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Walki o węzeł „Dźwierzno” ciąg dalszy
W Ratuszu Chełmżyńskim odbyło się drugie spotkanie

poświęcone sprawie budowy węzła autostradowego w ciągu autostrady
A-l w miejscowości Dźwierzno na terenie gminy Chełmża.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy posłów Jana
Wyrowińskiego PO i Antoniego Mężydło PiS. Udział w spotkaniu wzięli
Marszałek Województwa Waldemar Achramowicz, samorządowcy miasta i
gminy Chełmża, samorządowcy gmin sąsiednich, przedstawiciele Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy.
Podczas poprzedniego spotkania, które odbyło się 27 czerwca br. jego
uczestnicy zobowiązali się do podjęcia działań wspierających powstanie
węzła. Dlatego celem było publiczne zaprezentowanie dotychczasowych
efektów działań oraz przeprowadzenie debaty nad tym, co jeszcze należy
zrobić, aby doprowadzić do pomyślnego końca.

Co zrobiono i co należy jeszcze zrobić, aby tak się stało? Co zaproponowali
uczestnicy spotkania?
Jedno jest pewne - dodatkowy węzeł w Dźwierznie to szansa na
skomunikowanie 15-tysięcznego miasta i 10-tysięcznej gminy z autostradą.
Argumentem olbrzymiej wagi jest również fakt, że w otoczeniu węzła
Dźwierzno znajduje się 350 ha gruntów Skarbu Państwa, które można
przeznaczyć pod inwestycje. Dlatego Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych o zablokowanie
sprzedaży tych gruntów ze względu na objęcie ich Specjalną Strefą
Ekonomiczną. Byłoby to zapewne wielkie ożywienie gospodarcze dla
obszaru pomiędzy Grudziądzem i Toruniem.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w budżecie zarezerwował
także środki, które w 50% sfinansują koszty opracowania dokumentacji
projektowej pod węzeł „Dźwierzno”.
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Transportu wiadome było, że
powstanie węzła jest możliwe, ale tylko jako dodatkowej inwestycji
realizowanej już na etapie budowy autostrady. Przygotowanie projektów pod
autostradę i węzeł miałoby odbywać się niezależnie od siebie. Propozycja
przedstawiona przez Ministra Jerzego Polaczka zakłada 50% udział środków
samorządu województwa w kosztach opracowania dokumentacji pod budowę
węzła „Dźwierzno”. Jednak przedstawione podczas spotkania przez
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy stanowisko
Wiceministra Transportu Piotra Stommy zaprzeczył o dotychczasowym
zapewnieniom wydanym wcześniej przez Ministerstwo. W związku z tym obu
ministerialnym pismom zarzucono rozbieżności w tej samej sprawie.

Sprawa ma zosta w najbli szym czasie wyja niona przez Pos ów
Wyrowi skiego i M yd o.
Podczas spotkania z inicjatywy obecnego Marsza ka Województwa
Waldemara Achramowicza powo any zosta zespó koordynuj cy dzia ania
podejmowane w sprawie budowy w z a. Prace zespo u nadzorowa
b dzie Departament Rozwoju Regionalnego Urz du Marsza kowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W sk ad zespo u weszli:
przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego, Wójt Gminy
Che m a Jacek Czarnecki, Burmistrz Miasta Che m a Jerzy Czerwi ski ,
przedstawiciel Urz du Wojewódzkiego. Prace zespo u zdeklarowali si w
dalszym ci gu wspiera dwaj pos owie Jan Wyrowi ski iAntoni M yd o.
Planowane etapy prac zwi zanych z przygotowaniem do realizacji budowy
w z a autostradowego w miejscowo ci D wierzno to:

Uzyskanie zgody Ministra Transportu na cz ciowe odst pstwo od
przepisów rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie – ( dotyczy odst pów miedzy
w z ami na drodze klasyA). Pozytywna decyzja to 90 % szansy na w ze .

Sprawy zagospodarowania przestrzennego- dokumenty niezb dne:
1. Sporz dzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
województwa kujawsko – pomorskiego , dotycz cej Bydgosko –
Toru skiego Obszaru Metropolitalnego , obejmuj cego swym zasi giem
miasta Bydgoszcz i Toru oraz tereny powiatów bydgoskiego i toru skiego.
2.Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Che m a.

Og oszenie przetargu na wykonanie nast puj cych dokumentów
(przetarg kompleksowy):
1.Projektu koncepcyjnego dojazdu z drogi Nr 551 do w z a
autostradowego.
2.Materia ów niezb dnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej.
3.Decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj
przedsi wzi cia.
4.Projektu budowlanego wraz z wyst pieniem o wydanie pozwolenia na
budow .
5.Projektu wykonawczego.
6.Materia ów przetargowych na wykonanie zadania ( zgodnie z prawem
zamówie publicznych)
Zakres przetargu – ustalono w porozumieniu z nast puj cymi osobami:
1. mgr in . Zenonem Ry - g ównym koordynatorem projektu, Transprojekt
– Gda sk Sp. z o.o.,
2. mgr in . Tadeuszem Grotte – kierownikiem zespo u, Transprojekt –
Warszawa (podwykonawca projektu autostrady A1 w zakresie III odcinka
Lisewo – Lubicz )

Podpisanie porozumienia o finansowaniu i wspó finansowaniu
wykonania dokumentów, o których mowa w pkt. III pomi dzy Generaln
Dyrekcj Dróg Krajowych iAutostrad a Zarz dem Województwa Kujawsko
Pomorskiego.

Zabezpieczenie w projekcie bud etu Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na rok 2007 rodków finansowych zapewniaj cych 50 %
partycypacj w opracowaniach projektowych.

Pilne pozyskanie od Agencji Nieruchomo ci Rolnych gruntów Skarbu
Pa stwa na lokalizacj w z a.
Przyst pienie do realizacji poszczególnych etapów prac wymaga
uprzedniego jednoznacznego wskazania organów odpowiedzialnych za
ich realizacj .
Wykonanie dokumentacji projektowej w z a autostradowego, o której
mowa w pkt. III do ko ca 2007 roku zbiegnie si w czasie z planowanym
zako czeniem prac projektowych budowy autostrady A1 Nowe Marzy –
Czerniewice ( Odcinek III Lisewo – Lubicz ), co umo liwi og oszenie
przetargu na budow odcinka z uwzgl dnieniem w z a.
Autorem powyższej procedury jest wójt Jacek Czarnecki.
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W miejscowości Kończewice trwa zagospodarowanie terenów zielonych,
przebudowa i budowa chodników dla pieszych.

SHARP szuka pracowników
W dniu 31.10.br. w Urzędzie Gminy odbyła się giełda pracy, którą

zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy firmy
SHARP. Na powyższe przybyły osoby bezrobotne, poszukujące pracy z
terenu gminy. Firma z zainteresowanymi osobami przeprowadzi rozmowę
kwalifikacyjną na następnym spotkaniu. Tutejszy Ośrodek poprzez
zorganizowaną giełdę ma nadzieję, iż wiele osób znajdzie zatrudnienie a
przez to polepszy sytuację materialno-bytową swojej rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jesienne nasadzenia drzew i krzewów
W miesiącu październiku zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz

róż. Na zakup powyższego materiału gmina otrzymała dotację z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu w wysokości 10.000,00 zł. Dostawcą była Szkółka Drzew i Krzewów,
m. Szczerkowo, 62-610 Sompolno. Zakupione drzewa i krzewy zostały
wysadzone na terenie powstałych placów zabaw, boisk sportowych, szkół,
przy kaplicy Bł. Juty w Bielczynach.

Anna Krupska

A T R A K C Y J N A O F E R T A !!!
Dla młodych małżeństw

CHCESZ MIEĆ WŁASNY DOM ? - ZGŁOŚ SIĘ DO NAS.

Gmina Chełmża rozpoczyna program pilotażowy budownictwa
jednorodzinnego w miejscowości Browina.
Mamy przygotowane uzbrojone działki budowlane pod budownictwo

/ docelowo 17 / oraz projekt budowlany domu z drewna z
poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia w 3 fazach budowy /.

:
pierwszych trzech zainteresowanych będzie miało możliwość:
- zakupu działki budowlanej do 20% wartości działki ;
- zakupu projektu budowlanego domu za 620,00 zl /słownie : sześćset
dwadzieścia złotych / brutto ;

Wykonawca został wybrany w przetargu.
kredyt hipoteczny / ustawa z dnia 8 września br.-

przewiduje zwrot od zaciągniętego kredytu hipotetycznego
przez okres pierwszych ośmiu lat spłaty kredytu.

Urząd Gminy w Chełmży , ul. Wodna 2 , tel. 056/ 675-60-76 wew. 44
/ pani Wojciechowska Halina, pok. nr 15

trzy
jednorodzinne

Warunki pilotażu

50% odsetek

Kontakt:

Kredytowanie budowy /

Informacje na temat organizowanych wyjazdów
Wyjazd grupy rolników na Polagrę 2007 do Poznania był organizowany
przez RZDR w Przysieku, oddział w Chełmży, a informację o wyjeździe w
swoich wsiach przekazywali sołtysi.

Stowarzyszenie Homo homini było organizatorem wyjazdu na Targi
Turystyczne do Poznania. Informację o wyjeździe przekazywali członkowie
Stowarzyszenia i Przewodniczące KGW.

