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Poprawiają jakość wody
W Morczynach dokonano odbioru zmodernizowanej gminnej
Stacji Uzdatniania Wody. Wydatki związane z tą inwestycją współ
sfinansowane zostały z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł ponad 900 tys. zł.
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Zainstalowane przy SUW w Morczynach trzy stalowe wolnostojące
3
zbiorniki retencyjne w sumie będą mogły zmagazynować 300 m uzdatnionej
3
wody i będzie możliwa produkcja uzdatnionej wody w ilości 200 tys. m na rok.
Przewiduje się, że za pośrednictwem zmodernizowanej SUW w Morczynach
konsumowane będzie rocznie 138 tys. m 3 wody. Budowa trzech nowych
zbiorników retencyjnych spowoduje również wyeliminowanie okresowych
niedoborów wody lub spadków ciśnienia w sieci. Taki system zasilania pozwoli
na bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Modernizacja
SUW Morczyny jest głównym celem zamierzeń gminnego programu
zmierzających do zapewnienia stałego dostępu do odpowiedniej jakości wody
dla odbiorców korzystających z gminnej sieci wodociągowej. Realizacja
projektu ma szczególne znaczenie w gminie jako typowo rolniczej z dużą
ilością gospodarstw rolnych, w szczególności nastawionych na produkcję
mleka.
Wykonawcą przeprowadzonych robót jest Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe „HYDRO SYSTEM” ze Szpetala Górnego.
SUW w Morczynach to druga w gminie stacja po SUW w Dziemionach, która
została całkowicie zmodernizowana. Następna w kolejce do modernizacji
pozostaje SUW w Nawrze.
Realizowany program jest ukierunkowany na poprawę warunków
zdrowotnych mieszkańców gminy. Postępująca modernizacja istniejących
Stacji Uzdatniania Wody w gminie, renowacja i budowa nowego systemu sieci
wodociągowych pozwoli w efekcie na kompleksowe uregulowanie
zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy.

Strategia Gminy na finiszu
Stacja Uzdatniania Wody w Morczynach została wybudowana w
latach 80-tych. Z uwagi na bardzo zły stan budynku oraz urządzeń
technologicznych jak i również zwiększającą się liczbę odbiorców wody
niezbędne było przystąpienie do modernizacji oraz rozbudowy stacji.
W ramach tej inwestycji wykonane zostały prace remontowo-budowlane,
które między innymi objęły termomodernizację budynku stacji, budowę
fundamentów pod trzy zbiorniki retencyjne, wymieniono instalację urządzeń
procesu technologicznego uzdatniania wody. Zastosowanie dwustopniowej
filtracji oraz wprowadzenie dodatkowej warstwy złoża kataliczno mineralnego gwarantuje teraz produkcję wody pitnej z zawartością w niej
związków żelaza i manganu na poziomie zera mg/dm3.

Od lewej: Tomasz Paradowski - wykonawca inwestycji, Wójt Jacek Czarnecki,
Andrzej Musiał - inspektor nadzoru, Andrzej Skibiński - kierownik budowy

Katarzyna Orłowska

Dobiegają końca prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju
Gminy Chełmża. Dokument ten w dniu 20 padziernika br. ma zostać
zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Chełmża.

W Sławkowie odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe poświęcone
wypracowaniu ostatecznego kształtu strategii Gminy Chełmża na lata 20072013. Ponownie udział w spotkaniu wzięli radni, sołtysi, przedstawiciele
organizacji społecznych z Gminy i pracownicy UG.
Uczestnicy warsztatów po burzliwej dyskusji przegłosowali ostatecznie
następująca wizję Gminy Chełmża: Gmina Chełmża dobrze rozwinięta
gospodarczo i społecznie, gdzie warto żyć, pracować, działać.
Przeprowadzone na wcześniejszych spotkaniach: diagnoza i
analiza SWOT oraz analiza problemów pozwoliły na ustalenie celów
strategicznych i operacyjnych rozwoju Gminy Chełmża, celów ambitnych,
realnych i mierzalnych na najbliższe lata. Cele strategiczne jakie zostały dla
Gminy określone są także odpowiedzią na zidentyfikowane podczas
konsultacji potrzeby mieszkańców Gminy. Wskazano w strategii na: - Poprawę
jakości życia mieszkańców, - Rozwój lokalnej gospodarki, - Rozwój turystyki i
rekreacji.
K.Orłowska

Serwis informacyjny z Urzędu Gminy
Informacje z obrad Sesji Rady Gminy Chełmża
W okresie od m-ca czerwca do września Rada Gminy odbyła 5 Sesji Rady
Gminy. Tematyka spotkań przedstawiała się następująco:
Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego:
1. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu w miejscowości :
a) Nowa Chełmża: dotyczy budownictwa mieszkaniowego z możliwością
prowadzenia
rzemiosła nieuciążliwego (teren bezpośrednio graniczy z
Miastem Chełmża stanowiąc przedłużenie osiedla mieszkaniowego),
b) Strużal: dotyczy budownictwa mieszkaniowego z działalnością usługową
(pow. ok. 5ha).
2. Zakończono procedurę zmiany planu wyznaczając nowe przeznaczenie
terenu w:
a) Pluskowęsach - usługi dla rolnictwa, handel, tereny ogrodnictwa,
b) Browina - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, zieleń
urządzona, zabudowa usługowa, zabudowa wielorodzinna
(teren
planowanego nowego osiedla)
c) Skąpe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zieleń urządzona,
poszerzenie drogi.
Finanse
1. Przyjęto do realizacji kolejny projekt pn. „Budowa małej infrastruktury w
centrum wsi Pluskowęsy”. Projekt będzie realizowany w ramach programu
„Odnowa wsi”. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej wynosi 80%.
2. Rada upoważniła Wójta Gminy Chełmża do zaciągnięcia zobowiązania na
realizację projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i
stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim etap I”. Łączne
dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych wyniesie
1.946.802zł w tym 1.668.489zł środki z Unni Europejskiej, 278.313,46zł
dotacja z budżetu państwa.
3. Do realizacji przyjęto wykonanie kanalizacji w rejonie tzw. „Osiedla Młodych
w Browinie”. Kosztorysowa wartość zadania 153.000 zł ( w tym 110.000 zł
pożyczka z WFOŚiGW).
4. Przyjęto nową procedurę uchwalania budżetu Gminy. Zgodnie z
obowiązującymi zasadami wnioski budżetowe można zgłaszać do 30
września każdego roku. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej
www.gminachelmza.pl
5. Zwiększono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę
230.000zł oraz wydatki inwestycyjne w zakresie drogownictwa o kwotę
234.000 zł z przeznaczeniem na: modernizację drogi Bogusławskich i
Bielczynach, wykonanie dokumentacji drogowej w m-ciach Bielczyny,
Kuczwały, Pluskowęsy, ułożenie chodników w m-ciach Grzywna,
Brąchnówko, Grzegorz.
6. Pozostałe ważniejsze zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków na :
remonty mieszkań ( w tym pałac w Mirakowie) oświatę (remonty i
modernizacje obiektów, stypendia dla najlepszych uczniów), opiekę
społeczną (dożywianie, wypłatę świadczeń), opracowanie Strategii Rozwoju
Gminy Chełmża, realizację projektów w ramach Mikroodnowy, remonty
świetlic, sport, wykonania koncepcji budowy kopca „Ziemia Polaków”.
Gospodarka nieruchomościami:
1) Do zasobów mienia gminnego przyjęto:
- od IHiAR w Radzikowie darowiznę prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości o powierzchni ok. 1,8 ha położonej w Kończewicach z
przeznaczeniem na cele infrastrukturalne,
- od ANR działkę o pow. 0,05 ha położoną w Grzywnie z przeznaczeniem na
cele infrastrukturalne ( przejęcie nieodpłatne).
2) Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej we wsi Pluskowęsy o pow, 0.06 ha z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmża położonej w Zelgnie
(pow. 0,2092 ha) na rzecz użytkownik wieczystego.
Wybory samorządowe
1) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w
sprawie okręgów wyborczych. Zgodnie z projektem w najbliższych wyborach
samorządowych Gmina Chełmża będzie stanowiła wspólny okrąg wyborczy z
Gminą Łysomice.
2) W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi utworzono
obwód zamknięty nr 9 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w DPS
Browina. Rada Gminy utrzymała dotychczasowy podział na obwody
głosowania co oznacza, że lokale wyborcze będą usytuowane w tych samych
punktach.
Pozostałe sprawy
1. W związku z rezygnacją z popełniania funkcji Sołtysa wa Skąpem
zarządzono nowe wybory uzupełniające. Nowym Sołtysem Skąpego został
wybrany Pan Sylwester Kazaniecki.
2. W związku ze zmianami w obowiązujących przepisach zmianie uległa
minimalna wysokość stypendium socjalnego która wynosi: 65 zł przy
dochodach na jednego członka rodziny do 100zł 65zł, 55 zł przy dochodach
od 100,01 do 200zł, 53 zł przy dochodach od 200,01 do 351 zł.
3. Rada Gminy odbyła również wyjazd terenowy którego celem było
zapoznanie ze stanem zaawansowania prac nad realizacją inwestycji i
remontów.

Sekretarz Gminy - Ewa Pudo

„Znaki Europy” - zakończenie projektu
22 września w Bydgoszczy odbyła się konferencja
podsumowująca realizację projektu pod nazwą „Znaki Europydziedzictwo kulturowe i historyczne”. Jednym z uczestników trwającego
od wiosny 2005 roku projektu była Gmina Chełmża. Projekt realizowany był
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III C Adep
Istotą programu Interreg jest wspieranie współpracy międzyregionalnej i
międzynarodowej w celu zrównoważonego rozwoju oraz integracji regionów
Unii Europejskiej, co zamierza się osiągnąć poprzez wymianę informacji i
wzajemne wykorzystywanie doświadczeń.
Głównym realizatorem projektu było Pomorsko-Kujawskie
Centrum Demokracji Lokalnej przy współpracy Gmin Chełmża, Mogilno i
Sępólno Krajeńskie. Na realizację projektu przewidziano kwotę 44,7 tys €,
pochodząca w 75 % ze środków UE (ERDF) oraz 25 % z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego. Ze strony polskiej, poza naszym województwem w
projekcie uczestniczyło także Województwo Podkarpackie.
Partnerzy zagraniczni projektu to Francja (region Midi-Pyrenees), Włochy
(Toskania), Irlandia (Border Midland and Western) oraz Finlandia (Pohjois
Suomi).
W ramach projektu odbywały się zagraniczne i krajowe wyjazdy
studyjne w celu wymiany, upowszechniania i wprowadzania dobrych praktyk
w zakresie organizacji turystyki, wykorzystania w tym celu miejscowych
zasobów, głównie dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych. W
ostatnim czasie w ramach projektu w naszym województwie zorganizowano
seminaria w gminach uczestniczących w projekcie, których główną częścią
były warsztaty dla instytucji wspierających powstanie szlaku turystycznego
„Znaki Europy”. Dotyczyły one takich działań z zakresu turystyki jak
tworzenie produktu, marketing usług, promocja, reklama itp. W naszej
Gminie tego typu spotkanie miało miejsce 19 września w Sławkowie.

