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WSPÓLNA SPRAWA
WĘZEŁ AUTOSTRADOWY „Dźwierzno”

W chełmżyńskim ratuszu odbyło się spotkanie
poświęcone ponownemu rozpatrzeniu problemu Miasta i Gminy
Chełmża jaki stanowi brak węzła autostradowego w ciągu
autostrady A1 w miejscowości Dźwierzno na terenie gminy
Chełmża. Brak tego węzła oznacza zahamowanie rozwoju
gospodarczego dla okolicznych terenów.

W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Józef Ramlau, Marszałek Województwa Waldemar Achramowicz, a
także przedstawiciele władz powiatowych, włodarze miast sąsiednich
Wąbrzeźna i Kowalewa, miasta i gminy Chełmża. Spotkanie zostało
zorganizowane przez toruńskich posłów Antoniego Mężydło PiS, Jana
Wyrowińskiego PO i senatora Michała Wojtczaka PO. Pierwsi dwaj
parlamentarzyści również uczestniczyli w spotkaniu.
Udział tak licznego forum decyzyjnego województwa w spotkaniu stał
się wyrazem poparcia dla wieloletnich starań obydwu gmin w sprawie
lokalizacji węzła autostradowego w ciągu autostradyA1 w miejscowości
Dźwierzno.

Na terenie gminy Chełmża znajdzie się 11 km autostrady
A1.Najbliższe projektowane węzły, które miałyby obsługiwać rejon
Chełmży zaplanowano w Lisewie i Turznie, jednak dojazd do nich jest
uciążliwy i w chwili obecnej nie przystosowany do przejęcia ruchu z
węzła autostradowego. Proponowana przez gminy lokalizacja węzła w
Dźwierznie stanowi dogodny i najkrótszy dojazd do Chełmży i
jednocześnie daje doskonałe połączenie z drogą krajową nr 1.
Istniejąca droga wojewódzka nie wymaga nakładów na przystosowanie
jej do przejęcia ruchu pojazdów z węzła autostradowego, a ponadto w
samym rejonie węzła pozostają zabezpieczone tereny Skarbu Państwa
pod jego budowę. Ważnym argumentem za koniecznością
uwzględnienia wspomnianego węzła jest również fakt, iż jest to jedyna
droga wojewódzka na odcinku pomiędzy Grudziądzem a Toruniem,
która krzyżując się z projektowaną autostradą nie jest z nią
skomunikowana węzłem. A jest to przecież ważny trakt komunikacyjny,
który bezpośrednio łączy Bydgoszcz z Wąbrzeźnem, a w szerszym
zakresie poprzez Brodnicę z kierunkiem na Olsztyn, Mazury, a dalej z
krajami nadbałtyckimi. Istotnym argumentem jest ujęcie w Strategii
Rozwoju Transportu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjętej
przez Sejmik Województwa zadania obejmującego modernizację

drogi nr 551, która stanowi ważny odcinek komunikacyjny z
Bydgoszczy poprzez Chełmżę, Kowalewo Pomorskie, Golub-
Dobrzyń, Sierpc w kierunku na Warszawę. Kolejnym jakże ważnym
argumentem dla wspomnianej lokalizacji węzła autostradowego jest
umożliwienie właściwej komunikacji w kierunku północnym i
wschodnim terenów części Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej utworzonej w rejonie Łysomic i Ostaszewa.
Inwestycja lokalizowana w strefie tej miary, jak przedsięwzięcie
firmy SHARP z pewnością będzie skutkowała lokowaniem kolejnych
inwestycji przez inne podmioty, a w konsekwencji wywoła potrzebę
właściwej obsługi logistycznej, czemu naprzeciw wychodzą
wspomniane plany poprawy układu drogowego obu naszych
samorządów.

Nadszedł ostatni moment, aby tę inicjatywę przeforsować.
Wojewoda, Marszałek Województwa, toruńscy parlamentarzyści i
lokalni samorządowcy jednogłośnie opowiedzieli się podczas
spotkania za powstaniem węzła autostradowego na terenie Gminy
Chełmża w miejscowości Dźwierzno. Zabiegi obydwu gmin
chełmżyńskich wspierają także członkowie Stowarzyszenia Gmin
Pomorskich na rzecz Autostrady A-1 i samorządowcy sąsiednich
gmin. W sprawie węzła wypowiedział się także Dyrektor
Bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Zdaniem Dyrektora przygotowanie nowej dokumentacji
projektowej, obejmującej węzeł w Dźwierznie, może znacznie
opóźnić ostateczne zakończenie budowy odcinka pomiędzy Nowe
Marzy a Czerniewicami, ale jednocześnie przyznał, że widzi realną
szansę na powstanie dodatkowego węzła.

Walka o przyszłość ekonomiczną miasta i gminy Chełmża
związaną z węzłem autostradowym w Dźwierznie trwa. Obecnie
wśród mieszkańców obydwu gmin zbierane są listy z podpisami
mieszkańców w celu poparcia tej inicjatywy. Władze miasta i gminy,
mieszkańcy nie ustają w dążeniach i wierzą, że w 2010 roku tym
węzłem można będzie zjechać w okolice Chełmży, a tym samym
dzięki skoordynowanemu lobbingowi powtórzą sukces gmin
pomorskich.

K.Orłowska

Toruń

Chełmża
Dźwierzno



Duża dotacja ze środków
Unii Europejskiej dla Gminy Chełmża
W dniu 13 czerwca Zarząd Województwa Kujawsko

Pomorskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania
kolejnym projektom w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1
„Rozwój Lokalny”.

1 668 489 zł
278 313 zł

Ustalona przez Regionalny Komitet Sterujący lista rankingowa
obejmowała 120 projektów. Spośród nich Zarząd Województwa wybrał
13, którym przyznano dofinansowanie. Jednym z projektów
wybranych do realizacji jest projekt Gminy Chełmża pod nazwą
”Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku
kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap I”. Na projekt ten o
wartości 2 855 000 zł przyznano dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do

oraz ze środków budżetu państwa w wysokości do
. Dotacje te pokryją 68,2 % kosztu inwestycji. W ramach

zadania, które będzie realizowane do czerwca 2008 roku - w Zalesiu
powstaną:
- ogrodzenie zewnętrzne terenu
- pomost na jeziorze o dł 25 m
- pole namiotowe z ogrodzeniem, altanami, ławkami, miejscami na
ogniska i grill
- 2 ciągi piesze z kładkami i platformą widokową
- plac zabaw dla dzieci
- sanitariaty, prysznice
- kuchnia letnia
- instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne
- dokumentacja techniczna całości inwestycji.

Powyższe elementy będą zlokalizowane w południowej części terenu
w Zalesiu tej dotychczas nie zagospodarowanej, położonej częściowo
w terenie obecnie niedostępnym. Dzięki tej inwestycji stworzone
zostaną atrakcyjniejsze warunki wypoczynku w tym miejscu.
Będzie to już realizowany przez Gminę Chełmża ze
środków Funduszy Strukturalnych UE na lata 2004-2006.

ósmy projekt

Kazimierz Bober

Serwis informacyjny z Urzędu Gminy
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Nowe chodniki
Trwa budowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej

w centrum miejscowości Bielczyny. Chodnik budowany jest z dotacji jaką
gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wartość przyznanej
dotacji wynosi 50 tys. zł, w ramach której zostaną zakupione polbruk i
krawężniki. Długość chodnika wynosi około Roboty budowlane
wykonuje Firma Izobud - Garden ze Świecia.

460 mb.

K.Orłowska

Drogi gminne w budowie

W gminie trwają roboty drogowe w ramach projektu

Teraz w
ramach projektu realizowana jest budowa drogi gminnej nr 100530
C Mirakowo - Zalesie. Długość nowego odcinka pokrytego nową
nawierzchnią asfaltową wynosi . Obecnie wykonywane są
pobocza drogowe. Na realizację w ramach projektu czeka jeszcze
budowa trzeciej drogi na odcinku Browina-Brąchnówko o długości

.
Roboty wykonuje firma Skanska S.A. . Projekt jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.