Stanisława Stasieczek

Informacja z działalności Wójta i UG w zakresie prac
inwestycyjno-remontowych oraz przeprowadzonych

przetargów w m-cach od sierpnia do 15 października br
Przetargi
1. Przetarg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Bielczyny (
500 mb)”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez Zakład Drogowo-
Budowlany s.c. na kwotę brutto 134.227,43 zł
2. Przetarg na „Przebudowę drogi gminnej Bogusławski ( 500 mb). Liczba
zgłoszonych ofert -1. Zakład Drogowo-Budowlany s.c. na kwotę brutto
136.210,96 zł.
3. Remont podłogi, wymiana centralnego ogrzewania i malowanie elewacji
w świetlicy w Kuczwałach. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez
ZGM w Chełmży na kwotę brutto 63.371,03 zł
4. Wykonanie ogrodzenia o długości 30 mb w Nawrze. Jedyną ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HURTOZBYT na kwotę brutto
29.629,08 zł
5. Przetarg na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla dzieci i
młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół
Gminy Chełmża. Liczba złożonych ofert- 2. Przetarg wygrało Toruńskie
Centrum Caritas ( cena 1 posiłku brutto 2 zł).
6. Przebudowa dróg dojazdowych, parkingu i chodników oraz urządzenie
terenów zielonych przy pawilonie handlowym i świetlicy w Pluskowęsach. W
postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia
Architektury Krajobrazu i Rzeźby „Zielenią pisane” na kwotę brutto
75.958,81 zł.
Zadanie realizowane z 80% dofinansowaniem środków unijnych w ramach
programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”.
7. Budowa kanalizacji sanitarnotłocznej wraz z przepompowniami ścieków
w m-ci Browina Osiedle Młodych etap I. Do przetargu przystąpiło 3
oferentów. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Zakład Usług Wodno-
Wodociagowych z Brodnicy na kwotę 95.555,82 zł burtto.
8. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 180.000 zł. Liczba
złożonych ofert -2. Jako korzystniejszą wybrano ofertę BOŚ S.A. z Torunia.
9. Budowa oświetlenia drogowego w m-ciach Kończewice, Brąchnówko i
Nawra”. Złożona została tylko 1 oferta firmy REO sp. j. z Torunia na kwotę
58.780,34 zł.
10. Realizacja zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
rejonach drogi krajowej nr 1 oraz Jeziora Chełmzyńskiegp” etap I
obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej Browina-Kończewice. Liczba
złożonych ofert 3. Najkorzystniejsza ofertę przedstawił Zakład Usług
WodnychA. Musiał z Tucholi na kwotę brutto 690.751,44 zł.

1. Realizowano roboty związane z wymianą sieci wodociągowych wraz z
przyłączami w m-ciach: Nawra ( 2326 mb), Zelgno ( 4425 mb), Zajączkowo
(93 mb), Liznowo (1484 mb), Grzegorz (4513 mb), Skąpe ( 195 mb).
2. Kontynuowano prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w
Morczynach. Zadanie realizowane z dofinansowaniem środków unijnych w
ramach ZPORR.
3. Rozpoczęto roboty związane z renowacją rowów melioracyjnych. Zakres
prac przewiduje renowacje rowów w m-ciach: Grzywna, Windak,
Kończewice Ogrodniki, Grzegorz. Łączna długość 5400 mb.
4. Realizowane w ostatnim okresie zadania inwestycyjne w zakresie budowy
i modernizacji dróg obejmowały: przebudowę drogi w Bogusławach,
Browinie-Brąchnówko, Bielczynach. Ponadto przeprowadzono bieżące
naprawy dróg w m-ciach: Sławkowo-Mirakowo, Zelgno, Grzegorz, Parowa
Falęcka, Buczek, Bielczyny, Szerokopas, Kończeiwce i Zelgno.
5. Prace związane z budową chodników prowadzono we wsiach Bielczyny i
Grzegorz.
6. Zakończono prace przy budowie łączników sal gimnastycznych oraz boisk
przy Gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach. Zadania zrealizowano z
dofinansowaniem środków unijnych w ramach programu ZPORR.
7. Kontynuowano roboty związane z przebudowa stropodachu części
parterowej budynku SP Grzywna.
8. Kontynuowano roboty adaptacyjno-remontowe pomieszczeń pałacu w
Mirakowie na cele mieszkalne.
9. Roboty budowlane przeprowadzone w świetlicach wiejskich: Kuczwały
wymiana instalacji CO, podłogi, prace malarskie wewnątrz budynku,
malowanie elewacji, utwardzenie placu przy świetlicy, Pluskowęsy
ocieplenie i malowanie elewacji.
10. Wybudowano nowe linie oświetleniowe w Pluskowęsach i Głuchowie.
11. Zakończono prace realizowane w ramach programu „Odnowa wsi” w mci
Zelgno oraz Sławkowo ( plac zabaw). Kontynuowane są prace związane z
odtworzeniem chaty wiejskiej w m-ci Sławkowo.
12. Przeprowadzono prace związane z budową chodników i zakładaniem
terenów zielonych w Kończewicach.
Przygotowano pomieszczenia niezbędne dla funkcjonowania przedszkola w
Skąpem.

Inwestycje i remonty

Sekretarz Gminy - Ewa Pudo

W dniu 26.11.2006 r w sali sportowej SP Grzywna rozegrane

zostaną

675 78 43 lub 0507 835 797.

MISTRZOSTWA GMINY CHEŁMŻA W KOSZYKÓWCE.
To już kolejna impreza sportowa w gminie w tym roku. Zgłoszenia udziału
w turnieju koszykówki przyjmuje Gminny Organizator Sportu p. Marcin
Sadowski pod nr tel. 056
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Zatrudnienie w branżach high-tech wzrosło w latach 1993 - 2002 prawie
trzykrotnie. Bezrobocie wynosi tu ok. 10,5 %, W rolnictwie i leśnictwie
pracuje 1,3%zatrudnionych, w przemyśle 19,3%, handlu - 14,1%,
transport i telekomunikacja - 6,5%, finanse i ubezpieczenia -14,3%,
usługi publiczne 36,4%.

Budynek muzeum w Kierikki został otwarty w 2001 r.
Kosztował prawie 6 mln €, z czego po 1,5 mln sfinansowała gmina i
ministerstwo a ponad 2,5 mln fundusze UE. Budynek główny kosztował
ok. 2 mln €, posiada ciekawą architekturę, czego dowodem jest kilka
nagród. Wykonany jest z bali drewnianych. Muzeum stanowi jednostkę
organizacyjną Gminy Yli-Li, której powierzchnia wynosi 770 km2 (4x
więcej niż Gm Chełmża) a ludność ok. 2,5 tys. Muzeum zatrudnia na
stałe 4 osoby i dodatkowo kilka osób sezonowo oraz praktykantów i
wolontariuszy. Odwiedzane jest przez ok. 20-24 tys osób rocznie.
Roczne koszty utrzymania to ok. 100 tys €, dochody ok. 250 tys €. Wstęp
do muzeum kosztuje 7 €. Oferta dla zwiedzających jest szersza,
wariantowa - np. 3 godzinny program obejmujący film, zwiedzanie,
pokaz i uczestnictwo w zajęciach i obrzędach z praktycznymi próbami
ok. 20 €/osobę. Safari czyli dwugodzinne zwiedzanie farmy reniferów, z
którą muzeum współpracuje (opowieści o zawodzie, chwytanie na
lasso, poczęstunek ) 200 € / grupę.

Rekonstrukcja starożytnej chaty
W muzeum jest także sala konferencyjna, część restauracyjna
serwująca posiłki i sklep z pamiątkami a obok głównego budynku część
hotelowa oferująca 16 pokoi w drewnianych domkach i oczywiście
sauna.

Pierwsze badania archeologiczne prowadzono na tych
terenach w XIX wieku. Największy zakres prac miał miejsce w latach
60tych XX w, co związane było z budową elektrowni wodnych, których w
regionie jest 5. Znaleziska wskazują na istnienie na okolicznych
terenach osad ludzkich przez ok. 2 tys lat w okresie od 5 do 3 tysiąclecia
p.n.e.

Uzupełnieniem pobytu w muzeum były wycieczki do
okolicznych atrakcyjnych miejsc, m.in. do skansenów, historycznych
miejsc na pograniczu szwedzko-fińskim w Laponii, ośrodków połowu
łososi, wyrobu smoły drzewnej oraz na farmę reniferów. Przy tej okazji
mieliśmy możliwość skosztowania tradycyjnych miejscowych potraw
m.in. mięsa z renifera, potraw rybnych i przetworów owoców leśnych,
najczęściej żurawiny. Oczywiście skorzystaliśmy także z sauny. W
ostatnim dniu pobytu zwiedziliśmy położone nad rzeką Oulujoki miasto
Oulu (124 tys mieszkańców), stolicę regionu, szóste co do wielkości
miasto Finlandii założone w 1605 roku przez króla szwedzkiego Karola
IX. Miasto prężnie się rozwija. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny (port
i lotnisko), przemysłowy (zakłady celulozowe) i naukowy. Obok trzech
wyższych uczelni ważnym ośrodkiem naukowym jest dzielnica tzw
„Technopolis” inkubator rozwoju nowoczesnych technologii z licznymi
instytutami i laboratoriami badawczymi. Główne branże to farmacja,
komputery i wyposażenie biur, elektronika i telekomunikacja, przemysł
lotniczy, instrumenty medyczne, narzędzia mechaniki precyzyjnej,
instrumenty optyczne, największą firmą jest Nokia (4300 pracowników).
Miasto posiada ok. 400 km ścieżek rowerowych, w tym specjalne mosty i
skrzyżowania bezkolizyjne, a corocznie jest budowane po kilkanaście
km nowych tras.
Na koniec podaję adres do siedziby Św. Mikołaja w mieście Rovaniemi:

może się komuś przyda.www.santaclauslive.com,
Kazimierz Bober

Serwis informacyjny z Urzędu Gminy

Spotkanie z partnerami projektu
Od wiosny 2005 roku w Gminie Chełmża realizowany był w

ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III C Adep projekt pod
nazwą „Znaki Europy”. W tym czasie byłem koordynatorem realizacji
projektu w naszej Gminie. W związku z tym, w dniach 24-28 września
uczestniczyłem w wyjeździe do Finlandii.

