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Szkoła z patronem
W Gimnazjum w Pluskowęsach odbyły się uroczystości nadania szkole
imienia Jana Pawła II . Dzięki zaangażowaniu środowiska lokalnego, rodziców,
uczniów i nauczycieli, przy wsparciu władz gminy Chełmża marzenia tutejszej
szkoły o Wielkim Patronie przeobraziły się w rzeczywistość. Gimnazjum w
Pluskowęsach ma dzisiaj wielkiego Patrona z całym dziedzictwem jego
nauczania i pracy. Ma trwałe symbole tego patronatu: sztandar i tablicę
pamiątkową, ale i jednocześnie ważne zadanie polegające na wypełnianiu swojej
misji przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. którą celebrował ks. Infułat
Zygfryd Urban w asyście Wicedziekana ks. Kanonika Wiesława Roczniaka
proboszcza parafii w Grzywnie i ks. Leszka Łobodzińskiego proboszcza parafii w
Dźwierznie.

Na terenie szkoły w tym dniu została poświęcona i odsłonięta pamiątkowa tablica
ku czci Patrona, ufundowana przez samorząd Gminy Chełmża. Na tablicy
pamiątkowej widnieją słowa Ojca Świętego: ”Wy jesteście przyszłością świata”.
Kolejnym bardzo ważnym punktem uroczystego wydarzenia było poświęcenie i
przekazanie społeczności szkolnej sztandaru ufundowanego wspólnie przez
lokalny samorząd i mieszkańców: Rady Sołeckie, rodziców i prywatne osoby i
firmy. Każdy z fundatorów miał okazję dokonania symbolicznego wbicia swojej
tabliczki pamiątkowej na drzewcu sztandaru.
Świadkami tego uroczystego i historycznego aktu w życiu szkoły i
Gminy byli uczniowie, nauczyciele, rodzice i zgromadzeni goście: Posłowie,
władze Gminy Chełmża i Powiatu Toruńskiego, przedstawiciel Kuratorium
Oświaty, dyrektorzy szkół, liczni przyjaciele i sponsorzy tutejszego gimnazjum.
Przybyli goście w swoich wystąpieniach gratulowali Gimnazjum w Pluskowęsach
wyboru tak wielkiego człowieka na Patrona, wskazując jednocześnie na wielką
odpowiedzialność i obowiązek ciążący na szkole w realizacji jego etycznych
wskazań.
Goście swoimi
refleksjami podzielili
się wpisami do
kroniki szkolnej.
Wbicia pamiątkowej
tabliczki na drzewcu
sztandaru dokonał
między innymi
Przewodniczący
Rady Rodziców
Gimnazjum w
Pluskowęsach Pan
Henryk Fałkowski
K. Orłowska

Święto Szkoły w Kończewicach
SP w Kończewicach w czerwcu br. obchodziła swoje święto. Na
uroczystość złożyły się wspomnienia upamiętniające 15-lecie oddania
obiektu do użytku, a także przedstawienie najstarszej historii szkoły
zaczynającej się w 1821r. Gościliśmy u siebie członków Społecznego
Komitetu Budowy Szkoły w osobach p. J. Czarneckiego, M. Łukowskiego,
M. Bytniewskiego, rodzinę pierwszego polskiego dyrektora szkoły p.
Poeplau, najstarszych absolwentów szkoły z roczników powojennych,
liczne grono pozostałych absolwentów, nauczycieli, wielu rodziców i
mieszkańców Kończewic. Wszyscy mogli obejrzeć w salach
wystawowych dokumenty historyczne w postaci powojennych
dzienników, kronik, świadectw, aktów urodzenia wydawanych w czasie II
wojny światowej oraz wiele zdjęć prezentujących dyrektorów , nauczycieli
i uczniów naszej szkoły od czasów wojny, aż po dzień dzisiejszy.
W trakcie uroczystości został zaprezentowany film , który
wzbudził wiele emocji, wywołał u niejednego gościa łezkę w oku. Na filmie
mogliśmy zobaczyć jak powstawała szkoła, kto ją budował, kto w niej
pracował , kto się w niej uczył. Były to fragmenty starych szkolnych
nagrań, zdjęć i wywiadów z absolwentami szkoły. Film przygotował p. T.
Kozankiewicz, któremu w tym miejscu bardzo gorąco dziękujemy za
chwile pełne wzruszeń.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości wstąpili
uczniowie z programem artystycznym, na który składały się piosenki,
tańce i pokaz cyrkowy.
W drugiej części uroczystości przybyli goście zwiedzali
przygotowane wystawy, wspominali dawne czasy , a najmłodsi bawili się
na festynie. Atrakcji było co niemiara. Każdy mógł do woli zjeżdżać na
zjeżdżalni, bawić się na trampolinie i w basenie z piłeczkami. Mamy z
każdej klasy przygotowały wspaniałe stoika z poczęstunkiem , na których
nie zabrakło żadnych słodkości. Wszyscy posilili się przygotowanym
przez panie z KGW w Kończewicach bigosem i kiełbaskami.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które
pomogły nam w zorganizowaniu naszego
święta . Szczególne
podziękowania kierujemy do pań z KGW, Rady Rodziców, wszystkich
mam, które przygotowywały dla dzieci smakołyki. Dziękujemy bardzo
serdecznie wszystkim osobom , które dostarczyły zdjęcia, archiwalne
dokumenty. Gorąco dziękujemy za przybycie najstarszym absolwentom
naszej szkoły. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich sponsorów,
zwłaszcza p. S. Stasieczek - Przewodniczącej GKRPA.
Jako dyrektor szkoły składam podziękowania wszystkim moim
nauczycielom i pracownikom obsługi za zaangażowanie w przygotowanie
uroczystości.
MK

Samorządowy serwis informacyjny
Wyjazd sołtysów
W czerwcu odbyło się spotkanie Sołtysów Gminy Chełmża z
Wójtem Jackiem Czarneckim. Spotkanie rozpoczęło się naradą w
Urzędzie Gminy. Podczas narady zostały omówione najważniejsze
sprawy dotyczące sołectw i ich mieszkańców. Tym razem szczególnie
skupiono się na: gminnym regulaminie utrzymania czystości w gminie,
poruszono kwestię ilości umów w gminie na wywóz nieczystości ( na dzień
dzisiejszy tylko 40% gospodarstw domowych w gminie ma podpisane
umowy) i omówiony został regulamin dostarczania wody w gminie.
Wspomniane zagadnienia przedstawił sołtysom Kazaniecki Wiesław Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego.
Wójt Czarnecki przypomniał również sołtysom o przygotowaniu
sołectw do odnowy wsi i apelował do wszystkich o edukację ekologiczną
w naszej gminie, czystość i porządek.

Z okazji swojego święta
Pracownicy
Urzędu
Gminy w Chełmży wspólnie
z Wójtem Jackiem
Czarneckim z okazji
tegorocznego Święta
P r a c o w n i k a
Samorządowego spotkali
się w saloniku artystycznym
„MASKA” przy Teatrze im.
W. Horzycy w Toruniu na
spektaklu „Piosenki PRL”.
Spektakl ten, to nieco
frywolna, pełna humoru
interpretacja znanych i
lubianych piosenek z epoki
wczesnego PRL-u.
Podczas wspólnego
wyjazdu do Torunia nie
mogło zabraknąć
pamiątkowego zdjęcia.
Oczywiście w obecności
Mikołaja Kopernika ...
K.Orłowska

Wizyta Gości w Zalesiu
Czerwcowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla
Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego, któremu przewodniczy
Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski tym razem odbyło się w Chełmży.
Bliskość Zalesia spowodowała, że na zaproszenie Wójta Jacka
Czarneckiego obecni przedstawiciele członków Komisji odwiedzili tutejszy
gminny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy.

