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Wędrujące przedszkole

Działalność Stowarzyszenia Homo homini na polu edukacji
przedszkolnej bardzo się rozwinęła, bowiem w edycji wiosenno-letniej
realizowane są równolegle dwa projekty: “Wędrujące przedszkole”
finansowane przez Samorząd Gminy i “Przedszkole dla mnie i dla mamy”
finansowane przez Fundację Steczkowskiego i Fundację Rozwoju Dzieci im.
J.A.Komeńskiego. Przedszkola funkcjonują w Kuczwałach, Kończewicach i
Nawrze.Aktualnie w Kuczwałach korzysta z zajęć 19 osobowa grupa dzieci w
wieku od 2,5-4 lat, w Kończewicach również 19 osobowa grupa dzieci nieco
starszych, a w Nawrze dwa oddziały, do których uczęszcza 28
przedszkolaków z Nawry i Bogusławek.

Do Nawry i Kuczwał Stowarzyszenie zakupiło nowe meble, a Gmina
zabawki i kolorowe wykładziny. Gośćmi “Przedszkola dla mnie i dla mamy”
są: psycholog, pedagog, logopeda i lekarz stomatolog. Dla rodziców
odbywają się cykliczne zajęcia dotyczące potrzeb dzieci i stymulowania ich
rozwoju w warunkach domowych i przedszkolnych. Nauczycielki
wprowadzają nowoczesne metody pracy z dziećmi między innymi
rozwijające uzdolnienia matematyczne oraz gimnastykę mózgu.

Rady Sołeckie miejscowości, w których gości przedszkole
zadeklarowały pomoc finansową, która będzie przeznaczona na
uzupełnianie wyposażenia w materiały plastyczne i papiernicze.

Koordynator projektów Ewa Czarnecka
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Zebrania wiejskie

Tylko w sołectwie Kiełbasin zebranie zostało przełożone ze
względu na chorobę Sołtysa. W zebraniach obok mieszkańców sołectw
uczestniczyli także: Wójt lub Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady
Gminy lub zastępca, opiekun sołectwa z Urzędu Gminy, przedstawiciel
Policji. Na zebraniach mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się o
działalności swoich Rad Sołeckich w 2005 roku. Następnie
przedstawiana była prezentacja multimedialna obrazująca wykonanie
budżetu gminnego za 2005 rok, a także ważniejsze wydarzenia mające
miejsce na terenie Gminy w ubiegłym roku. Dalsza część prezentacji
przedstawiała planowane zamierzenia wynikające z budżetu Gminy
Chełmża na 2006 rok. Szczegółowo omówione zostały m.in. inwestycje
jakie Gmina realizować będzie w 2006 r przy udziale dotacji ze środków
unijnych. W dalszej części zebrań przedstawiciel Policji informował na
temat porządku publicznego i działaniach podejmowanych przez

W dniach od 30 stycznia do 14 marca w poszczególnych
sołectwach Gminy Chełmża odbywały się zebrania wiejskie.

Europa wybiera wójta Łubianki

Jerzy Zająkała, członek Komitetu Regionów obejmuje takie stanowisko
jako pierwszy z delegacji narodowej Polski do Komitetu Regionów.
Wójt Łubianki jest członkiem Komitetu Regionów, kluczowej instytucji
przekazującej punkt widzenia i rekomendacje samorządów terytorialnych,
której członkami są przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych
25 państw członkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska jest
zobowiązana przeprowadzać konsultacje z Komitetem Regionów w ramach
procesu legislacyjnego. Komitet Regionów zapewnia silny głos samorządów
w Europie. Grupa UEN-EA jest czwartą co do wielkości grupą w Komitecie
Regionów.

Przemawiając po dokonanym wyborze Jerzy Zająkała powiedział:
"Jest to dla mnie zaszczyt, że będę mógł spełniać tak honorową i
odpowiedzialną funkcję w dostojnym, międzynarodowym gronie jako
pierwszy z polskiej delegacji do Komitetu Regionów. W nadchodzącym
mandacie będę aktywnie współpracował z Przewodniczącą Grupy i jej
pozostałymi członkami poszukując rozwiązań dobrych dla wspólnot
lokalnych z Polski i innych krajów. Posiadamy bardzo dobry program
roboczy, określający nasze priorytety i działania, który będziemy realizować.
Jest bardzo ważne, żeby interesy władz lokalnych i regionalnych oraz nasze
polskie interesy narodowe były zapewnione w naszej codziennej pracy w Unii
Europejskiej. Wierzymy w politykę porozumienia, w której jest miejsce na
uwzględnienie opinii poszczególnych członków oraz uznajemy znaczenie
wszystkich regionów europejskich. Dążymy do zapewnienia młodym ludziom
jak najlepszych możliwości i zamierzamy angażować ich w debatę dotyczącą
przyszłości Unii, czego przykładem jest ogłoszony pilotażowy konkurs szkół
organizowany w 5 krajach partnerskich".

W trakcie swojego ostatniego konstytutywnego posiedzenia,
które odbyło się 1 lutego br. w Brukseli, Grupa UEN-AE (Unia dla Europy
Narodów-Sojusz Europejski) Komitetu Regionów Unii Europejskiej
jednogłośnie wybrała Jerzego Zająkałę, Wójta Gminy Łubianka na
Wiceprzewodniczącego Grupy.

Na zdjęciu Wójt Jerzy Zająkała (drugi od lewej) w towarzystwie współzałożycieli
Fundacji Ziemia Gotyku Panów: Jarosława Bukowskiego, Andrzeja Zielińskiego i
Jacka Czarneckiego. Realizując program LEADER+ Fundacja chętnie wykorzysta
europejskie doświadczenia Pana J. Zająkały.

Informacja z działalności Wójta
i Urzędu Gminy w styczniu br.

PRZETARGI

INWESTYCJE I REMONTY

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKANIERUCHOMOSCIAMI

POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ

1.Przetarg na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy. Liczba zgłoszonych ofert-3.Njkorzystniejszą propozycję złożyło
Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku Oddział w Toruniu na kwotę:
350 zł -dla projektów decyzji dla budynków i obiektów budowlanych wraz z
infrastrukturą techniczną , 300 zł dla projektów o decyzji dotyczących
drobnych obiektów budowlanych.

1.Sale gimnastyczne w Głuchowie i Pluskowęsach
- kontynuowane są prace budowlane przy budowie łącznika ( zaplecze
sanitarno-socjalne).

2.Remonty budynków komunalnych
- prace związane z modernizacja wewnętrznej instalacji wod.-kan. w
budynku Pałacu w Mirakowie.

1.Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowym
„HETMAN” Sp.z o.o Zakład Utylizacji w Olszowce na nieodpłatny odbiór
zwierząt z terenu gminy. Termin odbioru 48 godz.

2. Przygotowano wstępny projekt nowego regulaminu utrzymania porządku i
czystości na terenie gminy. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z
nowych uregulowań ustawowych .

Regulamin będzie określał:
a) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości (w tym selektywna zbiórka odpadów , uprzątanie błota ,
śniegu i lodu z terenu nieruchomości itp.)
b) rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów,
c) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych,
d) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe ,
e) wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na

terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
f) wymagania dotyczące obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

3. Przygotowano plan nasadzeń kwiatów w sołectwach. W projekcie weźmie
udział 15 sołectw: Browina, Bielczyny, Dziemiony, Dźwierzno, Głuchowo,
Grzegorz, Grzywna, Kończewice, Kuczwały, Mirakowo, Nawra,
Pluskowęsy, Skąpe, Sławkowo, Zelgno.

1.Dokonano sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o
pow. 0.0787 ha w m-ci Grzywna na rzecz użytkownika wieczystego

2.Przeprowadzono postępowanie przygotowawcze związane z przejęciem od
RSP w Głuchowie nieruchomości o pow,. 15 ha poł. we wsi Głuchowo w
zamian za zaległości podatkowe.

1.Przygotowano plan realizacji zadań związanych z projektem „Mikroodnowa
Wsi” w zakresie związanym z tworzeniem nowych palców zabaw dla dzieci.
W projekcie będą brały udział wsie: Browina, Bielczyny, Brąchnówko,
Grzegorz, Grzywna, Nawra, Pluskowęsy, Zajączkowo.

2. W związku z przygotowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla Gmin: Chełmża , Łubianka , Łysomice i Papowo Biskupie
przygotowano materiały związane z opracowaniem diagnozy stanu
obecnego.

Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Policję nad poprawą bezpieczeństwa i zwalczaniem przestępczości.
Na niektórych zebraniach informację na temat swojej działalności
przedstawiały także KGW i Gminna Spółka Wodna. Działalność
Spółki Wodnej była powodem dyskusji wśród zebranych, którzy mieli
szereg uwag w tej sprawie.

