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Stypendia im. Jacka Luntkowskiego - 2006/2007 rozdane

Podczas uroczystości gminnej „Stypendia 2006” w Kończewicach
odbyło się rozdanie stypendiów za naukę uczniom, którzy kontynuują naukę w
szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjum akademickim. W trakcie spotkania
wyróżniono także najlepszych absolwentów szkół w gminie w roku szkolnym
2005/2006 i laureatów tegorocznej ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki wręczył
nauczycielom nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Udział w spotkaniu oprócz młodzieży wzięli także ich rodzice, nauczyciele,
księża, radni Gminy Chełmża IV kadencji RG, a zarazem fundatorzy
stypendiów, dyrektorzy szkół.
Udział w spotkaniu wzięli również Marek Olszewski Wójt Gminy Lubicz i
jednocześnie Przewodniczący Zespołu ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu i Malwina Rouba Pełnomocnik ds. Unii Europejskiej w
Starostwie Powiatowym w Toruniu.
Ta coroczna uroczystość jest spotkaniem, podczas którego
szczególną uwagę poświęca się szkole, nauczycielom, uczniom i ich
osiągnięciom.

„ - To spotkanie, to dowód wspaniałej atmosfery wokół kształcenia i
wychowania dzieci i młodzieży w gminie , jak bardzo cieszy widok rodziców
obok dobrze uczących się dzieci…” powiedział podczas spotkania Marek
Olszewski Przewodniczący Zespołu ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu.
Miano „Najlepszego Absolwenta” w roku szkolnym 2005/2006 i
Wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża otrzymali: Agnieszka Olech, Paulina
Zwiewka, Aneta Durda, Kamila Szulc, Joanna Domańska, Michał
Mika.
Stypendium im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2006/2007
odebrało 31 uczniów. Po raz pierwszy w gronie stypendystów znaleźli się :
Spiker Katarzyna Barbara, Kuligowska Angelika, Lewandowska Ewa,
Kujawska Ilona, Kaźmierczak Joanna, Taflińska Aleksandra,
Pietras Aleksandra, Pniewski Grzegorz, Szczepankowski Karol,
Szczepankowski Michał, Poniatowska Julia, Zieliński Tomasz.
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Serwis informacyjny z Urzędu Gminy
Stypendyści, którzy po raz pierwszy otrzymali stypendium
tradycyjnie dokonali wpisu do pamiątkowej kroniki. Tutaj zapisali swoje
marzenia, plany na przyszłość, swoje złote myśli, które kiedyś w
przyszłości być może zechcą zweryfikować z rzeczywistością.
Stypendyści, którzy po raz drugi odebrali stypendium to:
Orłowska Edyta,Kalas Patrycja, Sarnowska Daria, Lewandowska
Lucyna, Śmiałek Michał, Rybacki Maciej, Gruszka Monika, Gil Rafał,
Anna Syrocka, Balcerska Monika, Kazaniecka Karolina, Palkowska
Justyna, Osuch Paulina, Machalewska Monika.
Po raz trzeci stypendia otrzymali:
Kaniecka Kamila, Ciupak Katarzyna, Taflińska Katarzyna, Szlosek
Stanisław, Kwietniewski Sławomir.
Jest to siódma edycja stypendiów przyznawanych uczniom szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjum akademickiego w naszej gminie.
Środki finansowe pochodzą z budżetu gminy oraz od
fundatorów. Fundatorami stypendiów są: Radni Gminy Chełmża IV
Kadencji RG: Jan Błądek, Mirosław Bytniewski, Benedykt Glaszka,
Tomasz Huzarski, Jerzy Kałdonek, Zbigniew Machalewski, Franciszek
Piróg, Danuta Powaszyńska, Zenon Sadowski, Stanisława Stasieczek,
Henryk Śmiałek, Czesław Tyszkiewicz, Stanisław Żak., Wójt Gminy
Chełmża
Jacek Czarnecki, Redakcja Gazety Gminy Chełmża
„KURENDA”, prywatne osoby oraz firmy Krzysztofa Wilczyńskiego Zakład Drogowo-Budowlany w Rogowie, Józefa Karpińskiego „IZOBUD
GARDEN” w Świeciu.
Wójt Gminy Chełmża pan Jacek Czarnecki podziękowa Radnym
Gminy za „- Wytrwałość w postanowieniu, że każdy Radny będzie
odprowadzał od otrzymywanej diety środki na fundusz” .
Po raz kolejny podsumowana została ogólnopolską edycję
Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowana pod patronatem
honorowym Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu.
Udział w ogólnopolskiej kampanii biorą zawsze uczniowie szkół z
Gminy.

Projekt budżetu Gminy na
2007 rok już gotowy
Wójt Gminy Chełmża w ustawowym terminie
do 15 listopada 2006 złożył projekt budżetu
Gminy do biura Rady i do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Toruniu .
Projekt budżetu będzie omawiany przez
nowych radnych. Mogą oni wnosić poprawki
polegające na wprowadzeniu nowego
wydatku lub zwiększeniu wydatku
przewidzianego w projekcie pod warunkiem
wskazania jego źródła finansowania .
Natomiast poprawka w sprawie zmniejszenia
dochodów wymaga wskazania, które wydatki
mają ulec zmniejszeniu .
Projekt budżetu został przygotowany na
podstawie parametrów określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2006
z dnia 14 września 2006 roku.
Podstawowe założenia jakimi kierowano się przy planowaniu to:
- wzrost dochodów do 2 %
-wzrost wydatków do 2 %
Planowane dochody to kwota 17.308.450 zł
Planowane wydatki to kwota 22.733.450 zł
Planowany deficyt 5.425.000 zł. Jest to różnica między planowanymi
dochodami a wydatkami .
Największą pozycją w wydatkach gminy jest oświata i
wychowanie, na którą przeznacza się 7.677.000 zł co stanowi 34 %
wydatków .
Wydatki na pomoc społeczną to 3.553.400 zł .Na transport i łączność
przeznaczono 1.894.200 zł , na turystykę 2.085.900 zł( w tym środki unijne
1.428.511 zł pozyskane na projekt „ Zagospodarowanie turystyczne rejonu
Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim”).
Administracja ma kosztować 2.463.300 zł (w tym Urząd Gminy 1.783.000
zł).Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska to wydatki w wysokości
2.353.700 zł. W wydatkach budżetu gminy 31 % stanowią wydatki
majątkowe 7.026.800 zł .
Rok 2007 będzie dla finansów Gminy rokiem ważnym i trudnym .
Budżet uchwalany przez nową Radę na pierwszy rok kolejnej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej w latach 2007-2013 .
To w tym budżecie zostały zaplanowane zadania do ubiegania się o znacznie
większe środki unijnej pomocy niż w latach 2004- 2006.
Skarbnik Gminy
Marta Rygielska

Do pracy w SHARPIE

Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kończewicach będącej w tym roku gospodarzem uroczystości. Młodzi
artyści wystąpili w prezentacjach recytatorskich, wokalnych i tanecznych.
O miłe przyjęcie i poczęstunek dla Gości zadbała cała społeczność
tutejszej szkoły i panie z KGW w Kończewicach.
Spotkanie z młodzieżą uświetnił koncert muzyczny, z którym
wystąpili Grażyna Rutkowska-Kusa z córką Joanną Kusa i Krzysztof
Zaremba.
K.Orłowska

ZIMOWE UTRZYMANIE
Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg
gminnych: Jerzy Śliwa inspektor ds. drogownictwa tel.675-60-76 lub
kom.601- 069-403, Wiesław
Kazaniecki
kierownik
Gospodarstwa
Pomocniczego przy UG Chełmża tel. 675-60-76 lub kom. 601- 682 -100,
Dyżury pełnione będą w godz. 6,00 - 22,00 we wszystkie dni tygodnia i
wg
potrzeb całodobowo. Zgodnie z ustaleniami sołtysi sołectw są
odpowiedzialni za zgłoszenie do koordynatora zimowego utrzymania i
nadzór nad jakością wykonanej usługi przy odśnieżaniu i usuwaniu
gołoledzi. W
zimowym
utrzymaniu
jednostką wiodącą jest
sprzęt
Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chełmży.
Koordynator zimowego utrzymania dróg gminnych będzie współpracował z
Zarządem Dróg Powiatowych i Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu
koordynacji wysiłków nad wspólnym utrzymanie przejezdności dróg na
terenie Gminy Chełmża.
Jerzy Śliwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz drugi zorganizował w
Urzędzie Gminy w Chełmży przy współpracy firmy SHARP ,,giełdę pracy” na
którą przybyły 32 osoby z terenu gminy zainteresowane podjęciem pracy.
Przedstawiciel firmy przestawił etapy kwalifikowania osób do pracy, warunki
pracy i oczekiwania pracodawcy. Osoby zainteresowane zapisały się na
pierwszy etap kwalifikacji.
A.Bykowska
Zdj. K.Orłowska