W dalszej części spotkania sołtysi wyjechali na wycieczkę do miasta
zabytków i zakochanych. To miasto to Chełmno. Tutaj dzięki uprzejmości
pracowników Wydziału Inwestycji UM sołtysi zobaczyli zabytki, w odnowę
których miasto zainwestowało unijne pieniądze. Są to prawie w pełni
zachowane o długości 2.270 m gotyckie mury miejskie wraz z basztami,
które stanowią jeden z najpiękniejszych zabytków architektury obronnej.
Następnie wspólnie z przewodnikiem zwiedziliśmy miasto skupiając się
między innymi na wspaniałych dziełach średniowiecznej architektury
sakralnej Chełmna łącznie z wielką atrakcją turystyczną jaką jest
panorama miasta z wznoszącymi się wysoko wieżami kościelnymi.
Panoramę miasta sołtysi podziwiali z wieży kościoła farnego, uważaną za
jedną z piękniejszych panoram w Europie.
K.Orłowska

MÓJ SKLEP MOJĄ WIZYTÓWKĄ
Pod takim tytułem ogłoszony został konkurs dla właścicieli
sklepów w Gminie Chełmża.
Organizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani.
Co raz częściej spotykany nieład przy sklepach w gminie, spożywanie
alkoholu w miejscach niedozwolonych spowodowały poszukiwania
kolejnego sposobu na poprawę estetyki w Gminie Chełmża, ale przede
wszystkim pomysłu na edukację publiczną na temat uzależnień.
Podsumowanie konkursu zaplanowano na grudzień br.
Zadania konkursowe
obejmują między innymi dbałość
właścicieli sklepów o czystość, estetykę i porządek w miejscu sprzedaży.
Oceniana będzie także
współpraca sklepikarzy ze środowiskiem
lokalnym ( z radą sołecką, organizacjami społecznymi, szkołami ) i
inicjatywy na rzecz środowiska. To elementy regulaminu, które mogą
punktować na plus dla właścicieli sklepów. Podczas prowadzonej w
ramach konkursu kontroli sklep będzie mógł również otrzymać punkty
karne w przypadku sprzedaży alkoholu nietrzeźwym , sprzedaży alkoholu
nieletnim na kredyt i pod zastaw, za fakt spożywania napojów
alkoholowych przy sklepie .
W konkursie dla sklepów, które staną się wizytówką Gminy Chełmża i
przykładem dla innych przewidziano dwie nagrody pieniężne w kwocie
500 i 300 zł, wyróżnienia i dyplomy. Warunkiem udziału w konkursie będzie
zgłoszenie karty udziału przez chętnych uczestników.
Do końca lipca GKRPA przyjmuje zgłoszenia od zainteresowanych
konkursem.
K.O.

Pan Wójt zapoznał wszystkich ze stanem obecnym i przyszłym
tutejszego ośrodka w kontekście rozwoju turystyki w tym obszarze Gminy.
Zwrócił także szczególną uwagę na przyszłą koncepcję zagospodarowania
pobliskiego obiektu archeologicznego w Grodnie jako atrakcji turystycznej o
znaczeniu ponadregionalnym.
K.Orłowska

Wymiana dowodów osobistych

Uprzejmie przypominam, że na
podstawie ustawy z dnia 12 września 2002r.
zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr.
183, poz. 1522) dowody osobiste wydane
przed dniem 1 stycznia 2001r. zachowują
ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku. W
związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłaszanie się do tutejszego
urzędu (pokój nr 15) celem złożenia dokumentów.
Wójt Gminy Chełmża
mgr inż. Jacek Czarnecki

str. 2

Sprawy obywatelskie
Kolejna ziemia na Kopiec
Podczas czerwcowej Sesji Rady Gminy Chełmża miało miejsce
kolejne uroczyste przekazanie ziemi na budowę w gminie Kopca „Ziemia
Polaków”. Ziemię z miejsca zagłady obozu w Dachau w Niemczech na ręce
Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego i Przewodniczącego Rady Gminy
Henryka Śmiałka przekazali mieszkańcy Chełmży Eugeniusz Lau i Edward
Majewicz.

Ziemie, które do tej pory zostały przekazane na budowę wspomnianego
Miejsca Pamięci Narodowej gromadzone są obecnie w specjalnej gablocie,
która znajduje się w Urzędzie Gminy w Chełmży.
K.O.

GOPS w Chełmży Dział Świadczeń Rodzinnych
informuje o składaniu wniosków na nowy okres
zasiłkowy 2007/2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia Rodzinne, ul.
Paderewskiego 14 (były budynek telekomunikacji), informuje o zbliżającym
się nowym okresie zasiłkowym od 01.09.2007 do 31.08.2008 r.
Nowe formularze wniosków na świadczenia rodzinne wydawane będą i
przyjmowane wraz z kompletem dokumentów po 15 lipca 2007 r.
? W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy 2007/2008 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień
zostaną wypłacone do dnia 30 września br.
? W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy 2007/2008 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne
przysługujące za miesiąc wrzesień wypłacone zostaną do dnia 31
października br.
Do złożenia wniosku niezbędne będą następujące dokumenty:
?
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2006 r.
małżonków oraz dzieci pełnoletnich powyżej 18 roku życia pozostających na
utrzymaniu rodziców do 25 roku życia nawet, jeśli się nie uczą.
?
Zaświadczenie o ilości ha/przeliczeniowego w 2006 r., lub ksero nakazu
płatniczego za podatek rolny w 2006 r.
?
Zaświadczenia o wysokości pobieranego stypendium przez dzieci, na
które rodzice pobierają zasiłek rodzinny oraz dzieci wpisanych do członków
rodziny do ukończenia 25 roku życia.
?
Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej na rok
szkolny 2007/2008 (należy dostarczyć po 1 września)
?
Zaświadczenie z internatu potwierdzające tymczasowe zameldowanie
na pobyt czasowy ucznia (należy dostarczyć po 1 września).
?
Zaświadczenia od komornika o stanie egzekucji za 2006r składają
osoby pobierające zaliczkę alimentacyjną, oraz osoby, które mają zasądzone
alimenty, a płacone są one w niższej wysokości niż alimenty zasądzone
wyrokiem sądowym lub nie są płacone.
?
Osoby przebywające na urlopach wychowawczych zaświadczenie od
pracodawcy o kontynuacji urlopu wychowawczego.
?
Inne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej w tym:
Zaświadczenia o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku o zasiłek rodzinny składają osoby, które w 2007 r uzyskały dochód,
którego nie miały w 2006 r. np. podjęły zatrudnienie, a poprzednio były
bezrobotne, otrzymały rentę rodzinną, otrzymały wyrok o zasądzonych
alimentach itp.
?
Dokumenty, które zostały złożone w poprzednich okresach zasiłkowych
np. ksero aktów urodzenia dzieci, ksero dowodów osobistych, aktualne
orzeczenia o niepełnosprawności nie muszą być ponownie składane, chyba,
że nastąpiła zmiana np. dowodu osobistego.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy świadczeń
rodzinnych w tut. Ośrodku.

Organizacje pozarządowe
COŚ dla SENIORÓW
Stowarzyszenie Homo homini zaprasza
mieszkańców gminy Chełmża na zajęcia w Akademii
Zdrowia Trzeciego Wieku „60plus”, które będą realizowane w
ramach
projekt dofinansowanego przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zajęć
prowadzonych w Akademii Zdrowia seniorzy i ich
opiekunowie dowiedzą się jak radzić sobie z problemami
zdrowotnymi wieku starszego (choroby serca, choroby
stawów, choroby układu oddechowego, zapobieganie
upadkom), na warsztatach kulinarnych nauczą się jak dbać o prawidłową
dietę seniora. Zajęcia obejmują też lekkie ćwiczenia usprawniające,
przeciwdziałające osteoporozie dla seniorów oraz spotkania z
psychologiem.
Uczestnicy spotkań Akademii Zdrowia otrzymają poradniki i książki
dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób. W
ramach zajęć Akademii Zdrowia planowany jest wyjazd do Ciechocinka,
Inowrocławia lub Wieńca Zdroju. Zajęcia prowadzone będą przez
fizjoterapeutę, psychologa, magistra pielęgniarstwa i lekarza. Planowane
miejsce spotkań -Dom Pomocy Społecznej w Browinie. Zapraszamy
mieszkańców w wieku od 60 –go roku życia. Mile widziana osoba
towarzysząca (członek rodziny). Planowany termin zajęć- w okresie od 23
lipca do 12 sierpnia dwa razy w tygodniu (po południu). Czas trwania
zajęć: wykłady maksymalnie 1 godzina (z możliwością zadawania pytań),
ćwiczenia 20 minut. Osoby chętne do uczestniczenia na zajęciach
proszone są o zgłoszenie się do prezes Stowarzyszenia Homo homini
Stanisławy Stasieczek tel. nr 606 113 779.
Planowane tematy zajęć to między innymi: Fizjologia starzenia się;
Choroby układu oddechowego i krążenia w wieku starszym – czynniki
ryzyka, profilaktyka i pielęgnacja; Choroby układu ruchu – zwyrodnienie
stawów, reumatoidalne zapalenie stawów- pielęgnacja i rehabilitacja w
warunkach domowych; Odżywianie seniora; Nowa tożsamość- emeryt to
kto?; Asertywność w życiu seniora; Czy można i trzeba uczyć się w
starszym wieku; Dziadek i babcia- nowa rola.
K.Orłowska