Jednym z prelegentów był dr J. Gackowski, który przedstawił rezultaty
ostatnich wykopalisk w Grodnie. Na warsztatach przedstawiono także film
jaki powstał w ramach projektu, promujący m.in. Gminę Chełmża. W
przygotowaniu jest folder informacyjny promujący szlak turystyczny „Znaki
Europy” oraz strona internetowa poświęcona tej tematyce
(www.znakieuropy.pl). Zawarte tam informacje będą przydatne dla turystów,
którzy będą chcieli odwiedzić Gminę Chełmża, Mogilno lub Sępólno
Krajeńskie.
Trwałym efektem projektu będzie powstanie szlaku turystycznego „Znaki
Europy”, obejmującego najciekawsze atrakcje Gmin Chełmża, Mogilno i
Sępólno Krajeńskie.
Zastępca Wójta - Kazimierz Bober
Zdj. K.Orłowska
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Serwis informacyjny z urzędu Gminy
Podsumowanie akcji wypoczynku letniego.

Kącik informacyjny GOPS

Dnia 24.08.2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zakończył akcję wypoczynku letniego dla dzieci z naszej gminy.
Akcja letnia rozpoczęła się 4.07.2006 i można powiedzieć, że
należała do wyjątkowo udanych, gdyż z wypoczynku organizowanego przez
GOPS skorzystało aż 166 dzieci.
Ze skierowań zakupionych od „CARITAS” w Toruniu skorzystało 90 dzieci, z
bezpłatnych skierowań z Kuratorium w Bydgoszczy skorzystało 19 dzieci,
(dzieci z rodzin byłych pracowników PGR) z Kuratorium we Włocławku 5
dzieci (dzieci wytypowane z 4 szkół podstawowych i Szkoły Specjalnej jako
nagroda za dobre wyniki w nauce).
Dzięki wieloletniej, bardzo dobrej współpracy Ośrodka z „CARITAS”
uzyskano dodatkowo 50 bezpłatnych skierowań na kolonie.
Dzieci wypoczywały w Toruniu i Włocławku, gdzie przygotowano dla nich
wiele atrakcji jak wycieczki ze zwiedzaniem, pobyty na basenie, dyskoteki itp.
Ponadto GOPS pozyskał dwa skierowania bezpłatne dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej (pełen koszt skierowania wynosi 870 zł) na turnus
rehabilitacyjny, od Stowarzyszenia do Walki z Kalectwem z Warszawy.
Dzieci te korzystały z wypoczynku i rehabilitacji w Ośrodku TerapeutycznoRehabilitacyjnym w miejscowości Kosewo k/Konina.
Dzieci korzystające z wypoczynku wracały zadowolone, wypoczęte i pełne
wrażeń, co daje organizatorom wiele satysfakcji z dobrze zorganizowanej
akcji wypoczynku letniego.
W szczególności cieszy fakt, że coraz więcej dzieci ze środowisk wiejskich
może korzystać z wypoczynku podczas letnich wakacji.

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1.10.2006 r.
zostają zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń
pieniężnych z pomocny społecznej. O możliwości otrzymania świadczeń
decyduje kryterium dochodowe.
Od 1.10.06 r. kiedy Rozporządzenie wejdzie w życie, kryterium dochodowe
będzie wynosiło 477 zł dla osoby gospodarującej samotnie i 351 zł dla osoby w
rodzinie (do tej pory było 461 zł i 316 zł). Maksymalna kwota zasiłku stałego
wynosić będzie 444 zł, a kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono na
207 zł.
II. Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Toruńskie Centrum „CARITAS” w
dwóch wypożyczalniach oferuje wózki inwalidzkie aktywne, tradycyjne,
materace pneumatyczne, granulowane, piankowe, balonikowe, chodziki,
kule, rowery stacjonarne, stabilizatory, rotory i ortezy.
Adresy placówek i godziny otwarcia:
1. Toruńskie Centrum „CARITAS” ul. Szosa Bydgoska 1 - Toruń
- poniedziałek wtorek - od 7.00-15.00
- środa - od 12.00-16.00
2. Przychodnia Chełmżyńska, ul. Kościuszki 4 - Chełmża
-poniedziałek,środa,czwartek -od 8.00 - 13.00
-wtorek - od 13.00 - 18.00
W uzasadnionych przypadkach sprzęt bezpłatnie będzie dowieziony do
pacjenta. Osoby, które mają utrudniony dostęp do wypożyczalni mogą
skontaktować się z „CARITAS” telefoniczne pod numerami: (0-56) 654-05-43,
654-92-87
Hanna Theis, Anna Bykowska
Hanna Theis, Anna Bykowska

Przyspieszenie terminu ogłoszenia przez GUS
wskaźnika dochodu z gospodarstwa rolnego
za rok 2005.

Chodniki we wsiach
Zakończono roboty budowlane przy przebudowie chodnika
w centrum wsi Bielczyny. Trwają prace przy przebudowie chodnika we
wsi Kończewice. Zakończono roboty przy przebudowie chodnika i
parkingu we wsi Kuczwały przy świetlicy wiejskiej.

W wyniku działań podjętych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zobowiązał się ogłosić
wysokość przeciętnego dochodu uzyskanego w 2005r. z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 22
września 2006 r. Po opublikowaniu wskaźnika organy właściwe będą mogły
obliczyć dochód na osobę w rodzinie utrzymującej się w 2005 r. z pracy w
gospodarstwie rolnym i wydać decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych na
kolejny okres zasiłkowy. W przypadku wniosków złożonych w lipcu 2006 r. na
rozpoczynający się we wrześniu 2006 r. okres zasiłkowy, wskazane jest - do
czasu ogłoszenia przez Prezesa GUS danych o dochodzie za 2005 r. niewydawanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych pracującym w
gospodarstwach rolnych. Jednocześnie informujemy, iż decyzje w sprawie
świadczeń rodzinnych dla wszystkich posiadaczy gospodarstw rolnych
zostaną niezwłocznie wydane po 22 września 2006 roku.
Agnieszka Grajkowska

Środowiskowy Dom Samopomocy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 1
września 2006 roku swoją działalność rozpoczyna Środowiskowy Dom
Samopomocy przy DPS Browina.
Środowiskowy Dom Samopomocy spełniać będzie rolę tzw. warsztatów
terapii zajęciowej dla osób pełnoletnich, chorych psychicznie, z
upośledzeniem umysłowym oraz innym zaburzeniami psychicznymi.
Głównymi zadaniami będzie: podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności tych
osób niezbędnych do samodzielnego życia, działania wspierająco
rehabilitacyjne. W ramach działalności - ŚDS funkcjonują następujące
pracownie:
- muzyczno - ruchowa,
- kulinarna i gospodarstwa domowego,
- komputerowo-edukacyjna,
- plastyczno-krawiecka,
- higieniczno-fryzjerska
ŚDS funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do15:00, z
czego 7 godzin przeznaczone jest na zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne,
podczas zajęć uczestnicy terapii otrzymują obiady i podstawowe napoje.
Środowiskowy Dom Samopomocy zabezpiecza dla biorących udział w
zajęciach środek transportu (osoby są przywożone na zajęcia i odwożone do
domu).
Odpłatność za udział w zajęciach jest minimalna, a rodziny będące w trudnej
sytuacji finansowej mogą być z niej zwolnione.
Ośrodek zachęca rodziców, szczególnie pełnoletnich, niepełnosprawnych
dzieci do zgłaszania ich uczestnictwa w terapii zajęciowej w Środowiskowym
Domu Samopomocy.
Pozwólmy tym „dorosłym” dzieciom żyć w miarę normalnie, przebywać wśród
ludzi pozwólmy im nauczyć się nowych rzeczy, poznać inny świat tak daleki od
czterech ścian ich pokoju!
Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach, dokumentacji, którą
należy zebrać -uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Chełmży, pokój nr 8 i pokój nr 13.

Budowa chodników i terenów zielonych w Kończewicach

Zdj. E.Czarnecka
Tekst K.Orłowska

Informacja w związku z suszą
Na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Środowiska i Rolnictwa Nr WSiR-IVTB-6021K/36/2006 z dnia 05 września 2006r. Wójt Gminy Chełmża informuje,
iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury
otwarcia preferencyjnych linii kredytowych na wznowienie produkcji dla
gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęski suszy 2006r. z terenu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wnioski kredytowe należy składać do Urzędu Gminy Chełmża do dnia 06
października br., które następnie zostaną przesłane do KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w celu zaopiniowania.
Anna Krupska

Uwaga - obwiązek wyłożenia trutki przeciwko gryzoniom
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chełmża z dnia 6 czerwca 2006 roku
wprowadza się obowiązek wyłożenia trutki przeciwko gryzoniom w dniu
25 września 2006r, bieżącego uzupełniania oraz pozostawienia jej
do dnia 10 października 2006r. we wszystkich nieruchomościach na
terenie Gminy Chełmża.
Zarządzeniu podlegają obiekty każdego rodzaju.
Niewykonanie postanowień zawartych w obwieszczeniu powoduje
nałożenie grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w
kodeksie wykroczeń.
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Inwestycje gminne
Drogi gminne

Odnowa wsi

Zakończono przebudowę drogi gminnej we wsi Bielczyny o
długości 500 mb. Trwają roboty budowlane drogowe przy przebudowie drogi
gminnej we wsi Bogusławski o długości 500 mb. Zakres robót objął między
innymi odtworzenie pasa drogowego na długości przebudowywanych dróg,
wykonanie utwardzonych poboczy i wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej. Łączny koszt wykonania obydwu odcinków
drogowych kosztować gminę będzie prawie 275 tys. zł. Wykonawcą robót
jest Zakład Drogowo Budowlany z Rogowa.