Podziękowanie
Dziękuję mieszkańcom Gminy Chełmża za zaufanie, jakim
zostałem obdarzony w bezpośrednich wyborach na Wójta.
Kontynuując działania na rzecz rozwoju Naszej Gminy będę
starał się was nie zawieść.
Jacek Czarnecki
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Informacja z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek realizuje Program Rządowy pomoc państwa w zakresie
dożywiania. W ramach tego programu korzysta z bezpłatnych posiłków w
szkołach 487 dzieci z terenu gminy oraz 729 osób w formie zasiłków celowych
na zakup posiłków (osoby starsze, chore, niepełnosprawne , rodziny z dziećmi
od 0-7 lat, rodziny z dziećmi uczęszczającymi do szkół ponadgimnazjalnych.
Ośrodek nieprzerwanie udziela osobom potrzebującym pomocy
żywnościowej. Żywność jest pozyskiwana z Banku Żywnościowo Rzeczowego
w Toruniu, z którym gmina współpracuje już od kilku lat. Żywność, z której
korzystają podopieczni Ośrodka to mąka, cukier, makaron, mleko, kasza, ryż,
sery twarde i topione, przetwory warzywne, rybne oraz płatki firmy „Nestle”.
Podopieczni GOPS korzystają z tej formy pomocy sukcesywnie. GOPS od
początku roku do chwili obecnej otrzymał 43.967 kg żywności której wartość
wynosi 91.292zł.
Z bezpłatnego wypoczynku letniego, którego organizatorem był
GOPS skorzystało 166 dzieci z terenu gminy, w tym dwoje dzieci
niepełnosprawnych na specjalnym turnusie rehabilitacyjnym.
W Ośrodku na bieżąco wydawane są wnioski na dofinansowanie do
turnusów rehabilitacyjnych dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.
W okresie od stycznia do maja Ośrodek otrzymał w formie darowizny
z firmy „Polfiber” w Grzywnie 185 kołder i 50 poduszek, które przekazywane są
wszystkim potrzebującym.
Od 1 września skierowano 8 osób niepełnosprawnych, chętnych do
skorzystania z warsztatów terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu
Samopomocy, który funkcjonuje przy DPS w Browinie.
W porozumieniu z „CARITAS” w Toruniu i złożonymi zamówieniami przez
szkoły gminne, Ośrodek pozyskał bezpłatnie podręczniki dla dzieci rolników
poszkodowanych w wyniku suszy.
Od nowego okresu zasiłkowego tj. od 1.09.06r. Ośrodek przejął
obsługę wszystkich świadczeń od ZUS i KRUS oraz zakładów pracy. Liczba
korzystających ze świadczeń rodzin wynosi w chwili obecnej 874 rodziny.
GOPS wykonuje dodatkowe zadania związane z realizacją programu pomocy
dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Okres składania
wniosków rozpoczął się 7 września a zakończył 16 października br. Łącznie do
chwili zakończenia terminu wpłynęło do Ośrodka 570 wniosków osób
ubiegających się o pomoc finansową z tytułu suszy. Od dnia 20 listopada
rozpoczęto pierwsze wypłaty dla gospodarstw poszkodowanych. Pomoc
finansową otrzymują gospodarstwa rolne, w których straty oszacowane przez
komisję na podstawie sporządzonych protokołów wyniosły powyżej 30%, dla
gospodarstw o pow. 5ha użytków rolnych(500 zł), powyżej 5ha użytków
rolnych(1000zł). Dodatkowo gospodarstwa rolne prowadzące produkcję
zwierzęcą otrzymują 392 zł, jeżeli straty w użytkach zielonych przekroczą 30%.
Warunkiem dodatkowym do przyznania pomocy finansowej było opłacenie
składek KRUS.
W związku ze zwiększeniem środków z funduszu PFRON dla
powiatu toruńskiego na realizacje zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w
2006 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-uprzejmie informuje, że istnieje
możliwość uzyskania dofinansowania w zakresie:
Turnusy rehabilitacyjne (2 - tygodniowe)
dopłata do wysokości nawet 80 % kosztów w zależności od terminu wyjazdu,
dopłata dla opiekuna osoby niepełnosprawnej lub dziecka niepełnosprawnego.
Likwidacja barier architektonicznych
przebudowa mieszkania, łazienki z dostosowaniem dla potrzeb osoby
niepełnosprawnej,
podjazdy dla wózków do mieszkań usytuowanych na parterze budynków.
Likwidacja barier w komunikowaniu
dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów zakupu komputera dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej z dysfunkcjami mowy, słuchu, niepełnosprawnej
ruchowo.
Sprzęt rehabilitacyjny
dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych,
Druki wniosków dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej - pok. 8 i pok. 13.
Pracownicy Ośrodka udzielają również wszelkich informacji dotyczących
pozyskiwania środków z funduszy PFRON.
Kierownik GOPS

Przyjazne wsie
Dobiegły końca prace przy zagospodarowaniu centrum wsi
w Kończewicach. Prace polegały na przebudowie chodników oraz
urządzeniu terenów zielonych pomiędzy budynkami mieszkalnymi.
Upiększenie wsi zostało zrealizowane w ramach projektu „ Nasza
wieś-miejsce czyste, zielone i bezpieczne- budowa małej
infrastruktury w Kończewicach”. Poprawa wyglądu wsi Kończewice
kosztowała budżet Gminy 113 tys. zł.
Dokładnie w centrum wsi ułożono nawierzchnię chodników z
kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 601 m2 .
W ramach prac przeprowadzonych przy urządzeniu terenów zielonych
zakres robót objął m.in. przeprowadzenie prac porządkowych tj. leczenie
lub usunięcie egzemplarzy uszkodzonych lub uschniętych i oczyszczono
teren z darni i zanieczyszczeń .
Wysadzono młode
drzewa i krzewy liściaste oraz krzewy iglaste,
żywopłot z ligustru pospolitego, założono trawnik. Zagospodarowany
teren uzupełniły zakupione nowe ławki i drewniane ogrodzenie. Projekt
zrealizowała firma IZOBUD Garden ze Świecia.
Zakończyły się także prace przy zagospodarowywaniu i
uporządkowaniu placu przy świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach.
Wykonana została przebudowa dróg dojazdowych i chodników,
wybudowano także parking o pow. 137 m 2. Urządzone zostały tereny
zielone przy pawilonie handlowym i świetlicy. Przygotowano trawnik,
wysadzono drzewa, krzewy liściaste i iglaste. Roboty
przy
zagospodarowaniu centrum Pluskowęs wykonała firma z Torunia „Zielenią
pisane”. Koszt zadania to prawie 76 tys. zł.
Dzisiaj centrum Pluskowęs zwraca uwagę ciekawą kolorową elewacją
budynku, którą wykonała brygada budowlana UG w Chełmży
.Wyremontowane zostało także wnętrze świetlicy wiejskiej.
Wsie w gminie od ubiegłego roku przechodzą widoczną
metamorfozę. Ich odmianę oprócz zagospodarowywanych centrów wsi
powodują również takie elementy i jak
place zabaw w każdej wsi,
kolorowe rabaty kwiatowe, ustawione w niektórych wsiach loga wsi i
elementy informacji przestrzennej jednakowe wiejskie tablice informacyjne
i przystanki autobusowe. We wsiach Dziemiony , Zajączkowo i w
najbliższym czasie w Brąchnówku oznakowano tablicami informacyjnymi
miejsca mające wymiar historyczny dla Gminy i mieszkańców tych małych
społeczności. Podobnie oznakowane zostało Sanktuarium Bł. Juty w
Bielczynach. W niektórych wsiach powstały boiska sportowe, które są
jednym z elementów powstających w gminie centrów sportoworekreacyjnych.
K.Orłowska

W trosce o zdrowie
W dniu 28 października w Samodzielnym Publicznym Ośrodku
Zdrowia w Zelgnie została przeprowadzona akcja profilaktyczna pod
hasłem „ Żyj zdrowo, rzuć palenie razem z nami”. Uczestnicy akcji mogli
wykonać sobie bezpłatnie badanie poziomu cholesterolu, poziomu cukru we
krwi, wysokości ciśnienia i masy ciała, badanie wydolności płuc.

UWAGA - Odbiorcy wody
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gospodarstwo
Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży przypomina o konieczności
odpowiedniego zabezpieczenia instalacji sieci wodociągowej wewnętrznej
wraz z wodomierzem przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach
nie ogrzewanych. Jednocześnie zwracam uwagę na potrzebę skutecznej
ochrony wodomierzy oraz pokryw studzienek kanalizacyjnych przed
kradzieżą.
Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może
być przyczyną awarii oraz strat, których koszty poniosą użytkownicy urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych. O zaistniałych awariach lub kradzieżach
należy niezwłocznie powiadomić tutejsze Gospodarstwo Pomocnicze.
(nr tel. 056-6753252, 056-6756657, 0603132522, 0601682100)

Oprócz tego dwa dni później w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie i w Nawrze
mieszkańcy Gminy mogli skorzystać tylko za jedyne 5 zł z badania
komputerowego wzroku. W sumie z badań tych skorzystało prawie 130 osób.
Zainteresowanie badaniem było tak duże, że ponownie było ono
organizowane w dniu 21 listopada br. zarówno w Zelgnie jak i w Nawrze.
Badanie wzroku przeprowadza firma OPTIKER z Warszawy.
Osoby starsze mogły skorzystać w Zelgnie z badania słuchu.
K.Orłowska
Zdj. E.Czarnecka

Wiesław Kazaniecki
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Inwestycje gminne
Wieści z Gospodarstwa Pomocniczego

Inwestycje w gminie

W dniu 30.10.2006 został przekazany do użytku kolektor sanitarnytłoczny wraz z przepompownią ścieków w m. Browina- Osiedle Młodych.
Długość kolektora o średnicy Ǿ80 wynosi 480mb. Wykonawcą
p o w y ż s z y c h i n w e s t y c j i b y ł a f i r m a : „ Z a k ł a d U s ł u g Wo d n o Wodociągowych. Krzysztof Czajkowski Brodnica” Wartość inwestycji
96tys zł.

Trwają roboty budowlane przy przebudowie chodnika wraz z
wjazdami w Grzywnie przy drodze powiatowej nr 2026 (lewa strona w
kierunku na Kuczwały). Inwestycja jest realizowana przy udziale
Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu. Wartość 3.000,00 zł. Długość
chodnika wynosi ok. 135,00 m.