Wieś aktywna - mozaika inicjatyw dla zdrowia
Pod takim tytułem Stowarzyszenie Homo
homini wspólnie z GKRPA w Chełmży
rozpoczyna realizację nowego projektu,
który został dofinansowany przez Zarząd
Województwa Kujawsko
Pomorskiego.
Projekt ten, tym razem ma służyć
powszechnej edukacji publicznej w zakresie
wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych
używek.
Cele projektu to przede wszystkim
promowanie bezpiecznego sposobu spędzania
wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych, uczenie umiejętności
służących zdrowemu i trzeźwemu życiu oraz promowanie inicjatyw
społecznych przy angażowaniu się Kół Gospodyń Wiejskich, Rad
Sołeckich w zakresie zdrowego stylu życia.
W ramach projektu zostaną zorganizowane festyny rodzinne pod nazwą
„Zachowaj trzeźwy umysł” w sześciu najbardziej licznych miejscowościach
gminy : Kończewice, Nawra, Głuchowo, Grzywna, Kuczwały i Zelgno w
okresie czerwiec - wrzesień br. W ramach programu każdego takiego
festynu odbędą się konkursy z nagrodami, zabawy dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Tematyka konkursów to choroba alkoholowa, narkotyki,
nikotyna.
Przewidziano także loterię na sześciu festynach (każdy los wygrywa).
Każdy uczestnik festynu otrzyma na pamiątkę udziału znaczek z logo
projektu. Wydana zostanie również specjalna gazetka informacyjna, w
której zamieszczone zostaną informacje na temat . choroby alkoholowej,
narkomani, nikotyny oraz współuzależnienia. We wkładce zamieszczona
zostanie informacja „Gdzie szukać pomocy” instytucje, telefony, adresy.
Znajdzie się także ankieta dla uczestników z pytaniami: jakie korzyści
mamy z udziału w festynie, jakich elementów zabrakło, moje oczekiwania z
udziału w festynie. Nakład wkładki do Kurendy 1200 egzemplarzy.
Uczestnicy gazetkę otrzymają bezpłatnie.
Do organizacji festynów włączeni zostaną: sołtysi, Rady Sołeckie, Koła
Gospodyń Wiejskich, członkowie Stowarzyszenia „Homo homini”. Każdy
festyn zakończony zostanie wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.
Projektowi towarzyszy przesłanie Kartezjusza „Całe szczęście i
pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z
naszych umiejętności”.
Pierwszy festyn w ramach wspomnianego projektu odbył się na
placu rekreacji i wypoczynku w Grzywnie.
K.Orłowska
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Sprawy obywatelskie
Grupa cyrkowa BĄBEL z Gminy Chełmża
w Brodnicy
Po raz pierwszy grupa dzieci z gminy Chełmża wzięła udział w
dwudniowych VIII Ogólnopolskich Dziecięcych Spotkaniach Cyrkowych
organizowanych przez Brodnicki Dom Kultury. W spotkaniu udział wzięły
dzieci ze Skąpego i Głuchowa pod opieką pań: Justyny Błaszczyk i Jolanty
Tatarewicz. Wystąpiliśmy pod nazwą grupa cyrkowa BĄBEL. Planuje się
prowadzenie zajęć cyrkowych i zoorganizowanie grup dla dzieci przy
Bibliotece w Głuchowie i Bibliotece w Skąpym. Zajęcia będą prowadzone w
ramach działalności Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
W Brodnicy mieliśmy okazję poznać dziecięce grupy cyrkowe z całej Polski
m.in. z Warszawy, Krusina, Lipinek, Malechowa, Lubawy, Pakości i inne, a
także grupę cyrkową „ARLEKIN” z Ukrainy. Braliśmy udział w warsztatach
prowadzonych przez wykwalifikowanych artystów cyrkowych. Przy okazji
poznaliśmy i zwiedziliśmy piękne miasto jakim jest Brodnica.

Justyna Błaszczyk

Objazdowy teatr w Gminie Chełmża
Jesienią Gmina Chełmża weźmie udział w realizacji projektu
„Warsztat Emigranci”.
Projekt polega na prezentacji spektaklu Teatru Wiczy z Torunia pt.
„Emigranci” Sławomira Mrożka oraz przeprowadzeniu spotkania- dyskusji po
prezentacji. „Warsztat Emigranci” jest projektem bezpłatnym. Projekt jest
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Spektakl trwa około 70 minut. Grany jest w samochodzie- autobusie dla około
11 widzów. Gmina Chełmża jest jedną z 7 instytucji wybranych do realizacji
spośród 13 zgłaszających się do udziału.
Justyna Blaszczyk

WSPÓLNA WYCIECZKA
W czerwcu dzieci z oddziału przedszkolnego przy SP Grzywna
wybrały się wspólnie z przedszkolakami prowadzonymi przez Fundację
Ziemia Gotyku do Myślęcinka. W wycieczce uczestniczyły dzieci z oddziałów
w Grzywnie i Brąchnówku wraz z nauczycielkami oraz opiekunami. Na
początek dzieci zwiedziły ZOO, gdzie zachwycały się zwierzętami, których
nigdy nie widziały na żywo, między innymi niedźwiedziem.

Następnie wyruszyliśmy do parku rozrywki, aby troszeczkę się zabawić. Były
karuzele, chiński basen z piłeczkami, dmuchana małpka do poskakania oraz
kolejka elektryczna. Oczywiście w tak słoneczny dzień nie mogło zabraknąć
lodów, od których dzieci miały kolorowe języki. Na zakończenie był jeszcze
lekki posiłek i wracaliśmy z uśmiechem na ustach do domów.
Anna Klimas

Dzień Dziecka w Dziemionach

W jedno z czerwcowych sobotnich popołudni przed świetlicą w
Dziemionach odbył się mini-festyn dla dzieci. Świetnie bawili się zarówno ci
najmłodsi, jak również ci, którym do dorosłości już dużo nie brakuje. Wszyscy
bardzo chętnie brali udział w przygotowanych konkursach m. in. tańcu na
gazecie, biegu w workach, wyścigu rodzin czy rzucaniu papierowych kul.
Konkurencje były przeplatane wspólnymi zabawami oraz płynącą z głośników
muzyką.

Dzień dziecka w Nawrze
W dniu 2 czerwca br. w Nawrze przy świetlicy wiejskiej „Pod
Grzybkiem” wspólnie z rodzicami bawiły się dzieci z Nawry i Bogusławek
obchodząc swoje święto „Dzień dziecka”. Milusińscy zostali obdarowani
słodyczami. Wszystko to możliwe było dzięki pomocy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ks. Proboszcza Andrzeja
Zblewskiego, p. Radnego Benedykta Glaszki, pań nauczycielek Marianny
Rolbieckiej i Doroty Kurdynowskiej i Rodzicom.
Serdecznie dziękujemy !

O osłodzenie tego dnia zadbali: Rada Sołecka wsi Dziemiony, Firma RADMET
oraz właściciel sklepu Pan Porczek. Po zjedzeniu ciepłej kiełbaski z grilla
przyszedł czas na lody i watę cukrową, która cieszyła się wielkim
powodzeniem. Tego dnia żadne dziecko nie wróciło do domu bez nagrody,
wszyscy bowiem mięli możliwość wzięcia udziału w konkursach.
Iwona Czarnecka

WAKACJI NADSZEDŁ CZAS!

