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Nowy rok szkolny

W sumie 1203 dzieci i młodzieży rozpoczęło nowy rok szkolny.
Dla 111 dzieci zaczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej
szkolny dzwonek zabrzmiał tego dnia po raz pierwszy.

Najważniejsze zmiany jakie czekają uczniów w nowym roku
szkolnym, to nowy kanon lektur szkolnych, stopień z religii wliczany do średniej
na świadectwie szkolnym, obowiązkowe mundurki w szkołach podstawowych i
gimnazjach.
Jeśli chodzi o mundurki w szkołach w gminie, to przybrały one barwy typowo
szkolne. Uczniowie SP Kończewice, SP Sławkowo, SP Zelgno na mundurki
szkolne wybrali sobie kamizelki w kolorze granatu. Podobnie gimnazjaliści z
Pluskowęs do szkoły na co dzień uczęszczają w kamizelkach koloru
ciemnozielonego.
Natomiast uczniowie SP w Grzywnie zdecydowali się na t-shirty w barwach
czerwieni, błękitu, czerni i zieleni.
Jedynie gimnazjaliści z Głuchowa w dalszym ciągu pozostają bez mundurków.
Powód- trudny wybór, ale najprawdopodobniej będą to koszule Reserved.

K.Orłowska

Życzenia
Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragnę życzyć wszystkim

Nauczycielom, Pracownikom Oświaty samych dobrych pomysłów w
rozwiązywaniu trudnych problemów, promocji prawdy i piękna w pracy
wychowawczej, nowatorskich przedsięwzięć, twórczych poszukiwań,
odnajdywania w pracy z dziećmi i młodzieżą radości i satysfakcji

Zastępca Wójta Gminy Chełmża
Kazimierz Bober

Wrzesień 1997 - wrzesień 2007
tyle już lat

jest ze swoimi
Czytelnikami

KURENDA

„Tobie Panie zaufałem …” 50 lat kapłaństwa

W Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Dźwierznie odbyły się uroczystości Jubileuszu 50-lecia święceń
kapłańskich Pasterza parafii - seniora Ks. kan. Zbigniewa Koślickiego . Udział
w uroczystej Mszy św. dziękczynnej udział wzięli

ef Szamocki, księża Dekanatu Chełmżyńskiego pod
przewodnictwem Ks. Infułata Zygfryda Urbana, księża „sąsiedzi”, Księża z
roku Jubilata, przyjaciele z Seminarium, władze samorządu lokalnego gminy
i miasta Chełmża, liczne delegacje mieszkańców Gminy i parafian.

Dostojny Jubilat urodził się na Pomorzu. Ojciec nauczyciel. Rodzeństwo -
czterech braci i dwie siostry.
Po maturze w 1952 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium
Duchownym w Peplinie. Po przyjęciu świeceń kapłańskich 21.12.1957 od
stycznia roku następnego do czerwca Ks. Kanonik pełnił funkcję wikariusza w
Czersku. Od lipca 1958 do lipca 1959 był wikariuszem w Grudziądzu w parafii
świętego Mikołaja (Fara). Od lipca 1959 do lipca 1964- miejscem Jego
posługi była Gdynia- Chylonia. Natomiast od lipca 1964 do czerwca 1969-
Wałdowo koło Sępólna Krajeńskiego.

Do Dźwierzna przybył pod koniec czerwca 1969 z Wałdowa
Krajeńskiego. Objął funkcję proboszcza tutejszej parafii, która sprawował do
2004 roku.

Cieszy się ze zrozumienia wśród parafian, zawsze chce każdemu
pomagać. Ma taką oto dewizę życia:: „ O ile żądasz czegoś od kogoś, najpierw
wymagaj od siebie”.
Sam o sobie często mówi, że jest Starym Testamentem i nie ulega żadnym

„nowinkom”. Twierdzi, że zmiany w środowisku zachodzą i zawsze je
zauważał, ale nigdy nie miały wpływu na zmianę pełnienia przez Ks. Kanonika
urzędu. Jego ciągłym dążeniem w pełnionej posłudze jest ulepszanie -
budowanie zaufania między parafianami, a Nim samym.