Na ukończeniu jest realizowane zadanie „Budowa Kanalizacji
Sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym
Browina- Kończewice. Z dniem 1.12.2006 ścieki z terenu Grzywnacentrum oraz Browiny zostaną skierowane poprzez rurociąg tłoczny do
przepompowni P-1 w Kończewicach a następnie na oczyszczalnię
ścieków przy Cukrowni Chełmża. Tak więc z dniem 1.12.2006
dzierżawiona oczyszczalnia ścieków od Starostwa Powiatu Toruńskiego
zlokalizowana przy DPS w Browinie zostanie zwrócona (wygaśnięcie
umowy) i będzie użytkowana przez DPS .
Powyższa inwestycja to:
- kolektor przesyłowy o długości 3823mb oraz dwoma przepompowniami
ścieków i 6 szt. przepompowni przyzagrodowych, które przejmą ścieki od
gospodarstw domowych zlokalizowanych wzdłuż kolektora przesyłowego.
Wykonawcą powyższej inwestycji jest Zakład Usług Wodnych z siedzibą w
Tucholi. Wartość inwestycji- 642tys. zł.
W dniu 18.10.2006 została oddana do użytku sieć wodociągowa w Zelgnieczęść o długości 4425mb. Wykonawcą powyższej inwestycji jest Zakład
Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych z Golubia Dobrzynia.
Wartość inwestycji 173 tys. zł.
Na ukończeniu są prace związane z wymianą sieci wodociągowej z rur
azbestowych cementowych na PCV w następujących miejscowościach:
- Zajączkowo 93 mb. stopień zaawansowania robót 100%
- Zalgno Bezdół 1484 mb. stopień zaawansowania robót 100%
- Grzegorz 4513 mb. Stopień zaawansowania robót 85%
Wykonawcą powyższych prac jest Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu
w Pile.
Wartość zadania 326 tys.zł.

Świetlica Kończewice - wymieniono okna i drzwi w ścianie od ulicy.
Demontaż i obróbkę okien i drzwi wykona grupa budowlana Urzędu Gminy w
Chełmży.
Gimnazjum w Głuchowie - zostanie wykonana przebudowa kotłowni
olejowej polegająca na dostawieniu i podłączeniu dla potrzeb c.o. i c.w.u., w
pomieszczeniu wydzielonym z magazynu paliwa, automatycznego kotła
węglowego typu KW Ekocentr o mocy 100kW ( kocioł Eko-Plus jest kotłem
wodnym, niskotemperaturowym opalanym węglem kamiennym o drobnej
frakcji „ekogroszkiem”) wraz z przebudową pomieszczenia magazynu oleju
oraz układu hydraulicznego kotłowni, instalacji paliwowej, montażem komina
spalinowego Dn 300. Roboty wykona firma BEHRENDT z Brodnicy.
T.Wolin

Zalesie jeszcze piękniejsze
Rozpoczęła się realizacja projektu „Zagospodarowanie turystyczne
rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad jeziorem Grodzieńskim
etap I.” Pierwszym etapem inwestycji są prace projektowe.
Projekt oprócz prac projektowych obejmuje także prace budowlane. Łączna
wartość inwestycji to 2.759.000 zł. W tym 175.000 zł kosztować będą prace
projektowe. Zakończenie inwestycji nastąpi w maju 2008 roku.
Niniejszy projekt przewiduje wykonanie następujących prac:
2
- utworzenie pola namiotowego o pow. 2 502 m z takimi elementami jak
ogrodzenie, altany ze stołami i siedziskami, ławki, miejsce na ognisko i grill,
zieleń izolacyjną.
- wybudowanie pomostu na jeziorze
- wybudowanie dwóch ciągów pieszych z platforma widokową
2
- wykonanie placu zabaw o pow. 400 m
- wybudowanie sanitariatów
- wybudowanie kuchni letniej z częścia ogólną.
Wykonane zostaną także prace kanalizacyjne, prace w zakresie branży
elektrycznej.
Rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej rejonu Zalesia
stworzy nowe oferty turystyczne dla mieszkańców okolicy i regionu .
Szkoły będą mogły realizować edukację ekologiczną dzięki możliwości
obserwacji terenów bagnistych z wykorzystaniem urządzeń widokowych
kładek i platformy widokowej, dzieci z kolei będą mogły bezpiecznie spędzać
swój czas na placu zabaw w sąsiedztwie plaży. Z kolei baza noclegowa pola
namiotowego pozwoli przedłużyć nie jednemu turyście pobyt nad Jeziorem
Chełmżyńskim.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lik BUD ze
Szczecina.
K.Orłowska

Szanowni Wyborcy!
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy obdarzyli
mnie zaufaniem w wyborach do sejmiku wojewódzkiego. Jest to dla mnie
zarówno satysfakcja jak i ogromne zobowiązanie.
Będę starał się spełnić Wasze oczekiwania dbając o szybki i zrównoważony
rozwój regionu.
Z wyrazami szacunku
Leszek Pluciński
W ramach modernizacji infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości
wody pitnej w Gminie Chełmża etap I, II i III realizowany w latach 2004/2006
w m. Kończewice, Nawra, Skąpe, Grzegorz, Zajączkowo, Zelgno Bezdół
(Liznowo) dokonano wymiany sieci wodociągowej z rur azbestowocementowych (AC) na PCV o długości łącznej 18500mb. W wyniku czego
340 gospodarstw otrzymało wodę z nowych rur.
Wiesław Kazaniecki

Pragnę podziękować Wyborcom ze wsi Mirakowo, Morczyny i
Kiełbasin za udzielone poparcie dla mojej kandydatury do Rady Gminy
Chełmża. Zapewniam Was wszystkich, że nie zawiodę Waszego zaufania,
bowiem w dalszym ciągu chcę uczciwie i skutecznie pracować dla dobra
naszych wsi i Gminy Chełmża.
Czesław Tyszkiewicz
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Sprawy obywatelskie
Teatrałki z przygodą i humorem

Wieści strażackie

Teatrałki zorganizowała Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Chełmży z okazji Roku Astrid Lingren .Myślą
przewodnią imprezy było przybliżenie twórczości najbardziej
popularnej pisarki dla dzieci. Teatrzyki spotkały się w
Dobrzejewicach 18 października 2006.
Na przegląd przybyły teatrzyki z bibliotek: z Złotorii, Dobrzejewic,
Małej Nieszawki, Lulkowa, Łysomic, Chełmży, Łążyna oraz
Skąpego.
Teatrzyk ze Skąpego wystąpił w składzie: Magda Polak, Martyna
Krawczyk, Patryk Mądzielewski i Maciek Cichy- uczniowie SP
Zelgno. Przygotowali wspólnie z bibliotekarką przedstawienie „Fizia
Pończoszanka wchodzi na pokład”.
Wszystkie przedstawienia były bardzo ciekawe. Po ich obejrzeniu
wszystkie dzieci otrzymały nagrody z rąk Wójta Gminy Obrowo.
Najbardziej podobały się maskotki.

Pan Edward Woźniak Naczelnik OSP w Grzegorzu wziął
udział w tegorocznych uroczystych obchodach 85-lecia powstania
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w Warszawie
na Zamku Królewskim, podczas których został odznaczony najwyższym
odznaczeniem resortowym „Złotym Znakiem Związku”. Poczet
sztandarowy z Jednostki OSP Grzegorz reprezentował w tych
uroczystościach Ochotników Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
OSP Skąpe otrzymało dotację przydzieloną przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7.926 zł na zakup umundurowania,
radiotelefonu.
K.Orłowska

Następnie autobusem udaliśmy się do Osieka obejrzeć Osiecką
Izbę Regionalną oraz tworzące się Muzeum Maszyn, Narzędzi i
Pojazdów Rolniczych. W izbie znajdują się rzeźby, obrazy wykonane
przez miejscowych twórców, a także dawne sprzęty używane w
gospodarstwie domowym. Wysłuchaliśmy krótkiego koncertu kapeli
ludowej rodziny Kamińskich. Ostatnim punktem imprezy były
przejażdżki bryczkami. Ta część dzieciom podobała się najbardziej.
Dziękuję Agnieszce Maciaszczyk za pomoc.
J.Tatarewicz

Świetlica dla Janka zamiast przystanka
Pod takim tytułem uznanie Zarządu
Województwa Kujawsko - Pomorskiego zyskał
projekt przygotowany przez Stowarzyszenie
„Edukacja i Przyszłość” z Brąchnówka. Dzięki
otrzymanej dotacji w październiku br. zostało
zakupione wyposażenie do miejscowej wiejskiej świetlicy
środowiskowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Chełmża.
Zakupiono sprzęt komputerowy, gry zespołowe, stół piłkarski.
Uroczystego przekazania sprzętu w obecności społeczności szkolnej
Małej Szkoły, mieszkańców i przybyłych gości dokonał Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemar Achramowicz.
„- To zasłużony prezent dla Małej Szkoły z wielu względów docenienie
lokalnej aktywności, ale i także wymiar historyczny tego miejsca”
podsumował Marszałek. Samorząd Gminy w ramach wspomnianego
projektu sfinansował zakup sprzętu do zaplecza kuchennego tutejszej
szkoły. Zakupione zostały naczynia i lodówka.
Dotychczasową aktywność miejscowej społeczności lokalnej z
Brąchnówka i Browiny Marszałek docenił wyróżnieniem osób
zaangażowanych w prace tutejszego Stowarzyszenia. Herb
Wo j e w ó d z t w a K u j a w s k o P o m o r s k i e g o o t r z y m a ł P r e z e s
Stowarzyszenia „Edukacja i Przyszłość” Janusz Iwański.
Z kolei okolicznościowe Dyplomy Marszałka Województwa Kujawsko
Pomorskiego otrzymali: Beata Owczarczyk, Renata Szelągowska,
Ewa Zalech i Andrzej Talarek.
Grono Pedagogiczne i uczniowie Małej Szkoły otrzymali w prezencie od
Marszałka unikatowe wydanie Albumu pt. ”Skarby Kujaw i Pomorza”.
Uczniowie podczas tego uroczystego wydarzenia wystąpili w
przygotowanym programie artystycznym, w ramach którego
zaprezentowała swój dorobek artystyczny każda z klas.
- „ Idzie dobry czas na realizację kolejnych, wielu ciekawych
przedsięwzięć w wiejskich środowiskach lokalnych. Lata 2007-2013 to
okres, w którym dość duża pula pieniędzy będzie i dla organizacji
pozarządowych. Społeczności lokalne dzięki dobrym pomysłom, dobrze
przygotowanym projektom, będą mogły spełniać swoje marzenia” zapewnił Marszałek Achramowicz.

