowe korale dla szkoły
z okazji jej Święta. Rada Rodziców wspólnie z rodzicami
pierwszoklasistów finansuje wyjazd dzieci do toruńskiego
planetarium, który odbędzie się 23 listopada.

Ewa Czarnecka

Regionalny Konkurs Ekologiczny
„Las i jego mieszkańcy jesienią”

26 listopada po raz trzeci odbędzie się w Kończewicach
Regionalny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas II i III szkół
podstawowych. Tym razem motywem przewodnim konkursu będą
grzyby leśne, ale nie zabraknie zagadnień dotyczących szaty roślinnej
i mieszkańców lasu oraz treści z zakresu ochrony przyrody w Polsce.
Organizatorkami konkursu są Ewa Czarnecka i Izabela Kępińska
Bober. Sponsorami tegorocznej edycji Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska.

E.Cz.
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Dostojne Jubileusze

Jubilaci ślub cywilny
zawarli przed laty w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Głuchowie, a ślub
kościelny w Papowie Biskupim. Pani Cecylia pochodzi z Małopolski,
natomiast pan Henryk od urodzenia jest mieszkańcem Skąpego. Wychowali
czworo dzieci : dwie córki i dwóch synów. Radość “jesieni życia” niesie im
dziewięcioro wnucząt.

Do grona tegorocznych Jubilatów dołączyli
Jubilaci ślub cywilny i kościelny przed 50-laty zawarli w

Grzywnie. Ich korzenie rodzinne wywodzą się z poza gminy Chełmża. Pani
Czesława pochodzi z województwa lubelskiego, a Pan Kazimierz przybył na
Pomorze z województwa łódzkiego. Wychowali troje dzieci - dwóch synów i
córkę. Mają szecioro wnucząt i troje prawnuków.

Okolicznościowe medale nadane Jubilatom przez Prezydenta RP
wręczył podczas spotkania w USC w Chełmży Wójt Gminy Chełmża Pan

Państwo Cecylia i Henryk Krywalscy ze Skąpego

Państwo Czesława i Kazimierz
Lis z Brąchnówka.

Jacek Czarnecki.
Długich lat życia w zdrowiu,

pogodzie ducha i radości
dostojnym Jubilatom

życzy Redakcja Kurendy.
K.Orłowska

NAGIETEK KWITNIE JUŻ 5 LAT

5 lat temu otworzyła aptekę w Zelgnie pani mgr Bogusława
Demska, nadała jej nazwę „Nagietek” i tak to się zaczęło. Do apteki
trafiają pacjenci nie tylko z najbliższych okolic, ale także z miejscowości
oddalonych o kilkanaście kilometrów. Pani Bogusia nikogo nie zostawi
bez pomocy.Może się zdarzyć, że jakiegoś leku brakuje, to stara się, aby
w przeciągu kilku, czasem kilkunastu godzin był dowieziony. Apteka
„Nagietek” nie tylko służy pacjentom, ale także sponsoruje niektóre akcje
prowadzone przez Szkołę Podstawową w Zelgnie. Za co wszyscy
zainteresowani składają serdeczne podziękowania. Jestem pewna, że
życząc „Nagietkowi” i Pani mgr wielu sukcesów w swej działalności, będę
wyrazicielem wielu pacjentów korzystających z usług „naszej”Apteki.

Tekst E. Katlewska
Fot. K.Orłowska

Sprawy obywatelskie

Zapraszam 20 listopada br. na Mistrzostwa Gminy Chełmża w
Koszykówce. Turniej rozegrany zostanie w sali sportowej Gimnazjum w
Pluskowęsach o godz. 9:30. Zgłoszenia drużyn i szczegółowe informacje
uzyskać można u Gminnego Organizatora Sportu Marcina Sadowskiego pod
numerem telefonu 507835797 lub 6757843.

Marcin Sadowski
Gminny Organizator Sportu

W dniu 3 grudnia br. w sali sportowej w Kończewicach odbędzie

się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu

Toruńskiego. Organizatorzy serdecznie zapraszaja drużyny z terenu

powiatu toruńskiego i wiernych kibiców. Informację w sprawie turnieju

można uzyskać pod numerem telefonu 056-6759812 lub 0603092636.

Zaproszenia sportoweZaproszenia sportowe

Podziękowanie

W imieniu organizatora Stypendia 2005” pragnę serdecznie
podziękować panu Wojciechowi Rosińskiemu - Dyrektorowi Gimnazjum
w Głuchowie i Pani Darii Bogdanowicz - nauczycielowi z Gimnazjum w
Gluchowie, pracownikom obsługi Gimnazjum - panu Sławomirowi
Anuszewskiemu za dekoracyjne przygotowanie sali do uroczystości,
paniom Anecie Jahn i Barbarze Loerke - pracownikom obsługi
Gimnazjum i paniom z KGW w Głuchowie: Marii Kucharzewskiej -
Przewodniczacej KGW, Małgorzacie Nowickiej, Sylwii Błażejczyk,
Iwonie Abramuk, Grażynie Nikiel, Teresie Parzyszek, Danucie
Olszewskiej, Annie Murawskiej, Wandzie Roszak, Ewie Lisewskiej,
Mirosławie Parzyszek za przygotowanie poczęstunku na gminną
uroczystość Stypendia 2005.