W ciągu 35 letniej posługi pasterskiej Ks. Kanonika Zbigniewa Koślickiego
parafia przeżywała wiele akcji duszpasterskich szczególnie ważnych dla
życia duchowego parafian.

Rezultatem jego starań była renowacja kościoła, urządzenie i
uporządkowanie miejscowego cmentarza, wydanie publikacji książkowej
poświęconej głównie historii Dźwierzna i okolic, a w szczególności
tutejszemu kościołowi. To wszystko mogło dokonać się dzięki żarliwej i pełnej
entuzjazmu posłudze Jubilata.

Jubileuszowe nabożeństwo uświetnił występ Międzyszkolnego Chóru pod
kierunkiem pana Marka Pużanowskiego. Ksiądz Kanonik przyjął wiele
serdecznych życzeń od przybyłych na uroczystość gości.

Podczas liturgii Biskup Józef włożył na głowę Jubilata wianek mówiąc:” Bądź
wierny, sługo Pana, a Bóg da tobie korone życia. Kto bowiem wytrwa do
końca, ten będzie zbawiony”.

Ksiądz Biskup Pomocniczy
Diecezji Toruńskiej Józ

Składam serdeczne Bóg zapłać za złożone życzenia, modlitwę
oraz wszelkie dowody życzliwości z okazji mojego Jubileuszu

50 - lecia Kapłaństwa.
Do słów serdecznej wdzięczności dołączam moją pamięć w

modlitwie.
Ks. Kanonik Zbigniew Koślicki

K.Orłowska

Zdj. ze zbiorów Parafii
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Informacje o przetargach

I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych :

II. Informacja o wszczętych przetargach:

1) W dniu 27.08.2007r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
przetargowe na wykonanie zagospodarowania centrum wsi Kończewice
i urządzenie terenów zielonych w ramach projektu pn. „Nasza wieś-
miejsce czyste, zielone i bezpieczne-budowa małej infrastruktury w
Kończewicach” realizowanego w ramach Odnowy Wsi. W postępowaniu
w płynęła 1 oferta, którą złożyła firma „Zielenią pisane” Pracownia
Architektury Krajobrazu i Rzeźby z Torunia za cenę brutto 154.829,62zł.
2) W dniu 27.08.2007r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
przetargowe na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
530.000zł.W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą ważną
ofertę złożył Bank Ochrony Środowiska z Torunia za wartość oferty
111.141,45zł.
3) W dniu 04.09.2007r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
przetargowe na „opracowanie dokumentacji projektowo-
przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Kuczwały,
Pluskowęsy, Sławkowo, Grzywna, Kończewice i Zelgno” podzielone na
sześć części. Najkorzystniejszą ofertę dla części III i V złożyła Firma

za cenę brutto części III dot. Sławkowa 29.950,00zł oraz za
cenę brutto części V dot. Kończewic 38.000,00zł. Natomiast
najkorzystniejszą ważną ofertę dla części II dot. Pluskowęs złożyła firma
„ Zielenią pisane” z Torunia za cenę brutto 59.900,00zł. Natomiast dla
części I dot. Kuczwał, części IV dot. Grzywny i części VI dot. Zelgna
postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z uwagi na to, że w
postępowaniu dla tych części nie złożono żadnej oferty.
4) W dniu 26.09.2007r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
przetargowe na „opracowanie dokumentacji projektowo-
przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Kuczwały, Grzywna i
Zelgno” podzielone na trzy części. Najkorzystniejszą ofertę dla części II
dot. Grzywny złożyła Firma „ Zielenią pisane” Pracownia Architektury
Krajobrazu i Rzeźby z Torunia za cenę brutto 64.600,00zł.,
najkorzystniejszą ofertę dla części III dot. Zelgna złożyła firma Faber
Consulting z Torunia za cenę brutto 48.800zł. Natomiast dla części I dot.
Kuczwał, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z uwagi na to, że w
postępowaniu dla tej części nie złożono żadnej oferty.
5) Ponadto na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie został rozstrzygnięty konkurs na
realizację w II półroczu 2007 roku zadań Gminy Chełmża w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W konkursie złożono oferty:
1. Uczniowski Klub Sportowy „IMPET” w Sławkowie przyznano dotację
w kwocie 4.500,00zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „STOPER” przy Gimnazjum w Głuchowie-
przyznano dotację w kwocie 2.500,00zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN” przy SP Kończewice -
przyznano dotację w kwocie 3.000,00zł.