Święto Pluszowego Misia w Skąpem
22 listopada w Skąpem obchodziliśmy Święto Pluszowego
Misia. Zorganizowano imprezę dla najmłodszych z misiem w tle. Był to
efekt współpracy Małego Przedszkola, zerówki i biblioteki.
Najpierw dzieci zapoznały się z misiami książkowymi .Potem nauczyły
się krótkiego wierszyka J.Brzechwy. Przeczytano także książkę o
misiach pt.”Złotowłosa i trzy niedźwiadki”. Następnie rozdano dzieciom
kolorowanki oczywiście z misiami!!! Prace dzieci można zobaczyć w
holu. Na koniec dzieci obejrzały bajkę z Misiem Puchatkiem!!
Następnego dnia odbył się Bal z Misiami!! Dzieci przyniosły do
przedszkola swoje ulubione misie. Zabawy było co nie miara!
J.Tatarewicz

Podziękowanie
Wszystkim mieszkańcom Gminy Chełmża pragnę serdecznie
podziękować za zaufanie i ponowne oddanie na mnie głosu w
Wyborach Samorządowych 2006 do Rady Powiatu Toruńskiego. Tak
wysokie poparcie, które otrzymałem świadczy o pozytywnej ocenie
mojej pracy. Jednocześnie zobowiązuję się, że dołożę wszelkich
starań, by nie zawieść Waszego zaufania.
Z pozdrowieniami
Wiesław Kazaniecki

Gratulacje dla Małej Szkoły dołączył w tym dniu także Starosta Toruński
Eugeniusz Lewandowski.
Świetlica w Brąchnówku to jedna z dziewięciu podobnych
świetlic w województwie, która otrzymała wyposażenie w ramach
przeprowadzonej Regionalnej Kampanii Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wspierania Rodziny. Świetlica czynna
jest codziennie w godz. 17:00-19:00 a w soboty od 9:00-12:00.
K.Orłowska
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Organizacje pozarządowe
Lubią wspólne wyjazdy
Prawie 70 osób z Gminy Chełmża wzięło udział we wspólnym
wyjeździe do Poznania na tegoroczne Targi Turystyczne TOUR
SALON. Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie Homo homini
przy dofinansowaniu przez samorząd gminny.
W bieżącym roku odbyła się już 27 edycja TOUR SALONU.
Wystawcy z regionu kujawsko-pomorskiego zajęli wyspę, utworzoną przez
połączenie kilku stoisk.
Wśród nich po raz pierwszy pojawiła się Lokalna Organizacja Turystyczna
z Torunia, która konkretnie promowała region i swoich członków. LOT
swoim stoiskiem zachęcał do odwiedzenia Ziemi Gotyku, którą tworzą
Gminy Chełmża, Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie i Torunia .

Homo homini finalistą konkursu
Rzeczpospolita Internetowa
Konkurencja była duża, bo o granty w
konkursie Rzeczpospolita Internetowa ubiegało się
644 organizacji z kraju z ponad połowy gmin wiejskich
w Polsce. Stowarzyszeniu Homo homini udało się wejść
do drugiego etapu w grupie 130 organizacji, a potem końcowym wnioskiem
przekonać komisję konkursową do zaprezentowanego pomysłu na
spopularyzowanie Internetu w Gminie Chełmża. Projekt pod nazwą „Ziemia
Gotyku -lokalnie i globalnie” nagrodzono kwotą 39 tys. zł jako jeden spośród
70 projektów, a jeden z 8 w województwie kujawsko-pomorskim. Autorami
projektu są Ewa Czarnecka i Paweł Rutkowski, którzy będą również czuwali
nad jego realizacją.
Konkurs zorganizowany został przez Fundację Grupy TP we współpracy z
Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP.

Mieszkańcy Gminy podczas pobytu w tym jednym z większych
miast Polski odwiedzili również klasztor o. Franciszkanów na Górze
Przemysława, gdzie obejrzeli Makietę Starego Poznania.
K.Orłowska

W przedszkolach Stowarzyszenia Homo-homini
nie sposób się nudzić
W jesienno-zimowej edycji „Wędrującego przedszkola”
uczestniczy około 100 maluchów z Brąchnówka, Kończewic,
Kuczwał, Nawry, Pluskowęsy i Skąpego. Ponieważ grupa
przedszkolna ze Skąpego nie osiągnęła samodzielności finansowej z
programu „Małe przedszkole w każdej wsi” nadal jest finansowana
przez Homo-homini i Samorząd Gminy Chełmża.

26 października przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia
odebrali przyznany grant na zorganizowanej przez Fundację Grupy TP
uroczystości przekazania grantów gminom wiejskim w Warszawie.
Ze stacjonarnego nowego i używanego sprzętu komputerowego
będą mogli skorzystać mieszkańcy trzech wsi, w których łącza są dostępne.
Dla kolejnych pięciu przewidziany jest dostęp do Internetu poprzez mobilny
zestaw komputerowy. W sumie Stowarzyszenie otrzyma 19 zestawów
komputerowych, dwa laptopy, aparat cyfrowy, kamerę i ekran. Obecnie
powszechny dostęp do Internetu maja mieszkańcy takich wsi jak Głuchowo i
Skąpe w miejscowych bibliotekach samorządowych oraz Zelgna i Grzywny
w istniejących Centrach Informacji Społecznej.
Projekt „Ziemia Gotyku -lokalnie i globalnie” stworzył szanse na
kolejne ogólnodostępne punkty z Internetem na terenie Gminy.
Stowarzyszenie zaprasza do współpracy w ramach projektu młodzież
zainteresowaną opieką nad powierzonym sprzętem. Stowarzyszenie także
zwraca się z prośba do wszystkich lokalnych producentów mebli, którzy
zechcieliby przekazać meble, które pozwolą na ustawienie sprzętu i
zagospodarowanie kolejnych pomieszczeń.
K.Orłowska

Powstaje forum internetowe

Już 2 grudnia „Wędrujące przedszkole” będzie gościć w nowym
Baju Pomorskim. Dzieci wspólnie z rodzicami obejrzą specjalnie dla nich
zamówiony spektakl „Czerwony Kapturek”- w wersji komediowej,
finansowany przez Urząd Marszałkowski z projektu „Wędrujące
przedszkole”.Ze środków uzyskanych od Marszałka do przedszkoli trafiły
oryginalne klocki Lego i Wadera, drewniane zabawki edukacyjne i inne
niespodzianki.
W dniach 28.11., 05.12., i 08.12.06 w gabinecie
stomatologicznym w Nawrze z wizyty adaptacyjnej skorzystają te dzieci,
które jeszcze nie leczyły ząbków, a chcą się przekonać na czym polega
praca dentysty. Koszty pierwszego kontaktu ze stomatologiem pokrywa
Wójt Gminy Chełmża.
Od listopada diagnozy logopedyczne przeprowadza pani
logopeda Halina Grudniewska, a pedagogiczne spotkania z rodzicami
realizuje Ewa Czarnecka.

