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Ku czci B³ogos³awionej Juty z Bielczyn
Tegoroczne obchody odpustowe ku czci Bł. Juty w

Bielczynach zbiegły się z 750 rocznicą przybycia Błogosławionej do
Chełmży i pobliskich Bielczyn z odległej Turyngii.

Jak historia podaje, Juta osiedliła się i zamieszkała w pustelni w Bielczynach
nad J. Głuchowskim i codziennie podążała do pobliskiej Chełmży, aby służyć
i nieść pomoc osobom chorym i ubogim. W obchodach udział wzięli także
goście z rodzimego miasta Bł. Juty z Sangerhausen. Uroczystości trwały trzy
dni od 12.05. - 14.05.br.

Obchody zainaugurowało otwarcie wystawy pokonkursowej
„Śladami Błogosławionej Juty” , które odbyło się w Galerii pod Ratuszem w
Chełmży. W sobotę z Chełmży do Bielczyn spod Konkatedry Chełmżyńskiej
wyruszyła pielgrzymka, w której udział wzięła młodzież szkolnych Kół
Caritas przybyłych z obszaru Diecezji Toruńskiej. Mszę św. dla przybyłych w
tym dniu do bielczyńskiego sanktuarium pielgrzymów odprawił Ks. Inf.
Zygfryd Urban. Po mszy grudziądzki Caritas, wręczył wyróżnienia dla
Najaktywniejszych Wolontariuszy i rozstrzygnięty został konkursu na plakat
ilustrujący hasło roku „Przywracajcie ubogim nadzieję”.

Dla wszystkich pielgrzymów w koncercie muzyki chrześcijańskiej wystąpił
Młodzieżowy Zespół Regionalny "Juzyna" przybyły na obchody z Zawoi, z
okolic Babiej Góry.

Zespół ma na swoim koncie szereg występów na różnego rodzaju
festiwalach i przeglądach ogólnopolskich i zagranicznych.

W sobotę w miejscowej kaplicy odbyło się Forum podczas
którego pomysły i doświadczenia z zakresu organizowania i
świadczenia pomocy osobom potrzebującym zaprezentowały
przybyłe stowarzyszenia i organizacje.

Kolejne setki pielgrzymów do sanktuarium przyciągnęło niedzielne
nabożeństwo odpustowe pod przewodnictwem Ks. Biskupa Józefa
Szamockiego. W tym dniu odbyła się także wielka Prezentacja
Produktów Lokalnych z Gminy i Miasta Chełmża. Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich z gminy prezentowały przygotowane
przysmaki, a drobni wytwórcy swoje rzemiosło. Nie zabrakło również,
jak na odpust przystoi, stoisk z pamiątkami, zabawkami i
obwarzankami. Przybyłych gości na prezentacje produktów
lokalnych bawiła gminna kapela ludowa z Grzywny.
Organizatorami tegorocznych obchodów rocznicowo-odpustowych
ku czci Bł. Juty byli: Parafia pw. Świętego Mikołaja przy Bazylice
Konkatedralnej Trójcy Świętej w Chełmży, Urząd Miasta Chełmża i
Urząd Gminy Chełmża. Zjazd szkolnych Kół Caritas zorganizował
Caritas grudziądzki noszący imię błogosławionej Juty.
Z okazji odpustu przy drodze prowadzącej do sanktuarium pojawił się
obelisk z kamienia z wykutym wizerunkiem Bł. Juty. Pomysłodawcą i
wykonawcą dzieła jest miejscowy kowal pan Wojciech Piasecki.
O pielgrzymów i turystów przybywających do Bielczyn zadbał także
Urząd Gminy w Chełmży. Na okoliczność obchodów rocznicowo-
odpustowych wydane zostały dwie pocztówki i broszurka
informacyjna o sanktuarium, pamiątkową pieczęć z logiem Bielczyn.
W pocztówki i folderek można zaopatrzyć się w UG w Chełmży, pok.
nr 16. Oznakowana została również trasa dojazdu do miejscowej
kaplicy.

Szczegółowe informacje dotyczące historii bł. Juty, samego
sanktuarium,a także trasy dojazdu można znaleźć na specjalnie
przygotowanej stronie -

. Więcej informacji o atrakcjach towarzyszących
tegorocznemu odpustowi przeczytać można w kolejnym numerze
Kurendy.

Sanktuarium w
Bielczynach

K.Orłowska
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Gminy razem

o i gmina zamierzają przygotować wykaz terenów
proponowanych pod inwestycje i zestawienie zadań infrastrukturalnych
miasta i gminy na lata 2007 - 2013. Na czerwiec z kolei planowane jest
opracowanie wspólnej oferty inwestycyjnej i turystycznej. Z kolei podczas
tegorocznego pikniku w Zalesiu ( 17.06. - 18.06. br) gmina razem z miastem
będą organizatorami przeglądu twórczości muzyczno-artystycznej.

Gmina i miasto Chełmża podpisały partnerskie porozumienie o
współpracy. Dzisiaj jedno jest pewne, że dalszy rozwój regionu wymaga
wspólnych działań. Porozumienie to daje szansę na wspólne poszukiwanie
pieniędzy, a tym samym na szybki rozwój obydwu gmin. Przedmiotem
porozumienia jest prowadzenie przez gminy wspólnej polityki i działań w
zakresie komunikacji, przygotowania i pozyskania terenów inwestycyjnych,
infrastruktury, oferty inwestycyjnej, turystyki, kultury, sportu i rekreacji i
promocji. Gminy deklarują także wolę zaangażowania w sprawy
porozumienia budżetowych i pozabudżetowych środków finansowych.

Do dokumentu tego będzie przygotowywany zakres zadań do
realizacji na każdy bieżący rok.
Miasto z gminą współdziałało już wcześniej w różnego rodzaju
przedsięwzięciach m.in. przy budowie cmentarza komunalnego i wysypiska w
Kamionkach. Gminy również wspólnie poszukiwały inwestorów.

Już teraz obydwa samorządy podjęły działania w sprawie budowy
autostradyA-1 oraz dojazdu do węzła autostradowego i jego lokalizacji.

Współpraca dotyczyć ma również zagospodarowania jeziora
Chełmżyńskiego. Z Chełmży ma wypływać statek przewożący turystów do
Zalesia.
Jedno z wspólnych przedsięwzięć jakie zostało zapisane w porozumieniu na
rok bieżący obydwa samorządy mają już za sobą. Wspólnie z parafią
chełmżyńską były organizatorami obchodów rocznicowo - odpustowych ku
czci Bł. Juty.

Jeszcze w tym roku miast

K.Orłowska

Węzeł Dźwierzno nadal realny
Termin oddania do użytku autostrady A-1 na odcinku Nowe Marzy

- Toruń przesuwa się w czasie. Wiadomo już, że Strategia Rozwoju Transportu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015 traktuje autostradę A-1
jako jedną z głównych osi komunikacyjnych Pomorza i Kujaw.
Przypomnijmy, że projektowana długość autostrady wynosi 582 km.
Zbudowano do tej pory 17,5 km, w trakcie budowy pozostaje 90 km.
Projektowana autostrada przebiega przez województwa pomorskie,
kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie.
Sprawa braku decyzji rządu RP na realizację II etapu budowy autostrady A-1 i
równie tak samo brak węzła drogowego na projektowanej autostradzie w
miejscowości Dźwierzno budzi niepokój również wśród władz miasta i gminy i
zmusza do podejmowania natychmiastowych działań w tej sprawie.
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i Burmistrz Miasta Chełmża Jerzy
Czerwiński wystąpili z prośbą do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Starosty Toruńskiego o
pilne wsparcie działań mających na celu uwzględnienie w planach
inwestycyjnych budowy autostrady A-1 węzła drogowego położonego w
miejscowości Dźwierzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa -
Wąbrzeźno. Jak się okazuje, istnieje jeszcze możliwość , aby umieścić węzeł
Dźwierzno w projekcie autostrady.

Lokalizacja węzła w Dźwierznie przyczyniłaby się do szybszego
rozwoju miasta i gminy. Usytuowanie węzła autostrady w Dźwierznie,
zdaniem Wójta Jacka Czarneckiego, ma dla naszej okolicy znaczenie
porównywalne do łysomickiej inwestycji Sharpa.
Poparcia dla działań władz gminy i miasta Chełmża udzieliło Stowarzyszenie
Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1 podczas Walnego
Zgromadzenia w dniu 20 kwietnia br. podejmując w tym celu stosowną
uchwałę. Gmina i miasto liczą na pomoc i wsparcie władz naszego regionu.

K.Orłowska

Informacja z obrad Sesji RG w m-cu kwietniu
W m-cu kwietniu odbyły się 2 Sesje RG o następującej tematyce:

1. Podjęto dwie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:
a) Zalesie - zmiana dotyczyła terenów położonych nad Jeziorem

Chełmżyńskim, które zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, zabudowę letniskową, usługi turystyczno-rekreacyjno-
sportowe oraz gastronomiczno-handlowe.

b) Mirakowo-Grodno- zmiana dotyczyła terenów położonych nad Jeziorem
Grodzieńskim, na których przewidziano powstanie parku kulturowego.

2. Podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Pluskowęsy- dotyczy terenu w centrum wsi, który zostanie przeznaczony
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i komunalne.

Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej o pow.
1,5 ha poł. we wsi Głuchowo i stanowiącej własność Gminy Chełmża na inną
nieruchomość o pow. 0,6 ha przyległą do terenu Gimnazjum w Głuchowie,
która przeznaczona będzie na cele publiczno-oświatowe ( budowa boiska oraz
terenów rekreacyjno-sportowych).

W związku ze zmianami ustawowymi wprowadzono nowy regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin utrzymania
porządku i czystości na terenie gminy.

1. Na Sesji w dniu 27 kwietnia br Radni rozpatrzyli sprawozdanie Wójta
Gminy Chełmża z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2005 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania było poprzedzone szczegółową analizą materiału
podczas obrad Komisji Rady Gminy. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy udzieliła
Wójtowi absolutorium za działalność finansową w roku 2005.
2. Zmiany w budżecie Gminy na 2006 rok
a) Zwiększono środki o kwotę 11.000 zł na realizacje projektu, który będzie

realizowany w Sławkowie w ramach programu „Odnowa wsi”.
b) W związku z podpisaniem umowy dokonano korekty wydatków

przeznaczonych na projekt „Ziemia Gotyku” realizowany w ramach
„Pilotażowego Programu Leader+”. Ogólna wartość projektu wynosi
94.468,00 zł. W tym dofinansowanie z EFOiGR w roku 2006 wyniesie
73.595 zł.

c) Na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i poprawy estetyki wsi
przeznaczono kwoty: zakup pojemników do świetlówek i baterii 3.200 zł (
kwota pochodzi z EFRWP), zakup pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów 9.600 zł, zakup materiału zadrzewieniowego- 10.000 zł ( dotacja
WFOŚi GW), realizację projektu „Mikroodnowa Wsi”- 13.000 zł ( w tym:
nasadzenia kwiatów 5.000 zł, szczepienia kasztanowców 4.000 zł,
zabiegi pielęgnacyjne w parku 4.000 zł).

d) Kwotę 12.000 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów
przeznaczonych na wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w
Dźwierznie.

2. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za 2005 rok.
3. Wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości
600.000 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektu budowy
dróg- 550.000 zł ( projekt współfinansowany w ramach ZPORR) oraz
przebudowę chodnika wraz z wjazdami w m-ci Bielczyny 50.000 zł.
4. Przyjęto uchwałę określająca zakres i formę informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Chełmża za pierwsze półrocze oraz informację o
wykonaniu planu finansowego SPOZ i instytucji kultury.

1. Osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą na terenie Gminy
zostały zwolnione z obowiązującej opłaty za zgłoszenie dokonania wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie płata wynosi 100 zł.
2. Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy
Gminą Chełmża, a Gminą Miasta Chełmża (informacja w kolumnie obok).
3.W związku z powstaniem Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania,
Rada Gminy Chełmża wyraziła wolę partnerskiej współpracy i wspierania
celów Fundacji.
4. Na podstawie decyzji Rady Gminy Chełmża zgłoszony został wniosek o
przejęcie Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna w
Toruniu.

Zagospodarowanie przestrzenne:

Nieruchomości

Rolnictwo i ochrona środowiska

Finanse

Pozostałe sprawy

Sprostowanie
W numerze nr 3 Kurendy w rubryce poświeconej informacji z

działalności Wójta i Urzędu Gminy w styczniu br błędnie podano powierzchnię
nieruchomości, która ma zostać przejęta od RSP Głuchowo do zasobu
komunalnego w zamian za zaległości podatkowe. Podano, że jest to
powierzchnia 15 ha, a powinno być 1,5 ha. Za powstałą pomyłkę przepraszam.

Sekretarz Gminy

Ewa Pudo
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Sprawy obywatelskie

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście w osobach; Wójta
Gminy Jacka Czarneckiego, Przewodniczącego Rady Gminy Henryka
Śmiałka, dh Henryka Pilewskiego członka Głównego Sądu Honorowego w
Warszawie, członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a zarazem
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Toruniu dh.Wiesława Bachana,
z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu brygadiera Bogdana
Sowińskiego, członków ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego i Gminnej
Komisji Rewizyjnej i delegatów na zjazd z poszczególnych jednostek.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Stanisław
Wzorek przedstawił skład osobowy ustępującego Zarządu oraz
sprawozdanie z działalności Zarządu i sytuację straży pożarnych w gminie
Chełmża. Na naszym terenie działa 9 OSP w tym 1 w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym, liczą one 217 członków czynnych, 44 kobiety, 49
wspierających i 40 honorowych oraz 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Przedstawił tematykę posiedzeń Zarządu Gminnego, podsumował udział
naszej młodzieży w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, jednocześnie zaznaczając sukcesy naszych przedstawicieli w
tym turnieju na szczeblu powiatu i województwa.
Stwierdził, że jedyną gratyfikacją za wysiłek i poświęcony czas na rzecz
ochrony przeciwpożarowej to odznaczenia i wyróżnienia przyznawane przez
organy związkowe i rządowe, w okresie kadencji nasi druhowie otrzymali 112
różnych stopni odznaczeń państwowych i resortowych.
Podziękował za pracę członkom ustępującego zarządu oraz komisji
rewizyjnej, a także za współpracę z zarządami terenowymi jednostek.

Komendant gminny w osobie dh Wieslawa Bachana przedstawił
swoje sprawozdanie , informując na wstępie o ilości zdarzeń i udziale naszych
ochotników w tych zdarzeniach na naszym terenie w okresie kadencji a było
ich 143 miejscowych zagrożeń i pożarów.
Najwięcej wyjazdów i udziałów w zdarzeniach miała OPS Skąpe 54, OSP
Zelgno 35, OSP Kończewice 19, OSP Zajączkowo i Kuczwały 10, OSP
Szerokopas 8 i OSP Grzegorz 7.
Przeszkolono na specjalistycznych kursach - szeregowców, dowódców,
naczelników, operatorów sprzętu, ratowników medycznych i bhp łącznie 206
druhów stwierdzając, że nasi druhowie w pełni są przygotowani do działań
ratowniczo-gaśniczych.
Jedną z form szkolenia są przeprowadzane gminne zawody sportowo
pożarnicze naszych jednostek, które wyrabiają wśród druhów nie tylko
sportową rywalizację, ale także bardzo potrzebną strażakom sprawność
fizyczną.
Podsumowując mijającą kadencję jako komendant gminny uznał ją jako
najbardziej efektywną z ostatnich 15 lat, uzasadniając tym, że stan bazy
garażowej uległ znaczącej poprawie poprzez rozbudowę remizy w OSP
Skąpe, budowę nowego garażu w OSP Grzegorz, wyposażenie osobiste
strażaków wyposażając ich w ubrania koszarowe a szczególnie ubrania UPS
ocieplane.
W okresie sprawozdawczym wycofano z działań dwa przeszło
trzydziestoletnie samochody marki Star z jednostek OSP Świętoslaw i
Bielczyn oraz Żuka z OSP Zajączkowo.
Zakupiono natomiast dwa samochody lekkie Lublin dla OSP Zajączkowo i
Forda dla OSP Grzegorz , zaznaczając bardzo duże zaangażowanie i dobrą

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w gminie Chełmża
odbył się w dniu 28 kwietnia br. , był wspólnym świętem naszych 9
jednostek OSP , na którym druhowie nie tylko podsumowali dorobek i
osiągnięcia swojej pracy w ubiegłej pięcioletniej kadencji , ale dokonali
także wyboru nowych władz gminnych, nakreślając jednocześnie plan
działania na przyszłe pięciolecie.

współpracę Pana Wójta Gminy z Komendą Miejską PSP w Toruniu oraz
przychylności Rady Gminy z jej Przewodniczącym Henrykiem Śmiałkiem
pozyskano samochód Iveco dla OSP Skąpe. Zrealizowanie omawianych
powyżej spraw nie byłoby możliwe bez finansowania tych działań z budżetu
gminy. Pan Wójt i Rada Gminy w okresie sprawozdawczym na działalność
OSP przekazała kwotę 674.663 złotych.
Komendant gminny w imieniu braci strażackiej podziękował Panu Wójtowi
Jackowi Czarneckiemu i Radzie Gminy za to, że mają na sercu potrzeby i
problemy ochotników i starają się je rozwiązywać. Zapewnił, że te pieniądze
nie są marnowane , a dzięki nim nasza lokalna społeczność może czuć się
bezpieczna i liczyć w każdej chwili na pomoc strażaków.
Osobne podziękował za dobrą współpracę Komendzie Miejskiej PSP w
Toruniu oraz Komendantowi Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Chełmży.