1) W dniu 21.09.2007r. został ogłoszony przetarg na wykonanie
zagospodarowania centrum wsi Kuczwały i urządzenie terenów
zielonych w ramach projektu pn. „ Serce wsi Kuczwały”- kształtowanie
centrum poprzez budowę małej infrastruktury zgodnie z umową o
dofinansowanie Nr PRW.I-3040-UE-9/2007-61412-UM4200155/07
zawartą z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin
składania ofert wyznaczono na dzień 15.10.2007r.

Ogrodnicy.pl P.H.P.U „KRUSIKIEWICZ” ul. Rzemieślnicza 8, 71-344
Szczecin

Anna Feeser-Bering

Wydłużono okres ważności
dowodów osobistych

Sejm wydłużył okres ważności
starych dowodów osobistych. W przyjętej
przez Sejm w dniu 7 września br. ustawie,
wydłużono okres posługiwania się starymi,
książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku.
Przesunięcie wspomnianej daty wymiany dowodów osobistych na koniec
marca 2008 r. podyktowane zostało problemami technicznymi związanymi z
wyprodukowaniem w krótkim czasie dużej ilości nowych dokumentów.
MSWiAinformuje, że wnioski o nowy dowód osobisty należy nadal składać do
31 grudnia 2007 roku! Natomiast do 31 marca 2008 roku w myśl nowej ustawy
można posługiwać się książeczkowymi dowodami osobistymi, w celu
poświadczenia tożsamości i obywatelstwa polskiego.

Czas emerytury

Swoją pracę rozpoczynała w
1967 r w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zelgnie. W latach
1969-1972 pełniła funkcję kierownika USC. Z prowadzeniem ewidencji
ludności w gminie związana była od 1973 r. Pani Danuta Kapel pełniła
również funkcję opiekuna Sołectwa Januszewo-Dźwierzno.

Gratulacje, słowa podziękowania i symboliczny upominek za
wieloletnią pracę zawodową przekazał Jej w imieniu własnym i
pracowników UG pan Kazimierz Bober Wicewójt Gminy Chełmża.

K.O.

Z końcem sierpnia pożegnaliśmy naszą koleżankę i
pracownika UG panią Danutę Kapel, która przeszła na emeryturę.
Pani Danuta pracowała w UG na stanowisku ds. ewidencji ludności.
W sumie zawodowo przepracowała 40 lat.

REJESTRACJA
Przedpoborowych rocznika 1989

W dniach 15-17 października br. w Urzędzie Gminy w Chełmży ,
pok.12 w godzinach: 8.00 - 12.00 zostanie przeprowadzona rejestracja
przedpoborowych.
1. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni
urodzeni w 1989 roku, zameldowani na pobyt stały lub czasowy trwający
ponad 2 miesiące na terenie gminy w miejscu i terminie podanym w
wezwaniu.
2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również
mężczyźni , którzy w 2007 roku kończą 24 lata i nie dokonali rejestracji we
właściwym czasie. Nie dotyczy to mężczyzn, którzy stawali do poboru i
którym wydano książeczkę wojskową
3. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest
przedstawić dowód osobisty/ tymczasowy dowód osobisty/, lub inny
dokument stwierdzający tożsamość.
4. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do
rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić
za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny . Osoba ta
obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację
dokumenty przedpoborowego określone w punkcie 3 i dokument
stwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego
oraz własny dowód.
5. Przedpoborowy, który z ważnych przyczyn nie mógł zgłosić się do
rejestracji we właściwym czasie, obowiązany jest uczynić to niezwłocznie
po ustaniu przeszkody. O przeszkodach tych przedpoborowy
obowiązany jest zawiadomić pisemnie lub za pośrednictwem innej osoby
organ przeprowadzający rejestrację, najpóźniej w dniu wyznaczonym na
zgłoszenie się do rejestracji.
6. Brak wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od
obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie określonym w
obwieszczeniu.
7. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie dopełnią
obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu,
lub nie przedstawią nakazanych dokumentów podlegają w myśl art.224
pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej / Dz. U.z 2004 r. Nr 241 ,poz.2416 ze
zm./ grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Wiesław Bachan
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Inwestycje w gminie

Przy drodze gminnej w Sławkowie został wykonany remont poboczy. Roboty
drogowe wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Bielczyn.