W ramach wolnych wniosków mieszkańcy zgłaszali wiele
postulatów dotyczących najważniejszych problemów swoich
miejscowości. Najczęściej sprawy dotyczyły remontów dróg,
odśnieżania dróg, świetlic wiejskich, oświetlenia, porządku i
czystości. W większym stopniu niż to było w latach ubiegłych
poruszano sprawy gospodarki ściekowej w Gminie, widząc potrzebę
nasilenia działań w tym kierunku.

Zgłoszone na zebraniach wnioski i zapytania zostały
zaprotokołowane i przekazane odpowiednim pracownikom
merytorycznym Urzędu w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.

Uczestnicy zebrań wypełniali ankietę, przedstawiając
najważniejsze sprawy do rozwiązania w ich miejscowościach. Będzie
to materiał do wykorzystania przy aktualizacji strategii rozwoju Gminy
Chełmża na dalsze lata.

Kazimierz Bober
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Fundacja
Lokalna Grupa Działania

ZIEMIA GOTYKU

Gminy partnerskie Chełmża, Łubianka,
Łysomice i Papowo Biskupie realizują
wspólnie projekt „Ziemia Gotyku” w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” działanie : „Pilotażowy
program Leader+”.

Istotnym uzasadnieniem dla realizacji projektu „Ziemia
Gotyku” na obszarze tych czterech gmin stała się spójność kulturowa
obszaru, wspólna historia tych ziem i podobne uwarunkowania
geograficzne, a także wola samorządów gminnych, aby wspólnie
budować przyszłość obszarów wiejskich. Dotychczasowe prace w
ramach projektu doprowadziły do wypracowania odpowiedniej
struktury Partnerstwa i obecnie trwa rejestracja Fundacji „Ziemia
Gotyku” - LGD oraz dobiegają końca prace nad formułowaniem
innowacyjnej, odpowiedniej dla obszaru Ziemia Gotyku strategii
rozwoju.

Wyznaczenie celów Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz jej uszczegółowienie poprzez określenie celów
operacyjnych i już konkretnych zadań poprzedzone zostało
spotkaniami z udziałem przedstawicieli gmin objętych realizacją
projektu.

Gospodarzem spotkania przedstawicieli LGD Ziemia Gotyku, które odbyło się w
Grodnie była Gmina Chełmża. Poprzednie spotkanie odbyło się w Łysomicach, a
gospodarzem kolejnego będzie Gmina Łubianka.

W Grodnie spotkali się przedstawiciele przedsiębiorców, Samorządów Gmin oraz
organizacji pozarządowych. Od lewej: Pani Ewa Pudo - Sekretarz Urzędu Gminy,
Pani Stanisława Stasieczek - Prezes Stowarzyszenia Homo homini, Pan Stanisław
Antkowiak - reprezentujący rolników i Pani Anna Krupska - pracownik Urzędu
Gminy, referat rolnictwa

W tym celu w każdej z gmin odbyły się trzydniowe warsztaty, w zespołach
tematycznych : lokalna gospodarka, rolnictwo, przedsiębiorczość,
infrastruktura techniczna, dziedzictwo kulturowe (zabytki, stanowiska
archeologiczne, tradycje, legendy, obrzędy, produkty lokalne), bogactwa
naturalne, infrastruktura społeczna i turystyka, agroturystyka, sport i
rekreacja.

W dalszej części na podstawie warsztatów tematycznych i
sporządzonej diagnozy dla gmin objętych projektem zostały
przygotowane analizy strategiczne. Analizy strategiczne objęły z kolei
analizę szans, zagrożeń, silnych i słabych stron i analizę atutów, barier i
elementów (czynników) ciekawych obszaru Ziemia Gotyku oraz ustalone
zostały kierunki strategii wynikające z przygotowanych analiz dla
obszaru objętego projektem.
Materiały te zostały skompletowane i na ich podstawie powstał projekt
ZSROW.

Prezentacja projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich i ustalenie jej ostatecznej wersji przewidziane jest podczas
seminarium podsumowującego realizację projektu w ramach schematu I
Programu LEADER+, które odbędzie się w dniu 01 kwietnia br. w
Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim gm. Łubianka.
Zgodnie z założeniami strategii Partnerstwo Ziemia Gotyku będzie się
koncentrować na kilku podstawowych obszarach:
upowszechnianie aktywnego stylu życia mieszkańców w zakresie
kultury, sportu i rekreacji oraz wzrost zamożności mieszkańców,
podniesienie jakości usług, a także poprawa estetyki wsi, podniesienie
poziomu wiedzy na temat zasobów dziedzictwa kulturowego i
społecznego wśród mieszkańców Ziemi Gotyku, promocja oraz
podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytków i innych cennych
obiektów.

Na podstawie przygotowanej diagnozy dotyczącej obszaru LGD
Ziemia Gotyku wykazano, że istnieje duży potencjał ludzki, wiele osób i
instytucji zaangażowanych jest w rozwój i poprawę jakości życia
mieszkańców swojej gminy. Jednak wiele działań na poziomie gmin nie
jest skoordynowanych,kompleksowych i taką rolę swoistego „łącznika”
między różnymi osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców ma stanowić Lokalna Grupa
Działania.
Zakończenie realizacji projektu schemat I w ramach działania LEADER+
przewidziane jest na maj 2006.

Partnerstwo po zarejestrowaniu Lokalnej Grupy Działania oraz po
przyjęciu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie
mogło ubiegać się o fundusze z II schematu Programu LEADER+ w
wysokości do 750 tys. zł. Środki będą mogły być wydatkowane na
realizację przedsięwzięć służących celom zapisanym w strategii, takim
jak: szkolenia i opracowywanie dokumentacji ( w tym technicznej) na
potrzeby realizacji planowanych projektów, organizację imprez
promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę, kreowanie
nowych produktów i usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju
obszarów wiejskich. II schemat pozwala także na finansowanie
współpracy i wymianę doświadczeń z innymi LGD w kraju i poza
granicami RP.
Dalsze etapy realizacji ZSROW przypadną na kolejny okres
budżetowania UE lata 2007-2013.

Pierwsze robocze spotkanie Zarządu Fundacji “Ziemia Gotyku”.
K.Orłowska

Sprawy obywatelskie
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Rolnictwo i ochrona środowiska

Nie tylko rolnictwo
W świetlicy wiejskiej w Zelgnie odbył się dla grupy 25 pań rolniczek

tygodniowy kurs pn.
. Udział w kursie był bezpłatny.

Uczestniczkami kursu były mieszkanki gmin Chełmża i Obrowo. Warunkiem
uczestnictwa było opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS.
Kurs zrealizowany został przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku w ramach projektu „Edukacja
rolników i domowników zainteresowanych dywersyfikacją dochodów”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas codziennych warsztatów uczestniczki zapoznały się z różnymi
formami prowadzenia działalności gospodarczej na wsi. Uczyły się, jak
należy urządzić i przystosować działkę siedliskową, dom i kwaterę do
prowadzenia działalności agroturystycznej. Zapoznały się z prawnymi
aspektami turystyki wiejskiej. Dowiedziały się, jak należy kształtować produkt
turystyczny, aby stał się konkurencyjny na rynku turystycznym. Panie
zapoznały się również z zasadami żywienia w turystyce i przepisami
sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w prowadzeniu działalności
agroturystycznej na wsi.

Agroturystyka pozostaje dzisiaj jednym z poważnych okołorolniczych
źródeł dochodów w rozwoju społeczno-gospodarczym wsi. Dobrze
zorganizowana turystyka wiejska na danym obszarze może dać wiele
korzyści i przyczynić się do złagodzenia ubóstwa. Na zakończenie kursu
panie wzięły udział we wspólnym wyjeździe do dwóch gospodarstw
agroturystycznych w miejscowościach Słup i Rogóżno Zamek - powiat
grudziądzki.

”Przygotowanie kwalifikowanej kadry do
świadczenia usług agroekoturystycznych”

K.Orłowska

Siła w grupie
W Grzywnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzie lczego Zrzeszenia Market ingowego Rolników
Indywidualnych „HODROL”, podczas którego podsumowano i
rozliczono miniony rok 2005. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie
spotykają się raz w roku. Jest to ważne wydarzenie, ponieważ tutaj
podejmują uchwały i określają kierunki rozwoju na najbliższy okres.
Obradom spotkania rolników przewodniczył Henryk Śmiałek, członek Rady
Nadzorczej Zrzeszenia.