W dalszej części zjazdu swoje sprawozdanie przedstawił
Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej dh Edward Woźniak , które
zakończyło się postawieniem wniosku o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
Odbyło się głosowanie wniosku komisji rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
w którym to ustępujący Zarząd otrzymał je jednogłośnie.
Pan Wójt w kilku zdaniach podsumował mijającą kadencję w strażach , ocenił
ją za udaną oraz podziękował druhom za ich oddanie w społecznej służbie na
rzecz drugiego człowieka oraz pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Przewodniczący Rady Gminy, dziękując strażakom za ich trud i służbę
zapewnił , że mogą liczyć na pomoc finansową z budżetu gminy.
Na zakończenie obrad w głosowaniu jawnym wybrano nowy 11 osobowy
Zarząd Oddziału Gminnego w osobach:
Prezes - dh Franciszek Piróg,
Wiceprezes - dh Kazimierz Gębski,
Wiceprezes - dh Adam Klicman,
Komendant - dh Wieslaw Bachan,
Sekretarz - dh Franciszek Czyszka,
Członek prezydium - dh Miroslaw Dybowski,
Członek zarządu: dh Stanisław Wzorek, dh Bogdan Lis,
dh Jacek Czarnecki, dh Janusz Curlej, dh Janusz Loba,
oraz Gminną Komisję rewizyjną w osobach:
Przewodniczący - dh Henryk Śmiałek;
Wiceprzewodniczący- dh Włodzimierz Romanowski;
Sekretarz - dh Bogusław Koszela;
Członek - dh Grzegorz Frelik
Zjazd wybrał również przedstawicieli do zarządu na Zjazd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w osobach: dh Franciszek Piróg, dh Kazimierz
Gębski, dh Wieslaw Bachan oraz delegatów na ten zjazd w osobach,
dh Edwarda Woźniaka, dh Bogdana Lisa, dh Henryka Śmiałka i
dh Włodzimierza Romanowskiego.
Obrady zjazdu zakończyło podjęcie uchwał dotyczących kierunków działania
na najbliższe pięć lat.
Nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP podziękował
za jego wybór i sprawny przebieg obrad po czym dokonał zamknięcia zjazdu.

Wiesław Bachan

Strażackie Święto w Grzegorzu

Ochotnicy z Jednostek leżących na terenie parafii Grzegorz
uczestniczyli we wspólnej Mszy Świętej odprawionej przez księży
Sylwestra Ćwiklińskiego i Zbigniewa Koślickiego. Pod remizą strażacką
odbyła się druga część świątecznego spotkania strażaków, na której
zostały wręczone im odznaczenia i odznaki za wysługę lat w działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyróżnienia te zostały przyznane na
okoliczność 100-lecia jednostki OSP Grzegorz. Najdłuższą wysługą lat w
OSP może poszczycić się dh Eugeniusz Koszela, który w organizacji tej
służy od 70 lat. Jest to tak rzadkie zdarzenie, że nawet Zarząd Główny
OSP RP nie przewidział odznaki za tak wysoki staż. Panu Koszeli
serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia.

E.Cz.
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Corocznie w gminie Chełmża odbywają się gminne zawody
sportowo-pożarnicze dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych.

W tym roku zawody odbyły się w dniu 13 maja w Kończewicach
na stadionie klubu LZS „ Cyklon”, w których udział wzięło sześć drużyn w
kategorii „A”- męska , jedna drużyna w kat. „C”- kobieca z OSP Skąpe
oraz dwie drużyny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopcy z
jednostek ; Zelgno , Kuczwały.
Przed rozpoczęciem rywalizacji drużyn odprawiona została polowa
Msza święta, którą celebrował kapelan naszych strażaków ks. kan.
Zbigniew Koślicki w asyście księży Sylwestra Ćwiklińskiego i Andrzeja
Zblewskiego.
Do Mszy św. grała gościnnie kapela góralska z Zawoi.
Komisję sędziowską pod przewodnictwem bryg. Janusza Irwana
powołał Komendant Miejski PSP W Toruniu.
Po krótkiej odprawie i losowaniu numerów startowych rozpoczęto
zawody w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , dla których
puchary ufundował Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Śmiałek, a
nagrody rzeczowe ufundował Zarząd Gminny ZOSP RP.

W kategorii „C”- kobiet zwyciężyła drużyna z OSP Skąpe , która w tej
kategorii startowała jako jedyna ekipa.

W kategorii MDP -chłopców po wyrównanej walce zwyciężyła ekipa z
OSP Kuczwały , drugie miejsce zajęli chłopcy z OSP Zelgno .
Kulminacyjnym punktem zawodów była rywalizacja w kategorii męskiej,
a dodatkowym „smaczkiem” tej rywalizacji była chęć powrotu na tron
„mistrza gminy” , drużyny z OSP Zajączkowo , która to w latach 1999 -
2003 była najlepsza.
Powrót na podium najlepszej drużyny gminy OSP Zajączkowo był udany ,
ale rywalizacja była bardzo zacięta do ostatniego startu z drużynami z
Zelgna i Kończewic.

Klasyfikacja zawodów w tej kategorii przedstawia się następująco:
1 miejsce OSP Zajączkowo z wynikiem 104,19 pkt. , 2 miejsce OSP Zelgno
108,34 pkt. , 3 miejsce ZOSP Kończewice 110,04 pkt. , następne miejsca
OSP Kuczwały 117,60 pkt., OSP Szerokopas 143,04 pkt. , OSP Skąpe
144,29 pkt.

Puchar w tej kategorii oraz nagrody finansowe ufundował i wręczył Wójt
Gminy Chełmża Pan Jacek Czarnecki.

Sędzia główny zawodów bryg. Janusz Irwan stwierdził , że zawody zostały
zorganizowane bardzo dobrze, dziękując jednocześnie drużynom
startującym za udział i duże zdyscyplinowanie.
Do zobaczenia za rok.

Komendant Gminny OSP

Wiesław Bachan
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Obchody Światowego Dnia Inwalidy

Dnia 06 maja br w Chełmży z inicjatywy Zarządu Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Chełmży odbyły się
uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy zorganizowanego pod hasłem

Gośćmi spotkania byli m.in.: Wójt Gminy Chełmża- Jacek Czarnecki,
Wice-burmistrz Miasta Chełmża-Marek Kufel, Dyrektor Ośrodka Sportu i
Turystyki Paweł Klimaszczyk, Dyrektor Szkoły Muzycznej I-go stopnia w
Chełmży-Piotr Janiszewski, a także członkowie wspierający Związek.

Podczas uroczystości przedstawione zostały m.in. problemy osób
niepełnosprawnych oraz cele do zrealizowania. Organizatorzy spotkania
podkreślali, że ludzie niepełnosprawni są częścią naszego społeczeństwa,
potrzebują naszej pomocy, wsparcia i codziennej opieki. Dlatego bardzo
ważne jest dotarcie do szerokich kręgów społecznych oraz władz różnych
szczebli z prośbą o podjęcie wszelkich dostępnych działań, które pomogą
osobom niepełnosprawnym w realizacji ich potrzeb i celów.

Nasze dane statystyczne są alarmujące - informuje Pan Jerzy
Więckowski Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów oddział w Chełmży. „W Polsce żyje około 5,5 miliona osób
niepełnosprawnych. Zdecydowana większość utrzymuje się ze środków
społecznych (aż 84 procent). Jedynie dla 8 procent tej społeczności źródłem
utrzymania jest praca. Kolejne 8 procent pozostaje na utrzymaniu innych osób.
Od wielu lat spada współczynnik aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych. Wzrosła stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych na
rynku pracy

Na tą niekorzystną sytuację na rynku pracy złożyło się wiele
czynników, m.in.: cechy dominujące tę zbiorowość :zaawansowany wiek i
poziom wykształcenia. Co druga osoba niepełnosprawna ma wykształcenie
podstawowe, natomiast jedynie 4 procent legitymuje się wykształceniem
wyższym. Odebranie ulgi i preferencji Zakładom Pracy Chronionej skutkuje
ograniczeniem zatrudnienia w ciągu ostatnich 8 lat blisko o połowę. Likwidacja
spółdzielni inwalidów w latach 70-tych przyczyniła się do utraty miejsc pracy
przez tysiące osób niepełnosprawnych. Zakłady terapii zajęciowej nie
prowadzą działalności gospodarczej, która umożliwiłaby tworzenie stanowisk
pracy. Brak jest odpowiedniego szkolnictwa przystosowanego do możliwości
osób niepełnosprawnych. Z powodów finansowych i organizacyjnych
ograniczone jest uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakup
sprzętu ortopedycznego.

Osobom niepełnosprawnym trudno jest znaleźć pracę na otwartym
rynku pracy. Pracodawców dodatkowo zniechęcają braki w kwalifikacjach i
przywileje osób niepełnosprawnych, które stanowią dla nich dodatkowe
obciążenia finansowe. Ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych ma charakter głównie motywacyjny, a nie obowiązkowy.

Ta sytuacja wymaga pilnych zmian w systemie aktywizacji i
wspierania osób niepełnosprawnych w kierunku zwiększenia możliwości
konkurowania na rynku pracy. Nowe uregulowania prawne powinny
uzależniać wysokość pomocy kierowanej do pracodawców w postaci dotacji,
dofinansowania oraz ulg od ilości utworzonych miejsc pracy, przystosowanych
do niepełnosprawności”.

Potrzeby osób niepełnosprawnych to nie tylko znalezienie pracy, ale
także w dużym stopniu likwidacja barier komunikacyjnych i możliwość dostępu
do obiektów m.in.: kin, teatrów i urzędów. Mówiąc o osobach
niepełnosprawnych należy podkreślić ogromne znaczenie organizacji, które
współpracują, pomagają oraz integrują środowisko osób niepełnosprawnych.
Działalność tych organizacji zaspokaja ogromne potrzeby tych osób jest
oczekiwana i pożyteczna.
Moralnym obowiązkiem osób pełnosprawnych, a w szczególności osób
zarządzających, jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Niech
dokonania te będą dowodem na to, że tegoroczne hasło uroczystości nie
pozostanie tylko pustym sloganem.