Sołtys Bogusławek Marzena Młodzianowska i Sołtys Nawry Alicja Glaszka

Cały rok dzieci pilnie pracowały, aby zasłużyć na dyplom kończący
oddział przedszkolny. Wreszcie 22 czerwca się doczekały. Przed
otrzymaniem dyplomów czekała ich jeszcze jedna próba kwalifikacyjna do
klasy pierwszej, a mianowicie występ przed całą szkołą oraz rodzicami.
Podczas tego występu prezentowały wiersze i piosenki adekwatne do
uroczystości: Pożegnanie przedszkola. Próbę zdały śpiewająco! Na
zakończenie wzięły dyplomy i nagrody książkowe w dłonie i pozowały do
pamiątkowego zdjęcia. Po sesji zdjęciowej czas na WAKACJE!
Anna Klimas
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Sprawy obywatelskie
Dzień Matki w Zelgnie

Dzień Dziecka w Skąpem

W dniu 02 czerwca w świetlicy wiejskiej miało miejsce spotkanie z
okazji Dnia Matki.
Odbiegało ono formą od tradycyjnego spotkania, bowiem oprócz „czegoś dla
ciała”, było także „coś dla ducha”. A mianowicie, na zaproszenie Zarządu
KGW przybyła Pani Małgorzata Błaszczyk, która zaprezentowała Paniom
produkty Polskiej Korporacji „Regalia”.
Jest to Korporacja promująca i rozprowadzająca polską porcelanę i bieliznę
stołową.
Prezentacja obejmowała historię porcelany, historię polskiej porcelany,
działalność Korporacji „Regalia” i wzory wyrobów porcelanowych i obrusów
oraz serwet stołowych (tym panie były najbardziej zainteresowane).
Jeżeli ktoś chciałby bliżej poznać w/w produkty to odsyłam do siedziby firmy w
Toruniu na ulicę Lelewela 42.

Dzień dziecka w Skąpem dla dzieci ze Skąpego odbył się 1
czerwca popołudniu.
Z pomysłem zorganizowania wyszedł sołtys Sylwester Kazaniecki.
Wszystkie konkursy przygotowała i przeprowadziła p. Mariola Dawiec, a było
ich całe mnóstwo. Od biegu ze skakanką począwszy, a skończywszy na
kręceniu hula-hop. Każde dziecko otrzymało nagrodę i słodycze. W
przerwach między konkursami przygrywał nam zespół „Remix”w składzie
Roman Wisniewski i Piotr Żubkowski.
Oczywiście nie obyło się bez kiełbasek z grila.
Przy organizowaniu Dnia Dziecka pomocni również byli; p. Tomasz Rzymski
Rada Sołecka, p.J.Tatarewicz.

Zapewniam, że będzie na co popatrzeć!

Dzień Dziecka w Dźwierznie

E. Katlewska

Tradycyjnie na wspólnym święcie spotkali się milusińscy w
Dźwierznie. Dzieci brały udział w licznych konkurencjach sportowych. W
sumie dzieci wzięły udział w trzech konkurencjach takich jak wędkowanie,
biegi i rzut do celu. Na gratulacje zasługują zwycięzcy tych konkurencji ,
których warto wymienić. Najlepszym wędkarzem okazał się Kacper
Bromont. W biegach kategoria kl. 0-I:
Natalia Dębska ( dziewczyny) i Rafał Sokołowski ( chłopcy)
kategoria kl. II-III
Elwira Ligaj ( dziewczyny) i Michał Krywalski ( chłopcy)
kategoria kl. IV-VI
Karolina Ligaj ( dziewczyny) i Dawid Tomaszewski ( chłopcy). Z kolei w
rzucie do celu w kategorii szkoła podstawowa zwyciężył Patryk
Marszałkowski, a w kategorii gimnazja - Barbara Ziółkowska.

Jeszcze tego samego dnia do Skąpego przyjechały dzieci z
Małego Przedszkola w Zelgnie. Wszystkie dzieci z Paniami Mariolą Dawiec i
Małgorzata Buller poszły do remizy strażackiej. Tam czekał na dzieci dh.
Prezes Henryk Śmiałek. Pokazał dzieciom pojazdy strażackie a także
opowiedział o działalności naszej jednostki. Następnie wszyscy otrzymali
słodka niespodziankę.
Dziękujemy dh H.Śmiałkowi oraz dh Rafałowi Górskiemu i dh Pawłowi
Klimkowskiemu.
Dziękujemy P. Ewelinie Salomon za użyczenie aparatu.

Jolanta Tatarewicz

Strażak Roku

Na podsumowanie zmagań sportowych czekało na najmłodszych
uczestników piknikowego spotkania rozpalone ognisko i kiełbaski.
Sołtys i Rada Sołecka Januszewo-Dźwierzno dziękują Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów „DIAGNOTEST” p. Kazimierzowi Lewandowskiemu za
sponsorowanie Dnia Dziecka i wszystkim Paniom, które pomagały przy
organizacji imprezy.
K.Orłowska

W plebiscycie Gazety Pomorskiej najlepszym Strażakiem Roku
służącym w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej został Franciszek
Czyszka z Kończewic. Pan Franciszek w służbie OSP jest od 22 lat. Swoją
drogę jako druh przeszedł od szeregowca, poprzez obsługę motopompy do
naczelnika.
Naczelnikiem jednostki w Kończewicach pan Czyszka jest już 15
lat. Za swoją społeczną działalność zebrał już wszystkie możliwe
odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa, łącznie ze złotym medalem. Prócz
służby w szeregach OSP jest pasjonatem sportu. Przez wiele lat był
zawodnikiem drużyny piłkarskiej Cyklonu w Kończewicach oraz ligii
siatkówki.
Franciszek Czyszka pełni również funkcję sekretarza w Gminnym
Zarządzie OSP.
K.O.
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Festyn historyczny “Powitanie Lata” Zalesie 2007’

Słońce, woda, piasek…to wszystko można znaleźć latem w Zalesiu.
Podczas tegorocznego festynu historycznego „Powitanie Lata” pogoda
dopisała, plaża zaludniła się od turystów spragnionych letniego wypoczynku.

Dwudniowej imprezie w Zalesiu towarzyszyły panie z Kół Gospodyń
Wiejskich Ziemi Gotyku. Gospodynie oferowały produkty lokalne oparte na
starych, tradycyjnych recepturach. Serwowały m.in. nalewki, potrawy, ciasta,
a także rękodzieło. Na zdjęciu Panie z KGW z Grzegorza.

Uroczystego otwarcia sezonu letniego 2007' w Zalesiu dokonał Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Swoją obecnością w
tym dniu mieszkańców Gminy zaszczycili również między innymi Starosta
Powiatu Toruńskiego Mirosław Graczyk, Wicestarosta Dariusz Meller, Radny
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leszek Pluciński i Burmistrz
Miasta Chełmża Jerzy Czerwiński. Nareszcie lato…

Przybyli goście do Zalesia mięli okazję wziąć udział w nowej konkurencji
sportowej: gra w balona wypełnionego wodą. Zawodnicy radzili sobie nieźle„przegrany zawodnik, to mokry zawodnik”.

Potyczka pod Grodnem z udziałem braci rycerskiej wprowadziła uczestników
festynu w historyczną atmosferę . Każdy miał okazję podziwiać walecznych
rycerzy podczas pojedynku. Poza tym można było odwiedzić stragany z
dawnym rzemiosłem, poznać obóz rycerski, postrzelać z katapulty.

Na zalesieńskiej scenie prezentowały się zespoły artystyczne szkół Gminy
Chełmża i Miasta Chełmży. Gościnnie zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Strzyżewice. Rytmy lata niosło echo lasów w Zalesiu hen daleko.
Teraz już nikt nie miał wątpliwości, że to już lato….
J.Błaszczyk
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Festyn “Noc Świętojańska” Zalesie 2007’

W ten jeden , jedyny wieczór w roku można było spotkać rusałki w Zalesiu.
W roli rusałek wystąpiły gimnazjalistki z Pluskowęs.

Stoisko z wiankami przygotowane zostało przez Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża: wianki na wodę i na głowę- nabywców nie
brakowało. To właśnie te wianki pływały nocą po jeziorze w Zalesiu odbijając
swoje światełko.

Każdy uczestnik „Nocy Świętojańskiej” bez względu na imię mógł wziąć
udział w różnorodnych konkurencjach sportowych i konkursach
przygotowanych przez organizatorów. Nie tylko dla Janów…

Uroczyście na scenę zaproszono wszystkich Janów i Janków i to dla nich
wszyscy odśpiewali „sto lat”.