Pojedynczym, drobnym producentom trudno sprostać coraz większym
wymaganiom rynku, stąd już przed laty ich zainteresowanie wzbudziła
możliwość organizowania się rolników w producenckie grupy
marketingowe. Grupy producenckie stwarzają nowe możliwości działania,
umożliwiając obniżenie kosztów produkcji i ograniczenie ryzyka. Połączenie
oferty rynkowej wielu gospodarstw zwielokrotnia ich siłę ekonomiczną i
możliwości działania na rynku. Otwiera również nowe drogi zbytu, z których
pojedyncze gospodarstwa nie mogły korzystać. Wzmacnia także pozycję
negocjacyjną w kontaktach handlowych z odbiorcami produktów i
dostawcami środków produkcji.

Hodrol ze Skąpego zrzesza producentów trzody chlewnej już od 1998
roku. Obecna sytuacja grupy wskazuje na to, że decyzja podjęta przez
rolników przed laty była trafna. Grupa wspiera swoich członków organizując
rynki zbytu i udało jej się do tej pory wypracować wcale niemały majątek.
Majątek netto grupy wynosi ponad 67 tys. zł. Z kolei majątek obrotowy
pozyskany z udziałów członków, funduszu zasobowego z lat ubiegłych
stanowi 27 tys. zł.
Miniony rok grupa zakończyła z zyskiem prawie 13,5 tys. zł. wypracowanym
z organizowanego skupu, sprzedaży nawozów mineralnych i dodatków
paszowych. Grupa obecnie liczy 56 członków hodowców trzody chlewnej.
Hodowcy z grupy producenckiej w Skąpym w ubiegłym roku odstawili
ponad 11 tysięcy sztuk tuczników mięsnych, co daje w sumie prawie 90%
wykonanej kontraktacji dla całej grupy przy 53,5 % średniej mięsności.

Największą ilość tuczników odstawił na sprzedaż Zbigniew Majewski, z
kolei najwyższą mięsność od sprzedanych sztuk uzyskał Marian
Łukowski.
Hodrol dofinansowuje gminne dożynki. W grupie zrzeszeni są rolnicy z
gmin Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka, Łysomice, Lisewo i miasta
Chełmża.
Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych
„HODROL” ze Skąpego w minionym roku otrzymało wyróżnienie Wójta
Gminy Chełmża za podejmowane i realizowane inicjatywy gospodarcze
na rzecz rolników w naszym najbliższym regionie.

K.Orłowska

CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY ?
STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ
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spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane
odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°c:

myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które
miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); pamiętaj, że
zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy;

nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub
sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede
wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci;

zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego
ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;

myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno
dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także dzieci;

pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z
innymi produktami żywnościowymi;

przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy
żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj,
nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów
myśliwskich.
Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez przedstawicieli
inspekcji weterynaryjnej i państwowej inspekcji sanitarnej;

Główny inspektor sanitarny

WIOSENNE PORZĄDKI

Gmina Chełmża wzorem lat ubiegłych
planuje przystąpić do akcji pod hasłem „Wiosenne porządki”. Tegoroczny
termin sprzątania wyznaczono w dniach 20-22 kwietnia br.

- w Urzędzie Gminy można pobrać rękawice i worki, które są udostępnione
bezpłatnie
- dni 20-22.04 to okres bezpłatnego skorzystania z wysypiska śmieci w
Kamionkach.

Po okresie zimowym na poboczach dróg, w rowach oraz we wszystkich
miejscach ustronnych nagromadzone jest mnóstwo odpadów, co po
stopieniu śniegu jest szczególnie widoczne. Celem naszej akcji jest
uporządkowanie terenów prywatnych posesji, szkół oraz wszystkich miejsc,
gdzie zwykle gromadzą się ludzie tj. parki, place, drogi publiczne oraz tereny
zapomniane i rzadko odwiedzane , które stanowią potencjalne składowiska
dzikich wysypisk śmieci.

Bardzo istotnym elementem akcji jest aspekt edukacyjny, dlatego też
zachęcamy wszystkich rodziców do włączenia się w wiosenne porządki.
Mamy nadzieję, iż ta wspólna praca zmierzająca do poprawy estetyki
otoczenia zaowocuje zmniejszeniem ilości dzikich wysypisk śmieci i
większej wrażliwości na stan naszego najbliższego otoczenia.

Zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów, aby na terenie własnych
sołectw pełnili rolę koordynatorów akcji porządkowej.
Jednocześnie informuję, iż w Urzędzie Gminy p. nr 9 można odebrać
stosowane dokumenty upoważniające do bezpłatnego wjazdu na wysypisko
śmieci w Kamionkach.

Porządkowanie obejścia i utrzymanie czystości na terenie własnej
posesji jest ważnym elementem działań na rzecz poprawy stanu
środowiska na terenie gminy.

Ważne informacje dla osób biorących udział w akcji sprzątania:

Anna Krupska

Uwaga - obwiązek wyłożenia trutki przeciwko gryzoniom

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

wprowadza się obowiązek wyłożenia trutki przeciwko gryzoniom w dniu

, bieżącego uzupełniania oraz pozostawienia jej

do dnia we wszystkich nieruchomościach na

terenie Gminy Chełmża.
Zarządzeniu podlegają obiekty każdego rodzaju.
Nie wykonanie postanowień zawartych w obwieszczeniu powoduje

nałożenie grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w

kodeksie wykroczeń.

03 kwietnia 2006r
14 kwietnia 2006r.
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Miasto w Kończewicach
Mieszkańcom gminy mało znany jest fakt, iż w okresie

międzywojennym w Chełmży i okolicy planowano budowę
kompleksów wojskowych, które miały być miejscem osadzenia
znacznych sił wojskowych. W Chełmży miały być to dwie lokalizacje:
pierwsza w parku 3 Maja. Planowano tu wzniesienie koszar 3 Dyonu
piechoty. Druga z planowanych lokalizacji dotyczyła terenu
pomiędzy torami kolejowymi a ul. Toruńską, na terenie należącym do
Teofila Rochona, (teren gdzie dziś znajduje się hurtownia budowlana
i garaże). Tu z kolei miał być osadzony 1 Dyon artylerii.

Największym jednak projektem była bez wątpienia budowa
kompleksu koszarowo-mieszkalnego przeznaczonego dla pułku
piechoty, który miano zbudować w 1926 roku na 190 hektarach ziemi
należących do domeny Kończewice. Projekt precyzyjnie określał
rodzaj zabudowy, a więc miały być tu wzniesione domki z ogrodami i
3-4 pokojowymi mieszkaniami dla oficerów, domki z 2-3 pokojowymi
mieszkaniami dla podoficerów oraz duże koszary. Projekt zakładał
także wytyczenie placów do ćwiczeń oraz place do zabaw dla dzieci,
kortów tenisowych, wzniesienie gimnazjum żeńskiego oraz koloni
domów robotniczych, w których mieli mieszkać ludzie pracujący na
rzecz jednostki wojskowej.

Niestety plan ten nie został zrealizowany nie tylko ze
względu na brak źródeł finansowania (Państwo Polskie w latach 30
tych pogrążyło się w kryzysie), ale na problem z uzyskaniem
potrzebnego terenu leżącego pomiędzy Chełmżą a Kończewicami.

Piotr Birecki

Podziękowanie
Pragnę podziękować Radnym Gminy Chełmża za okazaną pomoc

finansową na dalsze leczenie chorejAlicji z Chełmży.

Czesław Tyszkiewicz RG Chełmża

Sylos na faryna
Kiedyś zaczepjuł ma panek tak z plaska "gadający":
“Czy to nowa świątynia, ten kopulasty dach lśniący?”

Krótko żem mu łobjaśniuł: "To sylos na faryna".
Przód wielgie ślypie zrobjuł, potam głupio mjina.

Pan jest mieszkańcem Torunia, ale pochodzi z

Pluskowęs, z którymi jest emocjonalnie bardzo mocno związany. Jego

pasją jest historia, fotografia a także poezja, którą zaprezentował w gorąco

przez nas polecanym zbiorze “Rymy z Chełmżą związane gwarą

chełmińską spisane”. Promocja tomiku, a raczej kameralne spotkanie z

autorem, odbyło się w Bibliotece Powiatowej w Chełmży. Pan Stolkowski

ma głowę pełną dobrych pomysłów, których realizacji należy mu życzyć,

bowiem wzbogacą i uatrakcyjnią one kulturę naszego regionu.

Feliks Stolkowski

Ewa Czarnecka

Zapowiedź
13 i 14 maja w Bielczynach odbędzie

się szereg ciekawych wydarzeń o

charakterze religijnym i kulturalnym,

p o p u l a r y z u j ą c y c h

, a t a k ż e

przywracających tradycję odpustów

parafialnych. Planowany jest udział gości

z całej diecezji toruńskiej, ponieważ w

tym roku przypada 750-lecie przybycia

Błogosławionej Juty na teren naszej

diecezji. Gościć będziemy również

pielgrzymów z Niemiec, a dokładnie z jej

rodzinnego miasta. Błogosławiona Juta jest również patronką Caritasu z

Grudziądza, co niewątpliwie sprawi, że i z tego miasta przybędą

pielgrzymi.