Zakończona została przebudowa części chodnika w centrum wsi Bielczyny.

Przeprowadzone zostały prace remontowe w świetlicy w Kuczwałach, które
objęły: wykonanie drzwi wejściowych do znajdującego się tutaj sklepu,
wydzielenie i przygotowanie pomieszczenia pod chłodnię przy kuchni,
odnowienie korytarza i pomieszczenia w piwnicy.

W Kiełbasinie w komunalnym budynku mieszkalnym przeprowadzono remont
mieszkania, w którym zamieszkała poszkodowana rodzina z Pluskowęs,
której budynek mieszkalny uległ zniszczeniu w wyniku kraksy drogowej.

Inwestycje gminne

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)

Wiesław Kazaniecki

„Pomnik Żydówek”

W sierpniu 2007 roku wykonano prace związanie z
zagospodarowaniem terenu otaczającego zbiorową mogiłę ofiar
terroru hitlerowskiego w Mirakowie.
Prace zostały wykonane przez firmę ,,Zielenią pisane” Pracowania
Architektury Krajobrazu i Rzeźby z Torunia.

Zakres prac obejmował :
1/ wykonanie trawników dywanowych siewem: przeprowadzenie
rekultywacji trawnika wokoło pomnika na obszarze 300,00m poprzez
wykonanie uprawy agregatem powodującym przecięcie i napowietrzenie
istniejącego trawnika, ręczna uprawa ziemi miejsc w których nastąpiło
wyginięcie trawy w 7 miejscach po ok. 3,5m ;
2/ pielęgnację ręczną trawników dywanowych na terenie płaskim
wykonywanych siewem;
3/ wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe wykonanie
ręcznie wykopu w gruncie kategorii III pod krawężniki o głębokości 0,45m i
szerokości 0,40m;
4/ wykonanie 60 mb obrzeży z krawężników ogrodowych o wymiarach
8x30x100 cm bez ławy betonowej.
5/ ustawienie ławek parkowych z prefabrykatów żelbetonowych z
obudową drewnianą siedzeniową 4 sztuki;
6/ posadzenie drzew- 5 sztuk brzozy, krzewów iglastych 18 sztuk ,
krzewów liściastych 12 sztuk oraz zabezpieczenie posadzonych drzew
polietylowymi siatkami ochronnymi o wysokości 40cm ;
7/ pielęgnacja drzew i krzewów iglastych w okresie gwarancyjnym;

Za wykonanie zadania zapłacono 10.600 zł w tym :
1/ kwotę 6.000 zł z dotacji Rady Ochrony Pomników Walki i
Męczeństwa w Warszawie,
2/ kwotę 3.000 zł z dotacji Wojewody przyznanej na utrzymanie obiektów
grobownictwa wojennego.
3/ kwotę 1.200 zł z środków Gminę Chełmża

2

2

R.Jagielska

Na terenie ośrodka rekreacyjno wypoczynkowego trwają roboty budowlane
w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn.”

K.Orłowska

„ Zagospodarowanie
turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad
Jeziorem Grodzieńskim etap I”.

W trakcie budowy są prysznice i plac zabaw.
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Sprawy obywatelskie

WIEŚCI Z GRZEGORZA

Dnia 15 lipca br. mieszkańcy Grzegorza spotkali się na placu przy
sali wiejskiej na wspólnym ognisku rodzinnym. Piekli kiełbaski i cieszyli się, że
tak miło spędzili popołudniową niedzielę. Stwierdzili, że trzeba spotykać się
częściej.

Dnia 2 września dzieci i młodzież z Grzegorza bawiły się w sali wiejskiej z
okazji zakończenia wakacji. Były tańce, konkursy, słodycze i nagrody.
Trochę szkoda, że wakacje trwają tak krótko.