Emocjonującym punktem programu był występ żonglerów ognia połączony z
graniem na bębnach. Warto dodać, że żonglerka ogniem sięga wieków
średnich. Obecność ognia stworzyła dodatkowo wyjątkową, magiczną
atmosferę tego wieczoru. Przygotowany został także pokaz fejewerków.

Dawnym zwyczajem każda panna będąca tego
wieczora w Zalesiu mogła puścić wianek na wodę i
odczytać swoją wróżbę na przyszłość.
J.Błaszczyk
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Edukacja i kultura
Konkurs literacki „Kubuś Puchatek i przyjaciele”

Biblioteka Skąpe

13 czerwca w Oddziale Dziecięcym PiMBP w Chełmży drużyny z
gmin powiatu toruńskiego walczyły w finale konkursu „Kubuś Puchatek i
przyjaciele”.
Po wielu konkurencjach (znajomość treści książek „Kubuś Puchatek” i
„Chatka Puchatka” ,rozwiązania krzyżówki układanie puzzli a także
przedstawienie przygotowanej reklamy, ilustracji do książki i rekwizytów lub
strojów i t p ), zwyciężyła drużyna z Chełmży.
Zaszczytne II miejsce wywalczyła reprezentacja Gminy Chełmża !
Drużyna w składzie: Paulina Lewandowska, Damian Denderz, Patryk
Sałacki z Biblioteki Samorządowej do konkursu przygotowała się pod
czujnym okiem pani Beaty Zając przy współpracy pani Ewy Katlewskiej.
W/w drużyna została wyłoniona w eliminacjach przeprowadzonych 15 maja
w Bibliotece Samorządowej .
Do tego etapu przystąpiły drużyny z bibliotek w Grzywnie, Skąpem i
Zelgnie.
Pytania i zadania do szczebla gminnego przygotowane były przez
kier.Biblioteki Samorządowej,a nagrody dla wszystkich uczestników
ufundowane były przez Urząd Gminy.
Mam nadzieję, że uczestnicy finału wspaniale się bawili, a jeżeli komuś było
troszeczkę smutno po ogłoszeniu wyników, to mógł sobie poprawić humor
pysznym miodkiem, ponieważ każde dziecko otrzymało „małe Conieco” (jak
by powiedział Kubuś Puchatek), od Pana Kicińskiego, który opowiedział o
swojej pasji, jaką jest praca w pasiece.

W ramach „Tygodnia Bibliotek” oraz akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” zorganizowano przy współpracy biblioteki, przedszkola i Małego
Przedszkola akcję głośnego czytania dla najmłodszych!
Do głośnego czytania zaproszeni byli P. Przewodniczący Rady Gminy i
jednocześnie Prezes miejscowej OSP Henryk Śmiałek w mundurze! - czytał
„Kopciuszka”. Następnego dnia czytała studentka P. Weronika Dawiec „
Czerwonego Kapturka”. Kolejną osobą była czytelniczka P. Elżbieta
Machowska- Szpakowska, zapoznała dzieci z Królewną Śnieżką. P. Ewa
Katlewska Kier Biblioteki Samorządowej w Zelgnie przeczytała dzieciom
„Jasia i Małgosie”. Ostatniego dnia naszej akcji „ Kota w butach” przeczytał
nam P. Sołtys Sylwester Kazaniecki. Podsumowując całą akcję dzieci wzięły
udział w „Balu na zamku”. Przy muzyce i zabawie i zgadywankach spędziły
fajnie czas.

Dziękujemy Wszystkim czytającym !

Jolanta Tatarewicz

„Dzień Dziecka, Dzień Sportu. Dobrze się bawimy”

Na koniec dodam ,że nagrody dla uczestników ufundowało Starostwo
Powiatowe a poczęstunek dla dzieci i opiekunów przygotowała PiMBP im.
Juliana Prejsa w Chełmży.
E. Katlewska

Nowym szlakiem

Już niedługo będzie można ruszyć w trasę autem lub
rowerem wzdłuż szlaku turystycznego Ziemi Gotyku na odcinku
Toruń - Papowo Biskupie - Toruń. Opracowanie szlaku powstało w
ramach projektu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Gotyku
animatorem rozwoju lokalnego na terenie gmin Chełmża, Łubianka,
Łysomice i Papowo Biskupie” finansowanego przez Unię
Europejską w ramach pilotażowego Programu LEADER+
realizowanego przez Fundaję LGD „Ziemia Gotyku”. Przebieg
szlaku obejmuje obszar czterech partnerskich gmin Chełmża,
Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie.
Szlak Ziemi Gotyku zaczyna się w Toruniu na Rynku Staromiejskim.
Zaprojektowany w oparciu o istniejące drogi publiczne i oznakowane
szlaki turystyczne wyrusza ul. Chełmińską, po zatoczeniu pętli o długości
w wersji podstawowej 110 km, wraca do Torunia ul. Grudziądzką. Trasa
biegnie przez Os. Wrzosy, Las Piwnicki, Różankowo, Świerczynki,
Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo, Słomowo, Przeczno, Wybcz, Nawrę,
Głuchowo, Bielczyny, Papowo Biskupie, Nowy Dwór Królewski,
Niemczyk, Filus, Dubielno, Grzegorz, Zajączkowo, Dźwierzno, Zelgno,
Zalesie, Grodno, Mirakowo, Kamionki, Turzno, Gostkowo, Papowo
toruńskie, Łysomice i wraca do Torunia. Trasa obejmuje główne atrakcje
turystyczne obszaru Ziemi Gotyku. Są to Barbarka, Olek, Piwnice,
Powrózek, Brąchnówko, Łubianka, Biskupice, Chełmża, Sławkowo,
Grzywna, Ostaszewo, Kuczwały, Lipniczki, Kiełbasin, Pluskowęsy,
Jeleniec, Bocień, Ośrodek Wypoczynkowy nad J. Kamionkowskim.
Liczne połaczenia z oznakowanymi szlakami pieszymi pozwalają również
na uprawianie turystyki pieszej w wielu częściach Szlaku.
K.Orłowska

- to hasło tegorocznego Dnia Dziecka w Grzywnie. W tym roku postawiliśmy
na zdrową, sportową, rywalizację. Każde z dzieci mogło sprawdzić się w
różnych konkurencjach sportowych, doświadczyć radości z ruchu na
świeżym powietrzu. Wysiłek opłacił się. Zwycięzcy otrzymali medale
ufundowane przez pana Bogdana Kondeja. Ci, którym szczęście nie
dopisało, otrzymali nagrody pocieszenia.
Nie zbrakło też innych atrakcji. Wszyscy z zaciekawieniem oczekiwali na
przyjazd strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczwałach. Dzieci
mogły zobaczyć strażaków przy pracy, wejść do samochodu strażackiego, o
wszystko zapytać, wszystkiego dotknąć.
To była wielka frajda i dla maluchów z przedszkola, i dla starszych.
W dniu święta muszą też być słodkie przyjemności. Dzięki sponsorom
mieliśmy: watę cukrową, owoce, lody, słodycze, pyszne napoje, kiełbaski, i
ciasto pieczone przez panie z KGW w Grzywnie.
Naszymi sponsorami byli: Urząd Gminy Chełmża, Rada Sołecka wsi
Grzywna, KGW w Grzywnie, Komitet Rodzicielski, Dyrekcja firmy POLFIBER, Pan Bogdan Kondej, Pan Krzysztof Sikorski, Pan Andrzej
Rumiński, Państwo Hanna i Jan Jałocha. Składamy Im serdeczne
podziękowania.