„Współdziałamy z osobami niepełnosprawnymi w realizacji ich potrzeb i
celów”.

Joanna Kałdonek

Sprawy obywatelskie

OSP Kuczwały z nowym samochodem

Tegoroczne gminne obchody święta patrona strażaków Św.
Floriana odbyły się w Kuczwałach. Wcześniej druhowie zgromadzili się na
wspólnej Mszy św. w kościele parafialnym w Grzywnie. Udział w uroczystości
wzięły delegacje z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Chełmża.
Nowy wóz strażacki, w dniu swojego święta dostali strażacy z Kuczwał.
Klucze do samochodu Prezesowi OSP Kuczwały Grzegorzowi Frelikowi
przekazał Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

Strażacy w tym dniu zostali również uhonorowani za swoją służbę.
Wręczono odznaczenia resortowe. Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali druhowie

.
Po oficjalnej części uroczystości rycerze św. Floriana bawili się przy
wspólnym strażackim ognisku.

Janusz Curlej, Józef Nowak, Marian Kaczmarski i
Stanisław Gil

K.Orłowska

Strażackie kroniki

Kroniki prowadzone przez Ochotnicze Straże Pożarne, to zapiski
dotyczące nie tylko jednostek, ale źródło wiedzy o życiu mieszkańców
danych wsi. W ich posiadaniu jest kilka jednostek, a niektóre z nich
dotyczą czasów bardzo odległych. Dwoma tomami kroniki może
pochwalić się jednostka OSP w Skąpem. Kroniki Strażackie podlegają
również ocenie konkursowej na szczeblu powiatowym.
Kronikę Strażacką w Świętosławiu rodzinnie prowadzą Państwo
Łęgowscy. Chętnie zaglądają do niej goście i mieszkańcy wsi.

E.Cz.

Podziękowania za pomoc rzeczową i materialną oraz oddanie sprawie dla
Urzędu Gminy w Chełmży, Sołtysa i Mieszkańców Kuczwał, OSP z Gminy

Chełmża i PSP z Chełmży
Składają

Katarzyna i Józef Gabrychowicz z Kuczwał

Od ognia strzeż nas Panie...
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Organizacje pozarządowe

“Przedszkole dla mnie i dla mamy” dobiega końca

Na spektakl pojechało 63 dzieci z opiekunami i nauczycielkami
prowadzącymi oddziały. W ramach integracji w gronie tym było ośmioro dzieci
z zerówki w Brąchnówku.

Przedstawienie wywarło na dzieciach ogromne wrażenie, tym
bardziej, że dla większości z nich był to pierwszy kontakt z teatrem. Dzieci
bardzo żywo i spontanicznie reagowały na grę aktorów, zmianę dekoracji i
światła. Chętnie włączały się w spektakl śpiewały, szukały Jasia i Małgosi.
Po przedstawieniu nawet Baba-Jaga nie była taka straszna, ale w trakcie
spektaklu emocje były ogromne.

Na zakończenie wszyscy chętni uwiecznieni zostali na fotografii przed
Domem Muz.

W sobotę 13 maja dzieciom z oddziałów „Wędrującego
Przedszkola” i “Przedszkola dla mnie i dla mamy” w Kuczwałach,
Nawrze i Kończewicach został zorganizowany wyjazd do Domu Muz na
przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”. Organizatorem wyjazdu było
Stowarzyszenie Homo homini.

GMINA CHEŁMŻA W MARÓZIE

NASZA WSPÓLNOTA, NASZA WIEŚ, NASZA ŚWIETLICA Organizatorami
spotkania byli: Fundacja Wspomagania Wsi, Nidzicka Fundacja Rozwoju
NIDA we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Tematem
przewodnim spotkania były świetlice wiejskie.
W spotkaniu uczestniczyło około 500 osób z całej Polski. Gminę Chełmża
reprezentowały prezes Stowarzyszenia Homo homini pani Stanisława
Stasieczek oraz Justyna Błaszczyk.

Przez 3 dni mieliśmy okazję brać udział w wykładach, szkoleniach i
konsultacjach na temat korzystania z programów pomocowych,
funkcjonowania organizacji pozarządowych, pisania wniosków do
programów UE, działalności świetlic wiejskich. Staraliśmy się uzyskać jak
najwięcej informacji na temat organizacji działających na obszarach
wiejskich. W spotkaniu udział brali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji
wiejskich m.in.: KGW, OSP, sołtysi, przedstawiciele samorządów, lokalni
liderzy. Gmina Chełmża była jedną z 9 prezentując działalność świetlic dla
ponad 240 uczestników spotkania podczas wykładu pt. „Jak inni prowadzą
świetlice”. Prezentacja była w formie multimedialnej. Mieliśmy okazję
pokazać nie tylko naszą gminę, ale również to jak można wykorzystać
świetlicę ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację projektów :
„Wędrujące przedszkole”, „Apetyt na tradycję”, „Zachować od zapomnienia”
uwzględniając aktywność Kół Gospodyń Wiejskich oraz inną działalność np.
imprezy okolicznościowe. Zostały zaprezentowane m.in. świetlice wiejske w:
Bielczynach, Nawrze, Kuczwałach, Grzegorzu, Zelgnie.

Prezentacja naszej gminy spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem uczestników spotkania. Mieliśmy szansę nie tylko pokazać
naszą gminę na mapie, ale również być przykładem dla innych.

Już po raz drugi Gmina Chełmża miała okazję wziąć udział w
V Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach
Wiejskich w dniach 11-13 maja 2006r.-

Justyna Błaszczyk

Wędrujące przedszkole w Kuczwałach

W

ki

“ ”

miesiącu maju dzieci w przedszkolu malowały farbami postacie z
bajki Kubuś Puchatek i przyjaciele, poznając przy tym różne emocje.
Ponadto wykonały sylwet postaci z bajek tworząc własne wymyślone
inscenizacje. Używały przy tym słów grzecznościowych: proszę,
przepraszam, dziękuję. Na potrzeby zabawy zrobiły także węża z rajstop i
gazet. Nauczyły się wielu piosenek i wierszyków. Przy pomocy rodziców
wyrabiały masę solną, z której wykonały wiosenny obrazek. Poznały
również figury geometryczne. Z figur zrobiły sygnalizację świetlną,
poznając przy tym wybrane znaki drogowe i zasady bezpiecznego
poruszania się po drodze.

13 maja dzieci wraz z rodzicami były w Baju Pomorskim na przedstawieniu
Jaś i Małgosia. Wróciły ze spektaklu bardzo zadowolone. 16 maja
gościliśmy w przedszkolu panią Iwonę Ziemiańską- logopedę, która
przebadała 12 dzieci, rozmawiała z rodzicami. Przed nami jeszcze
niespodzianki dla Mam z okazji Dnia Matki, inscenizacja opowiadania
O żabkach w czerwonych czapkach i przygotowanie kostiumów na

zakończenie zajęć.
Anna Klimas

Forum organizacji
Podczas tegorocznych obchodów odpustowo-rocznicowych ku

czci Bł. Juty w Bielczynach po raz pierwszy odbyło się
. Spotkanie odbyło się z inicjatywy UG w

Chełmży, a jego organizatorem było Stowarzyszenie SOWA przy
Gimnazjum w Głuchowie.
750 rocznica przybycia bł. Juty do Bielczyn z Sangerhausen, z Turyngii
stała się niebywałą okazją , by poświęcić uwagę wszystkim tym, którzy
czynią wiele dobra dla drugiego człowieka. Wiemy o działalności
charytatywnej Juty, o opiekowaniu się najuboższymi, chorymi, o jej
poczynaniach, aby powstał „szpital” opieki nad odrzuconymi i
pozbawionymi miłości ludźmi ( cyt. Bł. Juta i jej przesłanie ... ks. M. Mróż
Niedziela nr 20 (595) J ROK XLIX). Teraz cza na jej naśladowców.

Podczas pierwszego forum swoje dotychczasowe pomysły i
doświadczenia z zakresu organizowania i świadczenia pomocy drugiemu
człowiekowi prezentowało pięć organizacji: Polski Czerwony Krzyż oddz.
w Chełmży, Szkolne Koło PCK i Szkolne Koło Caritas z Gimnazjum w
Głuchowie, Katolickie Stowarzyszenie Wspierające Ubogich im. Bł. Juty
w Chełmży, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w
Chełmży i Stowarzyszenie Homo homini. Organizacje spotkały się, by
wymienić doświadczenie i lepiej się poznać.
Forum, które odbyło się po raz pierwszy jest ważnych wydarzeniem w
naszej gminie, w regionie i miejmy nadzieję że początkiem kolejnych,
które wpiszą się w coroczne obchody odpustowe ku czci błogosławionej
Juty w Bielczynach.

Forum organizacji
pomagających bliźniemu

K.Orłowska

Anna Kordowska
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Dla siebie i dla innych
Tradycja robienia dużych palm jest coraz bardziej popularna. Taką

palmę zrobiły Panie z KGW w Nawrze. Również na zajęciach w ”Wędrującym
Przedszkolu” piękną palmę zaprezentowały dzieci. Do „Wędrującego
Przedszkola” w Nawrze zawitał „Wielkanocny Zajączek” zorganizowany przez
KGW. Wszystkie dzieci zostały obdarowane słodyczami. Przedszkolaki
ucieszyły się bardzo z niespodzianki. W ich imieniu dziękujemy p. Henrykowi
Śmiałkowi Przewodniczącemu Rady Gminy i p.Benedyktowi Glaszcze
Radnemu Nawry za okazaną pomoc.