K.Orłowska

Konkurs rozstrzygnięty

Rada Sołecka wsi Kończewice rozstrzygnęła konkurs na
najładniejszy ogródek przydomowy, urokliwy ogródek przy bloku, na
ukwiecony balkon i najlepiej zadbany teren przy bloku.
W ostatniej kategorii nagrodę przyznano wspólnocie mieszkaniowej
bloku nr 14c.
Za najładniejszy ogródek przydomowy uznano ogród pana Jana
Smykowskiego, z którym konkurowała pani Emilia Rutkowska
zajmując II miejsce.
Najpiękniejszy ogródek przy bloku należy do pani Jadwigi
Skwarskiej. Drugim miejscem wyróżniono ogródki państwa Teresy i
Franciszka Wiśniewskich oraz Bogumiły Gredeckiej.
Najbardziej ukwiecone balkony były w tym roku własnością pani
Anny Mojżesz, która otrzymuje pierwszą nagrodę, drugą w tej
kategorii przyznano pani Stanisławie Cichockiej, a trzecią pani
Teresie Pawkin. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Serdecznie grataulujemy
Sołtys Hanna Łuczak



Podziękowania
Serdecznie podziękowanie dla p.Sołtys Hanny Łuczak,

Rady Sołeckiej i Dyrekcji Szkoły Podstawowej z Kończewic za zaproszenie
KGW Nawra do Konkursu „Biesiada Sąsiedzka”, za wspaniałe nagrody, miłą
atmosferę i wspólną zabawę przy pieczeniu chleba

.

Dziękujemy KGW Zelgno, Dyrekcji Szkoły, p.Stanisławie Stasieczek
i p. Sołtysowi Bogdanowi Domachowskiemu za zaproszenie naszej delegacji z
KGW Nawra do udziału w Festiwalu Potraw Tradycyjnych „Zagraj”. Za
zaprezentowane potrawy otrzymaliśmy piękną nagrodę.
Przy wspólnym smakowaniu wszystkich potraw bawiliśmy się doskonale.

W imieniu KGW Nawra
Alicja Glaszka

Zaproszenie do udziału w konkursie

ul. Bellottiego 1, 01-
022 Warszawa tel. (22) 636 25 71-75, fax. (22) 636 62 70, www.fww.org.pl na
realizację projektów w III edycję konkursu . W
ramach konkursu finansowane będą projekty realizowane przez organizacje
lokalne w czasie ferii zimowych 2006, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze
wsi do 6 000 mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z byłych
PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o wysokim stopniu bezrobocia.

Projekty muszą posiadać walory edukacyjne - będą stwarzać
dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzać do rozwoju,
rozszerzać zainteresowania, zwiększać wrażliwość na potrzeby innych,
pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne oraz pozwolą nawiązać nowe
kontakty i zdobywać nowe doświadczenia.

które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas
dzieciom/młodzieży w czasie ferii tak, aby osiągnięty został cel konkursu. Aby
wziąć udział w konkursie, należy przesłać do Fundacji wniosek o dotację.

Do 10 listopada br. parafie, stowarzyszenia, fundacje,
ochotnicze straże pożarne, organizacje religijne, organizacje
młodzieżowe, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także
sołectwa, gminne ośrodki kultury i biblioteki, niepubliczne instytucje
edukacyjne, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne,
kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje mogą
wystapić z wnioskiem do Fundacji Wspomagania Wsi

„Pożyteczne ferie 2006”

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży spędzenia ferii w
swojej wsi lub gminie w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny
i bezpieczny.

Najlepsze ze zgłoszonych
projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości
do 2.000,-zł

Wzór
wniosku i instrukcja jego wypełnienia na stronie www.fww.org.pl lub
osoby zainteresowane w/w konkursem mogą zgłaszać do UG Chełmża
pok. nr 16.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

“DIAGNOTEST”

Kazimierz
ZELGNO

87-140 Chełmża

LEWANDOWSKI

Tel. (056) 675-98-12

Godziny pracy stacji:

pn-pt od 8:00 do 18:00
sobota od 8:00 do 15:00

Oferujemy usługi w zakresie

badań technicznych pojazdów

naprawa

serwis opon

�

�

�

�

�

�

nabijania i nadawania numerów
badania po zatrzymaniu dowodów

pojazdów samochodowych i
ciągnikowych

wymiana silników wszystkich typów

wulkanizacja
komputerowe wyważanie kół

sprzedaż i wymiana oleju

OKNA PCV, używane, ponad 30 wymiarów.
Do mieszkań i pomieszczeń gospodarskich

Grzywna Domena
Tel. 0605-267-732

Szkoła Podstawowa w Sławkowie zaprasza

w dniu 26.11.2005 r o godz. 20.00

na zabawę andrzejkową.

Koszt biletu od pary 70 zł.

Zgłoszenia należy dokonywać pod nr tel. 675 75 39.

Urząd Gminy w Chełmży w dniu 21 października br. był
organizatorem wyjazdu dla 50 osób z terenu Gminy Chełmża na
Festyn Rodzinny “Znajdź czas na zdrowie i urodę” który odbył się w
bydgoskiej Hali Łuczniczki. Organizatorem festynu było
Stowarzyszenie “Różowa Wstążeczka” w ramach październikowej
akcji profilaktycznej “Pierwsi w Walce z Rakiem Piersi”. Podczas
festynu odbyły się między innymi loteria fantowa, pokazy fitness i
mody i wiele innych atrakcji.

Badania mammograficzne

Stowarzyszenie Homo homini przypomina o organizowanym
w dniu 1 grudnia br. wyjaździe do Regionalnego Centrum Onkologii w
Bydgoszczy na badania mammograficzne.
Prosimy o wpisywanie się na listę chętnych.
Zapisy prowadzone są w SPOZ w Zelgnie oraz w Urzędzie Gminy w
Chełmży pokój nr 2 i 16.
Zapisu należy dokonać do dnia 15 listopada 2005r. wraz z
wypełnieniem stosownej ankiety i dokonaniem wpłaty wysokości 7zł.

Serwis Informacyjny
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