S a n k t u a r i u m
B ł o g o s ł a w i o n e j J u t y

Ewa Czarnecka



str. 6

Sprawy obywatelskie

8 Marca w Bielczynach
Panie z naszego KGW jak zwykle spotkały się w świetlicy

wiejskiej, aby świętować Dzień Kobiet. Na tę okazję przygotowały
poczęstunek z domowymi potrawami i wypiekami. Spotkanie przebiegało
w miłej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy panom Jackowi Czarneckiemu i Kazimierzowi
Boberowi za słodki upominek i życzenia.

Danuta Powaszyńska

Dzień Kobiet w Kuczwałach
W świetlicy wiejskiej w Kuczwałach w bardzo miłej atmosferze

swoje święto obchodziły panie z KGW. Na obchody tego dnia przybyły
delegacje z kwiatami i upominkami z OSP, rady sołeckiej oraz pan radny i
przedstawiciel UG. Udana impreza świadczy o dobrej współpracy z
pozostałymi organizacjami wiejskimi.

Marlena Lis
Dzień Kobiet - Zelgno 2006

Tradycją stało się, że 8 marca w świetlicy wiejskiej spotykają się
Panie, aby przy kawie, domowym cieście i innych pysznościach w miłej i
pogodnej atmosferze spędzić czas.
W tym dniu z życzeniami i upominkami przybywają delegacje Ochotniczej
Straży Pożarnej, Rady Sołeckiej i Radny do Rady Powiatu.
W tym roku życzenia przesłał również Pan Wójt, za które wszystkie Panie
bardzo serdecznie dziękują.
Jednocześnie uczestnicy spotkania życzą Panu Wójtowi szybkiego
powrotu do zdrowia.

E. Katlewska

Co nam zostało po 8 marca?
Przez lata obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet z pompą.

Teraz niektórzy mężczyźni próbując się wyłgać od wręczania
symbolicznego kwiatka tłumaczą, że jest to święto wymyślone przez
komunistów. Nic bardziej mylnego.

Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w kraju najczystszego
kapitalizmu, Stanach Zjednoczonych.

Amerykanki zaczęły świętować przed pierwszą wojną światową, w
1909r. Dwa lata później zwyczaj przywędrował do Europy, najpierw do
Austrii i Danii, potem do Niemiec i Szwajcarii. Datę 8 marca przyjęto w
1922 r. na pamiątkę fali marcowych strajków kobiecych w Sankt
Petersburgu w 1917r.

W Polsce święto kobiet zostało zauważone dopiero po II wojnie,
pasowało do socjalistycznej propagandy. W zakładach pracy były
życzenia i prezenty: rajstopy mydełko albo kawa i obowiązkowo samotny
tulipan, którego każda pracownica musiała pokwitować. Centralne
obchody święta kobiet znikneły w 1993 roku.

Gdzie należy szukać początków tego święta?
Otóż w Starożytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca obchodzono
Matronalia, święto związane z początkiem nowego roku,
macierzyństwem i płodnością. Być może to właśnie zapoczątkowało
Dzień Kobiet. Dzień, najcudowniejszych istot na całym świecie.
Zatem panowie czcijcie kobiety i to nie tylko 8 marca!
Na razie to Panowie dwoją się i troją, aby się Paniom przypodobać, tylko
…8 marca!.

Tak właśnie było w Zajączkowie, gdzie Panie przyjmowały życzenia i
kwiaty od delegacji Ochotniczej Straży Pożarnej. Życzenia przesłał także
wójt Gminy Chełmża Pan Jacek Czarnecki. Przy barszczu, pysznych
gołąbkach, lazanii, sałatkach i wielu innych znakomitościach kulinarnych
Panie spędziły czas w miłej i wesołej atmosferze.

Julian Tuwim napisał: „Kobieta jest jak róża,na to ma kolce, by je owijać
płatkami.”

E. Katlewska

Dzień Kobiet w Nawrze
Uroczyście obchodziły swoje święto 8.III Panie z Nawry.

Serdeczne podziękowanie za życzenia i upominki Ks. Andrzejowi
Zblewskiemu, Panom Jackowi Czarneckiemu i Kazimierzowi Bober,
oraz Benedyktowi Glaszcze.

KGW Nawra

Dzień Kobiet w Witkowie!!!
Z okazji Dnia Kobiet spotkały się panie z Witkowa. Z życzeniami

i od pana Wójta przybył pan Wiesław Kazaniecki, zaś w imieniu męskiej
części wsi Witkowo z kwiatami podążył sołtys Witkowa pan Kazimierz
Tatarewicz. W sympatycznej atmosferze przy ciekawych rozmowach i
pysznościach szybko umknął czas!!

Dzień Kobiet w Głuchowie
Dzień Kobiet to święto bardzo cenne dla pań. Wtedy jest czas, aby

spotkać się w miłym gronie i oderwać od spraw codziennych. Panie z
Koła Gospodyń Wiejskich z Głuchowa były organizatorkami tego
szczególnego święta w Głuchowie. Były życzenia, kwiaty i upominki
od panów. Gośćmi tego spotkania byli: Zastępca Wójta Gminy
Chełmża pan Kazimierz Bober, Dyrektor Gimnazjum w Głuchowie pan
Wojciech Rosiński, Radny Głuchowa pan Zenon Sadowski, sołtys
sołectwa Głuchowa pan Józef Nikiel i przedstawiciel Rady Sołeckiej
pan Piotr Nowak.

Dzieci przy Bibliotece w Głuchowie przygotowały krótki program
artystyczny z okazji 8 marca, a najmłodsi panowie obdarowali
wszystkie panie pięknymi laurkami. Takie wspólne spotkania są
okazją nie tylko do składania życzeń, ale i podziękowań. Koło
Gospodyń Wiejskich z Głuchowa wraz z Biblioteką w Głuchowie
serdecznie podziękowały Dyrektorowi Gimnazjum panu Wojciechowi
Rosińskiemu za dotychczasową udaną i owocną współpracę na rzecz
wsi Głuchowo.

Tak jedyne święto w roku, kiedyś trochę zapomniane, wróciło na
swoje miejsce. W Głuchowie 8 marzec upłynął w miłej i sympatycznej
atmosferze. Oby takich dni było jak najwięcej w ciągu roku….

J. Błaszczyk
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31 marca o godzinie 15:00 w sali nr 4 Urzędu
Gminy w Chełmży odbędzie się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Homo homini. Zarząd
Stowarzyszenia przedstawi sprawozdanie z
działalności rzeczowej i finansowej za rok 2005
oraz przedstawi program działania na rok 2006.
Będzie możliwość uregulowania składek
członkowskich, które stanowią podstawę
przynależności do Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Homo homini otrzymało dwa
granty na realizację projektów finansowanych z

budżetu Starostwa Powiatowego. Jednym z nich jest “Kipi kasza...” (2000zł)
a drugi to sfinansowanie szkółki pływackiej (1000zł).

Do Urzędu Marszałkowskiego aplikowaliśmy o fundusze w konkursie na
działania kulturalne i edukacyjne. Otrzymaliśmy dofinansowanie w
wysokości 7000zł na drugą część książki ”Zachować od zapomnienia-
rozmowy o przeszłości”, która będzie poświęcona rodowitym mieszkańcom
Pomorza.

Ewa Czarnecka

Dzień kobiet w Kończewicach

Na spotkanie z okazji Dnia Kobiet przybyło ponad 40 pań.

Towarzyszyli im Panowie z Rady Sołeckiej i miejscowej jednostki Straży

Pożarnej. Gościem spotkania był również Pan WiceWójt Kazimierz

Bober.
Korzystając z okazji spotkania ponad 20 pań zdeklarowało udział w

reaktywowanym Kole Gospodyń Wiejskich, co wróży uaktywnienie, a tym

samym uatrakcyjnienie życia we wsi.
E.Cz.

Organizacje pozarządowe

Sprawy obywatelskie
Dlaczego warto uprawiać sport?

Wiemy, że sport jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych ludzkich
aktywności wpływających na postawę człowieka. Sport określany jest nawet
fenomenem XX wieku, szkołą charakteru czy fundamentem psychofizycznej
sprawności. Ale znamy zastraszająco niską kondycję biologiczną polskiego
społeczeństwa i znikomą świadomość społeczną na temat zagrożeń stanu
zdrowia.

Mam nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do ponownego odkrycia
walorów systematycznego uprawiania sportu na co dzień.