Pluskowęsy to kolejna wieś, w której w ramach programu
Odnowa Wsi zostanie zagospodarowane centrum przy świetlicy
wiejskiej. Zakres robót obejmie m.in.: zagospodarowanie terenu przy
2
świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie dróg dojazdowych o pow. 288,39 m ,
2
parkingów o łącznej powierzchni 137 m , chodników, ustawienie ławek.
Urządzone zostaną tereny zielone. Wysadzone będą drzewa, krzewy
liściaste i iglaste.

W ramach projektu „ Budowa dróg ułatwiających dostępność do usług
oraz ważnych gospodarczo regionów Gminy Chełmża etap I” trwają
roboty drogowe przy budowie drogi gminnej na odcinku Browina
Brąchnówko o łącznej dł. 1523 mb.

Kolejne place zabaw
W miejscowościach Kuczwały ( przy świetlicy wiejskiej), Mirakowo ( przy
budynku pałacu), w Pluskowęsach (nieopodal centrum wsi), w Skąpem (
przy budynku poszkolnym) urządzone zostały nowe place zabaw. Każdy jest
wyposażony w huśtawkę jednoosobową, piaskownicę z bali, konika na
sprężynie oraz dwie ławeczki.
Łączny koszt wyposażenia placów zabaw wyniósł 16.187,00 zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich” Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa 2004-2006”
Zakończenie prac przy zagospodarowywaniu centrum Pluskowęsy
planowane jest na połowę listopada. Koszt inwestycji wyniesie 75.958 zł.
K.Orłowska

Nowy samochód dla Ośrodka w Zelgnie

Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie zakupił na swoje
potrzeby nowy samochód marki Opel Corsa. Nowe auto kosztowało tutejszą
placówkę zdrowia 33.449 zł. Zakup samochodu w kwocie 10 tys. zł wsparł
samorząd gminny, natomiast pozostałe środki Ośrodek pozyskał ze
sprzedaży poprzedniego 8 tys. zł, a kwotę 17.449 zł stanowiły środki własne
jakie wypracował SPOZ w Zelgnie.
Nowy samochód dla ośrodka to uśmiech na twarzach pań pielęgniarek z
tutejszej placówki.
Na zdjęciu panie pielęgniarki Zofia Demel i Elżbieta Wieczorkowska, które
codziennie zakupionym nowym samochodem pokonują trasę kilkadziesiąt
km dojeżdżając do swoich pacjentów w gminie na wizyty domowe.
K.Orłowska

Plac zabaw w Skąpem

Dokończenie inwestycji w Grzywnie

Plac zabaw w Morczynach

K.Orłowska

Jeszcze w tym roku planowane jest dokończenie inwestycji przy
drodze nr 589 w miejscowości Grzywna. Prace obejmą przebudowę drogi
i chodników na odcinku 500 metrów oraz wykonane zostaną zatoki
autobusowe. Wykonawcą zadania będzie firma Sztrabach. Brakujące
środki finansowe uzupełnił Zarząd Województwa dokładając do
inwestycji 100 000zł.
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Sprawy obywatelskie
Senator RP gościł w Gminie Chełmża

Kuczwały nad Bałtykiem

Senatora RP Michała Wojtczaka goszczącego na Gminnych
Dnia 23.VII.06 mieszkańcy Kuczwał i okolic odpoczywali nad
morzem w Sopocie. Pogoda była wspaniała. Korzystaliśmy z różnych atrakcji. Dożynkach w Kuczwałach bardzo zainteresowała inicjatywa podjęta
przez Komitet Budowy Kopca “Ziemia Polaków”. W Poniedziałek
Była przejażdżka motorówką, rejs statkiem, spacer po molo i kąpiel w morzu.
25 września odbyło się spotkanie Senatora z przedstawicielami Komitetu.
Gospodarzem spotkania był Pan Wójt Jacek Czarnecki. Osoby
zaangażowane w realizację idei budowania miejsca pamięci narodowej
mają nadzieję na wsparcie Senatu i Rządu RP.

Marlena Lis

KGW w Grzywnie działa ponownie
Na wiadomość, że jest w Grzywnie grupa kobiet chcących założyć
KGW, radny p. Zbigniew Machalewski podjął się niełatwego zadania. Nie
dopuścił, aby ta inicjatywa upadła. Udostępnił nam będącą w posiadaniu
jego mamy kronikę KGW, które prężnie działało jeszcze w II połowie lat
80-tych. Pod przewodnictwem Pani Machalewskiej Koło odnosiło wiele
sukcesów. Pan Radny pomógł również w początkowej fazie, kontaktując
nas z Panią Stanisławą Stasieczek, aby wsparła nas swoim
doświadczeniem. I tak po blisko 20-tu latach w dniu 03.04.06 reaktywowała
się działalność KGW w Grzywnie. Mimo braku doświadczenia udało nam
się wziąć udział w kilku imprezach plenerowych organizowanych w Gminie.
26 sierpnia w Brąchnówku, dwie nasze potrawy - sernik oraz placki
ziemniaczane otrzymały wyróżnienia.
Nasze pobyty na imprezach są uświetniane grą kapeli akordeonistów w
osobach p. Zbigniewa Machalewskiego oraz Henryka Omiotek, za co jesteśmy
im ogromnie wdzięczne.
Powstanie KGW spotkało się z życzliwym przyjęciem mieszkańców
wsi i lokalnego samorządu. Dyrekcja Szkoły Podstawowej udzieliła nam
schronienia, ponieważ brakuje nam własnego lokalu.
O życzliwości naszych władz może świadczyć choćby fakt, iż Wójt p. Jacek
Czarnecki przyjął nasze zaproszenie na obchody Dnia Matki 26 maja i na dobry
początek Koło dostało prezent w postaci czajnika bezprzewodowego. Widać
Wójt miał szczęśliwą rękę, ponieważ niewiele później Rada Sołecka oraz
Sołtys podjęli decyzję o dofinansowaniu Koła, co pozwoliło nam na zakup
niezbędnych sprzętów.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność.
Dziękuję członkiniom, które mimo swoich licznych obowiązków angażują się,
aby Koło mogło dobrze funkcjonować.
Przewodnicząca - Renata Siedlecka

Od lewej: Michał Wojtczak - Senator RP, Krzysztof Oleksiak - LOT Toruń,
Wójt Jacek Czarnecki
Katarzyna Orłowska

W drodze po perłę

Ponad trzyletnie poszukiwania pań z Kół Gospodyń Wiejskich
tradycyjnych produktów zostały uwieńczone podczas VI edycji
wojewódzkiego konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”
zorganizowanego przez KPODR Oddział w Przysieku.
Wyróżnienie w kategorii napoje regionalne otrzymała nalewka
„Grzegorzanka” przygotowana przez członkinie KGW z Grzegorza. To
dobry znak w drodze po „Perłę” prestiżową nagrodę na szczeblu
ogólnopolskim.

Piknik Rodzinny w Grzywnie
2 września odbył się na terenie SP w Grzywnie Piknik Rodzinny
pod hasłem „Pożegnanie wakacji” zorganizowany przez tutejsze KGW.
Imprezę zapoczątkowała Msza Św. odprawiona przez Ks. Proboszcza
W. Roczniaka.
Po mszy odbyły się zabawy i rozgrywki dla dzieci, które z właściwym
sobie profesjonalizmem przygotowały nauczycielki SP w Grzywnie Panie
G.Czerwonka oraz K.Zygmunt. Paniom w prowadzeniu zabaw pomagali z
dużym zaangażowaniem starsi uczniowie. Dla zwycięzców rozgrywek były
cenne nagrody, a za uczestnictwo słodycze. Maluchy chętnie korzystały z
malowania wzorków na buziach. Do dyspozycji dzieci były również atrakcje w
postaci nadmuchiwanego zamku i skakanki.
Od godz. 19-tej rozpoczęła się zabawa dla dorosłych, przy
akompaniamencie zespołu „Renoma” z Chełmży i trwała do późnych godzin
nocnych.
W imprezie uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy oraz Wsi.
Stroną kulinarną zajęły się członkinie KGW, które do późnych godzin
wieczornych częstowały uczestników pikniku. Była grochówka gotowana w
kuchni polowej, placki ziemniaczane, pierogi i wiele innych smakołyków.
Wszystkim, którzy zaangażowali swój czas i siły w organizację tej imprezy
serdecznie dziękuję.
Renata Siedlecka