Fora internetowe to specjalne strony WWW
dzięki którym każda osoba podłączona do internetu
może się wypowiadać i komentować to, co powie
inna osoba na konkretne tematy. Takie miejsca
dostępne dla nieograniczonej liczby osób są doskonałym
sposobem na wymianę informacji i doświadczeń w
zakresach utworzonych tematów.
W ramach dofinansowania Rzeczpospolita
Internetowa otrzymanego przez Stowarzyszenie Homo homini obecnie
tworzone jest forum internetowe. Jego celem będzie wymiana informacji na
temat bieżących wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy,
tworzenia kapeli i drużyny rycerskiej, wymiana doświadczeń kulinarnych. To
tylko część tematów i wątków zaproponowanych przez członków
stowarzyszenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć dodatkowe tematy,
które to Państwo mają okazję zaproponować. Chcesz porozmawiać o
ulubionej książce, zespole, filmie lub nauczycielu? Zaproponuj to! Wszelkie
propozycje można podsyłać na adres: pawelrutkowski@gminachelmza.pl
zarówno teraz jak i podczas trwania projektu. Obsługa forum będzie
uproszczona do niezbędnego minimum tak, aby zarówno osoby młode jak i
starsze mogły się wypowiadać i prowadzić konwersacje.
Aktualne prace i postępy nad forum można już oglądać pod adresem:
forum.hh.gminachelmza.pl.
Paweł Rutkowski
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Edukacja i kultura
Nagrody dla nauczycieli
Nagrodę Wójta Gminy Chełmża za osiągnięcia dydaktyczno
wychowawcze z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w bieżącym
roku otrzymali:
Pani Ewa Maria Zgurzyńska - nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w
Zelgnie
Pani Ewa Maria Zgurzyńska jest nauczycielem z 8-letnim stażem pracy, który
poza bardzo dobrze wykonywanymi obowiązkami wychowawcy i nauczyciela
historii większość własnego czasu poświęca młodzieży oraz środowisku wsi
Zelgno i Gminy Chełmża.
Za jej sprawą w szkole w Zelgnie reaktywowana została drużyna harcerska,
jako jedyna działająca w gminie, obecnie skupia również harcerzy z
Gimnazjum w Pluskowęsach.
Harcerze są organizatorami wielu akcji charytatywnych takich jak : „Góra
Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,, Sprzątanie Świata” oraz
współorganizatorem spotkań dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych w
ramach programu „Chcemy być razem”.
Od szeregu lat uczestniczy w organizacji wielu ważnych imprez gminnych,
pełniąc tam między innymi rolę konferansjera. Co roku włącza się w
organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy pełniąc
jednocześnie funkcję opiekuna i przewodnika takich wakacyjnych wyjazdów.
Aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Homo homini.
Jako członek Stowarzyszenie Homo homini współpracuje przy realizacji
projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Jest
m.in. jedną z
realizatorek projektów „Zachować od zapomnienia” i „Apetyt na tradycję”.
Obecnie współpracuje przy opracowywaniu drugiej części książki „Zachować
od zapomnienia” - rozmowy z Pomorzanami.
Wspiera inicjatywy lokalne sołectwa Zelgno
współpracując z Radą
Sołecką.Jako członek Grupy Odnowy Wsi Zelgno uczestniczyła w pracach
tego zespołu nad Strategią Rozwoju Sołectwa Zelgno. Jest osobą
dyspozycyjną, życzliwą, otwartą na współpracę.W 2003 roku otrzymała
Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Jej współautorstwa są dekoracje i wystrój podczas uroczystości gminnych i
szkolnych odbywających się na terenie placówki,
Aktywnie przyczynia się do rozwoju turystyki rowerowej na terenie gmin:
Chełmża i Łysomice - jest współtwórczynią wyznaczonej trasy rowerowej
Toruń -Zalesie.
Przewodniczy Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „IMPET” działającemu
przy SP Sławkowo. Pełni funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w
szkole. Autorka i współorganizatorka konkursu międzyszkolnego „Z
przyrodą za pan brat”.
Organizatorka szkolnych imprez konkursów, akademii i zajęć związanych z
ekologią i promocją zdrowia.Wspólnie z Dyrektorem Szkoły przygotowuje
projekty do programów grantowych, na które szkoła niejednokrotnie
otrzymała dofinansowanie m.in.
Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej w Zalesiu, Powiatowy Turniej
Piłki Nożnej dziewcząt im. Szczepana, „Mali tropiciele faktów” ( dzięki temu
projektowi dzieci poznały Toruń i jego okolice), „Wędrując przez wieki i
bezdroża kraju” ( dzieci poznały Kraków i jego okolice oraz Tatrzański Park
Narodowy oraz rejon Gór Świętokrzyskich).
Systematycznie prowadzi nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne: kółko
przyrodnicze, organizuje sobotnie wyjazdy rowerowe dla uczniów. Pani
Szymańska już szósty rok prowadzi kronikę szkolną.
Corocznie od 2001- 2006 roku otrzymywała za swoją pracę Nagrody
Dyrektora Szkoły.
Pani Teresa Pużanowska - Prace nauczycielską rozpoczęła w 1972 roku.
Od 1981 roku związana ze szkołami chełmżyńskimi, a od 1998 roku ze
szkołami w gminie Chelmża.
Obecnie pracuje jako nauczyciel muzyki w SP Zelgno i SP Grzywna.
Prowadzi chór szkolny w SP Zelgno.
Konsekwentnie i skutecznie uczy i wychowuje dzieci i młodzież w kulturze i
dla kultury muzycznej. Jest inicjatorką Ogólnopolskich Chełmżyńskich
Spotkań Chóralnych. Wspólnie z mężem prowadzi Chełmżyński Chór
Międzyszkolny.
W swojej dotychczasowej pracy nauczyciela niejednokrotnie wyróżniona i
nagrodzona: Nagroda Miejskiego Dyrektora Szkół, Nagroda Kuratora
Oświaty, Nagroda MEN, trzy Nagrody Dyrektora Szkoły, Nagroda
Burmistrza Miasta Chełmża, Złoty Krzyż Zasługi.
Pan Marek Pużanowski jest nauczycielem muzyki w Gimnazjum w
Pluskowęsach. Pracę nauczyciela rozpoczął w 1971 roku. Od sierpnia 1978
roku związany ze szkołami chełmżyńskimi. Pracę w szkołach Gminy
Chełmża rozpoczął w 1994 roku w Zelgnie.
Z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wspólnie z małżonką Teresą
prowadzi jedyny w gminie Międzyszkolny Chór Młodzieżowy działający przy
SP Zelgno i Gimnazjum w Pluskowęsach .
Angażuje się w przygotowanie wielu okolicznościowych imprez
międzyszkolnych i gminnych takich jak:. dożynki gminne, uroczyste sesje
RG Chełmża, spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych,
spotkania świąteczne.
Dobrze przygotowany i prowadzony przez pana Pużanowskiego zespół
młodych chórzystów stanowi dobrą wizytówkę dla Gminy Chełmża. Jest
organizatorem cyklicznych imprez Chełmżyńskie Spotkania Chóralne i
jednocześnie prowadzi Chełmżyński Chór Międzyszkolny.
W swojej dotychczasowej pracy nauczyciela otrzymał następujące nagrody i
wyróżnienia:
Dwie Nagrody Dyrektora Szkoły, Nagrodę Zbiorową Kuratora Oświaty,
Nagrodę Kuratora Oświaty i Złoty Krzyż Zasługi.
K. Orłowska

Pani Joanna Michalska od 01.09.2000 r. pracuje na stanowisku nauczyciela
matematyki w Gimnazjum w Pluskowęsach.
Ucząc tego przedmiotu na zajęciach obowiązkowych prowadzi od kilku lat
zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz uczniów mających problemy w
nauce. Pomysłodawczyni i realizatorka programu „Matma da się lubić” dla
uczniów zdolnych, realizatorka konkursu Kangur Matematyczny i Liga
Zadaniowa i miejsko-gminnej Gimnazjady Matematycznej.
Corocznie przeprowadza szkolny konkurs o tytuł Najlepszego Pitagorejczyka
Gimnazjum w Pluskowęsach.Jako wychowawca klasy opracowała i wdrożyła
program rozwijania zdolności interpersonalnych „A mury runą…”.
Współautorka Ekologicznej Ścieżki Dydaktycznej na trasie PluskowęsyGrodno-Zalesie-Pluskowęsy opracowanej we współpracy z Urzędem Gminy w
Chełmży.
Pani Joanna Michalska jest opiekunem Szkolnego Koła PCK, które organizuje
akcje charytatywne takie jak :”Podaruj dzieciom gwiazdkę”, „Pomóż
Zajączkowi”, „Ciuszek”.
Podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego Gminy Chełmża. We
współpracy ze Sołtysem Sołectwa Skąpe zorganizowała dwa wyjazdy do
Parku Wodnego w Sopocie dla mieszkańców tej miejscowości.
Pani Iwona Szymańska jest nauczycielem mianowanym z 10-letnim stażem
pracy. W Szkole Podstawowej pracuje od sześciu lat. Pracuje na stanowisku
nauczyciela przyrody, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego.
Pani Iwona dała się poznać jako nauczyciel zaangażowany w pracę szkoły,
poświęcając także swój czas na integrację ze społecznością lokalną.
Współpracowała z mieszkańcami przy organizacji dożynek gminnych,
festynów, wykonywaniu wieńców dożynkowych.

Adam Kozłowski

Strażnice
Boże męki przydrożne
Ostoje strapionych losem
Krzyże frasobliwe pobożne
Zadumane czuwają pod lasem
Zdobią trakty rozdroża
Te wiekowe strażnice
Gdy wrogowie i zgroza
Czy też złe nawałnice
Wrosły w pejzaż ojczysty
W swej skromności pobożne
Chwały naszej to kwiaty
Kart dziejów przydrożne
Pochyl czoło w zadumie
Wspomnij tych co zginęli
Dbaj by zawsze czuwały
Te strażnice w zieleni
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Wychowywanie w duchu patriotycznym