„Budowa dróg ułatwiających dostępność do usług oraz
ważnych gospodarczo regionów Gminy Chełmża”.

1136 mb

1523 mb

K.Orłowska

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
Przygotowaniem do spotkania w dniu 27.06.br w Ratuszu

chełmżyńskim było posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin
Pomorskich na Rzecz BudowyAutostradyA-1, które miało miejsce w
UG w Chełmży. Interesy Gminy Chełmża w stowarzyszeniu
reprezentuje jako Członek Zarządu pan Jacek Czarnecki Wójt Gminy.

Stowarzyszenie działa od 1998 roku i swoim działaniem
obejmuje obszar gmin na terenie byłych województw gdańskiego,
bydgoskiego i toruńskiego.
Członkowie Stowarzyszenia wyrażają pełne poparcie dla idei budowy
autostradyA-1 na całym odcinku objętym koncesją z Gdańska do Torunia.
Stowarzyszenie wspiera także wszystkie dotychczasowe dążenia i
zabiegi gminy i miasta Chełmża w budowie węzła autostradowego
”Dźwierzno”. Dowodem tego jest podjęta przez Walne Zgromadzenia w
dniu 20 kwietnia br. uchwała, w której udziela się poparcia dla starań
Burmistrza Miasta Chełmża i Wójta Gminy Chełmża w sprawie węzła
drogowego projektowanej autostrady A-1 z drogą wojewódzką Nr 551 w
miejscowości Dźwierzno.
Przykład gmin pomorskich w lobbowaniu budowy autostrady A-1 jest
dowodem na to, że przy wspólnej woli i polityce samorządów lokalnych i
ich przedstawicieli, władz regionu można skutecznie rozwiązać problem ,
którym w przypadku gminy i miasta Chełmża pozostaje budowa węzła
autostradowego.

K. Orłowska

Informacja z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia Rodzinne

informuje, iż od 01.09.2006 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w
związku z powyższym wnioski na świadczenia rodzinne będą
przyjmowane od 10 lipca 2006 roku.
Osoby, które złożą wniosek do końca lipca 2006 roku otrzymują
świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w miesiącu wrześniu, jeżeli
wniosek zostanie złożony do 31.08.2006 r. świadczenie zostanie
wypłacone w miesiącu październiku 2006 r. ze spłatą za m-c wrzesień.
Jednocześnie informujemy wszystkich rodziców, których dzieci rozpoczną
naukę w szkole ponadgimnazjalnej i te dzieci, które już taką naukę
kontynuują
Powinno być napisane, że dziecko np. I L.O.
Osoby, które będą składały wniosek na zasiłek rodzinny po raz
pierwszy muszą przygotować następujące dokumenty:

Odpis aktu urodzenia dziecka,
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za 2005 r.,
Jeżeli jest gospodarstwo rolne zaświadczenie o ilości
ha/przeliczeniowych,
Ksero dowodu osobistego (ksero robimy na miejscu),
Nr konta bankowego.

dostarczają zaświadczenie ze szkoły z datą wrześniową.
jest uczniem

�

�

�

�

�

Agnieszka Grajkowska
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Wypoczynek letni dzieci z terenu gminy

Dzieci wypoczywać będą od 4 lipca 2006 roku a akcja letnia zakończy się
23 sierpnia 2006 roku. Skierowania otrzymano z „CARITAS” w Toruniu (90), z
Kuratorium w Bydgoszczy (30), Kuratorium Oddział we Włocławku (5). Dwoje
dzieci niepełnosprawnych korzystać będzie z wypoczynku i rehabilitacji w
Ośrodku Rehabilitacyjno Terapeutycznym w Mielnicy n/Gopłem
(skierowania od Stowarzyszenia ds. Walki z Kalectwem w Warszawie).
Transport dzieci do miejsc wypoczynku zabezpiecza Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Nad sprawną akcją wypoczynku czuwają pracownicy
Ośrodka.

Z bezpłatnego wypoczynku letniego organizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzysta w te wakacje 127 dzieci.

Hanna Theis

Ku radości maluchów

Tym sposobem w gminie powstają co roku nowe miejsca
służące mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji. Te same miejsca pozwalają
najmłodszym pociechom na bezpieczną zabawę. Tym bardziej teraz podczas
wakacji, kiedy miejsca te są najbardziej okupowane przez maluchy i ich
rodziców.
W kolejnych miejscowościach w gminie ustawione zostały nowe place zabaw.
Place zabaw otrzymały wsie:

Tereny pod placyki przygotowało
Gospodarstwo Pomocnicze przy UG w Chełmży. Dostawcą i wykonawcą
zamówienia jest firma Inter Flora „ Place zabaw” z Wrocławia. Każdy z
placyków zabaw został wyposażony w piaskownicę z bali, dwie ławki,
huśtawkę oraz bujaną zabawkę na sprężynie. Koszt wyposażenia placyków
sfinansowany został z budżetu gminy i ogółem wyniósł prawie 25 tys. zł.
Drugie tyle kosztowało przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz założenie
zieleni.

Wiosną br. wymieniono także piasek w piaskownicach na placach zabaw już
istniejących w Bocieniu, Dźwierznie, Kończewicach, Mirakowie, Nowej
Chełmży i Zalesiu. W celu wygrodzenia placów zabaw wykonano płotki dla wsi
Zajączkowo i Sławkowo.

Mikroodnowa to pomysł władz i mieszkańców gminy na
podniesienie atrakcyjności i estetyki wsi polegający na budowie małej
infrastruktury.

Browina, Brąchnówko, Grzywna,
Zajączkowo, Grzegorz, Nawra, Bielczyny.

K.Orłowska

Domki dla turystów

Gmina w ramach przeprowadzonego przetargu na dzierżawę pod wynajem
domków letniskowych wyłoniła właściciela domków, który to na
dzierżawionym jednohektarowym gminnym gruncie rozpoczął budowę
domków letniskowych pod wynajem. Pierwsze domki są już w trakcie
realizacji. Do połowy czerwca przyszłego roku dzierżawca został
zobowiązany w ramach zawartej z gminą umowy, że wybuduje takich
samych czternaście domków letniskowych i będzie je wynajmował. W zamian
gmina od właściciela domków otrzymywać będzie czynsz za dzierżawę
gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe i podatek od
nieruchomości.

Na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu
budowane są domki letniskowe. Jeszcze w bieżącym sezonie w
domkach tych zamieszkać będą mogli pierwsi turyści spędzający
tegoroczne wakacje w tutejszym ośrodku. Ośrodek do tej pory pod
noclegi oferował tylko pole namiotowe.

K.Orłowska

Lato 2006 dla wolontariuszy
W okresie od 31 lipca 2006 roku do 13 sierpnia 2006 roku

10 uczniów z Gminy Chełmża wypoczywać będzie na obozie sportowo
rekreacyjnym w Ośrodku Wypoczynkowym Ciche koło Brodnicy.
Będą to uczniowie, którzy oprócz nauki znaleźli czas na „dobre uczynki”,
na pomoc innym, na organizację zajęć kulturalnych, na organizowanie
pomocy itp. Młodym “społecznikom” życzymy pięknej pogody i
wspaniałego wypoczynku.

Stanisława Stasieczek

Szkolne wycieczki

Duże brawa dla
organizatorów tego rodzaju wyjazdów, bowiem na długo zapadają one w
pamięci jako wydarzenia szczególne. Wielkie uznanie dla tych, którzy nie
szczędzą własnych pieniędzy i czasu, by umożliwić udział w szkolnych
wycieczkach dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji finansowej.

W tym roku dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach
wyjechały do Zakopanego, Warszawy, Krynicy Morskiej i do podtoruńskiej
Brzozy. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Zelgna zwiedzali Trójmiasto,
Sztutowo, Chłapowo, Biskupin, Chełmno i Rudnik k/Grudziądza. Szkoła w
Sławkowie nie organizowała wyjazdów klasowych w czerwcu, ponieważ w
terminie od 11 do 17 lipca uczniowie tej szkoły wyjadą do Krakowa,
Zakopanego i Kielc oraz skorzystają ze stałego pobytu w szkole. Do
Trójmiasta i na Hel, Poznania, Lichenia, Myślęcinka, a także na biwak do
Zalesia wyjechali uczniowie szkoły z Grzywny. Gimnazjaliści z Głuchowa
spędzili kilka dni na biwaku w Kijaszkowie i wieczór w operze. Natomiast
gimnazjaliści z Pluskowęs byli na biwaku w Przyjezierzu.