Miejscem docelowym była miejscowość Kierikki w zachodnio-centralnej
części kraju, gdzie mieści się „stone age centre” rodzaj muzeum
eksponującego rezultaty wykopalisk archeologicznych z różnych epok,
najdalej sięgających okresu do 7 tys. lat wstecz. W spotkaniu obok
gospodarzy wzięli udział przedstawiciele Polski (woj. kujawsko-
pomorskie, podkarpackie), Włoch, Francji. Trzydniowe spotkanie
wypełniła dyskusja nad bieżącą realizacją projektu, zamierzeniami na
przyszłość, a także wykłady na temat historii rozwoju turystyki w Laponii,
zasad prowadzenia marketingu w dziedzinie turystyki. Szczegółowo
omówiono przypadek miejscowego muzeum i związanych z nim
wykopalisk archeologicznych. Podobny ośrodek muzealny mógłby
powstać w Grodnie w oparciu o tamtejsze wykopaliska.

Finlandia to kraj zbliżony wielkością do Polski, ale zamieszkały
przez 5,2 mln osób. Ponad 70 % powierzchni zajmują lasy, jest tu ponad
190 000 jezior, 1/3 kraju leży poza kołem podbiegunowym.
Niepodległość uzyskała w 1922 roku, wcześniej będąc w strefie
wpływów szwedzkich i rosyjskich. Ponad 80 % mieszkańców to
protestanci, katolików jest ok. 8%. Miejscową świętością są sauny,
których różne rodzaje są w każdym miejscu, także w centrach dużych
miast. W sumie w Finlandii jest ponad 1,2 mln saun.

Na farmie reniferów

Budynek muzeum w Kierikki
Region Pohjois Suomi (kraina „northern ostrobothnia”), w którym

przebywaliśmy jest położony ok. 100 km od koła podbiegunowego.
Średnia temperatura roczna +3,1, stycznia -16,4, lipca +19,5,Chociaż
głównym bogactwem są tu lasy, w których rośnie tylko brzoza, sosna i
świerk to region uznawany jest za jeden z najprężniej rozwijających się w
Finlandii, zwłaszcza jeśli chodzi o nowoczesne technologie.
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W Głuchowie zapłonął ogień olimpijski
W Głuchowie uroczyście podsumowano realizację

projektu „Rozwój zaplecza szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża”.
Projekt współfinansowany był ze środków UE.

164.000 zł
3.728.000zł

Uroczystego
przecięcia wstęgi dokonali wspólnie z Marszałkiem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Waldemarem Achramowiczem i Gospodarzem
Gminy Chełmża Wójtem Jackiem Czarneckim, Wiceprzewodniczący
RG Chełmża Mirosław Bytniewski i Jerzy Kałdonek, Sołtys Sołectwa
Józef Nikiel, Maria Kucharzewska Przewodnicząca Społecznego
Komitetu Rozbudowy Gimnazjum, przedstawiciele gimnazjum oraz
miejscowi Radni. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ks. Infułat
Zygfryd Urban.
Budynek o przeznaczeniu socjalno-sportowym łączący wcześniej
oddaną w 2005 roku salę sportową z gmachem szkoły, to etap kończący
rozbudowę tutejszego gimnazjum. Nie zamyka to realizacji dalszych
pomysłów na szkołę z wyższymi standartami. Przy gimnazjum
wybudowane zostało boisko do piłki ręcznej i siatkówki z asfaltową
nawierzchnią o pow. 968 m kw. i prawie równej powierzchni plac
szkolny z urządzoną zielenią i ławeczkami. W nowo wybudowanym
łączniku młodzież może korzystać z szatni, pryszniców, z sali do
gimnastyki korekcyjnej. Ciągi komunikacyjne i toalety pozostały
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja rozbudowy
tutejszego gimnazjum realizowana była od 1999 roku i trwała do roku
bieżącego. W okresie realizacji pozyskano źródła finansowania między
innymi : środki własne gminy, środki z UKFiS, budżet państwa, budżet
Wojewody, dotacji z PFOSiGW i WFOŚiGW. Prace Komitetu
Społecznego Rozbudowy Gimnazjum w Głuchowie w budowę wniosły
wkład w wysokości . Całkowity koszt inwestycji to

. Skład Komitetu, który zakończył swoją działalność
tworzyli: Maria Kucharzewska Przewodnicząca, Wojciech Rosiński,
Katarzyna Orłowska, Henryk Paczkowski, Józef Nikiel, Piotr Nowak,
Kazimierz Płochacki.

Warto nadmienić, że w podobnym okresie, bo też w
październiku przed 34 laty miało miejsce w Głuchowie ważne
wydarzenie - oddano do użytku szkołę podstawową, o czym przy tej
okazji wspomniał były jej dyrektor Dariusz Łuszczyk.

W 1999 w ramach przeprowadzonej reformy oświatowej w
Głuchowie utworzono jedno z dwóch gminnych gimnazjów.

- tak podsumował podczas swojego
wystąpienia działalność tej szkoły Wójt Jacek Czarnecki.

Nie mogło być inaczej także podczas ostatniej uroczystości.
Wyjątkowe były prezentacje artystyczne przygotowane przez tutejszą
młodzież gimnazjalną. Podczas przedstawienia teatralnego pn.
”CITIUS! ALTIUS! FORTIUS! została przedstawiona krótka historia
sportu. Występujący młodzi aktorzy ubrani byli w stroje stylizowane na
greckie szaty, a tło stanowiła dekoracja inspirowana Panteonem. Był
olimpijski znicz, Zeus i Hera. Wszyscy, którzy przyczynili się do
powstania nowo oddanego obiektu zostali uhonorowani na wzór
bohaterów Igrzysk wieńcami laurowymi. Oprócz spektaklu teatralnego
odbył się także recital zespołu wokalnego Gimnazjum w Głuchowie.

Na zakończenie na
wspólną biesiadę oraz imprezy towarzyszące. O poczęstunek podczas
biesiady zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Głuchowie.

„-Gimnazjum w Głuchowie, to jedna z gminnych szkół, w której narodziło
się wiele cennych inicjatyw, które wyróżniły to gimnazjum, nauczycieli,
uczniów, a nawet gminę”

Zeus zaprosił uczestników spotkania

Pluskowęsy z nowym zapleczem sportowym

W dniu 30 września 2006r. w Gimnazjum w Pluskowęsach
odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Rozwój
zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża”.

3.452.000 zł .

85.000 zł.

917.185 zł

4.369.185 zł

W
ramach projektu zostało wybudowane zaplecze socjalne dla hali

sportowej. Nowo powstały budynek o pow 242m połączył halę sportową
z pozostałą częścią dydaktyczną gimnazjum.

Mieszczą się w nim szatnie, umywalnie, toalety, podjazd dla osób
niepełnosprawnych. Przy obiektach sportowych gimnazjum zostało
także wybudowane nowe boisko do piłki nożnej o pow. 3200 m kw.
Urządzone zostały przy szkole tereny zielone.

Rozbudowa tutejszego gimnazjum realizowana była etapami i
trwała siedem lat.
Łączne nakłady poniesione na rozbudowę gimnazjum stanowią kwotę

W okresie realizacji źródła finansowania oprócz środków z budżetu
Gminy pozyskano również z UKFiS-u, budżetu państwa, budżetu
Wojewody, kredytu, dotacji z PFOŚiGW i WFOŚiGW. Prace
Społecznego Komitetu wniosły do inwestycji
Z kolei już sama budowa łącznika sali gimnastycznej do obiektu
Gimnazjum w Pluskowęsach to koszt przy udziale środków
Unii Europejskiej.
Koszt całego obiektu wyniósł
Społeczny Komitet tworzyli: Przewodniczący Komitetu - Henryk
Fałkowski, Władysław Owczarczyk , Jerzy Kałdonek, Janusz Curlej,
Jan Madej, Kazimierz Gębski, Maria Szakiewicz , Adam Talarek,
Kazimierz Lewandowski,Aleksandra Folga.

Otwarcie uświetnił występ Międzyszkolnego Chóru z Gimnazjum w
Pluskowęsach i SP w Zelgnie. Uroczystość zakończyła się wspólną
biesiadą i zabawą taneczną dla wszystkich przybyłych gości i
mieszkańców Gminy.

2

K. Orłowska
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Centrum tradycji

Chata ta nawiązuje swoim wyglądem do wznoszonych w latach
30-tych XX w. “Poniatówek” budowanych, przez przybyłych na tutejsze tereny
osadników z południa.
W obiekcie, tym utworzone zostanie pierwsze w gminie centrum tradycji.
Pomysł ten realizowany jest przy udziale środków z UE z Sektorowego
Programu Operacyjnego „Odnowa Wsi i Zachowanie Dziedzictwa
Kulturowego” w ramach projektu „Budowa centrum tradycji i rekreacji we wsi
Sławkowo”. Koszt przedsięwzięcia wyniesie prawie 103 tys. zł.

Warto nadmienić, że pomysłodawcą budowy na prowincji domów
potocznie zwanych poniatówkami był Juliusz Poniatowski, który w latach
1934-39 sprawował funkcję Ministra Rolnictwa. ”Poniatówki” usytuowane były
kalenicą prostopadle do drogi, wzniesione z drewna o konstrukcji ryglowej ,
często odeskowane na zewnątrz, pokryte dwuspadowym dachem z
charakterystycznymi nasuwnicami ( w celu odprowadzenia wody opadowej).
Wnętrze takich domów było tynkowane i składało się z 2,3 pokoi, korytarza,
kuchni czasami spiżarni i przedsionka. Integralną całość tworzyła stojąca w
pobliżu domu drewniana stodoła i chlewik oraz studnia.

W Sławkowie nieopodal tutejszej szkoły odtwarzany jest
obiekt zabudowy wiejskiej w postaci drewnianej chaty.

K.Orłowska

Zakończono budowę części fundamentu (pod dwa mieszkania) budynku
komunalnego mieszkalnego pięciorodzinnego w Browinie.