Recytując Konopnicką

Dobiegają końca prace nad drugą częścią książki „Zachować
od zapomnienia-rozmowy z Pomorzanami”, która finansowana jest ze
środków Urzędu Marszałkowskiego i środków Homo-homini
pochodzących z nagrody Pro Publico Bono.
Oto fragment rozmowy przeprowadzonej w okolicach Święta Odzyskania
Niepodległości z panią Anną Sczaniecką ,córką właścicieli ziemskich Ireny i
Jana Sczanieckich z Nawry
Nikt mi nie mówił: masz kochać Polskę!
Jak w okresie Pani dzieciństwa i młodości obchodzone było Święto
Odzyskania Niepodległości w Nawrze?
-Zarówno na naszym domu, na kościele, na karczmie i na innych
domach wywieszane były sztandary. Obok papieskiego powiewał ten, który
podkreślał naszą polskość. Był to dzień wolny od pracy. Mieszkańcy wsi
spotykali się w karczmie. W ówczesnych czasach karczma miała charakter
ośrodka kultury. Obok sklepiku, poczty i ochronki była tam sala, gdzie młodzież
przygotowywała występy nie tylko na okoliczność 11 listopada, ale na wiele
ważnych dat w roku. Szła wtedy cała nasza rodzina, by razem z innymi
obejrzeć przygotowane przedstawienie.
Kto zajmował się organizowaniem występów?
-Zajmowała się tym w szczególności młodzież należąca do Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Męskiej oraz miejscowa nauczycielka.
Organizatorzy przychodzili do moich rodziców z prośbą o stosowne teksty,
które rodzice wyszukiwali w naszym księgozbiorze. Wypożyczali również na
potrzeby występu stroje z naszych domowych zbiorów. Panny do występu
malowały się burakami, a chłopcy węglem. Te przygotowania bardzo
wszystkich łączyły. Nawra to mała wieś o skupionej zabudowie. Wszyscy
trzymali się razem. Łączył nas również kościół poprzez pielęgnowanie tradycji
narodowych i święta religijne.
W jaki sposób zaszczepiono w Pani miłość do ojczyzny?
-Wychowanie w moim domu opierało się na dobrych wzorcach. Nigdy nie
dawano nam żadnych regułek jak postępować, tylko dobry przykład.
Z okazji ważnych świąt spotykała się cała rodzina. Jako dzieci
przysłuchiwaliśmy się prowadzonym rozmowom o sprawach Polski. Mój
dziadek Michał Sczaniecki był posłem w parlamencie niemieckim, gdzie
reprezentował interesy Polaków. Dla niego sprawą priorytetową było zadbanie
o ducha polskości i zachowanie go z myślą o następnych pokoleniach
Polaków. Nikt mi w domu nie mówił :„Ty masz kochać Polskę”. Oczywiście, jak
wszystkie dzieci uczyłam się wiersza „Kto ty jesteś?”. Kupowaliśmy towary
tylko w polskich sklepach. Nie chodziło o manifestowanie niechęci do
Niemców, a wynikało to z troski o polski rynek.
Dziś wiele mówi się o wychowaniu i kształtowaniu postaw ludzi młodych.
Kto lub co najmocniej ukształtowało Panią jako człowieka?
-Oczywiście, że dom rodzinny i nasi rodzice. Ojciec był spokojny, ale
stanowczy co nie znaczy, że nie można było zadawać mu pytań, gdy się
czegoś nie rozumiało. Pamiętam jak kiedyś nakazał mi pocałować w rękę
pewną emerytkę z Nawry. Zupełnie nie wiedziałam dlaczego mam to uczynić.
Zapytałam dlaczego mam pocałować w rękę obcą kobietę, skoro ona nie jest
moją babcią. Ojciec mi odpowiedział: „Całe życie pracowała, żebyś ty nic nie
robiła”.
W naszym domu nigdy nie mówiło się o pieniądzach. Istotna była
jakość sprzedawanego towaru, a nie jego cena. Ja w ogóle jako dziecko nie
miałam styczności z pieniędzmi. Wszystko co było potrzebne do życia
przynosiło się z gospodarstwa i ogrodu. Dopiero, gdy nastała wojna
zorientowałam się, że jestem bogata. Wcześniej zazdrościłam dzieciom z
Nawry, że mają drewniaki, bo lepiej można było się na nich ślizgać. Sama
chodziłam w sukienkach po siostrze i nie czułam się ani bogatsza, ani lepsza
od innych.
Kiedyś jednak ojciec uświadomił mi, że każdy ma swoje miejsce.
Miałam wtedy kilkanaście lat i potrafiłam prowadzić samochód. Pewnego dnia
zabrałam kluczyki i pojechałam z koleżanką na krótką przejażdżkę w stronę
dworca kolejowego. Gdy wróciłam ojciec powiedział mi, że swoim
postępowaniem upokorzyłam szofera. To on jako jedyny we wsi był do
prowadzenia samochodu i powinnam to uszanować. Rodzice moi nigdy się nie
wywyższali. W naszym domu panowało dość ostre wychowanie. Ojciec nie
tolerował grymaszenia przy jedzeniu. Kto grymasił przy obiedzie dostawał na
kolację to samo, tyle że zimne. Argument na takie postępowanie wobec nas był
jeden :”Jest tylu ludzi, którzy nie mają co jeść…”
Im jestem starsza, tym bardziej cenię ojca. Był nieśmiały, małomówny. Gdy
dostał tytuł szambelana, to mówił, że to zasługa jego żony. Rodzice moi robili
wiele dobrego kierując się zasadą, że kto więcej posiada, ma i więcej
obowiązków wobec ojczyzny i ludzi. Stąd w mojej rodzinie ta nieustanna walka
o utrzymanie polskiej ziemi, którą traktowano jak wyzwanie dla Polaków. Te
tradycje mają swoje korzenie w Wielkopolsce, a mój dziadek był
Wielkopolaninem, który wżenił się na Pomorze.
Z Anną Sczaniecką rozmawiała
Ewa Czarnecka
Serdecznie dziękuję moim Wyborcom za zaufanie jakim zostałem
obdarzony podczas wyborów do Rady Gminy Chełmża. Jest to wyraz
akceptacji z Waszej strony dotychczasowego mojego działania w Radzie, a
jednocześnie oczekiwanie na dalszy rozwój naszych wsi i Gminy. Moją pracą
na rzecz Naszej Małej Ojczyzny będę starał się Państwa nie zawieść.

18 listopada 2006 roku w Szkole Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim odbył się II Ogólnopolski
Gimnazjum w
Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej.
Pluskowęsach reprezentowała uczennica klasy pierwszej
Monika
Rynkowska. Przygotowała zgodnie z regulaminem konkursowym dwa teksty:
jeden poetycki zatytułowany „Antonio”, drugi prozatorski
fragment
opowiadania „Poza prawem”. Sumiennie i wytrwale ćwiczyła poprawną
dykcję, odpowiednią artykulację, gest sceniczny i mimikę pod czujnym okiem
nauczycielki języka polskiego pani Renaty Szymeckiej.

Około godziny 11.00 odbyły się przesłuchania wszystkich
przybyłych uczestników. Było ich ponad czterdziestu we wszystkich
kategoriach wiekowych, czyli począwszy od nauczania zintegrowanego po
klasy gimnazjalne. W jury zasiadły znane wszystkim miłośnikom teatru
osobistości: aktor z Teatru Współczesnego w Warszawie znany z serialu
telewizyjnego „Adam i Ewa” Zbigniew Suszyński i Radosław Garncarek
z teatru W. Horzycy w Toruniu. Komisja uważnie wysłuchała wszystkich
wystąpień. Po długich obradach okazało się, że wśród laureatów znalazła się
Monika. Zajęła trzecie miejsce i jednocześnie stała się właścicielką
cennej nagrody MP 3 firmy „Thomson”. Współorganizatorem i sponsorem
tego konkursu był m.in. Urząd Marszałkowski w Toruniu i Urząd Miejski w
Kowalewie Pomorskim. Cenne nagrody, dyplomy i statuetki trafiły do rąk
młodych, utalentowanych recytatorów. W tak zwanym międzyczasie wszyscy
mogli skosztować przygotowanych przez organizatorów potraw, którymi
zastawione były stoły na szkolnych korytarzach. Posmakowałyśmy
przepysznego swojskiego chleba z domowym smalcem i chrupiącym
korniszonem, sernika, placka drożdżowego a nawet gorącej, pachnącej
wędzonym boczkiem grochówki.
Wielu z niekłamanym zachwytem
wsłuchiwało się w nostalgiczne utworki w wykonaniu uczennic z gościnnej
szkoły. Czas upłynął wszystkim szybko. Na zakończenie zwycięzcy ustawili
się do grupowego zdjęcia, błysk flesza, kęs olbrzymiego tortu niespodzianki
ze strony organizatorów. Jeszcze młodzież wymieniła między sobą numery
telefonów komórkowych, adresy i .... do domu. Impreza naprawdę była
przednia. Warto było podjąć nowe wyzwanie, przystąpić do rywalizacji z
innymi młodymi artystami i dobrze się bawiąc osiągnąć niemały sukces.
Renata Szymecka

„Ziemia Gotyku”
Mała (chwilowo) fundacja z
dużymi pieniędzmi

Założenie Fundacji, pieniądze Schematu I,
trzydzieści bez mała zebrań Zarządu, nie licząc
warsztatów, spotkań z mieszkańcami, pisania
strategii. No i wygrana. Cztery gminy i ponad 730 tys.
złotych przeznaczone dla tutejszych mieszkańców.
Wkrótce podpisanie umowy i pierwsze wydatki. Co
teraz?
Zaakceptowano 34 projekty, których
realizacja wpłynie korzystnie rozwój gmin: Chełmża, Łysomice, Łubianka i
Papowi Biskupie. Te pieniądze są przeznaczone przede wszystkim dla
aktywnych społecznie mieszkańców całego obszaru działania fundacji. Mają
pomóc rozwijać społeczeństwo, tworzyć miejsca pracy, dostarczyć rozrywki,
wiedzy i uczynić cztery gminy obszarem jeszcze piękniejszym i
atrakcyjniejszym. Teraz potrzebne są ręce i głowy do pracy. Bo wymówki, że
nie ma pieniędzy już być nie może.
20 listopada br. odbyło się pierwsze zebranie, na którym razem z członkami
Rady i Zarządu Fundacji spotkało się ponad trzydzieści osób. Ich zadaniem
jest przede wszystkim założenie sześciu zespołów, które pokierują owymi 34
projektami. Wszystkich chętnych, nie tylko tych działających w KGW, OSP i
różnych Stowarzyszeniach zapraszamy do współpracy.
Piotr Birecki
Prezes Fundacji „Ziemia Gotyku” - Lokalna Grupa Działania
Franciszek Piróg
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Program „Ratujemy i uczymy ratować”
w Szkole Podstawowej w Grzywnie
„Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie brzmiąca
resuscytacja to w rzeczywistości kilka prostych czynności.
Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona,
może zależeć czyjeś życie.” usłyszałyśmy od prowadzących
szkolenie wolontariuszy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy i tymi samymi słowami rozpoczęłyśmy szkolenie naszych
uczniów.
W październiku br. ukończyłyśmy kurs pierwszej pomocy sygnowany
przez American Hart Association ( AHA ) i otrzymałyśmy certyfikaty.
Dzięki temu szkoleniu nasza Szkoła mogła przystąpić do
ogólnopolskiego programu „Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP.
Fundacja przekazała nam również pomoce do szkolenia zeszyty dla
uczniów „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy”, tekturowe
telefony komórkowe, które dzieci same składają oraz cztery fantomy
do ćwiczenia oddechów ratowniczych.
Na początku listopada rozpoczęłyśmy szkolenie dzieci.
Podzieliłyśmy uczniów na dwie grupy wiekowe, młodsza - kl. 0-III i
starsza kl. IV-VI. Dzieci z każdej klasy raz w tygodniu biorą udział w
zajęciach.
Uczą się, w jaki sposób zachować własne bezpieczeństwo jako
ratownika; jak sprawdzać przytomność poszkodowanego i ułożyć go w
pozycji bocznej ustalonej; jak wezwać pomoc oraz jak wykonać
resuscytację krążeniowo -oddechową, czyli oddechy ratownicze i uciski
klatki piersiowej. Zajęcia odbywają się w formie zabawowej. Niektóre
czynności ( sprawdzanie przytomności i układanie w pozycji bocznej
ustalonej ) dzieci ćwiczą na sobie, a resuscytację krążeniowo
oddechową tylko na manekinach. Uczniowie wiedzą jednak, że poprzez
zabawę zdobywają bardzo ważne umiejętności, dzięki którym w
przyszłości mogą komuś uratować życie. Bardzo chętnie biorą udział w
zajęciach, bo co tydzień słyszymy na zakończenie „To już koniec? A
kiedy znów się będziemy uczyć?”.