Jest wiele argumentów przemawiających za tym, że warto uprawiać sport.
Pierwszą sprawą jest to, że sport jest wynagrodzeniem ujemnych skutków

obciążenia pracą, czy to szkolną czy zawodową. Podczas ćwiczeń możemy
robić to, co lubimy, np. grać (w ostatnio bardzo modną) siatkówkę, koszykówkę,
piłkę nożną. Kiedy jesteśmy przemęczeni to właśnie ruch daję nam możliwość
odprężenia się, odreagowania. Pobudzając organizm do wysiłku fizycznego
rozładowujemy stres. Ćwiczenia odstresowują, dodają energii, pewności siebie,
uwalniają od kompleksów. Już pół godziny ćwiczeń poprawia samopoczucie, a
także skutecznie odpręża ciało i umysł. Aktywność fizyczna nie tylko
rozładowuje stres, ale również pobudza wydzielanie endorfin i serotoniny
(hormonów odpowiedzialnych za dobry nastrój) i dodaje energii.

Naszą sprawność fizyczną podnosimy poprzez systematyczne,
odpowiednie dla wieku wykonywanie ćwiczeń. Wiąże się z tym nie tylko
osiąganie sukcesów sportowych, ale przede wszystkim umiejętność
pokonywania wysiłku fizycznego związanego z codziennymi czynnościami.
Systematyczna gimnastyka wzmacnia mięśnie, kości, stawy, a co za tym idzie
przyczynia się do zachowania prawidłowej postawy ciała, poprawia estetykę
naszej sylwetki.

Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, iż warto uprawiać sport jest
to, że aktywny tryb życia wzmacnia naturalną odporność naszego organizmu i
ma ogromny wpływ na zdrowie. Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko
występowania zawałów serca, przeciwdziała otyłości oraz nadciśnieniu
tętniczemu. Poprawiamy swoją kondycję i dbamy o kręgosłup, który uwielbia
aktywność czynną.

Wysiłek fizyczny wymagający podskoków i szybkich zwrotów, np.
koszykówka, sprawia, że kości i mięśnie zmuszone są do dynamicznego
podtrzymywania masy ciała. Dzięki temu wzrasta gęstość kości, co znacznie
obniża ryzyko zachorowania na osteoporozę. Najlepszym lekarstwem na tę
chorobę jest właśnie ruch. Warto wiedzieć, że gra w tenisa skuteczniej chroni
przed osteoporozą niż bieganie, a chodzenie po górach wzmacnia kości bardziej
niż spacer po płaskim terenie. Sport daje siłę woli i poczucie, że wszystko jest
możliwe, o ile włoży się w to dużo wysiłku.

Opracowała: Maria Bulińska

Zdrowie

Dostęp do sieci Internet przy pomocy sieci GSM
Wiele osób nie posiada lub nie ma możliwości podłączenia telefonu z

Telekomunikacji Polskiej. Często jest tak, że Telekomunikacja podłącza tzw.
telefon radiowy, który do prowadzenia rozmów telefonicznych jest
wystarczający, ale nie można na takiej linii podłączyć Neostrady, również
uzyskanie połączenia przy pomocy modemu może być ciężkie do
zrealizowania. Pomocna w takim przypadku jest telefonia komórkowa, która
również oferuje dostęp do sieci Internet i która wcale nie musi być droga. Telefon
komórkowy można podłączyć do komputera trzema sposobami:

- poprzez specjalny kabel(do każdej marki telefonu inny kabel)
- poprzez podczerwień IRDA(najczęściej stosowany w laptopach)
- poprzez Bluetooth(urządzenie podłączane do komputera przez

złącze USB) to rozwiązanie wydaję się najlepsze ze względu na
cenę i funkcjonalność

Gdy skonfigurujemy połączenie pomiędzy komputerem a telefonem
pozostaje nam wybrać operatora. W Polsce do wyboru mamy: Orange,
PlusGSM, EraGSM, Heyha. Największą różnicą pomiędzy telefonią stacjonarną
a komórkową w przypadku Internetu jest to, że

. Nie musimy patrzeć na zegarek
będąc połączonym z siecią, a na ilość danych którą przesłaliśmy(dane wysłane i
pobrane są sumowane). Taki licznik danych jest dostępny w telefonie jak i w
każdym komputerze. Dla przykładu koszt przesłania 100Kbajtów(dokument w
Wordzie liczący 8 stron) w sieci PlusGSM(Simplus) to 0,61 zł. brutto.
Część operatorów proponuje już zryczałtowany dostęp do sieci(płacimy
określoną stawkę i korzystamy do woli). I tak PlusGSM sprzedaje taką usługę
pod nazwą IPlus, EraGSM sprzedaje taki ryczałt pod nazwą BlueConnect.
Zbliżony koszt ryczałtu to 50zł miesięcznie.

Każde rozwiązanie posiada swoje wady. Również tutaj warto na nie zwrócić
uwagę. Podstawową wadą technologii GSM jest jej prędkość wynosząca
zależnie od klasy telefonu komórkowego 57600kbps do użytkownika i
28800kbps od użytkownika. Jest to prędkość troszeczkę przewyższająca
prędkość analogowego modemu. W przypadku połączenia nie zryczałtowanego
należy również zwrócić uwagę co ile taryfikowane są przesyłane dane. Jeżeli co
100Kbajtów a my prześlemy powiedzmy tylko 20Kbajtów to operatorzy i tak
potraktują to jak byśmy przesłali 100Kbajtów.

Podsumowując, powyższe rozwiązanie jest propozycją dla ludzi, którzy nie
mogą skorzystać z oferty Telekomunikacji lub często zmieniają swoje położenie.
Technologia ta nie jest droga, jednak ze względu na prędkość przesyłania
danych szybko nie dorówna przewodowym technologiom.

abonent nie płaci za czas
połączenia, a za ilość przesłanych danych

Paweł Rutkowski

“Zachować od zapomnienia” w internecie

Ewa Czarnecka

Stowarzyszenie Homo homini jako laureat konkursu Działaj
Lokalnie IV zostało zaproszone do udziału w konkursie „Opowiedz”.
Konkurs polega na stworzeniu strony internetowej opisującej projekt.
Oprócz opisów poszczególnych etapów projektu na WWW znajdziecie
Państwo zdjęcia wykonane przez uczestników, wywiady, przepisy
kulinarne, informacje o publikacji “Zachować od zapomnienia - rozmowy o
przeszłości” i wiele innych ciekawych informacji.
Przygotowana przez nas strona WWW będzie oceniana przez komisję
konkursową Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności oraz przez internautów poprzez kliknięcie w górny baner
umieszczony na stronie.
Internetowe głosowanie będzie możliwe od 1 do 30 kwietnia.

: internauci będą głosować poprzez kliknięcie
przycisku „głosuj” przy wybranym reportażu lub przy linku do strony
internetowej. Internauta może oddać jeden głos na jeden reportaż i jedną
stronę internetową. Organizatorzy zablokują możliwość wielokrotnego
głosowania. Głosowanie na strony internetowe odbywać się będzie także
poprzez kliknięcie banera umieszczonego na stronach biorących udział w
konkursie.
Zapraszamy do oddania głosu na stronę “Zachować od zapomnienia”.

Regulamin głosowania

www.homohomini.gminachelmza.pl/zachowac/

Technika i informatyka
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Edukacja i kultura

10 lutego 2006 roku uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w Walentynkowym Przeglądzie Poezji i Piosenki w Języku
Angielskim zorganizowanym w SP w Sławkowie. Już od połowy
stycznia grupa 18 osób pod czujnym okiem pani Joanny Prażuch
przygotowywała się do tych występów. Wtedy, gdy większość
uczniów myślała już o feriach, śniegu i kuligu, oni uczyli się,
śpiewali i recytowali utwory anglojęzyczne, aby dobrze wypaść
podczas przeglądu.
Oto listaosób, które reprezentowały naszą szkołę:

E. Stolkowska, N. Szeląg, D. Walenda i M. Wiercioch z
klasay III zaśpiewały piosenkę pt. „I love my mammy”,

D. Golińska, A. Brudniak i P. Lewandowski z klasy III
przedstawili wiersz pt. „Valentines, Valentines”,

J. Branicka, D. Rzepkowska, K. Zduńska z klasy V
wyrecytowały wiersz pt. „Now St. Valentine is here”,

M. Kazaniecka, A. Kwella z klasy IV zaśpiewały piosenkę
pt. „Enternal flame”,

Z. Branicka, A. Luntkowska, A. Machalska,
D. Ziółkowski z klasy IV oraz A. Grzankowska, A. Włodarska
i D. Rzepkowska z klasy V przedstawili scenkę
pt. „At school”.

�

�

�

�

�

Wszystkie osoby biorące udział w przeglądzie otrzymały
dyplomy, a szkoła pamiątkowe anglojęzyczne wydania książek.