Wielokrotnie są jedyną okazją dla wielu dzieci, by wyjechać
gdzieś dalej, zobaczyć rzeczy dotąd nieznane i ciekawe lub zwyczajnie
zrelaksować się po roku uczniowskiej pracy.

Ewa Czarnecka

Podziękowanie za trud pracy
Składamy serdeczne podziękowania dla wychowawcy klasy VI „b”

ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach za

sześcioletni trud pracy wychowawczej oraz oddanie i poświęcenie

wniesione w wychowanie naszych dzieci.
Do podziękowań dołączamy życzenia zdrowia, radości, dalszych

sukcesów, realizacji wyzwań oraz pomyślności w pracy zawodowej i w

życiu prywatnym.

Pani Jolancie Targosz

Z wyrazami szacunku

Uczniowie i rodzice uczniów klasy VI „b”
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Sprawy obywatelskie

KOMUNIKAT
W dniach 20.05-30.08.2006r. Prowadzone 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

DPS Browina
Dom Pomocy Społecznej w Browinie dysponuje obecnie

wolnymi miejscami. Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy do zamieszkania. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle
somatycznie chorych. Usytuowany jest w pięknym otoczeniu parku, co
stwarza doskonałe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Na terenie
Domu wśród zieleni rozmieszczone są ławki oraz altanki. Dom położony jest w
powiecie toruńskim - ziemskim. Naszym atutem jest wieloletnie
doświadczenie (działamy od 1949 roku) oraz dobrze przygotowana kadra.
Domownicy mają zapewnioną profesjonalną, całodobową opiekę,
wspomaganie oraz warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność i
niezależność. Pomoc na miejscu zapewniają opiekunowie, pielęgniarki,
terapeuci, rehabilitanci, pracownicy socjalni, specjaliści tj. psycholog, lekarz
rodzinny, psychiatra, stomatolog.

Należy złożyć pisemny wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy
Społecznej w Browinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu
zamieszkania

Ośrodek Pomocy Społecznej nie może odmówić pomocy w formie
umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej osobie, która ze względu na
stan zdrowia, wiek, niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie
funkcjonować w środowisku i wymaga opieki całodobowej. Odmowa
umieszczenia w domu pomocy społecznej powinna być uzasadniona w
formie pisemnej, od takiej decyzji przysługuje odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Pomocą w załatwieniu wszelkich formalności związanych z umieszczeniem
w naszym Domu służy również pracownik socjalny DPS w Browinie (kontakt
telefoniczny 056/ 675 71 11 w. 32).

Całkowity koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Browinie wynosi
1774,32 zł miesięcznie.

1. Osoba zainteresowana zamieszkaniem - maksymalnie do 70%
swojego dochodu netto (np. jeżeli wysokość emerytury, lub renty wynosi
522,19 zł to odpłatność za pobyt wynosi 365,53 zł)

2. Drugim źródłem odpłatności jest Rodzina - ale tylko wtedy, gdy
dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 790,00 zł, a w przypadku
osoby samotnie gospodarującej 1152,00 zł miesięcznie, jeżeli dochód jest
niższy rodzina jest zwolniona z dopłacania za pobyt członka rodziny w DPS.

3. Po wniesieniu opłaty za pobyt członka rodziny w DPS, rodzinie musi
pozostać kwota 790,00 zł na osobę lub 1152,00 zł na osobę samotnie
gospodarującą (np. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi 800,00 zł to
dopłata do pobytu członka rodziny w DPS wynosić może jedynie 10,00 zł,
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi np. 1160,00 opłata za
pobyt członka rodziny w DPS wynosić może jedynie 8,00 zł.)

4. Jeżeli mieszkaniec i jego rodzina ze względu na niski dochód nie są
w stanie pokryć całkowitego kosztu pobytu w wysokości 1774,32 zł, obowiązek
dopłacenia do pobytu spoczywa na Ośrodku Pomocy Społecznej z budżetu
Urzędu Miasta lub Gminy.

Pełne informacje dotyczące naszego Domu można
znaleźć pod adresem internetowym: http:// .

Kontakt telefoniczny pod nr 056 675-71-11 lub 056 675-71-12

Jak uzyskać skierowanie

Zasady odpłatności

Odpłatność za pobyt ponoszą:

�

�

�

Zbigniew Walecki

www.browina.home.pl
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Dzień Dziecka w Grzegorzu

Z okazji „Dnia Dziecka” 4 czerwca w Grzegorzu odbyła się
wspólna zabawa dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Były konkursy z
nagrodami, słodycze i napoje. Dzieci szalały przy muzyce, a rodzice
przyglądali się swoim pociechom przy wspólnej kawie. Było super.

M.Wątorowska

Edukacja i kultura

Dzień Dziecka w Skąpem
Do Skąpego w Dniu Dziecka przyjechały dzieci z zerówki z paniami

z SP Zelgno. Była to świetna okazja dla dzieci z miejscowej zerówki by poznać
kolegów z innej szkoły. Dzieci od razu nawiązały świetny kontakt i wspólnie się
bawiły.
Oczywiście nie obyło się bez prezentów. Zadbali o to: Przew. Rady Gminy-
p. Henryk Śmiałek, Firma „Ekoland”- Państwa Klicman, Firma „Trans-Rach”-
państwa Łagódów, Bar nad jeziorem- Wiesława Lewandowskiego, sklep w
Skąpem- Państwo Polikowscy.
Dzieci zjadły pyszne kiełbaski i powędrowały pod remizę strażacką. Tam
zapoznały się z tajnikami pracy strażaków ochotników. Maluchy były
zachwycone prezentacją wozów bojowych. Dziękujemy Strażakom

30 maja dzieci z zerówek SP Zelgno w tym dzieci ze Skąpego pojechały na
wycieczkę do Torunia
Odwiedziły Żywe Muzeum Piernika. Zapoznały się z cyklem wypieku
pierników, w której czynnie uczestniczyły. Przy okazji poznały historię tego
słynnego toruńskiego wypieku. Potem otrzymali na pamiątkę wypieczone już
pierniki.
Dzieci także zwiedziły ogród zoobotaniczny, zapoznały się z gatunkami roślin i
zwierząt tam zamieszkujących. Zabawy było co niemiara.

Wycieczka do Torunia.

J. Tatarewicz

Dzieci z Bocienia serdecznie dziękują
Panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu za postawienie drugiej

huśtawki na placu zabaw
Klaudia, Darek, Maciej, Weronika, Piotr,

Martyna, Ola, Sandra, Arek, Karolina

Do podziękowań dołącza się Sołtys i Rada Sołecka Świętosław

Dyplom marzeń
Mam przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie ,,Homo

homini” działające na terenie Gminy Chełmża zostało zakwalifikowane
w ramach konkursu do udziału w

. Organizatorem i
admin is t ra to rem konkursu jes t Fundac ja Edukacy jna
Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, a jednym z fundatorów Polsko
Amerykańska Fundacja Wolności.

Głównym celem udziału w programie jest ułatwienie
młodzieży wiejskiej pokonania bariery związanej z rozpoczęciem nauki
w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów dla zdolnych i
niezamożnych studentów I roku wyższych uczelni pochodzących z
terenu Gminy Chełmża.

Całkowita kwota niezbędna do realizacji zadania wynosi
10.500 zł. W skład w/w kwoty wchodzą środki uzyskane w ramach
konkursu ,,Dyplom z marzeń” w wysokości 5.250 zł (50% całości).
Warunkiem realizacji projektu jest zgromadzenie przez Stowarzyszenie
pozostałych 50%. W związku z tym, że Stowarzyszenie nie prowadzi

,,Dyplom z marzeń”
V Edycji Programu Stypendiów Pomostowych

Piknik w Głuchowie

K.Orłowska

Wspólnie wakacje powitały dzieci z Głuchowa podczas
pikniku przygotowanego przez panie z miejscowego Koła
Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką.
Piknik odbył się w centrum wsi na tutejszym placyku sportowo-
rekreacyjnym.