Zakończono pracę przy ociepleniu elewacji świetlicy w Pluskowęsach.
Roboty wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy.

Zakończono budowę drogi gminnej Browina-Brąchnówko o długości
1523mb w ramach zadania pn. „Budowa dróg ułatwiających dostępność do
usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża etap I”. Roboty
wykonała firma Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen.
J. Zajączka 9.

Rozpoczęto budowę chodnika w Browinie o dł. ok. 100 mb (naprzeciwko
DPS) przy udziale dofinansowania ze Starostwa Powiatowego (materiał w
postaci polbruku, krawężników i obrzeży).

Zakupiono wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla
Gimnazjum w Pluskowęsach do klasy językowej i gabinetu rewalidacji
dofinansowanie z 0,6 % rezerwy na rok 2006.

Zdj. K.Orłowska

Tekst T.Wolin

Migawki w terenu gminy
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Zdrowie

Szczepić się przeciwko grypie, czy nie ?

Jak można zarazić się wirusem grypy?

Czy to jest grypa, czy przeziębienie?

Dlaczego grypa jest chorobą groźną?

Kto jest najbardziej narażony na powikłania?

Czy dzieci mogą być szczepione przeciw grypie?

Elżbieta
Wieczorkowska

Ośrodka Zdrowia
w Zelgnie

Wirus grypy przenoszony jest drogą kropelkową w czasie ruchu
powietrza, kichania czy kaszlu. Ludzie mogą zarazić się grypą przez
przebywanie w tym samym miejscu z osobą chorą.

Główne objawy grypy to: wysoka temperatura powyżej 39 stopni, bóle
mięśniowe, osłabienie (złe samopoczucie, uczucie zmęczenia), kaszel,
ból gardła, ból głowy, katar. U małych dzieci mogą pojawić się objawy
żołądkowo-jelitowe. Ze względu na podobieństwo objawów
przeziębienia i grypy łatwo je pomylić. Zawsze jednak przebieg grypy jest
cięższy.

Grypie mogą towarzyszyć powikłania, np. zapalenie płuc, oskrzeli a
także oskrzelików u małych dzieci, zapalenie mięśnia sercowego,
zapalenie mięśni a nawet mózgu.

Czynnikami ryzyka są wiek(powyżej 50 lat i małe dzieci), choroby układu
oddechowego, układu krążenia, choroby nerek, niedobory odporności ,
cukrzyca.

Dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia mogą być szczepione. Dla dzieci
w wieku od 6 do 35 miesiąca życia jest stworzony specjalny system
szczepienia.

Punkt szczepień, który w Zelgnie prowadzi pani
ma już swoją tradycję w prowadzeniu szczepień

przeciwko grypie. W tym roku ze sprowadzonych do
szczepionek skorzystało około 200 pacjentów. Zamówionych

szczepionek jest więcej, więc jest możliwość skorzystania ze

Dobry rok dla Gminnego Ośrodka Zdrowia
Okresowego podsumowania działalności i pracy

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie
świadczącego usługi dla mieszkańców gminy dokonała w miesiącu
wrześniu. Rada Społeczna Ośrodka, której przewodniczy Wójt
Gminy Jacek Czarnecki.

306 tys. zł.

Jak się okazuje bieżący rok dla gminnego ośrodka zdrowia jest
bardzo pomyślny. W ostatnim czasie zakończona została inwestycja w
zakresie modernizacji jego budynku i zakupiono sprzęt medyczny i
rehabilitacyjny przez co jakość świadczonych usług jeszcze bardziej
wzrosła. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu
„Polepszenie jakości usług poprzez modernizację budynku
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie i zakup
wyposażenia”. Całkowita wartość projektu to prawie Z tego 23
procent środków przeznaczonych na inwestycję stanowią pozyskane
przez samorząd gminny środki UE.

Modernizacja budynku objęła między innymi przebudowę
schodów wejściowych, przystosowano toaletę dla potrzeb
niepełnosprawnych pacjentów, odnowiono elewację samego budynku,
przebudowano gabinet zabiegowy. W miejscowej wiejskiej pastorówce w
centrum wsi zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia na potrzeby
ośrodka z przeznaczeniem na uruchomienie gabinetu rehabilitacji i
odnowy biologicznej.
Gabinet odnowy biologicznej wyposażony został w sprzęt typowy dla
ćwiczeń ogólnorozwojowych i siłowych. Między innymi zakupiono
stepper, zestaw treningowy czterostanowiskowy atlas i symulator wioseł.
Z nowo utworzonego gabinetu w najbliższym czasie korzystać będą mogli
bezpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy, zarówno osoby indywidualne jak i
grupy zorganizowane. Nadzór nad pracą gabinetu odnowy biologicznej
pełnić będzie Ośrodek Zdrowia. W chwili obecnej trwają ustalenia o
zakresie funkcjonowania tego gabinetu.
W 2007 usługi w zakresie opieki podstawowej, rehabilitacji i stomatologii
pozostaną na tym samym poziomie. Do końca listopada ma być
prolongowana umowa z NFZ.

W najbliższym czasie Ośrodek Zdrowia proponuje
mieszkańcom Gminy dwie akcje profilaktyczne. Pierwsza z planowanych
akcji Biała Sobota została zorganizowana dokładnie 28 października br. w
godz. 9.00-13.00 w Ośrodku w Zelgnie. Akcja ta promowała zdrowie pod
hasłem „ Żyj zdrowo, rzuć palenie razem z nami”. Podczas akcji wszyscy
chętni mogli sprawdzić swoje czynniki ryzyka tj. zbadać poziom
cholesterolu, poziom cukru we krwi, wydolność płuc, dokonać pomiaru
ciśnienia, masy ciała. Druga podobna akcja zostanie przeprowadzona na
początku listopada w Filii SPOZ w Nawrze. Podczas tej akcji oprócz
badań w zakresie czynników ryzyka będzie także możliwe kompleksowe
badanie wzroku.

K.Orłowska

Trzy pytania do….

Prezesa Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży pana Leszka
Plucińskiego

- Szpital Powiatowy w Chełmży może być dobrym przykładem dla
podobnych placówek zdrowotnych w regionie, a nawet w kraju na to, że
trudną sytuację finansową tak charakterystyczną dla służby zdrowia,
można przezwyciężyć. Tutejszy szpital znalazł na to sposób, jaki?

- Dużą pomocą i szansą dla placówek zdrowotnych są pieniądze UE.
Lecznica chełmżyńska już raz po nie sięgnęła i są tego efekty - nowy
blok operacyjny. Jakie są kolejne plany w podnoszeniu standardu usług
prowadzonych przez szpital ?

- Rodzaj świadczonych usług przez szpital, ciągła poprawa ich jakości
to część sukcesu na to, aby placówka postrzegana była jako przyjazna
dla pacjenta. Czy można mówić, że całość sukcesu dopełnia uśmiech
na twarzach personelu…. Świadczyć o tym może chociażby ostatnio
przeprowadzony plebiscyt medialny na najlepszą pielęgniarkę Szpitala
Powiatowego w Chełmży….

- Dziękuję za rozmowę.

- Chciałbym podkreślić, że istotą naszego powodzenia nie jest samo
przekształcenie w spółkę prawa handlowego. Forma spółki jest
przeznaczona do działania i konkurowania na rynku zdrowotnym, a
takiego nie ma i w najbliższym czasie nie będzie. Podstawą sukcesu
jest to, że zdjęto ze szpitala ciężar długu, dofinansowano kapitałem
stworzonym przez udziałowców i dano drugą szansę. Reszta to ludzie.
Udało mi się zbudować
i zmotywować zespół, który identyfikuje się ze szpitalem i pracuje na
wspólny, a nie prywatny sukces.

- Na początek zła wiadomość: Rada Ministrów przyjęła wersję
programów operacyjnych bardzo niekorzystną dla ochrony zdrowia. Na
infrastrukturę ochrony zdrowia w latach 2007-2013 przeznaczono tylko
295 mln euro, a wnioskowano o 3,5 mld euro. To dramatycznie niska
kwota, ale będziemy się starali coś uzyskać. Przygotowujemy 3
wnioski: w zakresie ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej i
informatyzacji. Na szczegóły jeszcze trochę za wcześnie.

- Satysfakcja pracowników jest oczywiście silnie związana z satysfakcja
finansową. Cieszę się, że personel medyczny w ramach ustawy 22 lipca
o wzroście wynagrodzeń otrzyma 30% podwyżki. Niestety w dłuższym
okresie należy się spodziewać narastających trudności z personelem
fachowym. Od lat obserwuje się niewielkie zainteresowanie ludzi
młodych zawodem pielęgniarki, a coraz więcej decyduje się na wyjazd
zarobkowy za granicę. Słusznie oczekujmy od pielęgniarek uśmiechu i
ciepła, ale nie zapominajmy podziękować tym samym.

Z Prezesem panem
rozmawiała Katarzyna Orłowska.

Leszkiem Plucińskim

sprowadzonych leków. Koszt jednej szczepionki wynosi 30 zł.
Porównując ceny leków zawsze należy sprawdzać ich nazwę,
ponieważ na rynku dostępne są różne szczepionki, również znacznie
różniące się cenowo.

powiedziała Elżbieta Wieczorkowska.-

Sprowadzona do Zelgna szczepionka jest
sprawdzonym i skutecznym lekiem. Nie zarabiamy na prowadzeniu
szczepień przeciwko grypie. Kierujemy się dobrem naszych pacjentów-

Dysponujemy również
szczepionkami dla małych dzieci, które są nieco droższe od tych dla
osób dorosłych.

Ewa Czarnecka
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Organizacje pozarządowe

Konferencja Kobiet Aktywnych
”Przebudzenie”

Są to członkinie Kół Gospodyń Wiejskich,
sołtyski, członkinie Rad Sołeckich oraz liderki wiejskie, które mają istotny
wpływ na życie społeczne w tych wsiach gdzie mieszkają.