Dzieci przebrały się za czarownice, chochliki, potwory, duchy i wróżki,
a skąd pomysł na przebieranie się? Celtowie wierzyli, że uwolnione
duchy zmarłych krążą w halloweenową noc wokół nas. Czarny kostium
miał zmylić ducha, który sądząc, że ma do czynienia ze "swoim",
zostawiał przebranego delikwenta w spokoju. A późnym wieczorem
opowiada się bardzo straszne opowieści o duchach.

Warto też w tym miejscu dodać, że ponad 2 tys. lat temu 31
października był dniem, w którym świętowano potrójnie: żegnano lato,
witano zimę i obchodzono święto zmarłych.
Jedno jest pewne, wszystko co straszy jest w tym dniu
dopuszczalne, ale trzeba pamiętać, że to tylko zabawa. Podstawowe
kolory obowiązujące w tym dniu to pomarańczowy, fiolet, seledyn oraz
biały z czarnym, Tych kolorów używa się zarówno do przyozdabiania
domów, malowania twarzy oraz ….. przygotowania strasznych
słodyczy.
K.Orłowska

Konkurs „O pióro Starosty Toruńskiego”
Już po raz czwarty młodzież szkół gimnazjalnych powiatu
toruńskiego pisała dyktando z języka polskiego.
Konkurs ortograficzny: „O pióro Starosty Toruńskiego” odbył się
10 listopada w Zespole Szkół w Chełmży.
Jury w składzie : Pani B. Kuna, Pani E. Nowacka oraz Pani T. Drążkowska
piórem Starosty nagrodziły Kingę Hopke z Lubicza Dolnego.
Gminę Chełmża reprezentowali: Kinga Kolasa, Paulina
Kanigowska, Jakub Sołtysiak i Jacek Wieczorkowski.

To dobrze, że Jurek Owsiak z Fundacji WOŚP wymyślił taki program, a
nasza pani Dyrektor zgłosiła nas do programu. Za to im dziękujemy.
„Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej
pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie!” Pamiętajmy o tym i nauczmy
się udzielać pierwszej pomocy.
mgr Hanna Skrzypczak, mgr Marlena Błaszkowska
nauczycielki SP w Grzywnie

Wieczór z duchami ….czyli o tradycjach Halloween
Najmłodsi czytelnicy Biblioteki Samorządowej w Głuchowie
spotkali się na Święcie Halloween, które obchodzone jest w wigilię
Wszystkich Świętych, czyli 31 października. Dzieci przygotowały
hallowenową dynię, były straszne postacie, gry, zabawy i wróżby.
To nie pierwsze i ostatnie spotkanie zorganizowane przez pracuj ąc ą tutaj
Justynę Błaszczyk, które przyciągnęło spore grono czytelników i dało
możliwość na ciekawe i miłe spędzenie czasu. W bibliotece, b ęd ącej
centrum informacji i kultury dla mieszkańców Głuchowa i najbli ższej
okolicy.

Organizatorem tegorocznego Konkursu było Starostwo Powiatowe,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Zespół Szkół w Chełmży.
Dla wszystkich uczestników nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w
Toruniu.
Spotkanie uczestników umilił wzruszający montaż słowno-muzyczny
przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół pod tytułem: „Niemena,
Grechuty, Riedla pamięci żałobny rabsod”.
E. Katlewska
Zdj. J.Błaszczyk
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Sport gminny i szkolny
NAWRA WYGRAŁA II EDYCJĘ GMINNEJ LIGI
PIŁKI NOŻNEJ
ROMANTYZM FUTBOLU
Kiedy w połowie kwietnia rozpoczęła się druga edycja Gminnej Ligi Piłki
Nożnej jasne stało się, że będzie to największa pod każdym względem
sportowa impreza w regionie.
Do rozgrywek przystąpiło 13 zespołów ze wszystkich zakątków Gminy
Chełmża, zgłoszono 172 zawodników, rozegrano 26 ligowych kolejek, co daje
liczbę 134 meczów, w których strzelono 1122 bramki!!! Nieprawdopodobne, że
rozgrywki na taką skalę odbyły się w chełmżyńskiej gminie? A jednak!
Przekonały się o tym niezliczone liczby mieszkańców-kibiców, którzy także
uczestniczyli w ligowych zmaganiach. Tak w skrócie, od strony statystycznej
wygl ą da ł y rozgrywki. Jednak udzia ł w nich to nie liczby, ale
ciężka praca, odpowiedzialność, zaangażowanie. Gminną Ligę Piłki Nożnej
tworzą jej uczestnicy. To poszczególne zespoły, ich kierownicy, zawodnicy byli
odpowiedzialni za zorganizowanie meczu. To oni przygotowywali boiska,
organizowali stroje piłkarskie, załatwiali osobę sędziego, czy transport na
mecze wyjazdowe. Często to na rozgrywkach tego typu spotykamy czystą,
prawdziwa piłkę nożną. To podczas gminnej ligi na kawałku pola, trawnika
stawiało się własnoręcznie zbudowaną bramkę, robiono
“zrzutkę” na futbolówkę, koszulki piłkarskie, czy piwko dla sędziego. By w
końcu rozegrać mecz z sąsiednią wsią i zapomnieć o całym świecie, bo w tym
momencie liczyła się tylko piłka nożna, gole, podania, wślizgi, interwencje
bramkarskie Wszystko to na oczach żony, dzieci, przyjaciół, koleżanek. Dużo
takich obrazków między kwietniem a listopadem było na boiskach naszej
gminy.
Jednak romantyzm futbolu nie miałby sensu bez rywalizacji, walki o punkty,
miejsca w tabeli. Ktoś musiał wygrać, ktoś przegrać. Tak się złożyło, że o
zwycięstwie w długiej czasowo lidze zdecydował ostatni mecz pomiędzy
Nawrą a Głuchowem. Lepsi okazali się zawodnicy z Nawry wygrywając 4:1 i
tym samym obronili tytuł mistrzowski sprzed roku.
Szczegółową punktację Gminnej Ligi przedstawia tabela końcowa.

ZAPROSZENIE NA GWIAZDKOWY TURNIEJ
W PIŁKĘ HALOWĄ
10.11.2006r. o godz. 9.00 w Sali sportowej Gimnazjum w
Pluskowęsach odbędzie się ostatnia sportowa impreza w tym roku w
naszej gminie:
Turniej Gwiazdkowy w Piłkę Halową o Mistrzostwo Gminy Chełmża.
Tradycyjnie udział w zawodach wziąć mogą dorośli mieszkańcy gminy
Chełmża, którzy reprezentują swoje sołectwo. Szczegółowe
informacje i zapisy u Gminnego Organizatora Sportu Marcina
Sadowskiego pod nr tel. 507835797.
Turniej włączony jest do całorocznego cyklu imprez sportowych w
Gminie Chełmża i jest wliczany do ogólnej sportowej klasyfikacji
sołectw.
Czołówka tego rankingu przedstawia się następująco:
1. Głuchowo 22pkt, 2. Dźwierzno 18pkt, 3. Nawra 15pkt,
4. Kończewice 13pkt, 5. Grzywna 9pkt, 6. Pluskowęsy, Zelgno 8pkt.
Marcin Sadowski

TENIS STOŁOWY I UNIHIKEJ
Mistrzostwa Gminy Chełmża w unihokeju oraz drużynowym
tenisie stołowym były kolejnym etapem realizacji kalendarza szkolnych
imprez sportowych w sezonie 2006/2007. Zawody unihokeja rozegrano
w Głuchowie natomiast tenisiści rywalizowali w Zelgnie.
Trwający kilka godzin turniej unihokeja szkół podstawowych zakończył
się sukcesem uczniów ze Sławkowa. Dziewczynki i chłopcy wrócili do
domu z pucharami i tytułami Mistrzów Gminy.