Dzieci uczestniczyły w wielu konkurencjach sportowych. Między
innymi odbył się bieg o nagrodę Redakcji „Kurenda”.Udział w biegu
wzięło prawie 40 zawodników. Zwycięzcą biegu został Krystian Kufel.
Dzieci uczestniczyły w konkurencjach: rzut piłką do kosza, bieg w
workach. Po tak licznych wyczynach sportowych dla uczestników
pikniku został przygotowany poczęstunek: kiełbaski z grilla, bigosik,
napoje i słodkości.
O oprawę muzyczną podczas wspólnej zabawy piknikowej w tym dniu
zadbał p. Jarek Frąk, któremu organizatorzy pragną podziękować za
pomoc w organizacji pikniku.

działalności dochodowej planujemy brakującą kwotę pozyskać z
następujących źródeł:

środki pochodzące z otrzymanej w 2005 roku I nagrody w konkursie
,,Pro Publico Bono” (1.250 zł),
środki pochodzące od sponsorów z terenu gminy Chełmża.

Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie osoby, które chciałyby
wesprzeć stypendystów będą mogły udzielić pomocy finansowej
zwracamy się z gorącym apelem o przekazanie na rzecz
Stowarzyszenia drobnych towarów np. słodyczy, materiałów
drogeryjnych itp. które stanowić będą fanty na organizowanej Wielkiej
Loterii Stypendialnej w dniu 15 lipca br. na terenie ośrodka
rekreacyjnego w Zalesiu. Dochód z loterii w 100% zasili konto programu
Stypendialnego. Materiały i towary przeznaczone na loterię można
przekazywać w siedzibie Stowarzyszenia, która mieści się w budynku
Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna 2 (pokój nr 1) do 11 lipca 2006r. w
godz. 8 - 16 .

Osoby, które chcą wesprzeć “Dyplom marzeń” finansowo prosimy
o przekazywanie kwot pieniężnych na konto:

Całość zebranych środków w łącznej kwocie 10.500 zł zostanie
przeznaczona tylko i wyłącznie na wypłatę przyznanych stypendiów.

Z naszej strony zapewniamy, że informacja o przebiegu akcji
oraz jej fundatorach ukaże się w prasie lokalnej, na stronach
internetowych

h
przy bibliotekach na terenie Gminy Chełmża. Wszyscy sponsorzy
zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu
stypendiów.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i wyrażamy nadzieję, że
tak cenna inicjatywa zostanie wsparta przez wszystkich, którym nie jest
obojętny los najzdolniejszej młodzieży z terenu Gminy Chełmża, której
warunki materialne nie pozwalają na rozpoczęcie nauki w szkołach
wyższych.

-

-

00 00

Stowarzyszenia ,,Homo homini” 40 9484 1017 2600 0201 1431
0001
( Bank Spółdzielczy w Brodnicy O/Chełmża).

Stanisława Stasieczek

www.homohomini.pl www.gminachelmza.pl, oraz
Centrach Komunikacji i Punktach Informacji Społecznej działającyc
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Fotoreportaż z Bocianiska

„Zelinki” zespół teatralny z SP w Zelgnie tym razem dał się wszystkim
poznać w roli „Bardzo niebezpiecznych zajączków” . Opiekunem grupy
jest pani Lidia Piórkowska.

Już po raz szósty odbyła się wielka prezentacja Zespołów Artystycznych
Szkół Gminy Chełmża „Bocianisko” Zelgno 2006 i po raz szósty wspólnie
odśpiewany został „Bociani blues”. Na bocianiej scenie prezentowały się
zespoły wokalne, taneczne i teatralne. W teatrzyku szkolnym „Nie ma tego
złego” wystąpili uczniowie SP w Grzywnie pod czujnym okiem pani Marleny
Błaszkowskiej.

Zespół taneczny z SP Kończewice „Koniczynka” zaprezentował w swoim
wykonaniu tańce „Taniec Czarownic” i „Kalinka”. Nad formą taneczną
„Koniczynki” czuwają panie Wioletta Ostrowska i Zenona Wilczewska.

Uczestników Bocianiska bawił Kabaret „Wojtusie” z Gimnazjum w
Głuchowie prezentując scenki kabaretowe „Znane postacie” i „Te mniej
znane”.
Z grupą młodych artystów współpracuje pani Ilona Swinarska.

Jako młody talent artystyczny z Gim. Pluskowęsy zaprezentowała się
Ewa Latańska w monodramie w oparciu o „Fotoplastikon”. Ewę do gry
aktorskiej przygotowuje pani Renata Szymecka. Ewa jest również
laureatką przeglądu teatralnego zorganizowanego przez Baj Pomorski.

Tak naprawdę Bocianisko nie mogłoby się odbyć bez Chóru
Międzyszkolnego z SP Zelgo i Gimnazjum Pluskowęsy prowadzonego przez
państwo Teresę i Marka Pużanowskich.
Tym razem piękno i siłę młodych głosów z chóru usłyszeliśy w takich
utworach jak „Cyt, cyt...”, „To świt, to zmrok”, „To i hola” i „Bieszczady”.

K.Orłowska



str. 7

Piknik “Powitanie Lata” - Zalesie 2006

Spotkanie z kulturą sredniwiecza podczas tegorocznego pikniku
„Powitanie Lata 2006” przygotowali wojowie słowiańscy „Dąb
Pomorza”.Odbyły się dwa widowiska historyczne pn. „Cedynia 972” i
„Najazd na Zalesie”.

Wspólnie z mieszkańcami Gminy Chełmża Lato 2006 w Zalesiu powitali
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemar Achramowicz,
Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Starosta Powiatu Toruńskiego
Eugeniusz Lewandowski, Burmistrz Miasta Chełmża Jerzy Czerwiński.
Wszyscy byli gośćmi Wójta Jacka Czarneckiego.

Uczestnicy pikniku, szczególnie ci najmłodsi, z wielka ochotą
uczestniczyli w turniejach i konkursach historycznych przygotowanych
przez wojów przybyłych do Zalesia.

Przybyli goście i turyści podczas dwudniowego pikniku degustowali
swojskie jadło z Gminy Chełmża.O prezentację produktów tradycyjnych
zadbały panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Homo-homini
i harcerze z Zelgna. Prezentowane było także drobne rzemiosło
artystyczne mieszkańców z Gminy i miasta Chełmża.

Rozegrany został Międzynarodowy Turniej Siatkówki Rekreacyjno-
Plażowej. Udział w turnieju wzięło 17 drużyn przybyłych z regionu, w tym
jedna drużyna z zagranicy.

Wielu widzów zgromadziły występy dzieci i młodzieży. Występowali

artyści prezentujący się na Bocianisku, uczniowie Szkoły Muzycznej w

Chełmży, artyści z Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury oraz śpiewający

goście z Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim.
K.Orłowska
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Nagroda Marszałka Województwa
W VI edycji konkurus o Nagrodę Marszałka Województwa

Kujawsko-Pomorskiego za pracę ,, Aktywna działalność społeczna
przyczyniająca się do rozwoju i integracji lokalnego środowiska
wiejskiego promująca działalność oświatową, kulturalną i społeczną w
Gminie Chełmża”w dziedzinie komunikacja społeczna otrzymała pani
Stanisława Stasieczek z Zelgna.

w
dziedzinie polityka społeczna Helena Feldheim za pracę

w
dziedzinie komunikacja społeczna( wyróżnienie) prof. dr hab. Bassam
Aouil za pracę:

w dziedzinie nauka i
postęp techniczny

w
dziedzinie nauka i postęp techniczny -

w dziedzinie kultura

Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dziedzinie rolnictwo zdobyła

Pani Stanisława jest Radną Gminy
Chełmża, Prezesem Stowarzyszenia Homo homini i przewodniczy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To ogromny zaszczyt dla
pani S. Stasieczek jak i Gminy Chełmża na forum województwa. To wyraz
uznania i podziękowania za cenny wkład w rozwój i integrację społeczności
lokalnej oraz życzenia dalszych sukcesów w dziele budowy społeczeństwa
obywatelskiego.