Odbyła się z udziałem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego
Waldemara Achramowicza i gościa z Fundacji Pro Publico Bono z Krakowa
Dyrektora Biura Fundacji pana Witolda Dzielskiego.

yplomy uznania Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego za swoją
dotychczasową pracę i działalność na rzecz społeczności lokalnych w Gminie
Chełmża i tym samym wkład w rozwój regionu kujawsko-pomorskiego
otrzymały:

- pomysłodawczyni i realizatorka wielu ciekawych
przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych w środowisku swojej wsi i Gminy
Chełmża, aktywny członek Stowarzyszenia Homo homini.

- za aktywną działalność i osobiste zaangażowanie
przyczyniające się do rozwoju i integracji środowiska lokalnego swojej wsi i
Gminy Chełmża.
Uhonorowane zostały również:

za swoją dotychczasową działalność przyczyniającą się do rozwoju
i integracji środowiska lokalnego.
Integracja i pobudzenie aktywności kobiet wiejskich w zakresie zdrowego stylu
życia - to wiodący temat spotkania, w którym uczestniczyło około 100 pań.

W Zelgnie odbyła się Konferencja Kobiet
Aktywnych pn. ”Przebudzenie” , k tóre j
organizatorem było Stowarzyszenie Homo homini.
Uczestnikami konferencji były panie mieszkanki
Gminy Chełmża, które są animatorami życia
edukacyjno-kulturalnego na wsiach i są

zainteresowane aktywnym uczestniczeniem w życiu społecznym
swojego miejsca zamieszkania.

Justyna Błaszczyk

Lidia Kozłowska

KGW z Bielczyn, KGW z Głuchowa, KGW z Nawry, KGW z Zelgna, KGW z
Kuczwał -

Zorganizowana konferencja miała na celu integrację środowiska
kobiecego wokół problemów najmniejszych społeczności lokalnych.

E. Cz.

E. Cz. :

D

Stowarzyszenie Homo homini w 2005 roku otrzymało pierwszą nagrodę
w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju środowiska i regionu za realizację
projektu „Wędrujące Przedszkole” przyznaną przez Kapitułę Konkursu
Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono. Konferencja
była okazją do wręczenia dyplomu VII edycji Konkursu Pro Publico
Bono.

Nie zawsze tak bywało, że laureaci Konkursu Pro Publiko Bono
poza uhonorowaniem w Krakowie otrzymywali dyplomy na własnym
terenie działania. Czym się Państwo kierowaliście wprowadzając taki
obyczaj?

O czym opowie Pan po powrocie do Krakowa?

Pan Witold Dzielski, dyrektor biura Fundacji Pro Publico Bono : Kapituła
konkursu uznała, że wręczenie nagrody jedynie przedstawicielom
nagradzanych organizacji to za mało. Bywało, że poza osobami
uczestniczącymi w gali niewiele osób dowiadywało się o wyróżnieniu. Stąd
pomysł, aby przekazanie tego okazałego dyplomu odbywało się w środowisku
lokalnym organizacji i zawsze przy okazji ważnych dla tego środowiska
wydarzeń. Niewątpliwie Konferencja Kobiet Aktywnych spełniła oczekiwania
Kapituły.

Witold Dzielski: Na pewno o bardzo serdecznym przyjęciu jakie mnie tu
spotkało. Praca w Fundacji nie zawsze jest łatwa i przyjemna, bowiem tak jak
wszyscy mamy swoje problemy. Wizyta u Państwa umocniła mnie w
przekonaniu, że to co robimy jest ważne i daje piękne owoce. Jestem pod
wrażeniem przygotowanej przez Państwo konferencji zarówno z powodu
wybranego tematu, jak i samej organizacji spotkania.

Zaprezentowane zostały dwa wykłady, z których jeden pn ”

E. Cz.:

Jarosław Pikus, lekarz, współrealizator projektu „Przebudzenie”:

E. Cz.:

J. Pikus:

E. Cz. :

J. Pikus:

Wykłady podsumowała wspólna debata
Wśród uczestniczek konferencji przeprowadzona została

ankieta, której celem jest zobrazowanie problemu uzależnień ( alkohol,
nikotyna, narkotyki) w miejscowościach z których uczestniczki
konferencji pochodzą , na jaką skalę to jest problem, co można ich
zdaniem zmienić aby picie , używanie narkotyków stało się niemodne.
Konferencja Kobiet Aktywnych, to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia
Homo homini.

- mówiła
Prezes Stowarzyszenia. Konferencja

zorganizowana została przy współudziale środków przydzielonych
Stowarzyszeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
przy wsparciu samorządu Gminy Chełmża.

- powiedziała , uczestniczka
konferencji.

Uzależnienia
a świadomość społeczna”
Ewa Jasik- Wardalińska

. „Aspekty medyczne uzależnień”
Jarosław Pikus.

„Moda na
trzeźwość”

przedstawiła uczestniczkom konferencji
terapeutka z Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych omówił
lekarz rodzinny z Ośrodka w Zelgnie -

Stosuje
się dwa leki, ale tylko u osób, które są na etapie trzeźwienia, czyli już nie
sięgających po alkohol. Skuteczność tych leków w łagodzeniu bardzo
nieprzyjemnych dla organizmu objawów odstawienia alkoholu jest
szacowana na poziomie 30-50%. Inaczej mówiąc same leki nie wyleczą z
choroby alkoholowej, nie zastąpią woli rezygnacji z picia.

Nie zdajemy sobie sprawy jak duże spustoszenie w naszym
organizmie czyni alkohol pity „towarzysko”. Zawały serca, udary mózgu,
zapalenia trzustki, marskość wątroby, otępienie i wiele innych chorób ma
swoje źródło w nadużywaniu alkoholu.

Najnowsze badania wyraźnie wskazują, że dzieci tych matek są
otępiałe, mniej zdolne, mają zaburzenia natury emocjonalnej. Dzieci
palaczek są anemiczne, mają niedowagę, szary kolor skóry. Natomiast
alkohol niszczy psychikę dzieci w sposób nieodwracalny. O tym kobiety
koniecznie muszą wiedzieć.

.

“Za potrzebą tego rodzaju spotkań przemawia wysoka frekwencja liderek
wiejskich i zainteresowanie tematami, które należą do trudnych, ale
trzeba pokonywać bariery po kroku. Z problemem choroby alkoholowej
najczęściej spotykają się kobiety, matki, żony. A liderki wiejskie,
szczególnie w swoim miejscu zamieszkania mogą wiele zdziałać,
likwidować bariery, motywować do podjęcia leczenia, ale te wszystkie
osoby musza mieć określoną wiedzę na temat uzależnień.”

„- Tego rodzaju apele, spotkania, prelekcje są bardzo potrzebne w
każdym środowisku, gdyż problem jest ogólnospołeczny. Uzależnienie to
choroba, którą trzeba leczyć i nie należy się tego wstydzić. Trzeba mieć
odwagę, silną wolę i wytrwałość by móc przeciwstawić się zagrożeniu.
Spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Homo-Homini, było
bardzo potrzebne i myślę, że podobne mogłyby odbyć się także w innych
częściach naszej gminy.”

W jakim stopniu medycyna może pomóc osobom dotkniętym
chorobą alkoholową?

Powiedział Pan, że popularny toast „na zdrowie” niewiele ma
ze zdrowiem wspólnego, a raczej wręcz przeciwnie…

W ostatnim czasie zwraca się uwagę na konsekwencje picia
alkoholu przez kobiety w ciąży. I znowu nie chodzi tu o alkoholiczki,
a o kobiety pijące alkohol towarzysko, na przykład przy okazji
uroczystości rodzinnych.

Stanisława Stasieczek

Danuta Wilińska

Przygotowały Katarzyna Orłowska

Ewa Czarnecka



Konserwatorzy zabytków w Kiełbasinie
Kościół parafialny pw. NMP
w Kiełbasicie odwiedzili
u c z e s t n i c y I X F o r u m
Konserwatorów, którzy
zjechali do Torunia z całej
Polski.

ks. Kanonik Roman
Cieszyński

Forum Konserwatorów
Zabytków zgromadziło szerokie
grono przedstawicieli służb
o c h r o n y z a b y t k ó w ,
w o j e w ó d z k i c h ,
s a m o r z ą d o w y c h i
diecezjalnych, konserwatorów
pracujących na co dzień w
m u z e a c h , a r c h i w a c h i
b i b l i o t e k a c h , k a d r
akademickich kształcących
konserwatorów na polskich
uczelniach oraz wiele firm
konserwatorskich z Polski.
Forum towarzyszą także w tym
r o k u X I j u ż T a r g i
K o n s e r w a t o r s k i e i

III Międzynarodowa Wystawa Sakralna zatytułowana „Kościoły”.
Uczestnicy forum goszcząc w Kiełbasinie mogli podziwiać tutejszy cenny
zabytek XIV wieczny kościółek gotycki.
Obiekt ten w 2001 roku uzyskał nagrodę w ogólnopolskim konkursie
„Zabytek Zadbany” za wzorowo przeprowadzone prace remontowo-
konserwatorskie.
Dzięki przeprowadzonej przed laty renowacji tutejszy kościół odzyskał
swój pierwotny wygląd. Pokrzyżacki kościół jest unikatowym przykładem
gotyckiego sakralnego budownictwa wiejskiego. Jednonawowy ze
sklepieniem beczkowym. Przez wieki przetrwał w niezmienionym
kształcie. Tylko w czasie szwedzkich wojen uległa zniszczeniu wieża,
którą później odbudowano, wprowadzając elementy barokowe. W 1934
roku kościół wpisany został do krajowego rejestru zabytków, natomiast
jego wyposażenie znacznie później, bo dopiero w 1997 roku.
Proboszczem tutejszej parafii od jedenastu lat jest

, który włożył wiele serca w renowację tego gotyckiego
kościółka. Finansowo prace związane z renowacją kościoła wspierali
samorząd Gminy Chełmża, Urząd Wojewódzki i Konserwator
Wojewódzki.