Bardzo ciekawy był również wyjazd do Przysieka na organizowany
tam festyn ekologiczny. Zobaczyliśmy dużo ciekawych rzeczy
prezentowanych przez KGW, twórców ludowych, rzemieślników.
Słuchaliśmy także prezentacji Pań, które opowiadały o swoich pasjach czy
pracy. Wiele osób skorzystało również z badań lekarskich. Wróciłyśmy
bardzo zadowolone.

KGW Nawra

Dąb Papieski

W drugą sobotę kwietnia tego roku, dokładnie w rocznicę
pogrzebu Jana Pawła II, na terenie Parafii NMP w Kiełbasinie zasadzono
papieski dąb.

Fakty z historii dębu

Gospodarzem uroczystości był ks. Roman Cieszyński proboszcz
miejscowej parafii, a jednocześnie duszpasterz leśników Regionalnej Dyrekcji
Lasów w Toruniu oraz Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń. Nabożeństwo, które
odbyło się podczas uroczystości sprawował biskup toruński ks. Andrzej Suski
w intencji szybkiej beatyfikacji Jana Pawła II.
Zebrani modlili się także o pomyślność leśników i o to, aby zasadzony dąb
pozostał dla wszystkich symbolem wiary.

Papieski dąb posadzono między zabytkowym kościołem (
zachwyca wystrojem i dziełami sztuki; w 2001r. kościół uzyskał miano
„ ” ), cmentarzem i plebanią.

Podczas sadzenia przypomniano słowa Jana Pawła II skierowane
do leśników, „aby ich praca pomogła uratować piękno polskich lasów dla
dobra naszej ojczyzny i jej mieszkańców”.

W 2004 roku z najstarszego 700-letniego Chrobrego polskiego
dębu szypułkowego, zebrano żołędzie. Podczas pielgrzymki leśników do
Watykanu nasiona poświęcił sam papież Jan Paweł II. Z żołędzi w stacji
hodowlanej w Rudach Raciborskich leśnicy uzyskali piękne zdrowe sadzonki.

Obecnie młode dęby są wysadzane. Wszystkie polskie
nadleśnictwa otrzymały po jednym drzewku, a dyrekcje regionalne lasów
jeszcze po trzy.

przy. red

Zadbanego Zabytku

Joanna Kałdonek

Kapliczka jak nowa

Kapliczki w majowej szacie

Na terenie gminy jest kilkadziesiąt kapliczek, które w maju swoim
wyglądem przyciągają oczy wędrowców. W majowe wieczory wokół nich
gromadzą się Wierni na wspólnej modlitwie.

Mieszkańcy Świętosławia włożyli wiele pracy i środków, by
kapliczka w ich wsi wyglądała pięknie. Kiedy prace ukończono
wraz z kapłanami ze swojej parafii i zaproszonymi gośćmi spotkali
się na wspólnej modlitwie. Po uroczystości w miłej, atmosferze
wspomnienia i rozmowy o przeszłości trwały do późnych godzin.

E.Cz.

Pani Monika Kurdyn która
do dziś opiekuje się
kapliczką ciekawie

opowiada o jej wojennych i
powojennych losach.

To też kawałek miejscowej
historii.



str. 8

Rolnictwo i ochrona środowiska

KOMUNIKAT

W dniach 20.05-30.08.2006r. przeprowadzane
będą prace związane z modernizacją oraz rozbudową
STACJI UZDATNIANIA WODY w miejscowości
MORCZYNY.

W związku z powyższym może występować chwilowy spadek
ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej. Za spowodowane problemy
w dostawie wody Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy
Chełmży przeprasza swoich odbiorców.

Wiesław Kazaniecki

Szczepienia psów

W miesiącu maju na terenie gminy przeprowadzono zabiegi
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Zakłady Weterynaryjne przeprowadzające szczepienia na terenie Gminy:
1.Lecznica Weterynaryjna , ul. Kościuszki 57 w Chełmży ,
2.Gabinet Weterynaryjny Grzywna Pan Wojciech Tomczyk,
3. Gabinet Weterynaryjny SANWET w Grzywnie Pan Wojciech
Siemianowski.
Całkowity koszt szczepienia 1 sztuki wynosi 12 zł . Wzorem lat ubiegłych
także w roku bieżącym dofinansowano szczepienia psów z budżetu
gminnego dopłacając do każdej sztuki 4 zł. W wyniku tegoż
dofinansowania koszt szczepienia wyniesie
Wszystkim osobom, które nie zaszczepią psów podczas zbiorowej akcji
szczepienia przypominamy o ustawowym obowiązku zaszczepienia
swoich ulubieńców przeciwko wściekliźnie. Czynności tej można dokonać
w punktach szczepień wyznaczonych w każdej miejscowościach zgodnie
z harmonogramami szczepień przesłanych do sołtysów wsi lub
indywidualnie w każdym punkcie weterynaryjnym na terenie gminy.

8 zł.

Anna Krupska

Zasady wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin

W związku z okresem intensywnego wykonywania zabiegów
ochrony roślin Wójt Gminy Chełmża przypomina wszystkim rolnikom i
firmom o konieczności minimalizowania zagrożeń dla pszczół podczas
stosowania zabiegów chemizacyjnych. W szczególności należy
przestrzegać następujących zasad:

zabiegi ochrony roślin należy wykonywać przy użyciu sprawnych
opryskiwaczy,

stosować należy wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone
do obrotu i stosowania,
środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z załączoną
etykietą- instrukcją,
bezwzględnie należy przestrzegać okresu prewencji dla
pszczół,
nie wolno wykonywać zabiegów środkami toksycznymi dla
pszczół na plantacjach zawierających kwitnące chwasty
miododajne oraz w uprawach gdzie rośliny są w stadium
kwitnienia,
należy unikać znoszenia cieczy roboczej,
zabiegi należy wykonywać:
-przy prędkości wiatru nie przekraczającej 3 m/s,
-w odległości nie mniejszej niż 20 m od pasiek,
-w godzinach wieczornych po oblocie pszczół, środkami o
krótkim okresie prewencji dla pszczół,
posiadacz gruntów, na których wykonywane są zabiegi ochrony

roślin zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tych zabiegów,
stosować środki ochrony roślin mogą wyłącznie osoby
przeszkolone z zakresu wykonywania zabiegów ochrony roślin.

Nadmieniam, iż w stosunku do osób w sposób rażący i uporczywy
naruszających zasady ochrony pszczół, mogą być wyciągnięte sankcje w
postaci mandatów karnych.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Anna Krupska

Wiosenne porządki

W dniach 20-22 kwietnia br. na terenie gminy
przeprowadzono akcję sprzątania Wiosna 2006. Śmieci z akcji
sprzątania można było wywieść na wysypisko w dniach 21,22 i 24
kwietnia br. bezpłatnie w zamian za okazanie upoważnienia
wystawionego przez Urząd Gminy.
Warunkiem przyjęcia śmieci było ich zworkowanie, dlatego też Urząd
Gminy zakupił i rozdysponował 2.000 szt. worków 120 L , 500 szt.
worków 60 L oraz 1.000 szt. rękawic.
W akcji sprzątania wzięli udział uczniowie wszystkich szkół z terenu
gminy. Wzorem lat ubiegłych swój udział zgłosili także członkowie
Polskiego Związku Wędkarskiego deklarując uporządkowanie terenu
wokół Jeziora Grodno w dniu 2.04.2006r.
Do osób sprzątających dołączyli także pracownicy Gminnej Brygady
Budowlanej oraz osoby zatrudnione w ramach prac społecznie
użytecznych sprzątając rowy przydrożne i drogi :

1.Bielczyny (przy torach),
2.Windak Bielczyny,
3.Bielczyny Kończewice
4.Skąpe Dziemiony
5.Dżwierzno Januszewo
6.Grzegorz Drzonówko
7.Chełmża- Grzywna 1

Zebraniem nieczystości zajęło się Gospodarstwo Pomocnicze przy
Urzędzie Gminy. Łączna ilość wywiezionych na wysypisko odpadów w
ramach akcji wiosennego sprzątania wyniosła ok. 78 ton.

8. Kończewice Chełmża
9.Nawra Kończewice
10.Nawra Głuchowo
11.Pluskowęsy Kiełbasin
12.Bocień Dźwierzno

3.Kuczwały Sławkowo- Mirakowo

Anna Krupska

Chronimy kasztanowce

W miesiącu kwietniu przeprowadzono na terenie gminy akcję
szczepienia kasztanowca białego w celu zwalczania szkodnika
szrotówka kasztanowcowiaczka. Zabieg ten został w całości
sfinansowany przez samorząd gminny. Szczepień dokonała toruńska
firma „DDD Jeszka”. Łącznie zaszczepiono 59 szt. drzew w
miejscowościach : Grzywna, Dźwierzno, Głuchowo.