Panie z Grzegorza w towarzystwie członka komisji konkursowej.
Nalewka rywalizowała z innymi 52 prezentowanymi podczas konkursu
produktami z województwa kujawsko-pomorskiego. Oprócz nalewki
podczas konkursu z gminy w takiej kategorii jak produkty pochodzenia
zwierzęcego zaprezentowały się „zawijańce nawrzańskie”
przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nawry. Pod tą
nazwą kryją się śledzie w postaci świeżych płatów śledziowych
doprawiane pieprzem, solą i musztardą.
Z kolei Koło Gospodyń Wiejskich z Głuchowa zachwyciło gości konkursu
„sernikiem głuchowskim”. Autorką wypiekanego sernika jest pani
Maria Kucharzewska, która ciasto to wypieka z przepisu swojej mamy.
Wymienione produkty do konkursu zgłosiło Stowarzyszenie Homo
homini. Z kolei o udziale tych trzech produktów z gminy, jak i wszystkich
pozostałych we wspomnianym konkursie zdecydowała Izba Produktu
Regionalnego i Lokalnego w Warszawie. Dziedzictwo kulinarne to ważny
element tradycji naszej małej ojczyzny.
K.Orłowska
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Edukacja i kultura
Wędrując przez wieki i bezdroża kraju
Tegoroczne wakacje 42 uczniów Szkoły Podstawowej w
Sławkowie spędziło na tygodniowym obozie stacjonarno-wyjazdowym.
Pomysłodawcami i twórcami projektu były panie Iwona Szymańska i
Barbara Dunajska.
Dzięki współfinansowaniu programu przez:
?
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
?
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Pana Andrzeja Wiśniewskiego
oraz dzięki hojności Pana Andrzeja Wiśniewskiego czterdziestu dwóch
uczestników obozu przeżyło może jedyne takie wakacje, o których napisali:
„Pięć dni spędzonych w górach wywarły na nas wielkie wrażenie.
A oto jak rozpoczęła się nasza wędrówka po południowej Polsce:
Dzień I-11.07.2006
O godzinie 6.00 odbyła się zbiórka obozowiczów, którzy po
pożegnaniu z rodzicami wyruszyli w daleką drogę. Pierwszym odwiedzanym
przez nas miejscem był Ogrodzieniec. Znajduje się tu średniowieczny zamek,
a raczej jego ruiny- należące do Szlaku Orlich Gniazd. Uroczo położony na
skałach wzbudził w nas zachwyt swoim wyglądem i położeniem.
Dalsza droga wiodła nas do Chorzowa, aby obejrzeć tamtejsze ZOO.
Ogromną atrakcją jest Dolina Dinozaurów. Prezentowane są w niej naturalnej
wielkości, zrobione z betonu gady z epoki jurajskiej, zrekonstruowane w
oparciu o wykopaliska ze szczątków przedpotopowych zwierząt,
znalezionych przez polskich naukowców na pustyni Gobi, w Mongolii. Drugą
atrakcją jest możliwość zwiedzania dużej części ZOO z wysokości paru
metrów przy pomocy jedynej w Polsce naziemnej kolejki górskiej. Kolejka ta,
łącząca najważniejsze punkty Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku,
przebiega na odcinku Wesołe Miasteczko - Planetarium - ZOO.
Późnym wieczorem dotarliśmy do Krakowa, gdzie zatrzymaliśmy
się na 2-dniowy pobyt z noclegiem w Schronisku na Oleandrach to istna
Wieża Babel-słychać tu wszystkie języki świata.
Dzień II-12.07.2006
Pobudka o 6.00 rano postawiła nas na równe nogi. Wczesnym
rankiem poszliśmy na Zamek Królewski na Wawelu, który zadziwił nas swoim
ogromem i piękną architekturą. Następnie odwiedziliśmy Sukiennice z
Rynkiem, Planty Krakowskie i Kościół Mariacki. Nie obyło się bez odwiedzin u
Smoka Wawelskiego.
Po tej wizycie możemy chyba stwierdzić, że Kraków to chyba najpiękniejsze
miasto w Polsce
Po obiedzie autokar zawiózł nas do Wieliczki, gdzie schodziliśmy
do głębokości 130 metrów pod ziemią. „Gdy schodziłyśmy po schodach
temperatura znacznie się obniżała. W kopalni ściany były pokryte solą. Po
kolei wchodziliśmy do poszczególnych komór nazwanych imionami słanych
ludzi np. komora Mikołaja Kopernika, komora ''Weimar''. Pod ziemią
znajdowały się kaplice, pomniki, solanki, restauracje. Oglądałyśmy wystawę,
na której pokazane było jak dawniej pracowano w Wieliczce. Kopalnia soli w
Wieliczce jest najstarszą, czynną do dziś kopalnią soli w Europie. Ma ona
ponad 700 lat. Na powierzchnię ziemi wyjechaliśmy windą. Naszym zdaniem
wyjazd do kopalni soli w Wieliczce był super!!!!!!!
Dzięki niemu poznaliśmy historię kopalni oraz zwiedziliśmy Wieliczkę.”

Kiedy już wszyscy byli zdolni wracać do autokaru, wyruszyliśmy w
drogę powrotną. Czekało na nas kolejne 9 kilometrów i 2,5 godziny drogi.
Podczas całej naszej drogi nad Morskie Oko i w drodze powrotnej, świetnie
się bawiliśmy przy śpiewie pana Janka Kalinowskiego. Jedyny mężczyzna
(poza kierowcą) na tym szlaku, aby przyśpieszyć tempo, zorganizował
konkurs, w którym zwycięzca miał dostać nagrodę. I rzeczywiście tempo było
szybsze.
Naszym zdaniem wyprawa nad Morskie Oko była warta utraty
tchu. Po przejściu 18 kilometrów byliśmy bardzo zmęczeni, ale i zadowoleni z
tego, co zobaczyliśmy. Po odpoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną do
Zakopanego, gdzie wieczorem odwiedziliśmy słynne Krupówki i
zobaczyliśmy Wielką Krokiew, stary cmentarz. Następnie pojechaliśmy na
nocleg do prywatnych kwater w Białym Dunajcu.
Dzień IV-14.07.2006
Czwarty dzień to odwiedziny w Ojcowskim Parku Narodowym. Po
zwiedzaniu Zamku w Pieskowej Skale i obejrzeniu maczugi Herkulesa dzieła
naturalnego rzeźbiarza, pojechaliśmy do Ojcowa. W strugach deszczu
przeszliśmy szlakiem turystycznym od ruin zamku w Ojcowie do Groty
Łokietka, w której było bardzo chłodna właściwie zimno i brudno, ale opłacało
się wejść,aby się dowiedzieć o tych wszystkich cudach i opowieściach.
Następnie przeszliśmy Bramą Krakowską do Igły Deotymy. Po zakończeniu
wizyty w Dolinie Prądnika zmęczeni, zmoczeni pojechaliśmy na nocleg do
Chęcin.
Dzień V-15.07.2006
Dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Zamku w Chęcinach z
wejściem na wieżę, której mur miał 1m grubości. Zamek góruje nad
miasteczkiem, w którym czas się zatrzymał w latach 50-60. Głównym celem
tego dnia była wizyta w Jaskini „Raj”, gdzie mieliśmy możliwość podziwiania
bogactwa zjawisk krasowych. Wrażenia były niesamowite, przewodnicy
opisywali spotkane na szlaku formy naciekowe stalaktyty, stalagmity,
draperie, nacieki wełniste, nacieki wyglądające jak warkocze, makaronik.
Podziwialiśmy występujące na dnie misy naciekowe z występującymi w nich
perłami jaskiniowymi. Obejrzeliśmy Komorę Złomisk z potężnym
stalagnatem 5 zwanym Harfą.
Dzień VI i VII 16 -17.07.2006
Ostatnie dwa dni obozu spędziliśmy w szkole na przelewaniu na papier
naszych wrażeń, zajęciach sportowych na boisku szkolnym oraz zabawie
przy muzyce i ognisku.
Super było, ale się skończyło!
Ogólnie nasze kolonie letnie w 2006 roku były najlepszymi i
najwspanialszymi !!!! koloniami zorganizowanymi przez naszą szkołę.
Poznaliśmy południowy region naszego kraju, który zauroczył nas swoim
pięknem krajobrazu i różnorodnością.
Uważamy, że wycieczka była udana, ponieważ było dużo niesamowitych
atrakcji i wrażeń.
Dziękujemy pomysłodawcom, sponsorom, oraz opiekunom
Paniom Danucie Syrkowskiej, Iwonie Szymańskiej, Barbarze Dunajskiej
oraz Panu Janowi Kalinowskiemu.
Wykorzystano fragmenty prac:
Karoliny Trzpil, Pauliny Olejniczak, Roberta Mieszczańskiego
Leszeka Prusek, Dominika Żak, Patryka Błażejczyk, Agnieszki Zygarskiej,
Karoliny Krzemień, Ani Krzemień, Karoliny Pierowicz, Ani Mieszczańskiej,
Oli Przybysz, Damiana Domańskiego, Mirosława Wadycha, Artura
Kozłowskiego, Eweliny Ucińskiej, Adama Lewandowskiego
Wypowiedzi uczestników zebrała i opracowała BD

Nowy autobus szkolny

Dzień III-13.07.2006
W tym dniu głównym celem naszej wyprawy było Morskie Oko, a po
drodze zobaczyliśmy wodospad Wodogrzmoty Mickiewicza. Nad Morskie
Oko szliśmy 2,5 godziny, pokonując 9 kilometrów w jedną stronę i ciągle
mieliśmy „pod górę”. Cel naszej wycieczki był otoczony szczytami Tatr. Woda
była koloru błękitno - zielonego, w której było wiele kamieni i głazów.
Zmęczeni podróżą moczyliśmy nogi w przepięknej wodzie. Okazało się, że
woda była lodowata.
Niekiedy zdarzały się przypadki, że kilkoro z nas przeceniało swoje
możliwości. Niektórzy chcąc popisać się swoją zwinnością chodzili po głazach
leżących w wodzie. I nagle trach!!! Lądowanie w wodzie.

Przygotowując się do nowego roku szkolnego Gmina Chełmża sprzedała
dwa autobusy Jelcz PR-110, natomiast zakupiono autobus Autosan
H-09, który w wyniku modernizacji został przystosowany do przewozu
młodzieży szkolnej.
W.Kazaniecki
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Sprawy obywatelskie
Rowerowa Wyprawa Urlopowa

Wieś z wypoczynkiem i rekreacją

Rowerowa Wyprawa Człowieka Pozytywnie Zakręconego
trwała 16 dni. Rozpoczęła i zakończyła się w Skąpem (1-16 sierpnia).
Pan Darek wyruszył ze Skąpego. Jechał przez Toruń, Bydgoszcz i
kierował się na Szczecin. Zamierzeniem wyprawy było zwiedzanie i
poznawanie piękna naszego kraju.
Przejechał m.in. przez Więcbork, Okonek, Borne Sulinowo, Czaplinek,
Drawsko Pomorskie ,Dobra. Trasa była nieco sentymentalna choćby
dlatego, że p. Darek urodził się w Dobrym. Dodam także, że dojechał tam w
dzień swoich urodzin i metrykę urodzenia otrzymał w prezencie! Było to
ogromne zaskoczenie i przyjemność dla naszego podróżnika jak również
dla tych, którzy ją mu wręczali.
W Okonku natomiast p. Darek służył w wojsku. W byłych koszarach
wojskowych mieści się teraz szkoła. Widok Bornego Sulinowa go nieco
zaskoczył ponieważ zobaczył bardzo zaniedbane miasto. Pozostały tylko
bloki po byłej armii czerwonej teraz zasiedlone.
Mieści się tam także cmentarz zwany przez miejscowych „Pepeszą”.
Następnie dotarł do jeziora Pile. Teren nastawiony jest głównie na turystykę
i wypoczynek. Po przejechaniu przez Kamień Podolski dotarł do Rewalu.
Tu poczuł nasz podróżnik bliski kontakt z Bałtykiem. Spotkał tam też
kobietę, która wskazała mu miejsce gdzie najszybciej znaleźć bursztyny.
Na plażach tłum turystów, tego nie można nazwać wypoczynkiem- mówi
p. Darek.
Dalej był Kołobrzeg, Trzebiatów, Koszalin, Ustka, Łeba, Rozewie, Puck,
Zatoka Wiślana, Trójmiasto, Stegna, Sztutowo( obóz w Sztuthof). Po
obozie koncentracyjnym zostały kolczaste druty i bodajże jeden barak.
Przeprawiał się promem przez Wisłę. Dotarł do Fromborka, miasta
okazałego i zabytkowego. Jechał także „Berlinką” trasą, którą budowali
Niemcy za czasów Hitlera. Miała ona połączyć Berlin z Kaliningradem (za
Braniewem).
Odwiedził także przejście graniczne w Gronowie. Aby
przejść granicę z Rosjią trzeba było tworzyć zwartą grupę cyklistów (5rowerów).
Następnym miejscem była Gierłoża z kwaterą Hitlera oraz Mamerki,
które z kolei były kwaterą Himmlera. Oba miejsca godne zwidzenia. Tam
budowane były przez hitlerowców umocnienia i śluzy.
Dalsza trasa szła przez Mazury, Węgorzewo, Giżycko. Na piknik contry
w Mrągowie p. Darek nieco się spóźnił.
W swojej podróży nie omieszkał zajechać do twierdzy krzyżackiej w
Szczytnie. Tam poznał osobę, która, tak jak on lubi podróżować rowerem.
Poznany kolega ma 65 lat i robi tygodniowe wypady w określonym kierunku
Polski. Następnego dnia p.Darek udał się do Niedzicy, kolega zaś do
Działdowa. Dalsza trasa kierowała się na Świętą Lipkę, Olsztynek oraz
Grunwald. Atmosfera na miejscu największej bitwy średniowiecza jest cały
czas niesamowita. Czuje się obecność rycerstwa i oręża. Między Lubawą a
Nowym Miastem Lubawskim znajduje się wzniesienie 321m. npm. Dalsza
trasa- Brodnica, Wąbrzeżno i powrót do Skąpego!! 16 sierpnia!!
Niestety aura podczas podróży nie była łaskawa, czasami obficie padało
było to spore utrudnienie, ale nie brakowało także słońca.
Noclegi cyklista organizował sobie na polach namiotowych, najważniejsze
było picie dużej ilości wody i odpowiednie odżywianie. To rada dla
przyszłych cyklistów.