Teresa Mika

str. 8

Edukacja i kultura
Podsumowanie projektu „Ja i moja rodzina”
15 czerwca 2007 roku odbyło się w Kończewicach podsumowanie
projektu finansowanego przez Gminną Komisję Alkoholową „Ja i moja
rodzina”.
Zaprezentowane zostały najlepsze prace konkursowe:
plakat „Co jest siłą mojej rodziny?”,
„Drzewo genealogiczne”;
prezentacje zdjęć z wyjazdów do Malborka i Zakopanego oraz festyn
rodzinny promujący wspólną zabawę.
W konkursie na plakat „Co jest siłą mojej rodziny?”
I miejsce zajął Krzysztof Wojas kl. V
II miejsce
Sandra Kuligowska kl. IV
III miejsce
Artur Stasiorowski i Jędrzej Ziółkowski kl. VI
Wyróżnienia otrzymały:
Justyna Zalewska kl. VI
Agata Jarocka kl. VI
Dorota Cimoch kl. VI
Kinga Gruszka kl. IV
Roksana Kamińska kl. V
Drugi konkurs plastyczny promujący więzy rodzinne to „Drzewo
genealogiczne”,
I miejsce zajęła w nim Sandra Kuligowska kl. IV
II miejsce
Marta Maj kl. IV
III miejsce
Marcin Szczęsny kl. IV
Wyróżnienia przypadły:
Kindze Zakurzewskiej kl. IV
Monice Gniadek kl. V
Szymonowi Stasiorowskiemu kl. V
Krzysztofowi Wojasowi kl. V
Annie Jaskulskiej kl. V

Po wręczeniu nagród uczniowie wzięli udział w festynie rodzinnym
zorganizowanym z pomocą Koła Gospodyń Wiejskich w Kończewicach oraz
mogli obejrzeć prezentację zdjęć z wyjazdów do Malborka i Zakopanego.
Koordynatorką projektu była p. Katarzyna Ziółkowska, a pomagały
jej p. Zenona Wilczewska oraz p. Dorota Woźniak nauczycielki ze Szkoły
Podstawowej w Kończewicach.
Projekt spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony dzieci i
rodziców. Pomógł w trudnej sytuacji finansowej zorganizować wyjazd 63
dzieciom z klas IV-VI na wycieczki szkolne oraz promował rodzinę
przyglądając się jej przeszłości i przyszłości.
Katarzyna Ziółkowska

Sukcesy indywidualne i zespołowe odnieśli uczniowie w Mistrzostwach
Powiatu Toruńskiego w Piłce Koszykowej oraz w Czwórboju
Lekkoatletycznym.
Bardzo dobre wyniki uzyskali w konkursach matematycznych: W „Kangurze”
Joanna Branicka z klasy VI a uzyskała nagrodę I stopnia, którą była
czterodniowa wycieczka na Mazury. Sześciu uczniów otrzymało nagrody II
stopnia.
W Lidze Zadaniowej z matematyki (konkurs organizowany przez
Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu) laureatką trzeciego miejsca
została Malwina Łagód z klasy VI a, a Joanna Branicka z klasy VI a otrzymała
wyróżnienie.
W gminnym konkursie „Młody Pitagoras” organizowanym przez SP
w Zelgnie gospodarze w bardzo wyrównanej rywalizacji zajęli I miejsce przed
zespołami ze Sławkowa i Grzywny.
Z sukcesami uczestniczyli w wielu konkursach organizowanych
przez szkoły
w gminie Chełmża oraz w innych projektach i programach ogólnopolskich,
m.in. w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Pod koniec roku szkolnego w ramach wycieczek klasowych
najmłodsi uczniowie odwiedzili Toruń i Ciechocinek, klasy czwarte-Biskupin i
Kruszwicę, klasy piąte- Malbork, a klasy szóste na zakończenie udziału w
Szkolnym Programie Profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień „
Bądź aktywny-aktywność znaczy zdrowie”, trzy dni spędziły nad morzem.
Hanna Molska

Biskup z wizytacją

Kaplica w Bielczynach

J.E. Ks. Bp Andrzej Suski Biskup Toruński w dniu 4 czerwca br.
gościł z wizytacja kanoniczną w Parafii Chełmżyńskiej. W tym dniu Odwiedził
między innymi kaplicę Bł. Juty. Tutaj spotkał się podczas odprawionego
nabożeństwa z dziećmi pierwszo komunijnymi, ich rodzicami i wygłosił
Słowo Boże. Ks. Biskupa powitały dzieci i delegacja miejscowej społeczności
parafialnej w osobach Maria Kucharzewska - Radna Gminy Chełmża i Józef
Nikiel-Sołtys Sołectwa Głuchowo.
Wszystkim dzieciom uczestniczącym w nabożeństwie Ks. Biskup udzielił
indywidualnego błogosławieństwa.

K. Orłowska

Kaplica w Skąpem

4 czerwca wizytował kaplicę w Skąpem J.E. Ks. Bp Andrzej
Suski.Ks. Biskupa przywitały dzieci i młodzież, przedstawiciele OSP oraz
sołtys.Wszystkim dzieciom uczestniczącym w nabożeństwie ks. Biskup
udzielił błogosławieństwa.

Uczniowie SP w Zelgnie uroczyście zakończyli
rok szkolny 2006/2007
Szczególnie uroczysty charakter miało pożegnanie klas szóstych.
Rozpoczęło się od przekazania sztandaru szkoły nowemu pocztowi oraz
ślubowania absolwentów.
Świadectwa ukończenia szkoły wręczyła wszystkim uczniom klas szóstych
dyrektor Iwona Drożyńska wraz z wychowawcami Jolantą Jestadt i Zofią
Gołaszewską. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z paskiem i nagrody
książkowe.
Tytuł najlepszego absolwenta SP w Zelgnie otrzymała uczennica klasy VI a
Joanna Branicka, która uzyskał najwyższą średnią ocen (5,8) oraz osiągnęła
bardzo wysokie wyniki w różnych konkursach przedmiotowych.
Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.
W tym roku szkolnym uczniowie SP w Zelgnie mogą poszczycić się
osiągnięciem najlepszego w gminie wyniku sprawdzianu na koniec klasy
szóstej oraz wieloma osiągnięciami i bardzo dobrymi wynikami uzyskanymi w
zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, konkursach wiedzy i
przeglądach artystycznych.

J. Tatarewicz
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Sport gminny i szkolny

Wojtusiowy świat

Siatkówka rekreacyjno-plażowa w Zalesiu

Grupa młodych aktorów z Kabaretu Wojtusie z Gimnazjum w
Głuchowie wystąpiła w programie teatralnym Wojtusiowy Świat, który został
zaprezentowany w auli Zespołu Szkół w Chełmży. Kabaret działa przy
Gimnazjum w Głuchowie, a jego animatorką jest polonistka Ilona Swinarska,
która przekonała młodych ludzi do sensu podjęcia teatralnych trudów.
Kabaret już niejednokrotnie prezentował się na gminnych
przeglądach twórczości artystycznej młodzieży.
Grupa młodych artystów z Gimnazjum w Głuchowie coraz częściej daje o
sobie znać pokazując, jak można tworzyć teatr ambitny.

16 czerwca 2007r. przy okazji festynu „Powitanie lata” w Zalesiu
nad J. Chełmżyńskim odbył się kolejny Międzynarodowy Turniej Siatkówki
Rekreacyjno-Plażowej.

Uczestniczyło w nim 15 drużyn 4 osobowych. W pierwszych dwóch etapach
turnieju rywalizowano w grupach. Zwycięzcy grup II etapu utworzyły parę
finałową zawodów a drużyny z II miejsca rozegrały mecz o III miejsce w
zawodach.
Po obejrzeniu i wysłuchaniu programu potwierdza się pięć powodów, dla
których jak sami występujący młodzi aktorzy twierdzą warto ich zobaczyć:
„jesteśmy kochani, jesteśmy śliczni, jesteśmy mądrzy, jesteśmy zdolni, bez
publiczności nie miałoby to sensu”...
K.Orłowska

Rodzinnej Wsi

Zawsze mam w pamięci
Wiejski dom i kwiatów woń.
Łąk i cudne i zielone,
Na niech wierzby rozwichrzone
Kwiaty polne i zbóż łany
Obraz wsi mej ukochanej
Zawsze piękną dla mnie będzie
Będę ja wspominał wszędzie
W jej pejzażu wieśniak skromny,
W skibę roli zapatrzony
I co wiośnie wciąż myślący
Która majem wróży plony
Majem wiosnę wychwalajcie,
Bo miłości niesie kwiecie
Wszystko piękne na tym świecie
Ale miłość ponad życie