Dziękujemy Szkole Podstawowej w Sławkowie za
zorganizowanie przeglądu, a wszystkim uczniom za poświęcenie
swojego wolnego czasu na naukę wierszy, piosenek oraz ról.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w szkole odbywały się
zajęcia dla chętnych uczniów. Największą popularnością
cieszyły się oczywiście zajęcia sportowe i zajęcia prowadzone w
sali komputerowej. Odbyło się spotkanie Szkolnego Koła
„Caritas”, klubu „Perełka” (młodych przyrodników), młodych
matematyków i historyków. Na uczniów czekała każdego dnia
gorąca herbata.

Po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
„Konkursie wiedzy o Toruniu” zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową w Sławkowie w dniu 28. 02. 2006 r. W kategorii
klas młodszych zajęli I miejsce, starszacy (kl. IV - VI)
uplasowali się na miejscu II.

15.03.2006 r. odbyła się siódma już edycja konkursu
„Historia i zabytki regionu Gminy Chełmża” organizowanego
przez Gimnazjum w Pluskowęsach. Reprezentacja naszej
szkoły w składzie: Baczewska Natalia, Bas Mikołaj, Durda
Aneta po zaciętej i wyrównanej walce zajęła II miejsce.

Miłośnicy matematyki mięli okazję wykazać się swoimi
wiadomościami i umiejętnościami podczas Konkursu
Matematycznego Kangur Europejski, który odbył się
16. 03. 2006 r. Wzięło w nim udział 48 uczniów naszej szkoły
w kategorii Maluch (kl. III - IV) 29 osób, w kategorii Beniamin
(kl. V - VI) 19 osób.

We wtorek 21.03. całą szkolna brać wzięła udział w
„Poranku słowno-muzycznym poświęconym patronowi
naszej szkoły Władysławowi Broniewskiemu”. Uczniowie klas
V zaprezentowali wiersze poety, przypomnieli wszystkim ,
jego życiorys, urządzili wystawkę prac plastycznych, których
tematem była postać patrona.

�

�

�

�

Ewa Maria Gnat

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie
30 stycznia uczniowie klasy II b wraz z wychowawczynią - panią

Beatą Zając, gościli u siebie swoje babcie i dziadków. Frekwencja
dopisała pomimo śniegu i mrozu. Zaprezentowali gościom program
artystyczny, w którym wyrazili swą miłość do dziadków i złożyli im
serdeczne życzenia. Rozmowy przy bogato zastawionym stole
urozmaicone zostały humorystycznymi scenkami w ich wykonaniu i
zabawami z udziałem babć i dziadków. Wyłoniono najlepszych
konstruktorów i krawców. Wspólnie spędzony czas minął bardzo
szybko. Spotkanie zakończyło się śpiewaniem piosenek znanych
zarówno gościom jak i uczniom. Dzieci podziękowały wszystkim
babciom i dziadkom za wizytę i zaprosiły ich do siebie za rok.

Uczniowie i nauczyciele szkoły w Kończewicach oraz obecni na spotkaniu

rodzice przyjęli Błogosławieństwo Ks. BiskupaAndrzeja Suskiego.

Spotkanie z Księdzem Biskupem Ordynariuszem

Diecezji Toruńskiej Andrzejem Suskim

22 marca w kaplicy wiejskiej w Kończewicach odbyło się spotkanie

wszystkich dzieci i nauczycieli z Księdzem Biskupem, które na długo

pozostanie w pamięci wszystkich uczestników ze względu na wyjątkową

atmosferę, jaka zapanowała tego dnia w kaplicy. Ksiądz Biskup mówił do

dzieci o Dziesięciu Przykazaniach Bożych jako ochronie przed złem,

które może zniszczyć ludzkie życie. Tłumaczył, że zakazy rodziców

wynikają z troski o bezpieczeństwo dzieci, a nie są po to, by dzieciom

robić przykrości.

Na spotkaniu nawiązał się dialog pomiędzy dziećmi, a Księdzem

Biskupem oparty na przypowieści o synu marnotrawnym. Do rozmowy na

ten temat zainspirował Księdza Biskupa piękny obraz przedstawiający tę

właśnie scenę biblijną z kaplicy w Kończewicach. Okres Wielkopostny w

kościele katolickim szczególnie sprzyja takim rozważaniom i dobrze

przygotowuje nas do Świąt Wielkiej Nocy.

Ewa Czarnecka
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Sprawy obywatelskie

„Białe wakacje” w Bielczynach
W świetlicy wiejskiej w dniach 20-22 lutego mimo mroźnej pogody

ponad dwadzieścia dzieci uczestniczyło w feriach zimowych pt. „Białe
wakacje” zorganizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w
Bielczynach. Jak co roku panie przygotowały liczne zabawy i konkursy.
Dzieci bawiły się znakomicie. Odbył się między innymi turniej gry w
warcaby. W turnieju najlepszym okazał się .

W „Chińczyku” najlepszy był . Codziennie dzieci
częstowane były drożdżówkami lub pączkami.
Pieniądze potrzebne na zorganizowanie ferii pochodziły z loterii
fantowych organizowanych przez nasze koło na poprzednich
imprezach. Dużą atrakcją dla dzieci był również wyjazd do kina do
Torunia w dniu 25 lutego.

Organizatorzy dziękują serdecznie pani , która
wyjazd zorganizowała oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, za pokrycie kosztów.
Dziękuję Paniom, które pomagały przy organizacji „Białych wakacji”.

Paweł Bober

Tomek Kucharski

Justynie Błaszczyk

Danuta Powaszyńska

Ostatki w Grzywnie
Pomimo, że w niedzielę 26 lutego na drogach panowała

ślizgawica na spotkanie pt. „Ostatki” połączone z promocją książki

„Zachować od zapomnienia rozmowy o przeszłości” przygotowane

przez kierownika Fili Biblioteki Samorządowej w Grzywnie przybyło

40 gości. Wśród nich Ks. Proboszcz W. Roczniak, Ks A. Wąsik,

prezes Stowarzyszenia Homo-homini p. S. Stasieczek, sołtys,

radni, czytelnicy, bohaterowie książki mieszkańcy Grzywny.

Podczas spotkania najmłodsi czytelnicy przedstawili „Obrzędy i
Zwyczaje Godów i Zapustów”.

Spotkanie stało się okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych
czytelników w roku 2005. Czytelnicy otrzymali dyplomy oraz kwiaty z
rąk kierownika biblioteki.
Najbardziej aktywni czytelnicy biblioteki w Grzywnie: E.Barczyńska,
B.Kulpińska, B.Łuczak, R.Siedlecka, E.Miedzierska, H.Napieralska,
J.Sitkowski, L.Kałaska, Po przedstawieniu i wręczeniu nagród gości
zaproszono na poczęstunek oraz na tańce. Zabawa trwała do północy.
Do tańca przygrywali akordeoniści: Zbigniew Machalewski i Henryk
Omiotek.

Kierownik Biblioteki w Grzywnie serdecznie dziękuje wszystkim
sponsorom (Radzie sołeckiej w Grzywnie, Przewodniczącemu Rady
Gminy w Chełmży, Wójtowi, prezes Stowarzyszenia Homo-homini,
Wojciechowi Trawińskiemu, Gabrielowi Chojnackiemu, Krzysztofowi
Szyjkowskiemu), dzięki którym mogło odbyć się spotkanie oraz
kierownikowi i pracownikom baru „u Boryny” za wspaniałe
przygotowanie poczęstunku i przyjęcie gości.

Emilia Chojnacka

Wspomnienia z ferii - Brąchnówko 2006
W drugim tygodniu ferii Mała Szkoła w Brąchnówku wraz z klasą „0”

Szkoły Podstawowej w Grzywnie i Kołem Gospodyń Wiejskich w
Browinie, Urzędem Gminy Chełmża oraz sołectwami Browiny i
Brąchnówka, a także Wiejskim Stowarzyszeniem „Edukacja i Przyszłość”
zapewniły uczniom obu szkół atrakcyjne spędzenie wolnego czasu.

Uczniowie mogli na zajęciach plastycznych zapoznać się z tajnikami
składania papieru techniką origami, wykonali piękna pracę pt.
“Krasnoludki w lesie"; wyjechali na wycieczkę do Skłudzewa, by w
Fundacji Piękniejszego Świata zapoznać się z niezwykle ciekawą
techniką monotypii i wykonać nią 3 prace pod okiem artysty plastyka.
Atrakcyjny był również dla dzieci wyjazd do Cinema City w Toruniu na film
„Opowieści z Narnii”, a także skoki w dmuchanym zamku rozłożonym w
sali gimnastycznej.

W ostatnim dniu ferii był kulig z ogniskiem, ciepła zupa i skoki w
dmuchanym zamku.

Organizatorami i inicjatorami wypoczynku zimowego byli
nauczyciele Małej Szkoły w Brąchnówku i Szkoły Podstawowej w
Grzywnie -Anna Kordowska i Jolanta Piotrowska.