Uroczyste podsumowanie VI edycji Konkursu o Nagrody
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia
uzyskane w 2005 roku w następujących dziedzinach: gospodarka, rolnictwo,
nauka i postęp techniczny, kultura, ochrona zdrowia, ochrona środowiska,
polityka społeczna i komunikacja społeczna odbyło się dniu 23 czerwca br. w
Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika UMK w Toruniu. W roku bieżącym do
konkursu zgłoszono łącznie 20 prac.

W gronie nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się m.in.Firma
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding ( kat. gospodarka),

,,Warsztaty
Terapii Zajęciowej szansą na aktywny i godny udział w życiu społecznym i
zawodowym osób niepełnosprawnych oraz wsparciem dla ich rodzin”,

,, Psychologia Pomocy online, czyli Internet w poradnictwie
psychologicznym i promocji zdrowia psychicznego i fizycznego” oraz pan
Roman Such za pracę: ,,Album Rodzinny Nowości”,

- zespół pod kierownictwem pani Bożeny Bednarek-
Michalskiej w składzie: Pani Maria Czarnecka-Dąbek i Pan Krzysztof
Nierzwicki za projekt:,, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa”,

prof. dr hab. Ryszard Choraś za
całokształt działalności naukowej związanej z utworzeniem szkoły naukowej i
za książkę ,,Komputerowa wizja. Metody interpretacji i identyfikacji obiektów”
, prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz ,, Za całokształt działalności naukowej
w dziedzinie historii Regionu Pomorza”, Jan Górec-
Rosiński za całokształt działalności kulturalnej,w dziedzinie ochrona zdrowia
zespół pod kierownictwem dr n. med. Aliny Woźniak w składzie:dr n. med.
Tomasz Drewa, dr n. med. Celestyna Mila-Kierzenkowska, prof. dr hab.
Zbigniew Wolski.

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z
o.o. Brześć Kujawski.

Gratulujemy Pani Stanisławie tak zaszczytnego wyróżnienia i życzymy
kolejnych sukcesów i zadowolenia w pracy społecznej na rzecz dobra Gminy
i pomyślności jej mieszkańców.

K.Orłowska

Organizacje pozarządowe

Konkurs „Opowiedz...”
zakończony

Stowarzyszenie Homo homini
będące uczestnikiem konkursu Działaj
Lokalnie IV zostało zaproszone do opisania
przy pomocy strony internetowej projektu
„Zachować od zapomnienia” oraz efektów
t e g o p r o j e k t u . S t w o r z o n a s t r o n a

w maju brała udział w głosowaniu na najlepszą
stronę, a głosowali na nią internauci od
wybrzeża po góry. Zdobywając 503 głosy
Homo homini zajęło drugą lokatę zaraz za
Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika,
które uzyskało 30 głosów więcej i otrzymało
nagrodę w wysokości 2 tys. zł.

7 czerwca odbyła się w Warszawie gala podsumowująca
ogólnopolską edycję konkursu, na której przedstawiono wyniki II części
konkursu „Opowiedz...”, w której oceny stron internetowych dokonało
specjalnie powołane jury. W tej kategorii Stowarzyszenie Homo homini zostało
wyróżnione nagrodą w wysokości 1500 zł, która przeznaczona zostanie na
podniesienie jakości dotychczas istniejącej strony Stowarzyszenia Homo
homini oraz strony Wędrującego Przedszkola. Nagrodę w imieniu Homo
homini odebrała Ewa Czarnecka.

Twórcy nagrodzonej strony: teksty - Ewa Czarnecka, zdjęcia - Ewa Czarnecka,
projekt graficzny - Aleksandra

Lewna, pisanie strony - .

www.homohomini.gminachelmza.pl/zachowac

Wszystkim osobom, które na naszą stronę oddały głosy w konkursie
internetowym serdecznie dziękujemy.

Barbara Stachowska, Katarzyna Orłowska,
Paweł Rutkowski

Paweł Rutkowski

Nabór do Wędrującego Przedszkola

W posiadaniu sołtysów są deklaracje, na podstawie których będziemy
podejmować decyzje o lokalizacji przedszkoli. Im więcej zgłoszonych dzieci,
tym większa szansa na przywędrowanie przedszkola akurat do tej
miejscowości. Na informacje dotyczące zainteresowania naszą ofertą
czekamy do 10 sierpnia. Deklaracje prosimy składać u pani Katarzyny
Orłowskiej w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani
Ewy Czarneckiej, koordynatora projektu (tel. 606 367 393).

Już wiadomo, że w roku szkolnym 2006/2007 Stowarzyszenie skorzysta z
kilku źródeł finansowania Wędrującego Przedszkola. W tym okresie
strategiczne znaczenie ma grant otrzymany z Fundacji PZU w wys. ponad
26 tys. zł. Kwotą 6 tys. zł wesprze Wędrujące Przedszkole Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jak zwykle 5 tys. zł na edycję
jesienno-zimową otrzymamy z budżety naszej gminy. Wszystkim sponsorom
serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie Homo homini ogłasza kolejny nabór do
Wędrującego Przedszkola, które otworzy swoje podwoje od września
2006.

Ewa Czarnecka

Rozmowy z rdzennymi Pomorzakami w toku

Stowarzyszenie Homo homini pozyskało środki finansowe na
wydanie publikacji biorąc udział w konkursie grantowym ogłoszonym przez
Urząd Marszałkowski w dziedzinie rozwoju kultury. W okresie wakacyjnym
będziemy rozmawiać ze wszystkimi osobami, które wyrażą chęć
opowiedzenia nam o swoich rodzinach, pielęgnowanych zwyczajach lub
ważnych wydarzeniach a także historii rodzinnych miejscowości. Bardzo
chętnie wykorzystamy stare fotografie, jako uatrakcyjnienie książki o
mieszkańcach Pomorza. Zainteresowanym podajemy tel. kontaktowe :056
675 78 83, 0 56 675 47 75, 606 367 393. Proponujemy również kontakt
poprzez sołtysów.

Serdecznie zapraszamy tych mieszkańców Gminy Chełmża,
których rodzinne korzenie zawsze związane były z Ziemią Chełmińską
do współpracy nad tworzeniem drugiej części książki „Rozmowy o
przeszłości”.

Ewa CzarneckaDrzewo dla aktywnych
Kobiety, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych mają szansę na
nagrodę. W znanych miejscach, publicznych skwerach i parkach dla
każdej zwyciężczyni zostanie zasadzona akacja.

Akacja ma charakter lokalny. Nominacje i akacje zaplanowane są w
każdym województwie. Natomiast podsumowanie konkursu połączone z galą
finałową odbędzie się w Warszawie. Honorowy patronat nad Akcją Akacja objął
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Polska.
W konkursie mogą wziąć udział kobiety w każdym wieku, które na swoim koncie
mają następujące osiągnięcia: są liderkami swoich środowisk, promują
otwartość i tolerancję, działają innowacyjnie, inspirują i angażują do działania
innych, realizowały swoje pomysły nie wcześniej niż w 2000 roku. Kobiety nie
muszą funkcjonować w sformalizowanej organizacji.

Zgłoszenia kandydatki może dokonać każdy. Konieczny jest opis
nominowanej, uzasadnienie i wypełniony formularz (dostępny na stornie
www.akcjaakacja.pl) . Nominacje przyjmowane są do końca lipca 2006 roku.

Zaproszenie

K.Kadukowska

Uprzejmie zapraszam na pierwsze spotkanie osoby zainteresowane
wstąpieniem do Klubu Honorowych Dawców Krwi, który działać będzie
przy Urzędzie Gminy w Chełmży. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 lipca
2006 roku o godz. 11.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna 2.
Serdecznie zapraszam wszystkie osoby chętne do pomocy drugiemu

człowiekowi.
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Pasja tworzenia ma w sobie magię ...