Obiekt swoją wyjątkowością oprócz turystów, konserwatorów i ludzi
związanych z renowacją zabytków, zainspirował również do twórczej
pracy niejednego artystę malarza, który przedstawił go w swoich
pracach malarskich. Kościół gotycki z Kiełbasina uwiecznili na płótnie
artyści: Marek Dariusz Niedrzwicki, Michał Cander, Paweł Smoliński,
Iwona Jablońska i Zbigniew Szczepanek. Ich dzieła malarskie możemy
podziwiać w przygotowanej przez ks. Kanonika Proboszcza
Cieszyńskiego mini galerii w kruchcie kościoła.

Coroczne spotkania "KONSERWACJE" odbywają się pod
opieką merytoryczną Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Ogólnopolskiej Rady
Konserwatorów Dzieł Sztuki.

K.Orłowska

Organizacje pozarządowe
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Ale „Heca”!!!
Spektakl dziecięcej grupy cyrkowej „Heca” z Lipinek obejrzało

ponad 250 widzów.

Stowarzyszenia Homo homini.

Zorganizowanie występu dla najmłodszych było możliwe dzięki
wsparciu samorządu województwa i samorządu Gminy Chełmża.

Dzieci uczestniczące w programie „Wędrujące przedszkole”, „Małe
przedszkole w każdej wsi”, rodzice maluchów z kilku miejscowości oraz
gościnnie uczniowie SP w Kończewicach mogli podziwiać umiejętności
cyrkowe artystów zespołu „Heca”. Mali cyrkowcy przyjechali na zaproszenie

Zaprezentowali program, który zrobił na
widzach duże wrażenie.

„Heca” podbija serca publiczności już od 10 lat. Ewa Dembek
kreatorka i opiekunka zespołu powiedziała, że dzięki zabawie w cyrk dzieci
zdobywały nie tylko laury, jeździły do różnych krajów, ale przede wszystkim
rozwinęły swoje talenty i osobowości, co pięknie zaowocuje również w ich
dorosłym życiu.

powiedziała Ewa Czarnecka
organizatorka imprezy

- Artyści z zespołu “Heca” pokazali, że można pochodzić z
małej wsi i odnosić wielkie sukcesy - ,

- Dla maluchów z „Wędrującego przedszkola” występ
grupy cyrkowej, to jedna z zapowiedzianych atrakcji. Kolejne przed nimi…

Zdj. E.Czarnecka

Tekst K. Orłowska

Jesteśmy finalistami konkursu
Rzeczpospolita Internetowa

Konkurencja była duża, bo o granty w konkursie Rzeczpospolita
Internetowa ubiegało się bardzo wiele organizacji z połowy gmin wiejskich w
Polsce. udało się wejść do drugiego etapu, a
potem końcowym wnioskiem przekonać komisję konkursową do
zaprezentowanego pomysłu na spopularyzowanie Internetu w naszej gminie.
Projekt pod nazwą nagrodzono
kwotą ponad 39 tys. zł. Autorami projektu są Ewa Czarnecka i Paweł
Rutkowski, którzy będą również czuwali nad jego realizacją.

26 października przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia odebrali
przyznany grant na zorganizowanej przez Fundację Grupy TP uroczystości
przekazania grantów gminom wiejskim w Warszawie.

Stowarzyszeniu Homo homini

„Ziemia Gotyku -lokalnie i globalnie”

Ewa Czarnecka

Dziedzictwo kulturowe
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Święto tych co odeszli ...
Uroczystości pogrzebowe żegnające
Zygmunta Kwiatkowskiego były udziałem
wielu osób, między innymi mieszkańców
naszej Gminy. Już minął rok…Na
cmentarzu w Golubiu-Dobrzyniu stanął
obelisk upamiętniający Kasztelana,
ufundowany przez Zarząd PTTK w
Golubiu. Zygmunt Kwiatkowski był
serdecznym przyjacielem również naszej
społeczności. Niech takim pozostanie w
naszej pamięci jak najdłużej.

Edukacja i kultura

„Z kulturą przez wieki - Średniowiecze”
We wrześniu uczniowie Gimnazjum w Pluskowęsach

rozpoczęli realizacje projektu „Z kulturą przez wieki - Średniowiecze”.
Inicjatorkami przedsięwzięcia są nauczycielki miejscowego

gimnazjum: Beata Niedziałkowska, Iwona Pietrowska, Hanna Sotowicz
oraz Danuta Zdrojewska. Projekt został nagrodzony w ramach krajowego
konkursu „Równać Szanse”, a na jego realizację została przyznana dotacja
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i
Młodzieży.
Gimnazjaliści rozpoczęli realizację projektu od zapoznania się z
programem graficznym Corell. Zdobyte w pracowni komputerowej
umiejętności wykorzystają przy opracowaniu dokumentacji swoich prac i
osiągnięć.
W ramach projektu uczniowie zwiedzili również kościół gotycki w
Dźwierznie. Dzięki niezwykle ciekawej prezentacji ks. Zbigniewa
Koślickiego, młodzież poznała historię kościoła, cechy architektury
średniowiecznej oraz elementy fi lozofi i tej odległej epoki.
Niekonwencjonalne formy realizacji projektu sprawiły, że został on przyjęty
przez gimnazjalistów z wielkim entuzjazmem. Z zainteresowaniem czekają
na następne spotkania.

Danuta Zdrojewska

Konkurs Pieśni Chóralnej
7 października odbył się w Chełmży VIII Konkurs Pieśni Chóralnej
województwa kujawsko-pomorskiego. Do przesłuchań konkursowych
stanęło 13 chórów(400 osób), które oceniano w czterech kategoriach.

Każdy chór wykonał cztery utwory. Promowano twórczość
Zygmunta Mołczyńskiego, kompozytora Pomorza.
Grand Prix oraz I miejsce w kategorii chórów męskich i puchar Marszałka
Województwa zdobył chór „Kopernikus” z Torunia. W kategorii chórów
kościelnych chór „Święta Cecylia” z Chełmży zdobył I miejsce i również
otrzymał puchar Marszałka. Chór ten został wyróżniony I nagrodą za
wykonanie pieśni Zygmunta Mołczyńskiego.
Dyrygentom i kapelmistrzom Marszałek Waldemar Achramowicz wręczył
nagrody za pracę włożoną w krzewienie kultury naszego województwa.
Nagrodzony został również dyrygent najstarszego chóru mieszanego w Polsce
„Święta Cecylia” z Chełmży PanAlfons Dorawa.
Imprezę wzbogacił występ młodzieżowej orkiestry dętej z Lipna, która porwała
do śpiewu, a nawet tańca uczestników przeglądu.
Na zakończenie laureaci poszczególnych kategorii wykonali po jednym z
utworów, a chóry połączone zaśpiewały „Hymn Pomorza” oraz „Gaude
Mather”.

Chóry borykają się z problemem werbowania nowych członków,
którzy chcieliby poświęcić czas próbom i występom. Korzystając z okazji
apelujemy do tych, którzy może chcą, ale brak im odwagi, by zgłaszali się na
przesłuchania do dyrygenta i jednocześnie organisty Parafii Chełmża, pana
Alfonsa Dorawy. Naszym moralnym i dziejowym obowiązkiem jest zadbanie o
ciągłość istnienia najstarszego chóru w Polsce.

Katarzyna Ziółkowska

Co słychać w Małej Szkole w Brąchnówku

W tym roku siedmioro uczniów, nim
stało się członkami braci szkolnej, zdało pozytywnie wszelkie "próby" i "testy",
którym zostali poddani przez swoją wychowawczynię, panią Wioletę
Basiewicz i trzy mądre wróżki.
Każdy kandydat na ucznia Małej Szkoły otrzymał od komisji maksymalną
(18) liczbę punktów - kasztanów. W poczet uczniów Małej Szkoły
weszli: Kacper Błażejczyk, Wiktor Gładkowski, Radek Lewandowski,
Dominika Murawska, Szymon Piątkowski, Daria Polcyn i Marcin Stachyra.
Życzymy im sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Dzieci w tym dniu otrzymały upominki od rodziców, organu
prowadzącego szkołę, oraz od zaproszonych gości - wójta Pana Jacka
Czarneckiego, sołtysa Browiny Pana Wiesława Wiśniewskiego, a także
od starszych kolegów i koleżanek.

13 października już po raz siódmy odbyło się "ślubowanie"
pierwszoklasistów i "pasowanie" na uczniów Małej Szkoły w
Brąchnówku, szkoły prowadzonej przez Wiejskie Stowarzyszenie
"Edukacja i Przyszłość".

Jolanta Piotrowska

Piękne kraśne pejzaże
Ściany lasów w kolorze
Dymy kręte na polach

Wrzosów pełne bezdroża
Suknie złote, ceglaste
I w brunatnej czerwieni
Liści opadłych dywany

Obraz pani jesieni
Czasem słonko kochane
Przebijając chmur poły
Rzuci promyk wesoły

Na jesienne kolory
Coraz dłuższe wieczory

Zasłaniają jej twarze
Wron krzyczących tabuny
Chmury ciemne w obrazie

Wróżąc słoty i pluchy
Zmierza szarość codzienna

Obraz drugi tej pani
Zimy przedsień tajemna

Pan Adam Kozłowski związany od
dzieciństwa z Gminą Chełmża, pochodzi
ze Sławkowa. W roku 2005 wydał swój
pierwszy tomik wierszy pt.” Życia mego
pejzaże”.
Pan Adam wybranych pięć utworów
poetyckich na XX Ogólnopolski
Konkurs Poetycki O liść konwalii im.
Zbigniewa Herberta. Konkurs organizuje
Urząd Miasta Torunia oraz Centrum
Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Konkurs
ma charakter otwarty. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 15 listopada br.

zgłosił

Obok prezentujemy jeden z wierszy.
K.Orłowska

Jesieni
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Rolnictwo i ochrona środowiska

Topinambur - czym to się je?