Dziękujemy sponsorom: fabryce APATOR z Torunia, Urzędowi
Gminy w Chełmży, Piekarni "TRADYCJA" M.L.Polikowscy z Chełmży,
Salonowi Muzycznemu FABEX z Torunia, a także gospodarzom z obu
wsi za ciągnięcie sań traktorami: panu sołtysowi A. Kudlińskiemu,
St. Stachyra,K. Zalech, B.Wypij, Panu Paziewskiemu z Grzywny.
Dziękujemy również rodzicom za pomoc, a w szczególności panu
Piotrowi Cichemu.

Jolanta Piotrowska
Anna Kordowska

Pożegnanie Księdza
W sobotę 11.03.2006r. odbył

się pogrzeb byłego proboszcza Nawry
, który

przez 13 lat pełnił tutaj obowiązki
Kapłańskie. Zgodnie ze swoim
życzeniem został pochowany na
przykościelnym cmentarzu w Nawrze.
Księże Ryszardzie spoczywaj w Bogu.

Ks. Ryszarda Koperskiego

Parafianie Nawry
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MŁODZI STRAŻACY

Konkurs ten jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Chełmża.
Poszczególne grupy wiekowe reprezentowali uczniowie ze szkół
podstawowych w Kończewicach i Zelgnie, Gimnazjum w Pluskowęsach oraz
przedstawiciele jednostek OSP ze Skąpego, Kuczwał, Zelgna, Grzegorza,
Świętosławia, Szerokopasu i Zajączkowa. Po teście pisemnym i finale ustnym
laureatami, którzy będą reprezentowali Gminę Chełmża na etapie
powiatowym w Młyńcu, zostali:

Paweł Wiercioch OSP Zajączkowo, Piotr Sołtys OSP Zelgo
:

Emilia Borowicz OSP Skąpe, Katarzyna Mieszczańska Gimnazjum w
Pluskowęsach

Wioleta Lada, Klaudia Górecka
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Zarząd Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych, Wójta Gminy Chełmża i Przewodniczącego
Rady Gminy Chełmża.

W tym dniu rozstrzygnięto również konkurs plastyczny, który od lat
towarzyszy konkursowi wiedzowemu. Oceniane były prace uczniów ze szkoły
podstawowej w Zelgnie i Kończewicach oraz Gimnazjum w Pluskowęsach.
Nagrodzone zostały prace:

I m. Weronika Kotyra SP Zelgno I m. Kamil Kolasa SP Zelgno
II m. Milena Petlik SP Zelgno IIm. Pamela Huzarska SP Zelgno
III m. Julia Orłowska SP Kończewice III m. Anita Kujawiak SP Zelgno

I m. Agnieszka Włodarska SP Zelgno, II m. Szymon Kurdyn SP Zelgno,
III m. Dominika Rzepkowska SP Zelgno

I m. Katarzyna Chylińska Gimnazjum Pluskowęsy,
II m. Mateusz Wieczorkowski Gimnazjum Pluskowęsy,
III m. Karolina Fałkowska Gimnazjum Pluskowęsy

I m. Sylwester Kurdynowski SP Kończewice
II m. Paulina Paga SP Kończewice

I m. Daniel Mądzielewski Gimnazjum Pluskowęsy
II m.Angelika Brzeska Gimnazjum Pluskowęsy
III m. Aleksandra Zaczkowska Gimnazjum Pluskowęsy

I m. Maciej Templin Gimnazjum Pluskowęsy
II m. Beata Jurkiewicz Gimnazjum Pluskowęsy
Jak co roku organizacja konkursu była możliwa dzięki pomocy i życzliwości
pani dyrektor Gimnazjum w Pluskowęsach Hanny Antkowiak oraz Zarządu
Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmży. Również duże podziękowania
należą się paniom: Annie Pawlikowskiej, Marzenie Nowackiej, Danucie
Zdrojewskiej,Annie Kazanieckiej i Beacie Szeląg za pomoc w przygotowaniu i
przeprowadzeniu konkursu.

4 marca 2006 r. Gimnazjum w Pluskowęsach już po raz szósty
gościło uczestników gminnego etapu XXIX Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W kategorii szkół podstawowych:

W kategorii gimnazjalnej

W kategorii ponadgimnazjalnej:

W kategorii rysunek:
Oddział przedszkolny: Klasy I-III

Klasa IV-VI

Gimnazja

Klasa IV-VI

Gimnazja

Kategoria rzeźba, płaskorzeźba, aplikacja

Kategoria praca na szkle

Koordynator etapu gminnego OTWP
Beata Niedziałkowska

Sport gminny i szkolny

Ferie Głuchowo 2006
Biblioteka w Głuchowie poraz kolejny była organizatorem

czasu wolnego dla dzieci w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. W
wakacje była realizatorem programu „Kolorowy parasol”. Tym razem
zorganizowano czas wolny dzieciom z Głuchowa w czasie białych wakacji
pt. „My się zimy nie boimy”. Zajęcia odbywały się w drugim tygodniu ferii,
codziennie w godzinach od 11.00-14.00. W zajęciach uczestniczyło 25
dzieci z Głuchowa. Ze względu na ograniczenia lokalowe, korzystaliśmy z
pomieszczeń tutejszego gimnazjum. Dzieci miały okazję brać udział w
zajęciach sportowych, plastycznych, komputerowych, rozwiązywały
łamigłówki i zagadki. Miały również okazję sprawdzić swoje umiejętności
wokalne w konkursie pt. „Pokaż co potrafisz, a trafisz na afisz!”.

Zwycięzcy otrzymali drobne upominki, a co ciekawe- nie było
przegranych! Do pomocy aktywnie włączyły się panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Głuchowa, które zadbały o stronę kulinarną naszej akcji.

Na zakończenie ferii zorganizowano wyjazd do Cinema City na
film pt. „Niania”. Do grupy kinomanów dołączyły dzieci i młodzież z
Bielczyn.

Marta Sadowska

Magda Stasiorowska

Sandra Kuligowska

, klasa 5: Przez drugi tydzień ferii w bibliotece
odbywały się zabawy pod tytułem: „My się zimy nie boimy”. Bardzo mi się
tam podobało. Były konkursy, zajęcia plastyczne, zajęcia w sali
gimnastycznej, a na koniec zabaw zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek
przygotowany przez Panie z KGW. Nasze wspólne ferie zakończyliśmy
Tłustym Czwartkiem i tradycyjnym pączkiem.

, klasa 5: W drugim tygodniu ferii
wszystkie dzieci, które chciały uczestniczyć w zajęciach w bibliotece
przychodziły i razem się bawiliśmy. Był na przykład konkurs piosenki, ja
bardzo lubię śpiewać i bardzo fajnie było sprawdzić swoje zdolności przez
mikrofon.

, klasa 3: Ferie zimowe spędziłam w
bibliotece. Odbywały się tam różne zabawy i konkursy. Codziennie były
inne atrakcje: chodziliśmy do sali sportowej, korzystaliśmy z komputerów,
śpiewaliśmy, bawiliśmy się razem. Ferie w bibliotece podobały mi się, bo
spędziłam tam ciekawie wolny czas i dobrze się bawiłam.

J. Błaszczyk
Organizator białych wakacji w bibliotece

Podziękowanie mieszkańców Kuczwał
Rodzice i dzieci z Kuczwał składają serdeczne podziękowanie dla

Stowarzyszenia Homo-homini za zorganizowanie w naszej wsi
Wędrującego Przedszkola.
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Z przykrością informuję, że
w dniu 17.03.2006 zmarł nagle nasz

z boiska
Miał 58 lat. Był członkiem drużyny
Pędzewo. Był organizatorem i duszą
sportu wiejskiego, w tym Regionalnej
Ligi Siatkarskiej Oldbojów, a także
serdecznym przyjacielem wielu z
nas. Cześć Jego pamięci!

Kolega Wiesław Jóźwicki.

Kazimierz Bober

II Edycja Gminnej Ligi Piłki Nożnej
W dniu 29.03.2006r. o godz. 18.00 w Świetlicy Gimnazjum w Głuchowie
odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie inauguracji II. Edycji
Gminnej Ligi Piłki Nożnej w Gminie Chełmża. Zainteresowane drużyny
chcące wziąć udział w tych rozgrywkach powinny przygotować listy
zawodników ( minimum 6, maksimum 12 ) reprezentujących i
zamieszkujących dane sołectwo. Wszelkie zapytania i zgłoszenia przyjmuje
Gminny Organizator Sportu pod nr telefonu 507 835 797.