W Zelgnie miejsce miała uroczystość otwarcia parku
tradycji i rekreacji pod nazwą „Świat Bocianów”, który wybudowany
został w centrum tutejszej wsi.
Inwestycja ta sfinansowana została przy współudziale środków
finansowych z UE. Środki na tę inwestycję jakie udało pozyskać się
samorządowi gminnemu to ponad 170 tys. zł.

Symbolicznego przecięcia wstęgi wspólnie z mieszkańcami Zelgna
dokonali Marszałek Województwa Waldemar Achramowicz, Starosta
Toruński Eugeniusz Lewandowski i Wójt Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki oraz Sołtys Zelgna - Bogdan Domachowski.
Zelgno to jedno z pięciu sołectw w gminie Chełmża , które
zaryzykowało pozyskanie środków na tak dużą odnowę swojej wsi. Jak
widać mieszkańcom przy pomocy samorządu się udało. Tym sposobem
został przygotowany spory obszar wsi pod cele rekreacyjnowypoczynkowe, a każdy z mieszkańców znajdzie tu coś dla siebie.
Znajduje się również plac zabaw i wypoczynku. Z pośród miejscowych
maluchów oczekujących na moment ustawienia placu zabaw był i taki,
który codziennie towarzyszył ekipie budującej park.

Szczególna niespodzianka podczas uroczystości otwarcia “świata
bocianów” spotkała małego Krzysia Burcharta, który otrzymał z tej okazji
upominek.
Park rekreacji i wypoczynku z którego korzystają mieszkańcy Zelgna i
okolicy w sposób zasadniczy zmienił centrum tutejszej wsi.
Zelgno to dzisiaj jedna z niewielu wsi w gminie, która może pochwalić się
oprócz miejsca na wypoczynek i rekreację także Ośrodkiem Zdrowia z
gabinetem rehabilitacji i odnowy biologicznej, szkołą, biblioteką, pocztą,
apteką i licznymi usługami prowadzonymi przez miejscowych
przedsiębiorców m.in. stacją diagnostyki pojazdów.
K.Orłowska
Pan Darek spotykał ludzi życzliwych i pomocnych, ale i trafiał na osoby
mniej przychylne. Na trasie poznał Górala, 30- latka, który przejechał już
rowerem 50 tys. Km.
Taka podróż daje tyle samo przyjemności co zmęczenia, ale myślę, że
najważniejsza jest satysfakcja, a przy okazji wspaniała lekcja historii i
geografii.
Może ktoś za przykładem pana Darka również pokona taką trasę rowerem!!
Zebrała JT

Podziękowanie
Państwo Katarzyna i Paweł Jakubowscy zaopiekowali się
pozostawionym przeze mnie redakcyjnym aparatem fotograficznym. Po
odzyskaniu cennego sprzętu “Kurendy” nie pozostaje mi nic innego jak
serdecznie Państwu podziękować za ugruntowanie wiary w istnienie
dobra.
A kebaba z Manhattanu polecam, bo jest naprawdę smaczny.
Ewa Czarnecka
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Organizacje pozarządowe
Od kołodzieja do farmera

100 dzieci uczestniczy w edukacji przedszkolnej

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno
Oświatowe „Edukacja i Przyszłość", Sołtysi i
Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich z
Brąchnówka i Browiny okazali się świetnymi
organizatorami projektu pod tytułem „Od
Kołodzieja do Farmera".
Festyn odbył się na terenie zespołu parkowo-pałacowego w
Brąchnówku. Udział w festynie wziął Marszałek Województwa Waldemar
Achramowicz.
Celem projektu była prezentacja narzędzi i maszyn rolniczych od sochy i
motyki do wielofunkcyjnych agregatów rolniczych zakupionych w ramach
pomocy UE przez okolicznych rolników. Festyn ten był także okazją do
wspólnej integracji mieszkańców okolicznych środowisk i wspólnej zabawy.
Wystawie towarzyszyła promocja swojskich potraw i nalewek, a następnie
wspólna biesiada.

Od września w Brąchnówku, Kończewicach, Kuczwałach,
Nawrze, w Pluskowęsach i w Skąpem funkcjonują ośrodki
“Wędrującego przedszkola”, które prowadzi Stowarzyszenie Homo
homini.
“Wędrujące przedszkole” w tej edycji finansowane jest z różnych
źródeł. Pewnym źródłem finansów okazał się Samorząd Gminy, który
pokrywa koszty utrzymania przedszkoli w Kończewicach i Pluskowęsach
oraz Urząd Marszałkowski finansujący działalność “Wędrującego
przedszkola” w kwocie 6 tys zł.
Fundacja PZU, z którą Stowarzyszenie podpisało umowę na ponad
26 tys zł. nie przekazała na konto Homo homini żadnych środków, pomimo
rozpoczęcia realizacji projektu z dniem 1 września. Placówki w
Brąchnówku, Nawrze, Kuczwałach i Skąpem Stowarzyszenie prowadzi
korzystając z zasobów finansowych nagrody Pro Publico Bono.

Z największym zainteresowaniem spotkał się Ursus BULDOG LANZ rok
produkcji 1937 własność pana Marka Wiśniewskiego z Browiny, na drugim
miejscu kombajn zbożowy Vistula z lat 60 pana Zbigniewa Modrzejewskiego
z Kowrózka i trzecie miejsce wśród zainteresowanych zdobyła Młockarnia
Warmianka będąca własnością pana Czesława Sobieszka z Brąchnówka.
Z potraw swojskich najwyżej ocenione zostały pyzy garwolińskie
serwowane przez panią Wandę Wiśniewską z Browiny, flaki „Przysmak dla
Stasia” przygotowane przez panią Danutę Zegan z Brąchnówka i placki
ziemniaczane Koła Gospodyń w Grzywnie. W smakach prześcigały się także
przygotowane przez mieszkanki gminy trunki w postaci nalewek.
Przygotowana została wystawa drobnych sprzętów jakie przed laty
powszechnie używane były w wiejskich gospodarstwach domowych.
Szczególnym zainteresowaniem odwiedzających wystawę cieszył się
zestaw maszyn, w tym urządzeń stolarskich z 1902 roku, wystawiony przez
pana Andrzeja Kudlińskiego sołtysa Brąchnówka.
Festyn „Od Kołodzieja do Farmera” odbył się pod patronatem Wójta Gminy
Chełmża Jacka Czarneckiego.
K.Orłowska

Przedszkole, które od września funkcjonuje w Skąpem jest
przedszkolem organizacji pozarządowej, a nie przedszkolem gminnym jak
donosiła Gazeta Pomorska. Organizatorem tego przedszkola jest
Federacja Inicjatyw Oświatowych, a jej parterem Homo homini. Zajęcia w
przedszkolu odbywają się codziennie od 9:00 do 12:30 i uczestniczy w nich
11 dzieci ze Skąpego oraz 4 z Dziemion i Dubielna. Przedszkole to
powstało w ramach programu “Małe przedszkole w każdej wsi”
finansowanego przez Ministerstwo Edukacji ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Podobnych placówek w naszym województwie
otwarto zaledwie osiem.
Cały rok trwały starania o włączenie się do programu “Małe
przedszkole”. Jednym z warunków przyjęcia było posiadanie stosownego
pomieszczenia wraz z toaletami. Dzięki dobrej współpracy
Stowarzyszenia Homo homini z samorządem lokalnym pomieszczenie to
wyremontowała gmina, gwarantując tym samym mieszkańcom Skąpego,
że właśnie w ich miejscowości dzieci będą miały możliwość uczestniczenia
w codziennych zajęciach przedszkolnych.
Jak dotąd Federacja Inicjatyw Oświatowych nie wyłożyła na
realizację programu ani złotówki. Cały ciężar prowadzenia przedszkola,
czyli wyposażenia w zabawki i materiały edukacyjne spoczął na Homo
homini. Dlatego serdecznie dziękuję Panu Radnemu, Pani Sołtysowi i
Pani Małgorzacie Buller za zaangażowanie w organizację przedszkola.
Ewa Czarnecka

Wycieczka do Lichenia

W dniu 1 września 2006r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Homo
homini” i Wójta Gminy zorganizowano wyjazd mieszkańców naszej
Gminy do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. W wycieczce udział wzięły
82 osoby , w większości seniorzy. Na miejscu pielgrzymi wzięli udział w Mszy
Świętej w intencji Gminy Chełmża, zwiedzali zarówno stary Kościół jak i
Nową Bazylikę z cudownym obrazem Matki Boskiej Licheńskiej i modlili się
na tamtejszej Golgocie.