Nożem i widelcem – byłoby najprościej, choć oprócz prosto winno
być również jasno, spieszę więc z wyjaśnieniem. Otóż topinambur brzmi
elegancko, powiem, że wręcz uczenie, podczas gdy na przełomie XIX i XX
wieku w majątku Pluskowęsy, kiedy to zaczęto go uprawiać mówili nań po
prostu b u l w y.
Zaczęto późno – ok.400 lat po Kolumbie.A jeszcze przed jego pierwszą wizytą
w Ameryce uprawiali go tam Indianie (plemię Tupinamba – stąd pewnie
nazwa). Plemię to migrowało po całej Ameryce północnej poszukując
nieśmiertelności. Czyniło to częstokroć w ekstremalnych warunkach.
Dobrodziejstwem okazywał się topinambur ratując ich często przed niechybną
śmiercią głodową.

Znacznie obficiej plonująca niż ziemniaki roślina, niewybredna co do
warunków glebowych, odporna na duże mrozy a także suszę, w niektórych
krajach (Francja, Niemcy) w czasach I i II wojny światowej stanowiła poważne
źródło wyżywienia ludności.
Z tych to zapewne powodów kojarzona z niedostatkiem, ciężkimi czasami
popadła w niełaskę i zapomnienie. Zapomniana przez ludzi, przed
zapomnieniem doskonale broni się sama.
Sadzona (oprócz planowych upraw polowych) wzdłuż ogrodzeń
przydomowych ogródków w dawnych majątkach, z uwagi słuszny wzrost – 2,5
do 3,5 m dawała oprócz głównego plonu w postaci jadalnych bulw, również
osłonę upraw przed zimnymi wiatrami. Tu właśnie przetrwała najdłużej, w
wielu miejscach po dziś dzień.

Wyruszmy więc na poszukiwanie w naszych okolicach rośliny
dekoracyjnej, której kwiatostan o średnicy 4-8 mm jest miniaturką słonecznika.
Te żółte, obracające się za wędrującym po niebie słońcem kwiaty, teraz
właśnie powinny być w pełnym rozkwicie – topinambur bowiem kwitnie w
okresie od sierpnia do listopada. W naszym klimacie z kwiatostanów nie
dojrzewają owoce. Podziemna część rośliny wytwarza za to podłużne, jadalne
bulwy. Jedna roślina jest w stanie wytworzyć ich od 50 – 80 szt. Nie wszystkie
oczywiście są olbrzymami, ale trafiają się okazy o wadze 0,5 kg. Bulwy z
powodzeniem przezimują w glebie. Co więcej, wybierane wiosną są słodsze
niż te wybierane jesienią. Drobniejsze, nieprzydatne w tym roku do spożycia,
pozostawione w ziemi powodują trwanie uprawy przez wiele lat.
Bez strat bulwy najlepiej przechowują się w ziemi, podbierane stosownie do
potrzeb aż do mrozów a nawet w czasie odwilży. Doskonale przechowują się w
zamrażarkach. Na wolnym powietrzu szybko więdną i pojawiają się na nich
plamy.

W poradniku rolniczym na 1905 rok zalecano aby „[...] bulwy sadzić
tylko na skrawkach pól, pod lasami, w miejscach niedogodnych do orania, na
ziemi lekkiej, uprawionej jak pod ziemniaki. W drugim i trzecim roku po
wybraniu bulw na wiosnę, pole się orze, nie robiąc nic więcej, bulwy dalej rosną
same. Sadzić jesienią lub wczesną wiosną w ilości 800-1200 kg na hektar lub
200 – 300 kg na mórg magdeburski. Bulwy rozpleniają się z kłębów, czyli
sadzonek, sadzonych za pługiem na głębokość 4–8 cm. Nie wymagają przez 5
przynajmniej lat nawożenia. Roślina trudna do wyplenienia. Raz posadzona
plonuje przez conajmniej 10 lat”.

Bulwy spotykane przeze mnie w Pluskowęsach były koloru białego,
choć występują też podobno żółte, różowe i fioletowe – jak te na fotografii.
Topinambur w Europie zachodniej przeżywa obecnie swój renesans.
Podawany w wykwintnych lokalach dla smakoszy osiąga cenę porównywalną
z łososiem i kawiorem. W USA, Kanadzie, Brazylii, w Niemczech i we Francji z
bulw topinambura produkowany jest cukier prosty – fruktoza używany przez
diabetyków.

Dodawany do kąpieli wywar z naziemnych, zielonych części łodygi
stosuje się przy chorobach reumatycznych. Szerokie terapeutyczne
działanie topinambura wskazanym jest wykorzystać w jadłospisie:

bulwy upieczone w piekarniku są tak samo smaczne jak ziemniaki;
utarte świeże bulwy dodawać do sałaty z natką pietruszki,

szczypiorkiem, skropione sokiem cytryny i ze śmietaną;
placki z bulw: 1 kg bulw zetrzeć na tarce, dodać 1 kubek ciepłego

mleka, 1 jajko, 2,5 kubka mąki, sól, pieprz. Smażyć na gorącej patelni;
topinambur można konserwować i marynować z cebulką, z czosnkiem i

z marchwią zalewając sokiem pomidorowym lub kisić jak kapustę.
Naziemna część rośliny bogata jest w błonnik i może służyć do wyrobu
wysokiej jakości celulozy. Wysuszona (8 – 30 t z hektara uprawy) jako
suche paliwo jest konkurencyjna wobec wierzby energetycznej. Bulwy
służyć mogą jako dodatek do pasz przy karmieniu krów dojnych
podnosząc ich mleczność oraz smak mleka. Karmione paszami z
dodatkiem topinambura świnie szybciej przybierają na wadze. Wartości
odżywcze oraz odporność na niskie temperatury sprawiają, że
doskonale nadaje się do dokarmiania, szczególnie zimą, zwierzyny
łownej.

Rewelacyjnym wręcz wydaje się przykład wykorzystania
topinambura jako konkurenta rzepaku przy produkcji biopaliwa.
Ze 100 kg bulw otrzymuje się do 8 litrów spirytusu etylowego, który np. w
Brazylii jest podstawowym źródłem napędu samochodów.
Łatwość uprawy, zdolność do przetrwania w najbardziej niekorzystnych
warunkach, różnorodność zastosowań – od medycyny, przemysłu
spożywczego, papierniczego do paliwowego upoważnia mnie do
zadania pytania – czy stary poczciwy topinambur (bulwy) – rośliną
przyszłości?

*
*

*

*

Feliks Stolkowski

Zwrot podatku akcyzowego

Preferencyjne linie kredytowe
Anna Krupska

Anna Krupska

W miesiącu październiku wydano decyzje w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jednocześnie Wójt Gminy
Chełmża wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z
wnioskiem w sprawie przekazanie gminie dotacji celowej dotyczącej
zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 205.615,00 zł.
Zwrot podatku akcyzowego zostanie dokonany po przekazaniu w/w
dotacji na konto Urzędu Gminy Chełmża w miesiącu listopadzie. Wypłaty
nastąpią w kasie Urzędu Gminy Chełmża lub na konto wnioskodawcy w
zależności od wybranej przez wnioskodawcę formy zwrotu podatku.

W miesiącu wrześniu br. została uruchomiona preferencyjna
linia kredytowa dot. przyznania kredytów na wznowienie produkcji w
gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy w roku
2006.W Urzędzie Gminy Chełmża odbierać można opinie do wniosków
kredytowych opracowane przez Komisję Społeczną Powołaną przez
Wojewodę Kujawsko Pomorskiego.
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Tenis stołowy

W dniu 22.10.br rozegrany został tradycyjny coroczny Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Sołectwa Pluskowęsy. Organizatorem turnieju był
miejscowy Radny Jerzy Kałdonek.
Najlepszymi zawodnikami rozgrywek w kategorii dorośli okazali się:
I miejsce Krzysztof Banasiak ( Pluskowęsy), II miejsce Gerard Rutkowski
( Zalesie), III miejsce Robert Zapałowski ( Pluskowęsy).
Udział w turnieju wzięli także najmłodsi mieszkańcy sołectwa. Najlepsi
tenisiści w tej kategorii to:
I miejsce Wieczorkowska, II miejsce Wierzbowski, III miejsce Banasik,
IV miejsce Rutkowski.
Nagrody dla zawodników ufundowali Radny Powiatowy Wiesław Kazaniecki,
Radny Gminny Jerzy Kałdonek i Firma FRANK z Chełmży.

K.Orłowska

Sport gminny i szkolny

INDYWIDUALNE ORAZ SZTAFETOWE BIEGI
PRZEŁAJOWE W ZALESIU

Piękna jesienna pogoda towarzyszyła młodym sportowcom
rywalizującym w indywidualnym oraz sztafetowym bieganiu przełajowym o
Mistrzostwo Gminy Chełmża. Rywalizowano w kategoriach szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Imprezy te rozpoczęły szkolny sezon
sportowy 2006/2007 . Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

I m.- Katarzyna Paradowska(Grzywna)
II m. - Magda Stasiorowska(Kończewice)
III m. - Ewelina Uciska(Sławkowo)

I m. - Katarzyna Zakaszewska(Głuchowo)
II m. - Anna Wiśniewska(Głuchowo)
III m. - Elżbieta Kaczmarska(Pluskowęsy)

I m. - Magdalena Kurkowska(Głuchowo)
II m. - Malwina Gruszka(Pluskowęsy)
III m. - Magdalena Romanowska(Głuchowo)

Ponad dwie godziny trwała rywalizacja sztafet dziewcząt i chłopców
ze szkół podstawowych. Niezwykle interesujące zawody zakończyły się
podwójnym sukcesem uczniów z Grzywny. Mistrzowie biegali w
następujących składach :A. Betkier,A. Kowalczyk, N. Błażejczyk,
M. Banaszak, K. Paradowska, P. Kachniarz, M. Zając,A. Błażejczyk,
D. Maskot, M. Grabowska oraz R. Łagodziński, M. Banaszak, A. Jaroszyński,
R. Łagodziński, Ł. Substyk, B. Błażejczyk, B. Rynkowski, Ł. Sadowski,
M.. Rutkowski, Ł. Zając.
Biegi sztafet gimnazjalnych dziewcząt i chłopców sukcesem zakończyli
uczniowie z Głuchowa.