Anna Kurpska

Jak nowe

Wraz z nadejściem wiosny, w gminie Chełmża rozpoczęto
porządki oraz akcję upiększania gminy.
Między innymi przystąpiono do remontu oraz malowania przystanków
autobusowych. Wszystkie przystanki odnawiane są według wzoru
kolorystyki nawiązującej do barw herbu gminy. To tylko jeden z elementów,
który ma dodać uroku wsiom w gminie. Ruszył także projekt „Kolorowe
wsie” w ramach którego wysadzane są kwiaty we wsiach. Nasadzenia
rozpoczęto od miejscowości Nawra.
W prace te zaangażowano osoby zatrudnione do dbania o zieleń w gminie,
które między innymi sadzą kwiaty oraz krzewy, dbają o czystość wsi.

K.Orłowska



str. 9

Mariola Kordowska nauczycielka z Gimnazjum w Lubiczu, Agnieszka
Zielińska Nowicka i M. Świetlikowska Jęczmionka- nauczycielki SP nr 3 w
Toruniu, Mirosława Pawlikowska i Dorota Woźniak nauczycielki SP w
Kończewicach.
Podziękowania dla osób, które stworzyły oprawę medialną konkursu:
Marcinowi Łaukajtys oraz Justynie i Jarosławowi Osińskim.

Edukacja i kultura

“Dzieje Torunia”

13. 05. 2006 r. miał miejsce konkurs powiatowy „Dzieje Torunia”,
zorganizowany przez nauczycielkę historii Barbarę Stachowską w
Gimnazjum w Głuchowie. Na konkurs przybyło siedem drużyn ze szkół
Chełmży, Gminy Chełmża, Lubicza oraz Torunia. Każdy z uczestników
konkursu wyróżnił się podczas tego „historycznego” spotkania.

W kategorii testu najwyższe wyniki spośród wszystkich
uczestników uzyskało Gimnazjum w Lubiczu oraz Gimnazjum w Głuchowie
(te dwie szkoły test rozwiązały bezbłędnie!), na drugim miejscu Szkoła
Podstawowa nr 3 z Torunia ( jeden punkt straty) , na trzecim Szkoła
Podstawowa nr 5 z Chełmży, na czwartym Szkoła Podstawowa z
Kończewic. Ta konkurencja ujawniła wysokie przygotowanie merytoryczne
uczestników konkursu. Drugą konkurencję stanowiły foto - zagadki .
Spośród zaproszonych drużyn najlepiej poradziła sobie szkoła z Torunia i
Lubicza. Dużą pomysłowością i refleksem wyróżnili się uczniowie Szkoły
Podstawowej z Grzywny podczas konkurencji, w której przedszkolacy
zadawali za pośrednictwem kamery i rzutnika multimedialnego pytania
uczestnikom konkursu.

By konkurs rozstrzygnąć, konieczna była dogrywka, po której
ostateczna punktacja kształtowała się następująco: 43 punkty zdobyło
Gimnazjum w Głuchowie, 42 punkty - Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu, 41
punktów - Gimnazjum w Lubiczu. Czwarte miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa w Grzywnie. Pytania dogrywkowe zadawali nauczyciele
opiekunowie pozostałych drużyn. To, które zadecydowało o rozstrzygnięciu
zadała P.. Pawlikowska, a dotyczyło ono twórcy i pomysłodawcy
legendarnego Filutka. Bezbłędnie odpowiedział na to pytanie najmłodszy z
uczestników konkursu Kuba Cichuta (SP3 Toruń).

Gościem honorowym spotkania został zaprzyjaźniony już z
Gimnazjum w Głuchowie jeden z najsłynniejszych mieszkańców Torunia,
znany Himalaista, uczestnik narodowej wyprawy na K2 w 1976 r. - Tadeusz
Łaukajtys.

Ogromne podziękowania za trud i naukę składam: Kubie,
Agnieszce i Oli (SP 3 Toruń), Magdzie, Pawłowi i Olkowi (Gimnazjum w
Głuchowie), Weronice, Kindze i Danielowi (Gimnazjum w Lubiczu), Paulinie,
Patrycji i Damianowi (SP Grzywna), Weronice, Paulinie i Joasi ( SP 5
Chełmża).

Opiekunowie, którzy zasługują na wyróżnienie za wkład
ogromnego wysiłku oraz za przekazywanie wiedzy i umiejętności swoim
wychowankom to: Małgorzata Jelińska- nauczycielka SP w Grzywnie,
Sławomir Sztejkowski- nauczyciel SP nr 5 w Chełmży,

Gimnazjum w Pluskowęsach

Organizatorki konkursu
Beata Niedziałkowska i Agnieszka Hońdo

Dnia 04.05.2006r. w Gimnazjum w Pluskowęsach został
rozstrzygnięty Międzyszkolny Konkurs Plastyczny organizowany z okazji

. Tegoroczny temat „Między ziemią a niebem
latający przyjaciele” bardzo spodobał się młodym artystom z Kończewic,
Grzywny, Sławkowa i Pluskowęs. Na konkurs wpłynęły bardzo ciekawe,
pomysłowe i kolorowe prace, wykonane różnymi technikami
plastycznymi. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie,
spośród tylu pięknych prac nagrodzić te najlepsze.
Laureatami zostali:

I miejsce Sebastian Ostrowski SP Kończewice
II miejsce Martyna Szymańska SP Sławkowo
III miejsce Szymon Zdziebłowski SP Kończewice

I miejsce Joanna Domańska SP Sławkowo
II miejsce Karolina Trzpil SP Sławkowo
III miejsce Patrycja Wysocka SP Grzywna

I miejsce Monika Fusiara Gim. Pluskowęsy
II miejsceAleksandra Zaczkowska Gim. Pluskowęsy
III miejsce Emilia Borowicz Gim. Pluskowęsy
Wszystkim uczestnikom należą się gratulacje, a paniom: I. Szymańskiej,
D. Syrkowskiej, E. Bierwald, E. Czarneckiej, K. Ziółkowskiej, T. Mika
podziękowanie za pomoc okazaną uczniom w czasie przygotowywania
prac do konkursu.

Światowego Dnia Ziemi

W kategorii klas I-III SP

W kategorii klas IV-VI

W kategorii klas gimnazjalnych

Barbara Stachowska

Świętojański Turniej Piłkarski Sołectw Gminy
Chełmża

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „ Edukacja i
Przyszłośc” i Mała Szkoła w Brąchnówku oraz Sołtysi, Koło Gospodyń
Wiejskich i Rady Sołeckie w Brąchnówku i Browinie zapraszają do
udziału w turnieju piłkarskim, który odbędzie się na boisku w Brąchnówku
w dniu 24.06.2006r. od godziny 10:00. Zgłoszenia drużyn kobiet i
mężczyzn 5-8 osób należy dokonać pod nr 0566757248 po 20:00 lub
0695673739 u p. Janusza Iwańskiego lub u p. Andrzeja Kudlińskiego
Sołtysa Brąchnówka tel. 056 6757235, sołtysa Browiny p. Wiesława
Wiśniewskiego tel 056 6757265 do 16.06.2006r. Dojazd drużyn we
własnym zakresie, wiek uczestników od 18 lat. Zapewniamy wiele atrakcji
i przyjemną zabawę w przyjaznym i malowniczym środowisku parku
pomniku przyrody. Turniej odbędzie się w ramach konkursu Wójta Gminy
Chełmża na organizację i przeprowadzenie zadań na rzecz
mieszkańców Gminy Chełmża w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.
Tytuł zadania popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy
Chełmża.

W imieniu organizatorów Janusz Iwański

Zaproszenie
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz społeczność uczniowska

Gimnazjum w Pluskowęsach serdecznie zapraszają wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w IV edycji Festynu Rodzinnego „Żyj zdrowo i wesoło”,
który odbędzie się na terenie gimnazjum.
W programie festynu:
- gry i zabawy sportowe
- loteria fantowa
- bufet
- pokazy strażackie
- występy wokalne i artystyczne

11.06.2006r. od godz. 15oo

GMINNY MUNDIAL
4 czerwca 2006 o godz. 9:30 na boisku piłkarskim w

Kończewicach odbędą się Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej. W turnieju
udział mogą wziąć reprezentacje sołectw Gminy Chełmża. Drużyny
składają się z 11-15 zawodników. Szczegółowy regulamin oraz system
rozgrywek podane zostaną w dniu zawodów. Informacje i zgłoszenia ( do
dnia 30 maja) u Marcina Sadowskiego pod nr tel. 507-835-797.
Zapraszamy!

Gminny Organizator Sportu

Sadowski Marcin
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Pierwszy krok ku karierze aktorskiej

W marcu 2006 r. na terenie Gimnazjum w Pluskowęsach odbył się
zorganizowany przez p. Renatę Szymecką szkolny Konkurs Interpretacji
Teatralnej zatytułowany „Niech ożyje słowo!”. Wzięło w nim udział ośmiu
uczniów tejże szkoły. Młodzi artyści zaprezentowali ciekawe mini
monodramy znanych i nieznanych twórców klasycznych i współczesnych.
Były zabawne teksty K.I. Gałczyńskiego, wielki hit pani Rowling „Harry
Potter”, fragmenty „Irydiona” Z. Krasińskiego czy „Pocztówek do pana Zet”
M. Czubaszek. Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom gry
aktorskiej i jury miało twardy orzech do zgryzienia przy wyłonieniu
najlepszych. Po długich obradach podjęto decyzję i ogłoszono wyniki.