Zaproszenie na Konferencję Kobiet
Aktywnych p.n. “Przebudzenie”
7 październik 2006
W programie:
10:30 - Przywitanie gości
10:50 - Prezentacja multimedialna o
Stowarzyszeniu „Homo homini”
11:10 - Prezentacja projektu „Wędrujące
Przedszkole”
11:20 - Wręczenie nagrody VII edycji Konkursu Pro Publico Bono
11:40 - 11:50 Przerwa
11:50 - „Uzależnienia a świadomość społeczna” - prezentacja projektu
Ewa Jasik- Wardalińska
13:40-14:30 - „Aspekty medyczne uzależnień” - Jarosław Pikus
14:30-15:15 - „Moda na trzeźwość” - debata
15:15-16:00 - Obiad

Krystyna Kadukowska

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Homo homini.
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Sprawy obywatelskie
Grzegorz jest gościnny

W „Ziemi Gotyku”
ciężka praca wre...
Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa
Działania zgodnie z harmonogramem ukończyła
wniosek Leader + schemat II i złożyła go w Fundacji
Programów Pomocowych dla Rolnictwa „Fapa”.
Obecnie wniosek przeszedł bardzo wymagającą
ocenę formalną i czeka na kolejny etap rozstrzygnięć.
Zarząd nie czekał jednak na owe rozstrzygnięcie,
tylko w sierpniu przygotował skomplikowany wniosek
do Ministerstwa Edukacji Narodowej aplikując o fundusze na założenie 39
przedszkoli w 9 gminach. Prócz Gmin zrzeszonych w Fundacji współpracę
podjęła LGD „Wieczno” oraz m.in. gminy Kijewo Królewskie i Stolno.
Wniosek czeka teraz na rozpatrzenie. Nadzieje są duże, bowiem partnerem
naszej fundacji została Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa
Komeńskiego, której doświadczenie jest ważnym argumentem za
pozyskaniem grantu. Pozwoli to utworzyć prawie 40 miejsc pracy i
zapewnić edukację 500 dzieciom.
Prócz tego przygotowywany jest razem z Homo homini i DPS
Browina wniosek, dzięki któremu zorganizowana zostanie w gminach
„Ziemi Gotyku” Akademia Zdrowia Trzeciego Wieku obejmująca osoby po
60 roku życia. Akademia zadba zarówno o ciało jak i o ducha naszych
szanownych Seniorów.
30 września do Fundacji im. Rataja dotrze też wniosek o
dofinansowanie planowanego w 2007 roku widowiska historycznego,
związanego z 750 leciem Głuchowa. Tu partnerem stała się Głuchowska
Sowa. Jeśli grant uzyska poparcie będziemy świadkami ciekawego
wydarzenia w tejże wsi. Przygotowany i wysłany zostanie wniosek „Nasza
wieś naszą szansą”. Pozwoli on na kontynuowanie przez Fundację prac
związanych z kowalstwem (przypomnę, że zorganizowaliśmy w maju
konferencję na temat tego rzadkiego zawodu).
Fundacja włączyła się także w działania programu Interreg,
organizując w Sławkowie jedno ze spotkań grupy roboczej. Nawiązano przy
okazji kontakty, które wkrótce zaowocują stworzeniem przez naszą Lokalną
Grupę Działania ciekawej oferty dla biur turystycznych w regionie.
Pozostaje więc czekać na rozstrzygnięcia grantowe. Choć wymiernych
finansowych efektów jeszcze nie widać, to jestem przekonany, że Zarząd
Fundacji przechodzi już szlify, które wkrótce zaowocują pierwszymi
sukcesami. Nie omieszkamy o tym poinformować.
W imieniu Zarządu
Prezes - dr Piotr Birecki

Tym razem kierunek - morze
Okres wakacyjny to czas licznych urlopowych wyjazdów
bogatych w liczne wrażenia i przeżycia, do których pamięcią wracamy
w ciągu roku. Dwa dni nad Bałtykiem podczas tegorocznych wakacji
spędziły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Głuchowie, raz wybierając się
do Krynicy Morskiej, a drugi wjazd odbył się do Sopotu.
Krynica Morska uczestniczki wyjazdu powitała słoneczną i upalną pogodą,
gdzie wszyscy postanowili korzystać z uroków plaży. Gorzej było z drugim
wyjazdem. Słońce w Sopocie trochę mniej się do nas uśmiechało, ale to nie
był powód do zmartwień. Mniej było plażowania, ale za to więcej turystyki
poznawczej. Odwiedziliśmy w Sopocie miejsca ciekawe i charakterystyczne
dla tego miasta spacerowaliśmy po znanym wszystkim sopockim molo,
dziwnym wyglądem niektórą z koleżanek zaskoczył Krzywy Dom,
odwiedziliśmy Towarzystwo Polskich Filomatów.
To już kolejne takie wspólne wyjazdy zorganizowane przez panie z KGW w
Głuchowie i na pewno nie ostatnie.

Dzięki operatywności i gościnności proboszcza parafii w
Grzegorzu, ks. Sylwestra Ćwiklińskiego, uczniowie Gimnazjum w
Pluskowęsach oraz Szkoły Podstawowej w Zelgnie mieli okazję spotkać
się oko w oko z prawdziwymi Anglikami, którzy po polsku umieli
powiedzieć jedynie „Dzień dobry”.

13 września 2006 roku na ok. 70 osobową grupę rowerzystów ze
zniecierpliwieniem oczekiwała młodzież pobliskich szkół. Gdy na horyzoncie
pojawił się pierwszy uczestnik wielkiego rajdu, wśród czekających nastąpiło
poruszenie. Nikt dokładnie nie wiedział, w jakim wieku są jadący Anglicy i czy
będą chcieli, po przejechaniu tylu kilometrów, z kimkolwiek porozmawiać.
Wszelkie wątpliwości rozwiały się, gdy goście, ciepło przyjęci przez
mieszkańców, ks. proboszcza, przedstawicieli Gminy Chełmża, uczniów
wspieranych przez nauczycielki języka angielskiego, chętnie opowiadali o
wrażeniach z rajdu i odpowiadali na dociekliwe pytania młodzieży. Mimo
zmęczenia i przede wszystkim głodu, do którego się przyznali, stali przed
świetlicą uśmiechnięci i zadowoleni z usłyszenia „Welcome to Grzegorz”. W
czasie krótkiego oczekiwania na obiad uczniowie dowiedzieli się, że grupa
jedzie z Gdańska do Torunia, a potem do Warszawy, że polska wieś jest
piękna, że cel jest szczytny wspieranie walki z rakiem w ramach działalności
fundacji im. M. Skłodowskiej - Curie.
Młodzież cierpliwie poczekała, aż goście zjedzą posiłek i dopiero wtedy
zaczęła naprawdę rozmawiać z uczestnikami rajdu. Warto dodać, że
większość cyklistów to byli ludzie dorośli a nie rówieśnicy gimnazjalistów. Nie
zniechęciło to w ogóle uczniów i chętnie rozpoczynali rozmowę z ludźmi
starszymi od nich o sporo lat. Oto relacje niektórych uczniów:
„Jedna z pań pochodziła z Newcastle w Anglii. Stwierdziła, że bardzo podoba
jej się Polska i że polskie gołąbki są pycha”
„Adam jest policjantem, lubi tańczyć i podróżować, nienawidzi spaghetti”
„Gina z Manchesteru jest lekarzem, lubi jeździć na rowerze i grać w
siatkówkę”.
Uczniowie pytali o wszystko: o życie prywatne, o fundację, przyczyny
przyłączenia się do grupy, wrażenia z Polski. Jedna z uczestniczek
opowiedziała, że poświęciła ten rajd swojemu narzeczonemu, który niedawno
miał wypadek. Na trasę wycieczki wybrano Polskę, bo wydawała im się
ciekawym krajem, bo to stąd pochodziła Maria Skłodowska Curie.
Przybyli do Grzegorza goście nie tylko zaspokajali ciekawość młodych
Polaków, ale także sami zadawali uczniom mnóstwo pytań na temat szkoły,
rodziny, zainteresowań. Paul, nauczyciel z Londynu, był pod wrażeniem
znajomości przez uczniów języka angielskiego, ale przede wszystkim mile
zaskoczyła go swoboda, z jaką polska młodzież przywitała obcokrajowców.
Wszyscy przyznali, że spotkanie było niesamowitym przeżyciem,
szkoda, że trwało zaledwie godzinę. Pozostały pamiątkowe żółte koszulki,
foldery, zdjęcia, adresy, no i przede wszystkim miłe wspomnienia.
Iwona Pietrowska
Maria Więcławska

Zaproszenie
na występ dziecięcej grupy cyrkowej Heca
20 października o godz. 13:00 w Kończewicach dla wszystkich
przedszkolaków z “Wędrującego przedszkola”, dla uczniów miejscowej
szkoły oraz wszystkich sympatyków sztuki cyrkowej wystąpi najlepsza
dziecięca grupa cyrkowa w Polsce - Heca z Lipinek, prowadzona przez
Panią Ewę Dembek. Organizatorem tej atrakcji jest Stowarzyszenie
Homo homini, któremu w pokryciu kosztów pomoże Urząd Marszałkowski.
K.Orłowska
Zainteresowanych zapraszamy na cyrkowe szaleństwo.
Ewa Czarnecka
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Edukacja i kultura
Kolejne odkrycia archeologiczne w Grodnie

Kończąc to krótkie omówienie tegorocznych rezultatów prac
archeologicznych, żywić należy nadzieję, że oprócz rozpropagowanej już
bezdyskusyjnej, naukowej wartości poznawczej ujawnionych materiałów
źródłowych, w najbliższej przyszłości dojdzie do upowszechnienia wiedzy o
osadzie z Grodna na gruncie materializowania się idei powołania parku
kulturowego, funkcjonującego w ramach kompleksu rekreacyjnoedukacyjnego Zalesie-Grodno. Myślę, że władze Gminy, które w tym celu
czynią już określone starania, nie stać na zaprzepaszczenie takiej szansy.
Sygnalizowana tu oferta byłaby skierowana do szerokiego kręgu odbiorców,
tak w skali ogólnopolskiej, jak i europejskiej. Usytuowanie wspomnianego
kompleksu bezpośrednio na północ od Torunia i specjalnej strefy
ekonomicznej Łysomice oraz położonego przy głównych szlakach
komunikacyjnych o znaczeniu ponadlokalnyum (trasa nr 1 oraz przyszła
autostrada A-1), stwarza niepowtarzalną okazję dla efektywnej promocji
kulturowych walorów regionu.
Jacek Gackowski (UMK Toruń)
Zdj. K.Orłowska