P. Kozłowski

Sport gminny i szkolny
Piłkarskie mistrzostwa Gminy Chełmża
Piłkarskie Mistrzostwa Gminy Chełmża to jedna z bardziej
prestiżowych i popularnych sportowych imprez. Nie inaczej było i w czerwcowy
weekend na boisku piłkarskim w Kończewicach. W „gminnym mundialu” udział
wzięło 6 zespołów, czyli około 70 piłkarzy. Drużyny w wyniku losowania
podzielone zostały na dwie grupy. W grupie „A” uzyskano następujące
rezultaty: Grzywna:Skąpe 0:0, Skąpe:Kończewice 0:2, Grzywna:Kończewice
0:0. Wyniki grupy „B”: Nawra:Głuchowo 2:0, Głuchowo:Kuczwały 4:0, Nawra
:Kuczwały 7:0. Drużyny z drugich miejsc w grupie rozegrały mecz o 3 miejsce.
Lepsi okazali się piłkarze z Głuchowa, którzy pokonali Grzywnę 2:1. W wielkim
finale spotkali się gospodarze-zespół z Kończewic z drużyną Nawry. Podobnie
jak w całym turnieju bezapelacyjnie najlepsi tego dnia okazali się zawodnicy z
Nawry, którzy wygrali 3:0. Zwycięski zespół strzelił aż 12 bramek nie tracąc
żadnej. Dodać należy także, że najlepszym strzelcem zawodów został
zawodnik z Nawry Tomasz Kosicki, który zdobył 6 goli. Pozostali Piłkarscy
Mistrzowie Gminy Chełmża to:
Patryk Lis, Dawid Zakurzewski, Rafał Szugajew, Marcin Sikorski,
Piotr Magdziński, Grzegorz Jeziorski, Artur Lis, Remigiusz Rasmus,
Paweł Kwiatkowski, Mateusz Pawłowski, Tomasz Kosicki,
Mateusz Kwiatkowski.
Najlepsze zespoły otrzymały z rąk wielkiego sportowego kibica vice wójta
Kazimierza Bobra pamiątkowe puchary oraz nagrody w postaci sprzętu
piłkarskiego.
Marcin Sadowski

Ostatecznie w turnieju zwyciężyła drużyna „GR Czajkowscy Papowo
Toruńskie” w składzie: Jarosław Swarc, Darek Kordziński, Krystian
Kubajczyk, Sławomir Mórawski. Pokonali oni 2:1 po zaciętym meczu
finałowym drużynę ubiegłorocznych triumfatorów - „Ogończyk Kikół”. Trzecią
lokat ę wywalczyła ekipa „Głuchowo”, która pokonała 2:1 drużynę Zelgna.
Drużyny te otrzymały nagrody rzeczowe oraz puchary.
Fundatorami nagród byli: Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego, Urząd Gminy Chełmża, Bank Spółdzielczy w Chełmnie,
Fundacja LGD „Ziemia Gotyku”
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe czapeczki, napoje, ciasto
oraz posiłek.
Sędzią głównym turnieju był Pan Jan Zielaskowski, pomagali mu A.
Kozłowski oraz M. Sadowski.
Turniej został zorganizowany przez UKS „Impet” w Sławkowie oraz Urząd
Gminy Chełmża.
K. Bober

Kolejny turniej siatkówki rekreacyjno-plażowej
w Zalesiu

30 czerwca 2007r. w Zalesiu nad J. Chełmżyńskim odbył się kolejny
Turniej Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej VIP dla zaproszonych drużyn.
Uczestniczyło w nim 5 drużyn reprezentujących RW LZS, Miasto Chełmża,
Komisariat Policji w Chełmży, Polski Związek Łowiecki oraz Gminę Chełmża.
Drużyny rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Rywalizacja była
kilkukrotnie przerywana na krótko przez padający deszcz ale nikt nie
rezygnował. Taka sceneria dodawała specyficznego uroku rywalizacji. Po
zaciętych 10 meczach wyłoniono zwycięzców turnieju. Została nim drużyna
reprezentująca Radę Wojewódzką Zrzeszenia LZS, drugie miejsce zajęła
reprezentacja Gm. Chełmża a trzecie drużyna Miasta Chełmża. Drużyny te
uhonorowano pucharami. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe
czapeczki, koszulki i gadżety oraz posiłek.
Turniej został zorganizowany przez Urząd Gminy Chełmża.
K. Bober
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Sprzedaż działek w Kuczwałach

Podziękowanie

Trwa przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w
W imieniu Komitetu Budowy Kopca „Ziemia Polaków” składam
miejscowości Kuczwały. Tabelka przedstawia numery działek,
podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w sprawach związanych z
przeznaczenie działek oraz kwoty związane z przetargiem.
realizacją idei budowy miejsca pamięci Polaków oraz uroczystościami
Powierz
Przeznaczenie
Lp.
Wysokość
Postąpienie
Święta 3 maja następującym osobom:
-chnia
nieruchomości w
Oznaczenie
Cena
wadium
nie
nierucho- miejscowym planie wywoławcza
opis
19 %
mniej
Termin
Padusiński Bogusław, Nowak Stanisław, Fałkowski Henryk, Majewicz
zagospodarowania
nieruchomości, mości
nieruchomośc ceny
niż 1%
miejsce
w ha,
przestrzennego
i brutto w II wywoławcze ceny
przetargu
Cezary, Cywiński Tomasz, Ziółkowski Włodzimierz, Ziółkowski Tadeusz,
Gminy Chełmża
Nr KW
rodzaj
przetargu
j
wywoławZukierski Ryszard.
użytku
wynosi w
w zł
czej
klasa
zł
w zł
Edward Majewicz
1.
1.

2.
Kuczwały
działka
nr
187/1
nie
zabudowana

3.

Budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne z
możliwością
uprawiania
rzemiosła
nieuciążliwego

0,1733
R II
0,0007
R III a
0,1726

Budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne z
możliwością
uprawiania
rzemiosła
nieuciążliwego

Kuczwały
0,1618
działka
nr R III a
187/5
0,1618
nie
zabudowana

Budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne z
możliwością
uprawiania
rzemiosła
nieuciążliwego

26483
2.

Kuczwały
działka
nr
187/2
nie
zabudowana
26483

3.

4.

0,1368
R II
0,0218
R III a
0,1150

26483

6.

7.

8.

24 300, 00

4 600, 00

250, 00

28 900, 00

5 500, 00

300, 00

27 600, 00

5 300, 00

280, 00

9.
21
sierpień
2007 r.
o godz. 10 00
Urząd Gminy
w Chełmży
ul. Wodna 2

21
sierpień
2007 r.
o godz. 10 15
Urząd Gminy
w Chełmży
ul. Wodna 2

21
sierpień
2007 r.
o godz. 10 30
Urząd Gminy
w Chełmży
ul. Wodna

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: bip.gminachelmza.pl
zakładka “Oferty inwestycyjne i zamówienia publiczne”.

Dzień Matki w Brąchnówku
Koło Gospodyń Wiejskich w Brąchnówku w czerwcu br. było
organizatorem spotkania z okazji „Dnia Matki”, które odbyło się w Małej
Szkole.
K.O.

Oferty pracy
Firmy z Toruńskiej strefy ekonomicznej poszukują pracowników,
aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej:
http://www.gminachelmza.pl

Dziękujemy!!