Renata Szymecka

2 czerwca 2006 roku w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w
Nowej Wsi odbył się I Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji
Czesława Miłosza pt. „Słowem i muzyką malowana poezja
Cz. Miłosza”. Honorowy patronat nad tą imprezą objął Marszałek
Województwa.

Alicja Gruszka z Gimnazjum w Pluskowęsach
I miejsce

Wzięło w nim udział ponad 70 uczestników z całego
województwa kujawsko-pomorskiego. Przybyli uczniowie z
Bydgoszczy, Golubia - Dobrzynia, Torunia, Włocławka i wielu innych
miejscowości wraz ze swoimi opiekunami. Oczywiście nie zabrakło
przedstawicielek z naszej gminy. Gimnazjum w Pluskowęsach
reprezentowały dwie uczennice: K. Kolasa i A. Gruszka, które zostały
przygotowane przez R. Szymecką. Alicja zaprezentowała wiersz
zatytułowany „Kołysanka”, a Kinga „Do mojego brata”. Obie
dziewczyny zdecydowane i pełne entuzjazmu przystąpiły do
pierwszego etapu eliminacji. W czterech salach wyłonione spośród
przybyłych nauczycieli komisje wysłuchały recytacji - swoistych
monodramów, po czym ogłosiły wyniki. Do finału przeszło dziesięć
osób, w tym Alicja Gruszka. Finał miał miejsce na specjalnie do tego
przygotowanej scenie przed budynkiem szkoły. Alicja wystąpiła jako
czwarta. Komisja i widownia uważnie wysłuchała wszystkich
wystąpień, o czym świadczyły długie, gromkie brawa. Na decyzję
czekano dość długo, ponieważ finaliści swoimi występami udowodnili,
że mają talent, pasję i marzenia o sukcesach na scenie. Komisja
ogłosiła wyniki.
okazała się bezkonkurencyjna. Zajęła i tym samym
otrzymała główną nagrodę telewizor Daewoo 21- calowy. Radość i
zaskoczenie zwyciężczyni nie miały granic, głos zamierał jej w gardle,
łzy płynęły po policzkach. Tak zakończył się ten niezwykły,
emocjonujący dzień. Czy w przyszłym roku przedstawiciele
Gimnazjum w Pluskowęsach pojawią się w Nowej Wsi? Z pewnością
tak. Na pewno pokażą, że rozumieją poezję, umieją ją czytać i bawić
się głosem, gestem i mimiką. A przecież czasami wystarcza odrobina
wiary w siebie, pasja tworzenia, by poczuć się gwiazdą.

Z życia szkoły w Sławkowie
Wiersze znane i nieznane

10 czerwca w naszej szkole odbyła się trzecia edycja
Powiatowego Konkursu . W tym roku mali
artyści przyjechali do nas ze Szkół Podstawowych w: Brąchnówku,
Brzozówce, Chełmży, Łubiance, Łysomicach, Gostkowie, Górsku,
Grzywnie, Kończewicach, Gronowie oraz Biblioteki Samorządowej
w Skąpem, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Chełmży. Doskonałe
wprowadzenie do recytatorskiej rywalizacji stanowiło przedstawienie
teatru pt. Następnie
uczestnicy, podzieleni na grupę młodszą i starszą, prezentowali
swoje oratorskie umiejętności. Mali wykonawcy byli oceniani przez
profesjonalne jury składające się z aktorów wspomnianego teatru. Po
ogłoszeniu wyników, zarówno laureaci jak i wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki w postaci książek.

Warto także dodać, że Powiatowy Konkursu
był wspierany finansowo przez Urząd Marszałkowski w

Toruniu w ramach realizacji programu w zakresie edukacji, oświaty i
wychowania.

Wiersze znane i nieznane

Zaczarowany świat Gdzie się podział komputer.

Wiersze znane
i nieznane

W kategorii dzieci młodszych:
Juliusz Sawicki

Natalia Szczypińska

Julia Szymeczko

W kategorii dzieci starszych:
Aleksandra Czarnomorska

Mateusz Rutkowski

Arkadiusz Podkański

I miejsce SP Chełmża nr 2, wiersz Janiny
Porazińskiej „Strach na wróble”

II miejsce SP Brzozówka za wiersz
Józefa Czechowicza „Bawię braciszka”

III miejsce z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chełmży za wiersz Janiny Porazińskiej
„Plama na podłodze”

I miejsce SP Kończewice,
utwór Kazimiery Iłłakowiczówny „Życzenie”

II miejsce SP Łysomice, wiersz
Aleksandra Fredry „Małpa w kąpieli”

III miejsce ZS w Łubiance, utwór
„Pająk i Krzysiu „ Kazimiery Iłłakowiczówny

Historia dwóch pałaców
„Dwa pałace, z których jeden nie miał szczęścia” to tytuł

wystawy fotograficznej poświęconej losom pałaców w
Pluskowęsach i Nawrze. Wystawa odbyła się na przełomie
czerwca i lipca br. w Chełmżyńkiej „Galerii pod Ratuszem”.

Ekspozycja została przygotowana z 18 par fotografii
autorstwa Piotra Stolkowskiego i stanowiła zestawienie obrazu
podobnych elementów architektonicznych obu zabytków.
Celem organizatorów wystawy było ukazanie, jak różne losy spotkały
w ostatnim czasie oba te pałace. Pałac w Pluskowęsach w 1994 r
został sprzedany przez samorząd Gminy Chełmża rodzinie Prus-
Grobelskim, którzy zainwestowali w jego odbudowę i dzisiaj obiekt
ten cieszy oko niejednego turysty przebywającego w gminie . Z kolei
pałac w Nawrze z roku na rok popada w coraz gorszą ruinę.
Udział w otwarciu wystawy wzięła także najbliższa rodzina byłych
właścicieli pałacu nawrzańskiego: Maria Karwat, Anna Sczaniecka i
JerzyAndrzej Prawdzic Kruszyński.

Od lewej Maria Karwat, Anna Sczaniecka

K.Orłowska

Czerwiec w Szkole Podstawowej w Sławkowie był bogaty w
wydarzenia, 20 czerwca odbył się konkurs „Z PRZYRODĄ ZA PAN
BRAT” uczniowie Szkół Podstawowych z Łubianki, Zelgna, Sławkowa
zmagali się w lesie nad Jeziorem Grodzieński nie tylko z komarami i
pokrzywami, mieli za zadanie rozpoznać i właściwie oznaczyć
(nazwa gatunkowa-pełna) występujące w lesie rośliny drzewiaste i
zielne. Bezkonkurencyjną okazała się drużyna ze Sławkowa
rozpoznała 55 roślin, pozostałe 28 i 25.
Uczniowie z opiekunami szli wyznaczoną trasą 4 godziny. Zmęczeni, bo
pogoda dopisała, dotarli do Zalesia gdzie uzupełnili siły. Konkurs
zakończył się wspólnym grillowaniem.

Ostatni dzień w szkole w Sławkowie był doskonałą okazją do
podsumowania całego roku, wytężonej pracy, zdobywania nowych
wiadomości i umiejętności. Pożegnaliśmy najstarszych uczniów -
absolwentów naszej placówki oraz wyróżniliśmy najlepszych
wychowanków odznaczających się wiedzą i zachowaniem. Mamy
nadzieję, że zbliżające się wakacje będą czasem owocnego i
bezpiecznego wypoczynku oraz okazją do poznania naszej ojczyzny.

Wakacje, wakacje...

Jan Kalinowski
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Propozycja dla cyklistów

Było to możliwe tym bardziej, że każdy uczestnik
rajdu otrzymał Przewodnik rowerowy „Wokół Chełmży na weekend albo
dwa” autorstwa Piotra Bireckiego. Dziewięć drużyn trzy- lub
czteroosobowych z miasta i gminy wyruszyło na trasę wiodącą przez Skąpe,
Dubielno, Lipienek, Papowo Biskupie i Bielczyny o łącznej długości ponad 30
km. Wędrując należało ustalić możliwie najlepsze odpowiedzi na kilka
konkursowych pytań, które skłaniały do wnikliwego przypatrzenia się okolicy,
zabytkom i ciekawostkom tej trasy.Abyły tam rzeczy zaskakujące...