W okresie od 24 lipca do 19 sierpnia br. Instytut Archeologii
UMK w Toruniu kontynuował prace wykopaliskowe w obrębie
pozostałości pradziejowej osady obronnej, położonej na dawnej wyspie
Jeziora Grodzieńskiego. Jest to już ósmy sezon badań archeologicznych,
podjętych na tym obiekcie w 1997 roku. Z każdym sezonem prac terenowych
uzyskujemy coraz więcej źródeł do poznania sposobu zabudowy dawnej
osady, uściślenia okresu jej istnienia oraz codziennych zajęć pradziejowych
mieszkańców tego osobliwego osiedla. Podczas tegorocznych badań
natrafiono na dobrze zachowane, drewniane pozostałości palowej szyi bramy
wjazdowej do osady oraz jezdni mostu wzniesionego na podporach palowych.
Ujawniony budulec drzewny jest zachowany w bardzo dobrym stanie. Wiemy
już, że jezdnia wspomnianego mostu (o szerokości około 4 m) była ułożona z
pełnoprzekrojowych drągowin oraz „dartych” półokrąglaków. Zachowały się
belki jarzmowe, osadzone na podporach palowych mostu. Jako, że odkryte
pozostałości zabudowy bramno-mostowej odsłonięto w dość niewielkim
fragmencie, stąd podjęto decyzję o wstrzymaniu tegorocznych prac celem
Uwaga turysto!
przyszłorocznego ujawnienia tej części osady na całej szerokości dawnego
Staraniem wydziału promocji Urzędu Gminy Chełmża zostały
wjazdu do osady. Będzie to niewątpliwie spektakularne odkrycie godne wyeksponowane atrakcje turystyczne na terenie naszej gminy. W
szerszego nagłośnienia. Warto bowiem pamiętać, że tego rodzaju założenia Zajączkowie i Dziemionach ustawiono tablice informacyjne oraz zostały
przestrzenne, zachowane w takim stanie jak te z Grodna, należą do zupełnych wydane widokówki. Jedną z nich prezentujemy poniżej.
wyjątków w skali europejskiej. W Polsce podobne, bramne konstrukcje
wjazdowe, połączone z przeprawą mostową znamy ze współczesnego Grodnu
Biskupinowi, ale pamiętajmy, że nasze to oryginał /!/ z VII/VI w. przed
Chrystusem (wczesna epoka żelaza), zaś te z półwyspu biskupińskiego to tylko
współczesna rekonstrukcja. Nietrudno przypuszczać, że wiele osób będzie
zainteresowanych obejrzeniem całej przestrzeni wjazdu do tego dawnego
osiedla.

W Zajączkowie przy ruinach XVI wiecznego kościółka gotyckiego
ustawiona została tablica informacyjna z rekonstrukcją tutejszej świątyni
sprzed wieków i opisem ważniejszych faktów historycznych związanych z
tym obiektem. W podobny sposób oznakowane zostało miejsce z Trzema
Lipami w Dziemianach. Kolejna tablica pozostająca w przygotowaniu stanie
w Brąchnówku przy pałacu i upamiętni fakt, że Stefan Łaszewski pierwszy
Wojewoda Pomorski pochodził z Brąchnówka.
K.Orłowska
Podczas tegorocznych badań w części przymostowej natrafiono też
na pozostałości kostne ludzi (co najmniej trzech osobników: którym
towarzyszyły całe naczynia ceramiczne (misy, amfory, kubki), fragmenty
konopnych lin oraz ozdoby z brązu (szpile, zawieszki ze zdobionych blaszek:
kościane igły i przekłuwacze, naczyńka miniaturowe oraz gliniany model nogi
ludzkiej. Wszystko to zalegało wśród podpór palowych mostu, pod stertą
zgromadzonych tu gałęzi i kamieni. O czym to może świadczyć? Pamiętajmy,
że mieszkańcy pradawnego osiedla palili doczesne szczątki swoich zmarłych
pobratymców i wykazywali w tym względzie szczególną dbałość. Dokonane
odkrycia są zatem śladem sytuacji ówcześnie wyjątkowej. A może jest to ślad
rytualnego mordu (uduszenie poprzez utopienie skrępowanych osób celowo
wybranych spośród lokalnej społeczności) dokonanego dla zaspokojenia
potrzeb sił magicznych, sprzyjających pomyślności mieszkańców osady.
Trudno to sobie wyobrazić, ale w Europie podobne rytuały w tym czasie
czyniono. Znane są doskonale zachowane ofiary bagienne z terenu Niemiec
północnych czy południowej Skandynawii. Przypomnieć warto, że szkielety
ludzi mające poświadczać czynności ofiarne znane są także z innych osiedli
doby wczesnożelaznej, badanych na terenie ziemi chełmińskiej. Chodzi tu o
znaleziska z Gzina i Kałdusa koło Chełmna oraz Boguszewa koło Gruty.
Zważywszy na bagienno-torfowe środowisko zalegania „grodzieńskich”
szczątków ofiar ludzkich, w kolejnych sezonach badawczych możemy
spodziewać się ujawnienia zmumifikowanych osobników z zachowanymi
częściami miękkimi (skóra, włosy) oraz pozostałościami ich ubiorów.
Oczekiwania te bywają potwierdzane tegorocznymi odkryciami lin konopnych
Trzech oficerów z ran i wycieńczenia ducha oddaje i w małej
(prawdopodobnie świadczących o wspomnianym krępowaniu ofiar) oraz wiosce Dziemiony przez współtowarzyszy pochowanych zostaje.
niewielkich przedmiotów z drewna (rylce, zatyczki, pławiki z kory). Wypada
Kurhanem ich miejsce pochówku znaczą i proszą miejscowych:
zatem podkreślić, że także w zakresie zwyczajów pradawnych mieszkańców
“O grobie tym pamiętajcie”, a Ci wiosną roku pańskiego 1813
osada grodzieńska zaczyna odsłaniać swoje tajemnice.
trzy lipy przy kurhanie z hołdem sadzą,
pod jedną z nich na pamiątkę monetę rzucając.
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Sport gminny i szkolny
Festyn dożynkowo-sportowy w Nawrze

Po kąpiel do Chełmży

Po prawie siedmiu latach przerwy znów czynna będzie kryta
Otwarcie sportowego obiektu we wsi Nawra było jednym z
ważniejszych wydarzeń towarzyszących festynowi zorganizowanemu pływalnia w Chełmży.
przez Radę Sołecką i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. To również
kolejny nowy obiekt sportowy w gminie, z którego korzystać mogą
mieszkańcy.
Przecięcia wstęgi otwierającej wstęp na duże boisko piłkarskie, boisko do
siatkówki plażowej oraz koszykówki dokonali goście i mieszkańcy Nawry.
Uroczystość zgromadziła ponad 200 osób, które nie wystraszyły się
deszczowej pogody i wiernie kibicowały miejscowej drużynie podczas
rozgrywanego meczu piłki nożnej. Mecz rewanżowy rozegrały drużyny Nawry
i Skąpego.