Marcin Sadowski

Gminny Tenis Stołowy
Miłośnicy tenisa stołowego mieli okazję spotkać się w pierwszy marcowy

weekend, aby rozegrać turniej o
. Gospodarzem była gościnna szkoła w Sławkowie, a

współorganizatorem Pan Stanisław Żak, dzięki któremu zawody miały swoją
niepowtarzalną otoczkę. Do rywalizacji w dwóch kategoriach, przystąpiło 32
zawodników i cztery zawodniczki. Panie rywalizowały w grupie systemu ,,
każda z każdą”. Najlepszą okazała się z Dźwierzna, która
wygrała swoje wszystkie pojedynki. Drugie miejsce zajęła

, trzecie , a czwarte .
Wśród panów tenisowe wymiany były bardziej zacięte i trwały zdecydowanie
dłużej, a przyjęty system rozgrywek był bezwzględny dla uczestników. Jedni
pięli się po ,,drabince” zmierzając do finału, inni po dwóch porażkach odpadali.
W meczu dnia, o tytuł najlepszego tenisisty spotkali się Artur Brokopp z
Kończewice i Krzysztof Olech z Dziemion. Po zwycięstwie 3:1

.

Zawody przeszły do historii, będzie się je wspominać, ale przede wszystkim
należy zacząć przygotowania do kolejnych. Zarówno panie, jak i panowie
reprezentując swoje miejscowości zdobywali punkty dla swoich sołectw do
ogólnej klasyfikacji. Czołówka tego rankingu przedstawia się następująco:

Indywidualne Mistrzostwo Gminy
Chełmża

Danuta Huzarska
Natalia

Baczewska Henryka Baczewska Ewelina Zapałowska

Indywidualnym Mistrzem Gminy Chełmża w Tenisie Stołowym został
Artur Brokopp
Najlepsza „10” turnieju to:

1. Artur Brokopp- Kończewice
2 .Krzysztof Olech- Dziemiony
3. Artur Lis- Nawra
4. Zenon Sadowisk- Głuchowo
5. Dariusz Łuszczyk- Głuchowo

1. Głuchowo 12 pkt
2. Dźwierzno i Kończewice 8 pkt
3. Kuczwały 5 pkt

6. Arkadiusz Lis- Kuczwały
7. Mateusz Dawiec- Browina
8.Tomasz Huzarski- Dźwierzno
9. Jerzy Kałdonek- Pluskowęsy
10. Ireneusz Huzarski- Dźwierzno

Sadowski Marcin

TENIS STOŁOWY I PIŁKA KOSZYKOWA
Mistrzostwa Gminy Chełmża w mini piłce koszykowej oraz tenisie

stołowym były kolejnym etapem realizacji kalendarza szkolnych imprez
sportowych w sezonie 2005/2006. Zawody koszykówki rozegrano w
Kończewicach, natomiast tenisiści gościli w Sławkowie. Zmagania
zakończyły się następującymi wynikami:

I m - SP w Zelgnie I m - SP w Zelgno
II m - SP w Sławkowie II m - SP w Sławkowie
III m - SP w Kończewicach III m - SP w Kończewicach

Składy mistrzowskich zespołów z Zelgna :
N. Baczewska, A.Pokorowska, P. Samczyńska, P. Aniołkowska,
N. Borowicz, A. Durda, A. Denderz, K. Ośmiałowska, J. Peszek,
M. Stopińska, J. Branicka, A. Włodarska, M. Kazaniecka;

W. Widzowski, A. Zieliński, M. Rawicki, P. Wierzbowski,
K. Plewa, M. Marcinkowski, M. Olech, P. Stojałowski, P. Kwiatkowski,
M. Kazaniecki, M. Koszula, K. Bulle, P. Kobylarz, E. Kajl, M. Szczepański,
D. Tomaszewski, M. Kajl, D. Kopczyński, B. Pawłowski . Drużynami
opiekował sięAndrzej Modliborski.

I m. - Paulina Samczyńska Zelgno I m - Mateusz Olech Zelgno
II m. - Natalia Baczewska Zelgno II m - Wojciech Widzowski Zelgno
III m. - Natalia Paga Kończewice III m - Bartek Rusak Sławkowo

Dziewczynki- piłka koszykowa Chłopcy- piłka koszykowa

dziewczynki

chłopcy

Tenis stołowy
Dziewczyny Chłopcy

Z OSTATNIEJ CHWILI !!!

Drużyna koszykarek z oraz koszykarzy Gimnazjum w
zostali i awansowały do dalszych
rozgrywek.

Zelgna Głuchowie
Mistrzami Powiatu Toruńskiego

W. Rosiński

„Wagary w szkole na sportowo”

W ciągu dnia przewidziano dla uczniów wiele atrakcji m.in. coroczne
wybory Miss Gimnazjum, które wygrała Honorata Pardyka z klasy II a.
Kolejnym punktem programu był II Szkolny Turniej Piłki Siatkowej, który
wywołał największe emocje. Tytuł obroniła klasa III a, w składzie: R. Pleskot,
J. Marcinkowski, P. Magdziński, P. Żółtowski, Ł. Woś, A. Jancarz,
D.Zakurzewski. Nagrodą był dyplom i możliwość zmierzenia się z drużyną
nauczycieli. Okazało się, że zwyciężyło doświadczenia i dojrzałość
wychowawców, którzy wygrali 2:0. W międzyczasie uczniowie mieli okazję
malować twarze w wiosenne makijaże, wziąć udział w konkursie plastycznym
na temat „Wagary na sportowo”.
Nie mogło, oczywiście, zabraknąć tradycyjnego przeganiania zimy - palenia
Marzanny.

Odpowiedzialnymi za przygotowanie dnia byli: Kurdynowska Dorota,
Bulińska Maria, Zając Marek.

Dnia 21.03.2006 r. w Gimnazjum w Głuchowie odbyło się powitanie
wiosny na sportowo.

TENIS STOŁOWY

PIŁKANOŻNAHALOWA

W dniu 17.03.06 w Gimnazjum w Głuchowie odbyły się indywidualne
mistrzostwa w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w kategorii gimnazja.
Gospodarze okazali się tym razem mało gościnni. Pierwsze miejsce wśród
dziewcząt zajęła M.Karwowska (Głuchowo), drugie A. Wieczorkowska
(Pluskowęsy), trzecie E. Murawska (Głuchowo). Najlepszy z chłopców okazał
się J. Marcinkowski (Głuchowo) przed M.Dejewskim (Pluskowęsy) i M.Białym
(Głuchowo).

w
corocznym Turnieju Piłki Nożnej Halowej o puchar dyrektora szkoły w
Papowie Biskupim. Skład zwycięzców:R. Burak, M. Kuligowski,
P. Gołebiewski, K. Omiotek, K. Sitkowski, G. Urbański, P. Szaniawski,
M. Zillman. Opiekunem zespołu jest M. Zając.

, wystąpiły w składzie: P. Pleskot,
N. Janczarz, P. Jałocha, S. Żółtowska, A. Bober. Opiekunką jest M. Bulińska.
W finale minimalnie przegrali z gospodarzami imprezy. W turnieju wzięło

udział pięć szkół z różnych gmin .

Marek Zając

Drużyna chłopców z Gimnazjum w Głuchowie zajęła I miejsce

.

Dziewczęta z Głuchowa były drugie

Marek Zając

„Światowy Dzień Chorego”
Dnia 10.02.2006 roku Szkolne Koło Caritas z Gimnazjum w

Głuchowie zorganizowało akcję „Książka dla chorego”, której celem było
uwrażliwienie na cierpienie, potrzebę i chęć niesienia pomocy potrzebującym.
Uczniowie spotkali się w chełmżyńskim szpitalu. Wręczyliśmy książki oraz
zachęcaliśmy do czytania. Dotarliśmy również do szpitala dziecięcego, gdzie
rozdaliśmy gry i książki każdemu małemu pacjentowi.

Małgorzata Rajewska



Chelmzy
ZAPRASZAMYZAPRASZAMY

Ul.Hallera 17a tel. 888 653 551
Hala Sportowo-WidowiskowaHala Sportowo-Widowiskowa

czynne codziennie
od 11.00 do 19.00

to tu każde dziecko spędzi
niezapomniane chwile!

URODZINKI

WYGODNIEJ DLA RODZICÓW - CIEKAWIEJ DLA DZIECKA!!!
W bogatej ofercie również: zabawy stolikowe,

bale i imprezy okolicznościowe, miniprzedszkole

Usługi weterynaryjne oferuje
Gabinet Weterynaryjny

Lek. wet. Wojciech Tomczyk Grzywna 124
Pon. - piątek 8.00 15.00
Sob. 8.00 13.00

Tel. 056 675 72 04
Dyżur całodobowy pod. nr tel. 0604 206 492

OKNA PCV, używane,
ponad 30 wymiarów.

Do mieszkań i pomieszczeń gospodarskich

Grzywna Domena tel. 0605-267-732

Serwis Informacyjny
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KURENDA

(skład)
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