Zdobywczynie pierwszych miejsc przeszły do kolejnego etapu. I tak
Joasia i Ewka pojechały 24.04.2006 r. do Torunia na III Konkurs Interpretacji
Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży, by przed profesjonalną komisją złożoną z
nauczycieli prowadzących szkolne teatry i aktorów „Baja Pomorskiego”
pokazać swoje aktorskie umiejętności. Spośród dwustu uczestników z całego
województwa kujawsko-pomorskiego

28.04.2006r. Ewa wraz z p. R. Szymecką pojechała do Torunia. Tam na scenie
Domu Muz ( „Baj Pomorski” jest remontowany) doskonale zaprezentowała
się jako młoda, trochę zakompleksiona Agata - bohaterka utworu Siesickiej.
Jury po bardzo długich obradach ogłosiło wyniki. Z rumieńcem na twarzy,
nadzieją w sercu i skupieniem słuchałyśmy słów płynących ze sceny. I tak:

Rozpierała nas radość i duma. To
przecież tam rozpoczęła się aktorska kariera M. Kożuchowskiej ( „Kiler”) czy
J. Koroniewskiej („M jak miłość”). Nagrodą dla zwycięzców były piękne
dyplomy, złote maski teatralne, książki i długie, gromkie brawa płynące z
widowni. To one mówią artystom, że było warto!

I miejsce Ewa Latańska z klasy I c, Joanna Rolbiecka z klasy I c
II miejsce Kinga Kolasa z II a
III miejsce Alicja Gruszka z III b

Ewa Latańska z fragmentem
„Fotoplastykonu” K. Siesickiej dostała się do ścisłego finału.

Ewa Latańska zajęła trzecie miejsce i tym samym zdobyła honorowy
tytuł laureata III Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży
przy teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu .

Renata Szymecka

„Światowy Dzień Chorego”

Uczniowie Gimnazjum spotkali się w chełmżyńskim szpitalu. Wręczyli książki
każdemu oraz zachęcali do czytania. Dotarli również do szpitala dziecięcego,
gdzie rozdali gry i książki każdemu małemu pacjentowi.

Szkolne Koło Caritas z Gimnazjum w Głuchowie
zorganizowało akcję „Książka dla chorego”, której celem było
uwrażliwienie na cierpienie, potrzebę i chęć niesienia pomocy
potrzebującym.

Małgorzata Rajewska

Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej w Chełmży

7 kwietnia 2006 roku w Zespole Szkół Średnich w Chełmży odbył
się konkurs piosenkarski dla dzieci i młodzieży. Z naszej gminy wzięli udział
uczniowie w dwóch kategoriach: kl. I - III i kl. IV - VI. W kategorii kl. I - III:

zajęła uczennica klasy I ze Szkoły Podstawowej
w Kończewicach, natomiast uczennica kl. VI ze Szkoły
Podstawowej w Sławkowie i uczeń kl. V ze Szkoły
Podstawowej w Kończewicach wyśpiewali solowo wyróżnienia.
Piosenkarzom życzymy dalszych sukcesów.

II miejsce Natalia Majewska
Joanna Domańska

Jędrzej Ziółkowski

Katarzyna Ziółkowska

Z życia Szkoły
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie

Najwięcej zebrali:

Dzień Ziemi po raz pierwszy obchodzony był 22 kwietnia 1970 r. tylko w USA.
Dopiero w 1990 roku został międzynarodowym świętem, do którego włączyło
się około 200 mln ludzi ze 140 krajów świata, w tym także Polska. Od tej pory,
co roku 22 kwietnia obchodzony jest jako ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI.
W tym dniu, corocznie, w Szkole Podstawowej w Zelgnie podsumowaliśmy
działania ekologiczne.
Pani Jolanta Jestadt nauczycielka przyrody przedstawiała wyniki akcji
„Sprzątanie swoich miejscowości”. Poinformowała, że w 11 okolicznych
miejscowościach uczniowie naszej szkoły wykonali szereg prac
porządkowych pod nadzorem sołtysów. Ogółem 94 uczniów brało udział w tej
akcji, która została oceniona pozytywnie. Podsumowano także akcję
zbierania puszek aluminiowych. Uczniowie zebrali 4300 puszek.

Joasia Smul, Wojtek Więzowski, Bartek Pawłowski,
Mikołaj Bas oraz Dominika Cicha - powyżej 200 puszek.
Zebrano również 10 kg różnorodnych baterii, które zostaną przekazane
Organizacji Odzysku SA„REBA”.
Członkowie Klubu Ekologicznego „Perełka” przekazali wszystkim uczniom
Regulamin „Przyjaciel Przyrody”.
Dzień ten został upiększony programem artystycznym p.t. „Kosmiczna
randka w ciemno” przygotowany przez panią Małgorzatę Machalską i Jolantę
Milewską. Występy uczniów „0” i kl. IV b zostały przyjęte entuzjastycznie.

Na zakończenie przypomniano uczniom o obowiązku i potrzebie dbania o
nasze środowisko. Uczennica klasy VI aAneta Durda przedstawiła wiersz p.t.
„Sen o Ziemi”, który został napisany przez naszą absolwentkę Ewę Latańską.
Okolicznościowa wystawka urządzona na piętrze szkoły przypomniała
uczniom o przypadających na początek maja świętach: Święcie Pracy,
Święcie Flagi, Święcie Konstytucji 3 go Maja. Uczennice klasy VI a pod
kierunkiem pani Małgorzaty Ernest przygotowały krótki występ artystyczny, w
którym przybliżyły zebranym jeden z donioślejszych momentów z historii
naszego państwa, jakim było uchwalenie Konstytucji.

Ewa Maria Gnat

Zwycięstwo dla Głuchowa
13 maja 2006 roku w Zespole Szkół Średnich w Chełmży odbyła się
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowia PCK dla młodzieży szkolnej w
wieku od 14 do 19 lat w oparciu o szkolne koła PCK. Etap szkolny w
Gimnazjum w Głuchowie wygrała Patrycja Karczmarczyk z kl. II c,Aleksandra
Gross z kl. III a i Marta Kaźmierska z kl. I b.
Do konkursu rejonowego przystąpiło 26 uczestników z powiatu toruńskiego.

zdecydowaną ilością punktów, wywalczyła
i tym samym zakwalifikowała się do etapu okręgowego tejże

olimpiady, który odbędzie się 6 czerwca w Bydgoszczy. zajęła
. Obydwie uczennice uczą się w Gimnazjum w Głuchowie.

Opiekunem SK PCK jest . Gratulujemy!!!

I miejsce,

II miejsce

Patrycja
Karczmarczyk

Aleksandra Gross
Maria Bulińska

M. Bulińska
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MUNDIALOWO NA SZKOLNYCH BOISKACH

Na niespełna miesiąc przed Mistrzostwami Świata , na boiskach
gminnych króluje piłka nożna. Rozegrano trzy turnieje, które wyłoniły
mistrzów w poszczególnych kategoriach wiekowych. W kategorii szkół
gimnazjalnych wygrali uczniowie z Głuchowa. Mecz chłopców zakończył się
rezultatem 3:1, o sukcesie dziewcząt zadecydowały rzuty karne.
Skuteczniejsze okazały się gimnazjalistki z Głuchowa, które wygrały 1:0.
Drużyny do sukcesu poprowadzili Pani Maria Bulińska oraz Pan Marek Zając.

Na boisku w Sławkowie za piłką biegali uczniowie szkół podstawowych.
Sobotnie gry wyłoniły najlepszych w kategorii dziewcząt i chłopców na rok
2006. Okazało się, że najlepiej piłkę kopią dziewczęta ze Sławkowa i chłopcy
z Grzywny. Te zespoły będą przedstawicielami Gminy Chełmża w dalszych
rozgrywkach. Za przygotowanie zespołów odpowiadali Pani Iwona
Szymańska oraz Pani Krystyna Zygmunt.

Mundialowa atmosfera udzieliła się również najmłodszym uczniom
naszych szkół. Na boisku w Grzywnie rozegrano turniej, który miał wyłonić
reprezentantów Gminy Chełmża w Turnieju im. Jana Katry. W kategorii
dziewczynek do turnieju głównego dostały się podopieczne Iwony
Szymańskiej ze Sławkowa , a wśród chłopców podopieczni Pani Ewy
Bierwald z Kończewic. Wszystkim zespołom życzę wielu sukcesów w
dalszych grach.

Dla Kurendy W. Rosiński

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
W dniu 12 maja 2006 roku na boisku w Ostaszewie odbył się

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej im. Jana Katry dla
dzieci z klas I - III. Wzięło w nim udział 7 drużyn chłopięcych i 3 dziewcząt.
Chłopcy przyjechali m. in. z Chełmży, Kończewic, Pigży, Czernikowa,
Łysomic i Ostaszewa. Mecze rozgrywane były jednocześnie na dwóch
boiskach trawiastych. Wśród chłopców po serii rzutów karnych ostatecznie
zwyciężyli , przed Łysomicami, Chełmżą i
Czernikowem. Zwycięzcy wystąpili w składzie: Aleksander Rasmus, Artur
Gruszka(bramkarz),Patryk Araszewski, Łukasz Klawiński, Emil Pawlicki,
Marcin Adamski, Patryk i Maciek Andrzejewscy, Daniel Siołkowski i Dawid
Saworski. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Powiat Toruński na
zawodach wojewódzkich, które zostaną rozegrane 7 czerwca w
Inowrocławiu.