To dobra wiadomość dla mieszkańców Chełmży i najbliższej okolicy.
Udział w uroczystości otwarcia zmodernizowanego obiektu wzięli
przedstawiciele samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.
Z nowoczesnej pływalni już od 1 października br. korzystać będą zarówno
dzieci, młodzież jak i dorośli. Modernizacja pływalni współfinansowana była z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
Inwestycja kosztowała ponad 1,7 mln zł.
Obiektem zarządzać będzie chełmżyński Ośrodek Sportu i Turystyki.
Pływalnia czynna będzie w godzinach 8.00-22.00. Za godzinę pływania dorośli
płacić będą 5 zł, młodzież 3 zł, a dzieci po 2 zł. Woda i pływanie to nie
Wygrali go gospodarze wynikiem 4:3 zdobywając przewagę z rzutu karnego w wszystko w ofercie chełmżyńskiej pływalni. Do zagospodarowania pozostają
ostatnich minutach spotkania. Miejscowa drużyna sportowa, która także nowoczesne pomieszczenia na saunę, solarium, siłownię i kawiarenkę.
reprezentuje sołectwo w sporcie na szczeblu gminnym otrzymała podarunki w
K.Orłowska
postaci sprzętu sportowego od Wójta Gminy Chełmża pana Jacka
Podziękowanie
Czarneckiego, Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża pana Henryka
W sobotę 26.08.2006r w Brąchnówku na terenie zespołu parkowoŚmiałka oraz Radnego Powiatowego pana Wiesława Kazanieckiego. Po
ciekawym meczu, który dostarczył wielu emocji było wspólne grillowanie i pałacowego odbyła się realizacja projektu pod tytułem „Od Kołodzieja do
zabawa taneczna dla mieszkańców. Poczęstunek dla uczestników festynu Farmera” dofinansowanego przez Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego w ramach programu aktywizacji i integracji obszarów wiejskich
przygotowały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
W imieniu Mieszkańców Sołectwa Nawra serdecznie dziękuję p. Wójtowi oraz Wójta Gminy Chełmża . Celem projektu była prezentacja starych maszyn i
Jackowi Czarneckiemu, Ks. Proboszczowi Andrzejowi Zblewskiemu, Paniom z urządzeń rolniczych , drobnego sprzętu gospodarstwa wiejskiego o
KGW, Kółku Rolniczemu w Kończewicach, Radzie Sołeckiej, Młodzieży i wartościach muzealnych , promocja swojskich potraw i nalewek . W każdej
wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu festynu dożynkowo- kategorii wystawcy otrzymali nagrody i wyróżnienia , a wszyscy uczestnicy
mogli degustować potrawy i nalewki w trakcie wspólnej biesiady i bawić się
sportowego w Nawrze.
Benedykt Glaszka Radny prawie do białego rana w blasku Księżyca i przy dźwiękach zespołu Renoma .
Patronat nad organizacją i przebiegiem całej imprezy objął Jacek Czarnecki –
Wójt Gminy Chełmża. Imprezę zaszczycił swoją obecnością Marszałek
PLAŻÓWKA W ZALESIU
Województwa Waldemar Achramowicz, który wspólnie z Wójtem Jackiem
Na ostatni weekend wakacji wziąłem przyczepę campingową, Czarneckim przewodniczył Komisji Konkursowej . W swoim wystąpieniu
sprzęt sportowo-turystyczny i wybrałem się do Zalesia. Pomimo braku pogody poinformował o szansach m.in. dla Gminy Chełmża i lokalnej społeczności
te pare dni było naprawdę ciekawych i udanych. Poza aktywnym Browiny i Brąchnówka wynikających z obecności Sharpa i wdrażania wielu
wypoczynkiem i zabawą byłem organizatorem sportowej imprezy. Miłośnicy programów w latach 2007-2013 . Impreza wg wstępnych opinii gości ,
sportu, plaży, wody i wakacji przybyli do Zalesia na Mistrzostwa Gminy uczestników i obserwatorów chyba się udała . I jest to zasługa wielu osób ,
Chełmża w Siatkówce Plażowej. W turnieju wystartowało 9 par, które którym pragnę podziękować za zaangażowanie i trud włożony w organizację i
podzielone zostały na dwie grupy. W typowo letnich nastrojach, gdzie zabawa przebieg imprezy . Dziękuję : Wójtowi p.Jackowi Czarneckiemu za patronat
przeplatała się ze sportową rywalizacją zespoły walczyły o dwa pierwsze organizacyjny i ufundowanie nagród , p. Sekretarz Ewie Pudo , kierownikowi
miejsca w grupie, które dawały półfinał. Ostatecznie w czołowej czwórce Gospodarstwa Pomocniczego p.Wiesławowi Kazanieckiemu i pracownikom
znaleźli się: reprezentanci Zelgna Ramowski / Sołtys z reprezentantami podległym ,p. Jagielskiej , Przewodniczącemu RG p.H.Śmiałkowi ; prezesowi
Kończewic Bober / Daszkowski. Drugi półfinał to pojedynek rodzinny firmy BIMS, dziękuję Sołtysom Brąchnówka p.Andrzejowi Kudlińskiemu ,
Sadowskich z Głuchowa i Grubeckich z Nowej Chełmży. Zwycięsko z obu Browiny –p.Wiesławowi Wiśniewskiemu , Radom Sołeckim Browiny i
półfinałów wyszły pary z Zegna i Nowej Chełmży. Finał rozgrywany był przy Brąchnówka , KGW z Browiny i Brąchnówka , Dyrektorowi DPS Browina ,
rzęsistym deszczu, który dodał niepowtarzalnej scenerii, o dramaturgię i uczniom i nauczycielom Małej Szkoły w Brąchnówku , całym rodzinom za
emocje zadbali zawodnicy i kibice. Mecz, naprawdę stojący na wysokim przygotowanie imprezy i wystrój terenu : Stachyra U i H. , Zegan D.i S. ,
poziomie, na swoją korzyść rozstrzygnęli bracia Paweł i Mateusz Grubeccy, Kudlińscy A.i A , Wiśniewskim W.i W. , Zalech E.i K , Owczarczyk B.i T ,
pokonując Daniela Ramowskiego i Pawła Sołtysa 2:1. W meczu o 3 miejsce Jabłońskim K.i M. , Talarek B.i A. , Stachyra S., R , Szelągowscy R.i J. ,
Chętkowska Dorota , Sadowskim J. i Z , Banaszek J. ,Banaszek A., Kowalczyk
para Bober/Daszkowski pokonała rodzinę Sadowskich 2:0.
Ostateczna klasyfikacja Mistrzostw Gminy w Siatkówce Plażowej przedstawia B., Chętkowska S., Lewandowski P.,Lewandowski J., Banaszek W. , Mika T. ,
Legutko Z i J ,Latuszek A i J. , Papis J. , Błażejczyk M., Kudlińscy W i I , Matecka
się następująco:
H.,T , Piątkowscy W i M, Balicka W., Wiśniewska E.,; dziękuję księdzu
1. Paweł i Mateusz Grubeccy ( Nowa Chełmża)
proboszczowi W.Roczniakowi i Gazecie Kurenda za promocję projektu,
2. Daniel Radomski / Paweł Sołtys ( Zelgno)
Markowi Wiśniewskiemu za wystawieniu bulldoga , który wzbudził b.duże
3. Kazimierz Bober / Daszkowski Mariusz ( Kończewice)
zainteresowanie, Czesławowi Sobiesiakowi za Warmiankę , dziękuję
4. Sadowski Marcin / Sadowski Zenon ( Głuchowo)
wszystkim pozostałym wystawcom z Browiny i Brąchnówka , Brąchnowa,
5 - 9 Lewandoski / Kozłowski ( Zelgno)
Bartek i Marek Kamińscy (Głuchowo), Kuźma / Zuwała ( Dźwierzno), Kowrózka, Łubianki oraz KGW z Grzywny, Nawry, Bielczyn. Dziękuję
wszystkim, którzy pomagali i uczestniczyli w zabawie, czym przyczynili się do
Grubecki / Jałocha ( Nowa Chełmża), Rada / Dembski ( Zalesie)
opinii, że impreza była udana. Tych, którzy zostali pominięci w artykułach
Puchary, nagrody, brawa, dyskusje, wspólny posiłek towarzyszyły prasowych proszę o wybaczenie. Szczególne podziękowanie kieruje do Pana
uczestnikom na podsumowaniu zawodów. Z tak udanej imprezy cieszyła się Marszałka Województwa Waldemara Achramowicza, który zrezygnował z
pani administrator ośrodka w Zalesiu Bożena Turska, która narzekała na udziału w innej uroczystości i zaszczycił nas swoją obecnością w małym
pogodę i ruch turystyczny. Jednak uczestnicy imprezy udowodnili, że nie Brąchnówku i zadeklarował swoją pomoc przy wielu działaniach ! na rzecz
pogoda jest ważna, a klimat i atmosfera ludzi.
naszych miejscowości i Gminy .
Marcin Sadowski
Janusz Iwański
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Serwis Informacyjny
Sprzątanie Świata 2006

Podziękowanie
Dziękuję Sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz członkiniom KGW za
profesjonalne przygotowanie części gastronomicznej oraz członkom OSP za
sprawne przygotowanie części logistycznej w związku z otwarciem Parku
rekreacji i wypoczynku w Zelgnie. Serdeczne dzięki.
Radna St. Stasieczek

Podziękowanie Koła Gospodyń Wiejskich
z Grzywny
Ponieważ organizacja Pikniku rodzinnego wiązała się z niemałym nakładem
finansowym KGW poprosiło o wsparcie. I tak naszymi sponsorami byli:
p. Olejniczak H. Diagnostyka pojazdów, p. Omiotek R. Sklep, p. Rumiński A.
Dom weselny „u Boryny”, p. Czerwonka R. Radny, p. Kondej „Bio Bike”,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p.. Chojnacki G.
Sklep „u Weroniki”, p. Tomczyk W. Lecznica weterynaryjna, p.Siemianowski
W.
„Lecznica weterynaryjna, p. Jałocha H.
Sklep, Ks. Proboszcz
W.Roczniak,
Wszystkim sponsorom za życzliwe wsparcie dziękujemy.
Dziękujemy również Dyrekcji SP za udostępnienie terenu szkoły na ten cel.

Podziękowanie
Dziękuję wszystkim Członkiniom KGW w Głuchowie, że mimo swoich
W dniach 15- 16
września
br.
na terenie
gminy codziennych obowiązków z chęcią angażują się w pomysły i przedsięwzięcia
realizowane przez nasze Koło.
przeprowadzono akcję Sprzątania Świata pod hasłem : „ Świat sam
Maria Kucharzewska - Przewodnicząca KGW

sobie nie da rady, segregujmy więc odpady”. Śmieci z akcji
sprzątania można było wywieść na wysypisko w dniach 18,19,20
września br. bezpłatnie w zamiana 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
Do osób sprzątających dołączyli także pracownicy zatrudnieni w
ramach prac społecznie użytecznych oraz Gminnej Brygady
Budowlanej sprzątając rowy przydrożne i drogi :
1.Bielczyny-Kończewice, 2.Skąpe-Dziemiony, 3. Zelgno Dżwierzno-Januszewo 4. Zelgno Chełmża, 5. Zelgno Witkowo,
6. Grzegorz-Liznowo,
7.Chełmża-Grzywna 8. GrzywnaMirakowo, 9. Grzywna-Browina, 10.Nawra-Kończewice,
11.Kończewice-Chełmża, 12.Nawra-Głuchowo, 13. ZalesieKiełbasin,
14. Bocień-Dźwierzno, 15. Kuczwały-Grzywna,
16.Kuczwały-Słwakowo, 17. Mirakowo-Kuczwały, 18.WitkowoN. Chełmża, 19. Nowa Chełmża-Chełmża, 20. ZajączkowoWęgorzyn, 21. Zajączkowo - Ryńsk
Zebraniem nieczystości zajęło się Gospodarstwo Pomocnicze
przy Urzędzie Gminy.
W ramach akcji Sprzątania Świata wywieziono ok. 18,30 t śmieci.

Anna Krupska

Podziękowanie
Rodzice dzieci z Kończewice i Nawry będących na koloniach w
Cichym serdecznie dziękują panu Wójtowi Jackowi
Czarneckiemu, za wspaniały pobyt i mile spędzony czas.

Z podziękowaniem
Rodzice i Dzieci

Uroczystości i spotkania gminne
30.09. - Uroczystość otwarcia kompleksu sportowo socjalnego
w Gimnazjum w Pluskowęsach
07.10. - Konferencja Kobiet Aktywnych „Przebudzenie” w Zelgnie
14.10. - Uroczystość otwarcia kompleksu sportowo socjalnego
w Gimnazjum w Głuchowie
28.10. - Uroczystość rozdania stypendiów gminnych im. Jacka
Luntkowskiego w SP Kończewice

AGRO KREDYTY
tak na dobry początek

KREDYT W RACHUNKU
same przyjemności

druki, formularze zostaw
to dla tych, którzy jeszcze
są w innych bankach

Twój Bank pomoże
Ci uzyskać

szybki kredyt

ES

SUKC

w rachunku bieżącym dla osób prowadzących gospodarstwo rolne lub leśne

na dowolny cel
związany z prowadzeniem gospodarstwa,a w szczególności na finansowanie:
a) zaopatrzenia w środki do produkcji roślinnej i zwierzęcej
b) sprzedaży towarów i usług oraz rozliczeń pieniężnych
c) innych celów w tym na spłatę kredytów w innych bankach

dla twoich korzyści
do 1 mln złotych na 60 miesięcy
- do 60% wartości nieruchomości
- bez poręczycieli
- szybka decyzja w 1 dzień
- niskie koszty
- niskie oprocentowanie kredytu

już od 6,12%
lider w swojej grupie
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