BIEGI INDYWIDUALNE
SP dziewczynki

Gimnazja klasy I i II
Dziewczyny C

Gimnazja klasy III
Dziewczyny C

SP chłopcy

hłopcy

hłopcy

Mateusz Kajl(Zelgno)
Radosław Łagodziński(Grzywna)
Tomasz Kucharski(Kończewice)

Grzegorz Substyk(Głuchowo)
Sebastian Kopczyński(Pluskowęsy)

Paweł Porowiński(Pluskowęsy)

Błażej Tąklewicz(Pluskowęsy)
Dawid Wierzbowski(Pluskowęsy)

Karol Sitkowski(Głuchowo)

SZTAFETY PRZEŁAJOWE

Wojciech Rosiński

ROŚNIE POTĘGA CYKLONU !!!
Jesteśmy w czołówce! Walczymy o awans!
Klub Sportowy Gminy Chelmża „CYKLON” w bojowych nastrojach
przystąpił to tegorocznych rozgrywek A -klasy Okręgu Toruńskiego
i na razie nie zawodzi swoich kibiców!
Dzięki głównemu sponsorowi firmie drogowej

ściągnęliśmy do drużyny wartościowych zawodników
między innymi , którzy razem z

praktycznie co mecz wpisują się na listę strzelców. W
miniony weekend pokonaliśmy na wyjeździe w pojedynku derbowym
odwiecznego rywala Mustang Ostaszewo 0:1!

CYKLON zyskuje coraz większą popularność i rzesze kibiców.
Istnieje forum internetowe, na którym można podyskutować na tematy
klubowe, jego adres to:
Bardzo cieszy postawa nowo utworzonej drużyny Młodzików CYKLONU, która
z powodzeniem rywalizuje w swojej lidze.Wielkie brawa!

Apelujemy przy tym do rodziców, żeby zabrali swoje dzieci sprzed
telewizorów, komputerów i przywieźli je na trening CYKLONu!

Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób chcieliby pomóc drużynie,
jeździć na mecze, kibicować, wprowadzić ciekawe pomysły - zapraszamy na
forum. Jest jeszcze wiele do zrobienia, a my musimy rosnąć w siłę!

„PBD” Pana Piotra
Guranowskiego

Mariusza i Krzysztofa Szugajewów
Januszem Ewertem

Ze sportowym pozdrowieniem

Michał Czarnecki

www.cyklonkonczewice.fora.pl

Trwają rozgrywki w Gminnej Lidze Piłki Nożnej. Prezentujemy drużynę

piłkarską reprezentującą miejscowość Bocień.

Gminna Liga Piłki Nożnej

Gminne granty

Zakres przedsięwzięcia dotyczył min. szkolenia dla dzieci i młodzieży w tym
organizację treningów , zajęć sportowych , organizację zawodów i rozgrywek,
udział w zawodach, rozgrywkach nie objętych realizacją kalendarza
Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego, zakup sprzętu
sportowego, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla uczniów, w
tym również dla niepełnosprawnych, popularyzujących rozwój kultury
fizycznej.
Na konkurs wpłyneły 4 oferty, które otrzymały następujące dofinansowania :

Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i
Przyszłość” z siedzibą w Brąchnówku na zadanie pt. „Przełajowe Biegi
Niepodległości” .Kwota dofinansowania to 700 zł;

Uczniowskiego Klubu Sportowego „IMPET” z siedzibą w Sławkowie na
zadanie pt. „Z unihokejem za pan brat”. Kwota dofinansowania to
2.978,00zł ;

Stowarzyszenia „SOWA” z siedzibą przy Gimnazjum w Głuchowie na
zadanie pt. „Sportowe wieczory w Głuchowskim Gimnazjum”. Kwota
dofinansowania to 1.670,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „HURAGAN” z siedzibą przy Szkole
Podstawowej w Kończewicach na zadanie pt. „ Szkolny Turniej Piłki Nożnej
Drużyn Mieszanych kl. III-VI”. Kwota dofinansowania to 3.234,00 zł ;

W październiku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na
realizację w II półroczu 2006 roku zadań Gminy Chełmża w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

-

-

-

Małgorzata Banach



Skrzynka pocztowa Kurendy
W celu ułatwienia kontaktu z redakcją Kurendy, oraz

prostszej metody przesyłania dokumentów i artykułów dla obecnych
autorów uruchomiono skrzynkę pocztową specjalnie dla gazety
Kuredny - .
Chętne osoby zapraszamy do kontaktu w formie elektronicznej.

kurenda@gminachelmza.pl

Paweł Rutkowski

Sponsorzy dożynek gminnych Kuczwały 2006’
Przybyłowski Tomasz - Pośrednictwo w skupie zwierząt rzeźnych
Fałkowski Henryk - Gospodarstwo Rolne w Pluskowęsach
Siemianowski - Firma San Wet Grzywna
Lis Bogdan - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
Żak Grażyna i Stanisław - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
Trawiński Wojciech - Chełmża
Tomczyk Wojciech - Lecznica dla Zwierząt w Grzywnie
Czyszek Jarosław - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
Osiak Grzegorz i Joanna - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
ZającAndrzej i Małgorzata - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
Błażejczyk Grzegorz i Marzena - Gospodarstwo Rolne Kuczwały
Lewandowski Kazimierz - Firma „Diagnotest” w Zelgnie
Kółko Rolnicze w Grzywnie
Kółko Rolnicze w Kuczwałach
Barbara Siwek - Majątek Rolny w Zalesiu
Blacharska Stella - Chełmża
Kalinowski Lech - Masarnia w Kończewicach
WiśniewskiAndrzej - Gospodarstwo Rolne w Sławkowie
Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych
„HODROL” w Skąpem
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Chełmży
Kółko Rolnicze w Kończewicach
Bytniewski Stanisław - Stacja ObsługiAUTO w Browinie
ŁuczakAlicja iAndrzej - Sklep ogólnospożywczy w Kuczwałach
Kondej Bogdan - BIO - BIKE Grzywna
Krutelewicz Franciszek - Firma FRANK w Chełmży
Kółko Rolnicze w Skąpem
Frelik Henryka i Henryk - Kuczwały

Komitet Dożynkowy w Kuczwałach serdecznie dziękuje Sponsorom
za okazaną pomoc na rzecz przygotowania i zorganizowania ŚWIĘTA
PLONÓW 2006' w GMINIE CHEŁMŻA.

Komitet Dożynkowy w Kuczwałach pragnie podziękować Wójtowi
Gminy panu Jackowi Czarneckiemu, Pracownikom Urzędu Gminy i
pani Ewie Czarneckiej za udzieloną pomoc i osobiste zaangażowanie
podczas przygotowania Dożynek Gminnych.

Dożynki okopowe w Zelgnie
To już głęboka jesień zatem stosownie do tego co za oknem i na polach

dożynki w świetlicy wiejskiej sołectwa Zelgno nazwane zostały okopowymi.
A to za sprawą dożynkowego kosza pełnego roślin okopowych, jesiennych kwiatówi i
świeżego chleb podarowanego wszystkim biesiadnikom przez dwóch Panów K. –
Adama K. z Łysomic i Bogdana K. z Grzywny, którym towarzyszyły żony. Cała
czwórka przy akompaniamencie wielkiego bębna śpiewała „Plon niesiemy plon ...”.

Zaproszenie organizatorów Rady Sołeckiej, KGW i
OSP z Zelgna przyjęli dostojni goście – Marszałek Woj. Kuj.- Pom. Pan Waldemar
Achramowicz z małżonką, Wójt Naszej Gminy Pan Jacek Czarnecki również z
małżonką.
Byli też radni powiatowi – Pan Wiesław Kazaniecki oraz Kazimierz Lewandowski.
Kazimierz Lewandowski – przyjął funkcję głównego sponsora dożynek.
W realizacji tego zaszczytnego zadania wspierali go również inni sponsorzy-Panowie:
Krzysztof Zawadzki, Jan Cipkowski, Mariusz Dobrowolski i Roman Rzymski –
właściciele firm w Zelgnie. Nasze dożynki stały się znakomitą okazją do wzajemnych
podziękowań i wyrażenia wielu słów uznania.
Pan Marszałek doceniając aktywność organizacji społecznych działających w
naszym sołectwie wręczył Herby Województwa Kujawsko-Pomorskiego KGW i OSP
w Zelgnie.
Indywidualne wyróżnienia otrzymały również członkinie KGW – Panie: Zofia
Jabłońska – przewodnicząca, Maria Lewandowska – wice –przewodnicząca, Helena
Sołtys, Krystyna Wzorek, Teresa Landoch oraz Pannowie:- Bogdan Domachowski –
sołtys wsi Zelgno, Stanisław Wzorek – prezes OSP w Zelgnie oraz druh Grzegorz
Lewandowski. Nasi dwaj duszpasterze ks.proboszcz parafii Dźwierzno Leszek
Łobodziński oraz ks. kanonik Zbigniew Koślicki poświęcili dożynkowy chleb.
Były pyszności przygotowane jak zwykle przez członkinie KGW oraz tańce do późnej

a

na sobotnie dożynki (21.10.2006)

nocy.

Rada Sołecka
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