Gminę Chełmża reprezentowały dwa zespoły z Głuchowa i z
Kończewic. Ten drugi w ogólnej klasyfikacji zajął drugie miejsce.

Organizatorami imprezy, która dobrze wpisuje się w kalendarium
imprez cyklicznych były Urzędy Miasta i Gminy Chełmża. One również są
wydawcami polecanego Przewodnika rowerowego.

ż .

Ewa Czarnecka

III Rajd rowerowy, który odbył się 24 czerwca był atrakcją dla
tych, którzy lubią turystykę rowerową i w naszej najbliższej okolicy
poszukują nowych tras.

Reprezentanci Gminy Che m a w towarzystwie wójta Jacka Czarneckiego

Pa stwo Czerwi scy i Sadowscy z uwag s uchali opowie ci mieszka ca
Lipienka na temat historii miejscowego zamku.

ł

ń ń ą ł ś ń

Sport gminny i szkolny

WAKACJE NA SPORTOWO

Dnia 26 sierpnia o godz. 9.30 w Zalesiu odbędą
się mistrzostwa Gminy Chełmża w pływaniu, a dzień później tj. 27 sierpnia o
godz. 9.30 także w Zalesiu mistrzostwa gminy w siatkówce plażowej.
Zawody te są tylko dla mieszkańców Gminy Chełmża i włączone są do
ogólnej klasyfikacji sołectw, która trwa przez cały sportowy rok. Do tych
wakacyjnych sportowych imprez pozostało co prawda dużo czasu, ale
przygotowania należy zacząć już dziś tym bardziej, że warunki rekreacyjno
sportowe Zalesia, jak i pogoda, bardzo temu sprzyjają.
Szczegółowych informacji dotyczących sportu gminnego udziela Gminny
Organizator Sportu Marcin Sadowski pod nr. telefonu 507 835 797.

Na ostatni weekend wakacji zaplanowane są kolejne imprezy
sportowe w naszej gminie.

Ze sportowym pozdrowieniem

Sadowski Marcin

FUTBOL W GMINIE

Zawodnicy
strzelają bramki, drużyny zdobywają punkty, a to wszystko na oczach
miejscowej publiczności.
Do tej pory rozegrano 7 pełnych kolejek. W ostatnim numerze Kurendy podane
były wyniki kolejek I-IV. Czas na wyniki V, VI i VII kolejki.
Kolejka V: Bocień Pluskowęsy 2:4, Browina Grzywna 1:3, Mirakowo
Pluskowęsy 0:5, Kuczwały Skąpe 3:2, Nawra Kończewice 2:4, Głuchowo
Zajączkowo (nie odbył się, najprawdopodobniej drużyna Zajączkowa wycofała
się z rozgrywek).
Kolejka VI: Pluskowęsy Kuczwały 2:0, Dźwierzno Mirakowo 5:3, Zajączkowo
Browina (nie odbył się), Pluskowęsy II Głuchowo 0:0,
Kończewice Bocień 2:1, Skąpe Nawra 0:2
Kolejka VII: Bocień Skąpe 2:3, Nawra Pluskowęsy 4:1, Grzywna Zajączkowo
(nie odbył się), Kuczwały Dźwierzno 2:1, Głuchowo Kończewice 4:1, Browina
Pluskowęsy II 2:1.

Tabela Gminnej Ligi po 7 kolejkach przedstawia się następująco:
1. Pluskowęsy II 17. Pkt
2. Nawra 15. Pkt
3. Kończewice 12. Pkt
4. Głuchowo 11. Pkt
5. Grzywna 10. Pkt

Pluskowęsy 10. Pkt

Ostatnia kolejka I rundy rozgrywek zaplanowana jest na 23 lipca. Dnia 26 lipca
o godz. 18 w Głuchowie odbędzie się zebranie z przedstawicielami drużyn. Na
spotkaniu omawiane będą sprawy związane z I rundą rozgrywek, możliwość
dokonania zmian na listach zawodników i otrzymanie terminarza rundy II,
dlatego obecność obowiązkowa.
Atym czasem życzę miłej zabawy w futbol.

Gminna Liga Piłki Nożnej, która zainaugurowała rozgrywki w
połowie kwietnia, nabrała tempa i na dobre wpisała się w sportowy
harmonogram jej uczestników. W każdym tygodniu w najróżniejszych
zakątkach Gminy Chełmża rozgrywane są ligowe mecze.

6. Dźwierzno 9. pkt
7. Skąpe 7. pkt
8. Kuczwały 6. pkt
9. Zajączkowo 4. pkt

10. Browina 3. pkt
11. Bocień 3. pkt
12. Mirakowo 2 pkt

Sadowski Marcin

KSGCh „CYKLON” POKAZAŁ KLASĘ
11 czerwca na stadionie w Kończewicach odbył się ostatni i

niezmiernie ważny mecz pomiędzy Klubem Sportowym Gminy Chełmża
„Cyklon” a Węgrowianką Węgrowo.

Drużyna, która przegrałaby w tym pojedynku znalazłaby się w strefie
spadkowej.

Mecz miał bardzo dramatyczny przebieg. Cyklon po wspaniałych
akcjach prowadził już 2:0, a tuż przed końcem Węgrowo strzeliło na 2:1 i
zaczęły się nerwy.

W 90 minucie część kibiców o mało nie dostało zawału, kiedy to
sędzia podyktował rzut karny dla gości. Jeżeli Węgrowianka by go strzeliła
byłby remis i to ona znalazłaby się w tabeli przed nami. Po długich dyskusjach
znaleziono odważnego, który miał strzelać … ale ten ku radości setek kibiców i
samych zawodników Cyklonu nie trafił w bramkę!!!

Radość była wielka i uzasadniona. Warto przypomnieć, że w rundzie
jesiennej Cyklon zdobyła jedynie 4 punkty, a po zimowej reorganizacji w rudzie
wiosennej zdobył 23 punkty.

W przyszłym sezonie planowane są kolejne wzmocnienia w
Cyklonie. Ttrwają rozmowy z potencjalnymi zawodnikami.

Zawodnicy i kibice przekazują serdeczne podziękowania
firmie

za okazaną pomoc i wsparcie finansowe.
Wierni Kibice dziękują również , i

za zaangażowanie, charakter i stworzenie niezapomnianych
widowisk sportowych.

Celem ” na sezon 2006-2007 jest awans do
.

„Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bielczyny” Panu Piotrowi
Guranowskiemu

Gminie Chełmża trenerom
zawodnikom

KSGCh „Cyklon Klasy
Okręgowej

Michał Czarnecki
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Sprostowanie do artykułu z turnieju piłkarskiego

W czerwcowym numerze Kurendy w artykule Kazimierza Bobera

wkradły się błędy. Zdjęcie tam umieszczone to zdjęcie drużyny

wicemistrza, a zdjęcie mistrza turnieju - Grzywny przedstawiamy powyżej.

Redakcja Kurendy przeprasza również za błędnie podane nazwisko

najlepszego strzelca turnieju Pana Tomasza Kosickiego.
Paweł Rutkowski

Piłka Nożna Dziewcząt

Z dziewięciu
drużyn deklarujących przyjazd dojechała tylko drużyna z Łubianki. Wycieczki
szkolne oraz panujący wirus wyeliminował pozostałe drużyny. Pomimo to
rywalizacja była zacięta. Dopiero rzuty karne zdecydowały o wygranej
drużyny dziewcząt ze Sławkowa. Na rozgrywki przyjechali fundatorzy
pucharu przechodniego Państwo Jerzy Sobczak, Ryszar Sobczak, Krystyna
Łapińska. Konkurs wspierało finansowo Starostwo Powiatowe w Toruniu w
ramach wspierania sportu i turystyki. W imieniu Starosty Toruńskiego przybył
Artur Stankiewicz z Wydziału Promocji i Sportu.