TABELA KOŃCOWA GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
1. NAWRA
53 pkt. 89:19 w bramkach
2. GRZYWNA
52
61:18
3. GŁUCHOWO
52
88:21
4. PLUSKOWĘSY II 40
52:53
5. SKĄPE
34
42:46
6. BROWINA
32
41:35
7. PLUSKOWĘSY 31
49:54
8. KOŃCZEWICE 27
29:52
9. DŹWIERZNO
25
34:45
10. BOCIEŃ
19
41:51
11. KUCZWAŁY
13
28:91
12. MIRAKOWO
4
11:72
O drugim miejscu Grzywny zdecydował lepszy bilans dwumeczu z
Głuchowem 2:2

Trochę krócej trwały zmagania drużyn tenisowych w Zelgnie, a
triumfatorami zawodów zostały zespoły :
? SP Zelgno w kategorii dziewcząt
A. Włodarska/J.Branicka
? SP Sławkowo w kategorii chłopców
M..Słumski/Słupski.Rusak
? Gim.Pluskowęsy w kategorii dziewcząt
A.Wieczorkowska/E.Zapałowska
? Gim.Pluskowęsy w kategorii chłopców
M.Olech/M.Dejewski
Dla Kurendy W. Rosiński

DYPLOM - PODZIĘKOWANIE
u siebie i 0:0 na wyjeździe.
Mistrzowski zespól z Nawry reprezentowali:
1. Patryk Lis, 2. Artur Lis, 3. Paweł Kwiatkowski, 4. Grzegorz Jeziorski,
5.Tomasz Kosicki, 6. Remigiusz Rasmus, 7. Krzysztof Szugajew,
8. Paweł Szugajew, 9. Rafał Szugajew, 10. Marcin Sikorki,
11. Adam Chojnacki, 12. Mateusz Pawłowski, 13. Piotr Magdziński
14. Dawid Zakurzewski
Kierownikiem zespołu był miejscowy radny pan Benedykt Glaszka.
Wszystkie drużyny czeka jeszcze oficjalne zakończenie rozgrywek, na którym
wręczone zostaną wywalczone puchary i nagrody. A zimą przygotowujcie się
już do nowego sezonu, nowej edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej 2007!

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i
Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY" serdecznie dziękuje
Państwu za zgodę na publikację apelu w sprawie pomocy na
rzecz naszego podopiecznego Adama Baby. Środki, które udało
nam się pozyskać dzięki Państwa życzliwości, pomogą sfinansować zakup
stymulatora nerwu błędnego dla Adama.
Państwa pomoc przelała w jego serce nadzieję, że będzie miał szansę na
normalne życie, będzie mógł aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym,
kontynuować naukę w szkole i w pełni cieszyć się pięknem świata.
Gorąco dziękujemy Państwu nie tylko w imieniu własnym, ale przede
wszystkim w imieniu Adama i jego matki.
Nadajemy Państwu tytuł Mecenasa Fundacji „Pomóż i Ty" i liczymy na dalszą
owocną współpracę.
Z wyrazami szacunku Zarząd Fundacji
Prezes Zarządu Jacek Sojecki
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Wyniki Wyborów Samorządowych
Okreg Nr 7

Okreg Nr 1
Liczba wyborców uprawnionych
Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania
Frekwencja

429

Liczba wyborców uprawnionych

920

165

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

354

38,46

Liczba głosów nieważnych

5

Liczba głosów ważnych

160

127

Ziółkowski Włodzimierz

33
Okreg Nr 2

Liczba wyborców uprawnionych

398

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

188

Frekwencja

47,24

Liczba głosów nieważnych

38,48

Liczba głosów nieważnych

4

Liczba głosów ważnych

350

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów
Glaszka Benedykt

Frekwencja

Czerwonka Ryszard Józef

127

Kondej Bogdan

85

Trzpil Jan Marian

76

Derda Gertruda

69

Machalewski Zbigniew

61

Czyszek Henryk

44

Paga Gabriel

18
Okreg Nr 8

2

Liczba głosów ważnych

184

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów
76

Nikiel Józef

57

Sadowski Zenon

35
16

Okreg Nr 3
377

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

205
54,38

Liczba głosów nieważnych

4

Liczba głosów ważnych

201

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów
Powaszyńska Danuta Łucja
Dalke Jan

42

Stepnowski Zdzisław

31
Okreg Nr 4

Liczba wyborców uprawnionych

405

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

193
47,65

Liczba głosów nieważnych

1

Liczba głosów ważnych

192

Liczba głosów nieważnych

3

Liczba głosów ważnych

186

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów
126

Ciupek Józef

60

Okreg Nr 9
Liczba wyborców uprawnionych

Frekwencja

3

Liczba głosów ważnych

223

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów
Tyszkiewicz Czesław

107

Piątkowski Czesław

65

Masny Jan

51

Okreg Nr 11
Liczba wyborców uprawnionych

Frekwencja

8

Markuszewska Genowefa

56

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów

Stasiorowski Sławomir

41

Piróg Franciszek

Okreg Nr 5

227

172

Michalski Grzegorz

Liczba wyborców uprawnionych

634

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

304
47,95
8
296

55
Okreg Nr 12

Liczba wyborców uprawnionych

Frekwencja
Liczba głosów nieważnych

6
216

127

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów

Bytniewski Mirosław Stanisław

111

Stasieczek Stanisława

58
Okreg Nr 6

Frekwencja
Liczba głosów nieważnych
Liczba głosów ważnych

61

342

22
320

43
Okreg Nr 13

696

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów

Liczba wyborców uprawnionych

415

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania
Frekwencja

161

Bulińska Maria Jadwiga

111
48

162
39,04

Liczba głosów nieważnych

9

Liczba głosów ważnych

Iwański Janusz Tomasz

Wałachowski Jan

112

Krzemień Tadeusz
Pilch Wiesław

49,14

222
46,84

Sołtysiak Mieczysław

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

474

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

Liczba głosów ważnych

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów

Liczba wyborców uprawnionych

235
40,45

Liczba głosów ważnych

Maciejewski Jerzy

581

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

95

Liczba głosów ważnych

227
44,42

Śmiałek Henryk

Liczba głosów nieważnych

511

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

Liczba głosów nieważnych

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów

Frekwencja

189
36,07

Liczba głosów nieważnych

128

Frekwencja

Frekwencja

Żak Stanisław Włodzimierz

Liczba wyborców uprawnionych

Frekwencja

524

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

Kucharzewska Maria

Karwowski Andrzej

Liczba wyborców uprawnionych

153

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów
Huzarski Tomasz

101

Świątkowski Gabriel

52
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Serwis Informacyjny
Okreg Nr 14
Liczba wyborców uprawnionych

489

Liczba wyborców któym wydano karty do głosowania

194

Frekwencja

7

Składam Wam serdeczne podziękowania za to, że głosując na
mnie przyczyniliście się do tego, że zostałem Radnym Powiatu Toruńskiego
Ziemskiego.
Zapewniam, że będę godnie Was reprezentował, pracował na rzecz
naszego powiatu i jego mieszkańców i nie zawiodę Waszego zaufania.

187

Kazimierz Grzegorz Lewandowski

39,67

Liczba głosów nieważnych
Liczba głosów ważnych
Na poszczególnych kandydatów oddano głosów
Błądek Jan

111

Pankowski Wacław

76

Sylwester w Głuchowie
Rada Rodziców Gimnazjum w Głuchowie organizuje Bal Sylwestrowy 2006.
Cena 180 zł od pary.
Wpłaty do 10 grudnia w sekretariacie szkoły w godz. Od 9.00 do 14.00.
Inne informacje pod numerem 056 675 78 20.
Zapraszamy

BAL SYLWESTROWY
W Kuczwałach w świetlicy wiejskiej odbędzie się Bal Sylwestrowy.
Cena biletu 150 zł od pary. W cenie biletu zapewnione są gorące i zimne
dania, napoje i szampan.
Organizatorami zabawy są KGW i OSP. Serdecznie zapraszamy !
Bilety należy rezerwować pod nr tel. 056/ 675 74 20

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sławkowie zaprasza na Bal
sylwestrowy w dniu 31 grudniu 2006 r na godzinę 20.00.
Oferujemy wspaniałą zabawę, pyszne jedzenie, loterię fantową i inne
atrakcje. Opłata za bal 180,00 od pary.
Wyniki głosowania na
Kończewice

Głuchowo

Biuro Rady Gminy Chełmża informuje:
Przewodniczący Rady Gminy Chełmża p.Henryk Śmiałek przyjmuje
interesantów we wtorek w Urzędzie Gminy w godz. 10.00-12.00.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chełmża p. Franciszek Piróg przyjmuje
interesantów w czwartek w Urzędzie Gminy w godz. 13.00-15.00.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chełmża p. Jerzy Kałdonek przyjmuje
interesantów w piątek w Urzędzie Gminy w godz. 10.00-12.00.

Podziękowanie
Wszystkim wyborcom sołectw: Bielczyny, Windak i Parowa
Falęcka, którzy oddali na mnie swoje głosy i ponownie powierzyli funkcję
Radnej serdecznie dziękuję. Wysokie poparcie jakie otrzymałam od Państwa
świadczy o pozytywnej ocenie mojej pracy.
Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść tego zaufania. Będę sumiennie i
rzetelnie reprezentować Państwa sprawy.
Danuta Powaszyńska

Drodzy Wyborcy z Głuchowa,

Bal sylwestrowy w Sławkowie

Siedziba komisji wyborczej
Liczba wyborców
uprawnionych
Liczba wyborców któym
wydano karty do
głosowania
Frekwencja %
Liczba głosów nieważnych
Liczba głosów ważnych
W tym przeciw wyborowi
kandydata
W tym za wyborem
kandydata
Procent głosów za wyborem
kandydata

Drodzy Wyborcy!

Grzywna

Składam Wam serdeczne podziękowania za to, że głosując na mnie
przyczyniliście się do tego, że zostałam Radną Gminy Chełmża.
Zapewniam, że będę godnie Was reprezentowała, pracowała na rzecz wsi i
jej mieszkańców i nie zawiodę Waszego zaufania.
Maria Kucharzewska
Wójta Gminy Chełmża

Sławkowo

Pluskowęsy

Zelgno

Grzegorz

Skąpe

DPS Browina

Razem

1063

776

1431

1035

513

1378

581

405

185

7367

469
44,12
9
460

393
50,64
24
369

606
42,35
36
569

416
40,19
19
397

121
23,59
2
119

578
41,94
29
549

235
40,45
10
225

193
47,65
8
185

90
48,65
19
71

3101
42,18
156
2944

59

39

142

57

15

66

25

45

17

465

401

330

427

340

104

483

200

140

54

2479

87,17

89,43

75,04

85,64

87,39

87,98

88,89

75,68

76,06

83,70
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