Mali przedszkolacy wraz z wychowawczynią serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy w tym roku szkolnym wspomogli
działalność „Małego Przedszkola” w Skąpem.
Szczególnie dziękujemy firmie „Hydrol” oraz wszystkim rodzicom!!
Małgorzata Buller

Lista fundatorów sztandaru i tablicy pamiątkowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach
Rada Gminy Chełmża
Wójt Gminy Chełmża
Rada Rodziców Gimnazjum w Pluskowęsach
Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Pluskowęsach
Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Pluskowęsach
Rada Sołecka Sołectwa Bocień - Świętosław
Rada Sołecka Sołectwa Drzonówko
Rada Sołecka Sołectwa Dziemiony
Rada Sołecka Sołectwa Grzegorz
Rada Sołecka Sołectwa Dźwierzno - Januszewo
Rada Sołecka Sołectwa Kiełbasin
Rada Sołecka Sołectwa Kuczwały
Rada Sołecka Sołectwa Liznowo
Rada Sołecka Sołectwa Mirakowo - Morczyny
Rada Sołecka Sołectwa Nowa Chełmża
Rada Sołecka Sołectwa Pluskowęsy - Zalesie
Rada Sołecka Sołectwa Skąpe
Rada Sołecka Sołectwa Sławkowo
Rada Sołecka Sołectwa Szerokopas
Rada Sołecka Sołectwa Witkowo
Rada Sołecka Sołectwa Zajączkowo
Rada Sołecka Sołectwa Zelgno
Bank Spółdzielczy Brodnica o/ Chełmża

Danuta i Marek Bas - Witkowo
Ewelina i Rafał Chlewiccy - Pluskowęsy
Halina i Bogusław Cybula - Szerokopas
Magdalena i Tomasz Cywińscy - Bielczyny
Ewa i Jacek Czarneccy - Kończewice
Zuzanna i Janusz Dejewscy - Pluskowęsy
Anna i Robert Fałkowscy - Pluskowęsy
Danuta i Henryk Fałkowscy - Pluskowęsy
Firma „FRANK” Krutelewicz Franciszek
Henryka i Henryk Frelik - Kuczwały
Maria i Tadeusz Fusiara - Dziemiony
Wiesława i Bogdan Gąsiorowscy - Świętosław
Maria i Kazimierz Gębscy - Szerokopas
Danuta i Piotr Guranowscy - Bielczyny
Krystyna i Grzegorz Jurkiewicz - Mirakowo
Elżbieta i Lech Kalinowscy - Kończewice
Mirosława i Jerzy Kałdonek- Pluskowęsy
Bożena i Wiesław Kazanieccy - Chełmża
Janusz Klicman - Skąpe
Justyna i Piotr Kryger - Nowa Chełmża
Maria i Kazimierz Lewandowscy - Zelgno
Marlena i Bogdan Lis - Kuczwały
Anna i Zygmunt Łęgowscy - Szerokopas

Barbara i Józef Majewicz - Chełmża
Iwona i Cezary Majewicz - Chełmża
Ochotnicza Straż Pożarna - Grzegorz
Ochotnicza Straż Pożarna- Skąpe
Łucja i Henryk Olejniczak - Grzywna
Genowefa i Władysław Owczarczyk Pluskowęsy
Franciszek Piróg - Grzegorz
Halina i Włodzimierz Romanowscy - Zelgno
Joanna i Gerard Rutkowscy - Kiełbasin
Barbara i Jan Siwek - Zalesie
Spółdz. Zrz. Mark. Roln. Ind. „HODROL” Skąpe
Wiesława i Henryk Śmiałek - Skąpe
Barbara i Kazimierz Szeląg - Pluskowęsy
Beata i Bogusław Szeląg - Pluskowęsy
Jolanta i Adam Talarek - Pluskowęsy
Małgorzata i Czesław Tyszkiewicz - Mirakowo
Alina i Jerzy Wiercioch - Zajączkowo
Halina i Andrzej Wiśniewscy - Mlewo
Mieszkańcy Wsi Witkowo
Mieszkańcy Wsi Zajączkowo
Grażyna i Stanisław Żak - Kuczwały
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VII Przegląd Zespołów Artystycznych
Szkół Gminy Chełmża - „Bocianisko”
Po raz siódmy Szkoła Podstawowa w Zelgnie była
organizatorem i gospodarzem „Bocianiska”- przeglądu młodych
artystów ze szkół gminy Chełmża.
Impreza rozpoczęła się od tradycyjnego wspólnego odśpiewania „Bocianiego
bluesa”, który stał się nieformalnym hymnem przeglądu.
Gości i uczestników powitała dyrektor szkoły Iwona Drożyńska. Przegląd
zaszczycili swoja obecnością: wizytator Kuratorium Oświaty Anna
Jankowska, wójt gminy Jacek Czarnecki, sołtysi wsi oraz przedstawiciele
Rady Gminy, dyrektorzy i nauczyciele szkół.

Przeglądowi zespołów artystycznych towarzyszył konkurs plastyczny
związany tematycznie
z bocianem. W tym roku konkurs nosił tytuł „Co słychać w bocianim
gnieździe”
Wystawa zgromadziła kilkadziesiąt prac wykonanych w różnych technikach.
Podczas „Bocianiska” wybrano najciekawsze prace. Ich autorzy otrzymali
dyplomy.
W trakcie „Bocianiska” można było również obejrzeć wystawę materiałów
edukacyjnych Programu pro-Natura oraz Programu „Bocian Biały”, w którym
uczestniczą uczniowie z Zelgna. Na wystawie znalazły się także wiersze o
bocianach napisane przez uczniów oraz wiersze polskich poetów, których
tematem był bocian.
Podczas przeglądu uczniowie z SP z Zelgna przekazali wójtowi gminy
Chełmża list z prośbą o zapewnienie miejsca do gromadzenia zużytego
sprzętu elektrycznego. List napisany przez uczniów ma związek z
ogólnopolskim programem „Elektroeko” dotyczącym odzysku zużytego
sprzętu. Program pod patronatem Ministerstwa Środowiska był realizowany
przez uczniów klas piątych SP w Zelgnie.
Hanna Molska

Plantacje pokzaowe - Sławkowo 2007’
Udział w Plantacjach Pokazowych
W czerwcu w dniach 24 - 28.06.br we wsi Sławkowo odbyła się
impreza szkoleniowo-pokazowa zorganizowana przez Firmę Bayer
CropScience Polska . Tym razem wspomniana firma gościła na terenie
naszej gminy w Gospodarstwie Rolnym, którego właścicielem od 2002 roku
jest Pan Andrzej Wiśniewski.
Gospodarstwo zajmuje 513 ha, gdzie prowadzi się
wysokotowarową produkcję roślinną. Główne uprawy to pszenica ozima,
burak cukrowy, cebula, groch na zielono, jęczmień jary. Duża część upraw
to także ziemniaki na sadzeniaki, odmiany jadalne i skrobiowe. W związku
z tym na terenie gospodarstwa znajduje się także nowoczesna
Wśród uczestników przeglądu znaleźli się młodzi aktorzy, przechowalnia na 3000 ton oraz maszyny do siewu, uprawy i zbioru płodów
wokaliści, tancerze w tańcach ludowych i nowoczesnych a także po raz rolnych.
pierwszy zespół cyrkowy.
SP z Grzywny reprezentował zespół taneczny „Grzywieniacy”, zespół
teatralny i wokalny „Fiołki”. Z Kończewic przyjechał zespół taneczny, wokalny,
teatralny i cyrkowy. SP ze Sławkowa reprezentował zespół wokalny, SP z
Brąchnówka, zespół taneczny, SP z Zelgna-zespół teatralny „Zelinki” i zespół
taneczny „Figielek”. Z Gimnazjum w Pluskowęsach wystąpiły zespoły
taneczne oraz grupa teatralna „Fantazja”. Gimnazjum w Głuchowie
przyjechało z kabaretem oraz dziewczęcym zespołem wokalnym. Wystąpił
również międzyszkolny chór dziewczęcy z SP w Zelgnie i Gimnazjum w
Pluskowęsach pod kierunkiem Teresy i Marka Pużanowskich.
Prezentacje młodych artystów przez wiele godzin podziwiali goście
i pozostali uczestnicy przeglądu. Wszystkie występy wzbudziły aplauz
publiczności i nagradzane były gromkimi brawami.

Demonstracja pokazowa pod nazwą Centrum Kompetencji
zlokalizowana została na ok. 10 ha polu. Na obszarze tym założono
kilkadziesiąt doświadczeń w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej i jarej,
buraku cukrowym i kukurydzy.
Podczas wizyty w Centrum rolnicy mięli okazję sprawdzić
skuteczność najnowszych preparatów Bayer CropScience w
najpopularniejszych uprawach rolniczych, ale jednocześnie mogli
przekonać się, jakie ujemne efekty mogą być przy niewłaściwie
wykonanych zabiegach.
W czasie trwających prezentacji naszą gminę odwiedzili rolnicy
głównie z północno wschodniej części Polski. Dzień 28 czerwca był z kolei
Na zakończenie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i żabki, a dniem wstępu dla rolników z gmin Chełmża i Łysomice.
dyrektorzy szkół-drewniane figurki bocianów.
K.Orłowska
Następny przegląd już za rok!
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