„Z podwórka na stadion”

chłopcy z Kończewic

Ewa Bierwald

PIŁKA NOŻNA W GIMNAZJUM
12 kwietnia 2006 roku na boisku w Kończewicach rozegrano

Mistrzostwa Gminy Chełmża w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w kategorii
gimnazja. Zdecydowaną przewagę uzyskali gimnazjaliści z
wygrywając Natomiast dziewczęta z obu gimnazjów
zremisowały Dopiero rzuty karne rozstrzygnęły o wygranej dla

Oto skład drużyny zwycięskiej w kategorii chłopcy:
Artur Jancarz, Piotr Magdziński, Karol Sitkowski, Michał Kuligowski,
Bartek Cimoch, Dawid Zakurzewski, Sylwek Talarek, Robert Pleskot,
Rafał Urbański, Grzegorz Urbański, Paweł Szaniawski, Maciej Zillman,
Grzegorz Substyk, Paweł Gil
Zdobywcy bramek:

Oto skład drużyny zwycięskiej w kategorii dziewczęta:
Agnieszka Barczykowska, Sonia Żółtowska, Patrycja Jałocha, Patrycja
Pleskot, Natalia Jancarz, Asia Bober, Magdalena Kurkowska, Marta
Wyrzykowska, Magdalena Romanowska
Zdobywcy bramek:

Głuchowa
5:1.(chłopcy).
1:1.

Gimnazjum w Głuchowie.

Głuchowo - Grzegorz Urbański - 2,
Robert Pleskot - 2, Sylwester Talarek - 1
Pluskowęsy - Daniel Wierzbowski - 1

Głuchowo Natalia Jancarz 1,
Pluskowęsy Milena Rzepkowska - 1

Maria Bulińska

Dla Miłośników Piłki Nożnej
Piłka nożna to dziedzina życia, która zawsze wywołuje spore emocje.

Wszyscy w większym, bądź mniejszym stopniu się nią pasjonują . Miłośników
futbolu nie brakuje także w Gminie Chełmża . Dowód?

. Najpierw zebranie organizacyjne, zgłoszenia drużyn, opracowanie
regulaminu i terminarza rozgrywek, by w połowie kwietnia zainaugurować ligowe
mecze.
13 zespołów, około 150 zgłoszonych zawodników z terenu całej gminy Chełmża
sprawia, że liga stała się najbardziej masową sportową imprezą w gminie, a tym
samym najbardziej prestiżową. Jej uczestnicy mają okazję do częstego kontaktu
ze sportową rywalizacją, pełniąc przy tym rolę zawodnika, trenera, sędziego,
organizatora, kibica. W naszej lidze występują wszystkie elementy piłkarskich
rozgrywek, a o ich jakości decydują właśnie uczestnicy. To oni przygotowują
boiska, załatwiają sędziego, organizują i rozgrywają mecze. Tworzy się ligowa
tabela, która na koniec wyłowi najlepszą drużynę w gminie. Przypomnę, że II
edycję wygrał zespół z Nawry.
Nasza piłkarska liga przyniesie z pewnością wiele emocji, radości po
zwycięstwach i smutku po porażkach, pięknych i komicznych zagrań, nie
zabraknie również oklasków i gwizdów od publiczności...
Warto dla tych futbolowych uczuć zaangażować się w Gminną Ligę Piłki Nożnej.

Pluskowęsy - Kończewice 1:0, Dźwierzno Pluskowęsy II 2:5,
Bocień- Głuchowo 4:6, Mirakowo Zajączkowo 1: 1, Kuczwały Grzywna 1:7,
Nawra - Browina 4:1

Browina: Bocień 2:0, Grzywna Nawra 1:3, Zajączkowo -
Kuczwały 6:0, Pluskowęsy II- Mirakowo 2:2, Skąpe Pluskowęsy 0:0,
Kończewice - Dźwierzno ( przełożony na inny termin)

: Mirakowo - Kończewice 0:1, Dźwierzno- Skąpe 2:1, Bocień Grzywna
2:5, Głuchowo Browina 2:1, Kuczwały : Pluskowęsy II 0:5, Nawra Zajączkowo
2:0

: Pluskowęsy II Nawra 1:0, Kończewice Kuczwały 7:0, Skąpe
Mirakowo 3:0, Pluskowęsy Dźwierzno 0:2, Zajączkowo- Bocień 1:6, Grzywna-
Głuchowo (nie odbył się )

II Edycja Gminnej Ligi
Piłki Nożnej

Wyniki I kolejki:

Wyniki II kolejki:

III kolejka

IV kolejka

Tabela po IV kolejkach:

Sadowski Marcin

Bieg po zdrowie
W Głuchowie w miejscowym parku odbyły się Gminne Biegi

Przełajowe. To już kolejne gminne wydarzenie sportowe w tym roku. W biegu o
zwycięski Puchar w Biegach Przełajowych w Gminie Chełmża wystartowało
siedmiu zawodników. Trasa przełaju biegła po ścieżkach tutejszego parku i
liczyła ok. 1700 mb.
Zwycięzcą tegorocznych gminnych biegów został Lewandowski Adrian z
Dźwierzna z czasem 5.57 min., tuż za nim do mety dobiegł Ewert Janusz z
Głuchowa ( 6.09 min.) i trzecim w kolejności był Nowak Marek także
mieszkaniec Głuchowa ( 6.32 min.). Najlepsza trójka otrzymała nagrody
rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Chełmży. Także wszyscy
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Nagrody i medale wręczył
zawodnikom Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober.

Katarzyna Orłowska



OKNA PCV, używane,

ponad 30 wymiarów.

Do mieszkań i pomieszczeń gospodarskich

Grzywna Domena tel. 0605-267-732

PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie za udział w akcji: sprzątanie sołectwa Januszewo
- Dźwierzno wiosna 2006 dziewczętom z sołectwa, jednej z mieszkanek
sołectwa i Kołu Wędkarskiemu w Dźwierznie.

Sołtys Sołectwa

OGŁOSZENIE

Sprzedam 5 ha gruntów w Kończewicach.

Telefon kontaktowy 606-132-952

Z pomocą pogorzelcom
W kwietniu na terenie gminy miały miejsce dwa pożary. W wyniku

pożaru jaki wybuchł na terenie miejscowości Kuczwały i Mirakowo doszło do
spalenia gospodarstw.
Majątki straciły dwie rodziny: Stanisław Krzemień z Mirakowa oraz Katarzyna i
Józef Gabrychowicz z Kuczwał.
Z pomocą pogorzelcom pośpieszyli mieszkańcy sołectw Kuczwały i Mirakowo
oraz Urząd Gminy w Chełmży.
Pogorzelcy otrzymali wsparcie finansowe z Urzędu na rekompensatę
poniesionych strat.
Na pomoc pośpieszyli również mieszkańcy Kuczwał , którym udało się zebrać
47 worków zboża, 1 ha omłotu, 1 worek ziemniaków.
Pan Stanisław Krzemień stracił chlewnię i trzodę chlewną, Państwo Katarzyna i
Józef Gabrychowicz stracili ciągnik, stodoły, przyczepy, kołówkę, śrutownik.

Katarzyna Orłowska

Jako osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg tegorocznych
uroczystości odpustowo-rocznicowych w Bielczynach, pragnę podziękować
wszystkim osobom i organizacjom z gminy i miasta, które włączyły się w
przygotowanie i uatrakcyjnienie tego wydarzenia.

K.Orłowska UG Chełmża

I N F O R M A C J A
Stawki czynszu za 1m powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w
budynkach stanowiących mienie komunalne w Gminach:

2

Sporządziła:

H.Wojciechowska

Z okazji Święta Mam

L p . N azw a U rzęd u P od staw ow a w ysok ość

czyn szu

M ak sym aln a w ysok ość

czyn szu

1 . U G K ijew o K rólew sk ie I staw k a – 2 ,47zł w

budynkach w ybudow anych

po w ojn ie;

II staw k a – 1 ,73 zł w

budynkach w ybudow anych

przed w ojną

-

2 . U G L isew o 0 ,87 zł 1 ,74 zł

3 . U G Ł ysom ice 1 ,20 zł - czyn n iki

ob n iża jące
4 . U G Ł u b ian k a 1 ,12 zł 1 ,30 zł

5 . U G P ap ow o B isk u p ie 0 ,70 zl 0 ,90 zł

6 . U G P łu żn ica 1 ,00 zł 1 ,70 zł

7 . U G S to ln o 1 ,04 zł 1 ,30 zł

8 . U G C h ełm ża 0 ,71 zł 1 ,08 zł

Serwis Informacyjny

Adres redakcji: Gazeta Gminy Chełmża " ", ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. Tel. 675-60-76, fax 675-60-79.
Wydawca: Urząd Gminy w Chełmży
Zespół redakcyjny: Ewa Czarnecka, Ewa Katlewska, Katarzyna Orłowska, Paweł Rutkowski
Druk: Drukarnia s.c. ul. Rycerska 19, 86-200 Chełmno, tel. 686-28-84. Nakład 1200 egz.

KURENDA

(skład)
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