Najlepsza zawodniczka turnieju otrzymała
dodatkową nagrodę ufundowaną przez dzieci Szczepana Sobczaka-
(kierownika Szkoły Podstawowej w Sławkowie przed II wojna światową)-
aparat fotograficzny. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt im. SZCZEPANA pod
patronatem honorowym Starosty Powiatu Toruńskiego Eugeniusza
Lewandowskiego odbył się w Sławkowie 3 czerwca 2006.

Agnieszka Zygarska

Siatkówka rekreacyjno-plażowa w Zalesiu

W turnieju wzięło udział 17 drużyn cztero
osobowych, w tym zawodnicy i zawodniczki z Brazylii, Niemiec oraz Rosji. Po
rozgrywkach w grupach oraz ćwierćfinałach wyłoniono 4 najlepsze zespoły,
które dalej walczyły systemem „każdy z każdym”. Pojedynki były bardzo
wyrównane i zacięte, większość rozstrzygnięto po „tie-breaku”.

która odebrała
okazały puchar oraz nagrody rzeczowe. Drugie miejsce zajęła drużyna z
Łysomic, trzecie z Zelgna a czwarte „Snake” z Chełmży. Fundatorami
nagród byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego,
Starostwo Powiatowe w Toruniu, oraz firmy „Diagnotest” Kazimierz
Lewandowski z Zegna, „Pol-Fiber” z Grzywny oraz Przedsiębiorstwo Usług
Miejskich „PUM” Sp z o.o. z Grudziądza. Upominki wręczono także
zawodnikom z zagranicy.

W dniu 17 czerwca 2006r. przy okazji festynu „Powitanie lata”
na boiskach w Zalesiu rozegrano po raz piąty turniej siatkówki
rekreacyjno-plażowej.

W rezultacie
najlepszą okazała się drużyna z Kikoła w składzie: Tomasz Małecki,
Tomasz Sadowski, Wojciech Kozłowski, Karol Goreczny,

Kazimierz Bober

Turniej siatkówki dla VIP-ów

W
turnieju wzięło udział 7 drużyn czteroosobowych. Obok gospodarzy
wystartowały reprezentacje Urzędu Marszałkowskiego, Rady Wojewódzkiej
Zrzeszenia LZS, Policji z Chełmży, Europejskiego Centrum Współpracy
Młodzieży w Toruniu, I. Bazy Materiałowo-Technicznej w Toruniu, Polskiego
Związku Łowieckiego. Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym”.
Po rozegraniu 21 zaciętych meczy zakończył się zwycięstwem reprezentacji
Gminy Chełmża w składzie Zenon Sadowski (kapitan), Jarosław Pikus, Daniel
Ramowski, Kazimierz Bober. Drugie miejsce zajęła drużyna LZS, a trzecie
Urzędu Marszałkowskiego. Nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 drużyn oraz
upominki dla wszystkich uczestników turnieju wręczył Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki.

Dnia 24 czerwca br. na piaszczystych boiskach terenu
rekreacyjnego w Zalesiu (Gm. Chełmża) odbył się kolejny turniej
siatkówki rekreacyjno plażowej VIP - dla zaproszonych drużyn
reprezentujących instytucje współpracujące z Gminą Chełmża.

Kazimierz Bober

Na pierwszym planie zespół reprezentujący Urząd Marszałkowski

Drużyna Rady Wojewódzkiej zrzesznie LZS z wójtami gminy Chełmża

Sportowo i Piknikowo
Wakacyjne festyny rekreacyjno-sportowe odbędą się w :
Dźwierznie ( boisko sportowe) - 9.07.br
Skąpe (teren sportowo - rekreacyjny) - 16.07.br
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Chełmża do udziału w tych
obydwu wakacyjnych wydarzeniach promujących sport i rekreację w
gminie.



PAINTBALL
KLUB BUMBUM

STRZELAJ KULKAMI Z FARBĄ!

SPRAWDŹ SIEBIE! SPRAWDŹ

ZNAJOMYCH!

POCZUJ MAX ADRENALINY!!!

WYZWIJ ZNAJOMYCH NA

POJEDYNEK

A POTEM POŚLIJ IM KULKĘ ---

DZWOŃ I UMÓW SIĘ NA IMPREZKĘ

691-744-737

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca, uczestniczyli we Mszy świętej
żałobnej i ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku.

a w szczególności rodzinie, krewnym, przyjaciołom, sąsiadom, za
wspólną modlitwę i kwiaty
Serdeczne podziękowania

Składa Rodzina

Śp. Bernarda Zielińskiego

Dziękujemy Pani sołtys
Lidii Kozłowskiej

za zorganizowanie pieczenia
kiełbasek

i skromne upominki z okazji
Powitania Lata

Rodzice i dzieci z Bocienia

Zaproszenie do Zalesia
II Oddział Europejskiej Unii Kobiet w Toruniu

15 lipca godzinach od 15.00 do 20.00
Zalesie

zaprasza na festyn
rodzinny w sobotę w do Ośrodka
Rekreacyjno-Wypoczynkowego .
Piękne kobiety, wykształcone Europejki, dobre żony, troskliwe matki i wesołe
dziewczyny - to my! Postaramy się, żeby nikt się nie nudził.
Opalanie jest niezdrowe. Zabawa na plaży może być atrakcyjna dla każdego.
Gry, konkursy z nagrodami i zawody, loteria, dobre jedzenie i świetna muzyka.
Bądź z nami!

Poznajmy się w Zalesiu!

II Oddział Europejskiej Unii Kobiet w Toruniu

Badania profilaktyczne
Szpital Powiatowy w Chełmży do dnia 1 lipca 2006 roku zaprasza

na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie programów:
1. który przeznaczony jest dla kobiet w wieku

, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonanego
badania mammograficznego oraz tych , które w ramach programu
profilaktyki w roku 2005 otrzymały pisemne wskazanie do wykonania
ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

.
2. przeznaczony jest dla kobiet w wieku od

. Badania będą przeprowadzane 1 raz na 3 lata. Miejscem
wykonywania badań będzie Poradnia „K” Szpitala Powiatowego w Chełmży.

wew. 273.

Profilaktyki raka piersi od 50
do 69 lat

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu (056) 675
22 55 wew. 220

Profilaktyki raka szyjki macicy
25 lat do 59 lat

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu (056) 675
22 55

Polecamy
W tym miesiącu dla wszystkich

kochających przejażdżki rowerowe
proponujemy Przewodnik Rowerowy

Przewodnik ten, pomoże poznać
najbliższe okolice Chełmży. Każdy z
proponowanych sz laków zos ta ł
wzbogacony o krótkie opisy zwiedzanych
okol ic i „ łyk” histor i i dotyczący
odwiedzanych miejsc.
Przewodnik można zakupić w Urzędzie
Gminy Chełmża pokój nr 16 za jedyne
5,00 zł.

„Wokół Chełmży na weekend... albo
dwa.

„Od Kołodzieja do Farmera”
WSK-O „Edukacja i Przyszłość” , Sołtys , Rada Sołecka , KGW i

Mała Szkoła w Brąchnówku oraz Sołtys , Rada Sołecka i KGW w Browinie
zapraszają rolników , organizacje wiejskie KGW , OSP , Kółka Rolnicze ,
Rady Sołeckie i Sołtysów z terenu Gminy Chełmża i gmin ościennych do
udziału w realizacji projektu pod tytułem :

w dniu na terenie zespołu
parkowo-pałacowego w Brąchnówku .
Celem projektu finansowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich jest
prezentacja narzędzi i maszyn rolniczych od sochy i motyki do
wielofunkcyjnych agregatów rolniczych zakupionych w ramach pomocy UE
dla polskiego rolnictwa .
Wystawie towarzyszyć będzie promocja swojskich potraw i nalewek , a
następnie wspólna biesiada .
Zachęcamy do udziału w prezentacji posiadanych maszyn i urządzeń oraz
promocji ulubionych potraw i nalewek .
Zgłoszenia przyjmuje Janusz Iwański prezes Stowarzyszenia
tel.056 675 72 48 lub 0695673739 .
Patronat honorowy nad realizacją projektu objął Wójt Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki

„Od Kołodzieja do Farmera” 26.08.2006 r
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