M. Wątorowska

Odznaczenie Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Pani z Głuchowa otrzymała Złotą Odznakę Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Członkiem oddziału
chełmżyńskiego PZERiI jest od 25 lat. Uroczyste wręczenie odznaczenia
odbyło się w domu u p. Teresy i dokonał go Przewodniczący Związku Jerzy
Więckowski.

Teresa Kuffel

K.O.
Zdj. M.Seroczyński

Mieszkańcy Gminy w Sejmie

Mieliśmy okazję zwiedzić Sejm, po którym
oprowadził nas nasz Poseł na Sejm Andrzej Kłopotek. Zobaczyliśmy wiele
ciekawych miejsc w Sejmie, salę obrad Sejmu, salę obrad Senatu,
pomieszczenia w których pracują Komisje Sejmowe, a także mieliśmy okazję
być w pokoju hotelowym. W kuluarach sejmowych spotkaliśmy wielu znanych
z mediów posłów m.in. Posła Zawiszę a także Ministra Romana Giertycha, z
którym zamieniliśmy kilka słów. W restauracji sejmowej poczęstowano nas
obiadem, który zjedliśmy wspólnie z naszym posłem panem Andrzejem
Kłopotkiem.

W dniu 18.09.2007 r. mieszkańcy miejscowości: Zelgno,
Dźwierzno, Liznowo i Grzegorz wyjechali do Warszawy. Wyjazd
zorganizował Radny Powiatowy Kazimierz Lewandowski i sołtys Zelgna
Bogdan Domachowski.

B.Domachowski
Sołtys Zelgna

Jak się Nawra rozbawiła ...
8.09.07. odbył się kolejny, trzeci w tym roku festyn. Tym razem

dożynkowy, który rozpoczął się meczem towarzyskim Grzywna - Nawra o
puchar Radnego. Po meczu odbyła się dożynkowa Msza Święta, którą
odprawił Proboszcz Nawry Ks. Andrzej Zblewski. Po mszy wszyscy podzielili
się chlebem i zaczęła się wspólna zabawa. Pomocy w organizacji udzielili
nam Mieszkańcy Bogusławek wraz z p. Sołtys Marzeną Młodzianowską, za
co im bardzo dziękujemy. Choć pogoda sprawiła nam mokrego psikusa, to i
tak wszyscy doskonale się bawili do późnych godzin nocnych . Obydwa
festyny zaszczycił swą obecnością pan Wicewójt Kazimierz Bober.

A. Glaszka

By lepiej poznać historię swojego narodu

Osobami przekazującymi ziemię
byli Prezes Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków” Lucjan
Bytniewski i Hanka Kaźmirek nauczycielka historii z Gimnazjum w
Pluskowęsach.
Przekazane ziemie pochodzą z kolejnych ważnych historycznie miejsc dla
Polaków . Są to ziemia z miejsca mordu na żołnierzach Armii „Pomorze” w
Ciechocinku - 12 września 1939 r, z miejsca bitwy w okresie „Potopu
szwedzkiego” podczas obrony Jasnej Góry - 18 listopada 1655 r, ziemia z
miejsca bitwy w czasach wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim w
latach 1454 - 1466 i z miejsca bitwy Polaków w Majkowicach w roku 1945 .
Wśród przekazanych ziem znalazły się również ziemia z bitew pod Olszynką
Grochowską ( 25.02.1831 r), bitwa pod Maciejowicami ( 1794 r) i pod
Falenicą.

Na zdjęciu: Wicewójt Gminy Chełmża Kazimierz Bober, Prezes
Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków” Lucjan Bytniewski i Hanka
Kaźmirek nauczyciel historii w Gimnazjum w Pluskowęsach.

Na budowę Kopca „Ziemia Polaków” w Gminie Chełmża
zostały przekazane kolejne ziemie. Przekazanie ziemi miało miejsce
podczas ostatniej XV Sesji RG Chełmża.

K.Orłowska

Wycieczka do Sopotu

15 lipca mieszkańcy Skąpego i okolic wybrali się na wycieczkę do
Sopotu. Wyjazd zorganizowały Milena Pawella i Jolanta Tatarewicz. Pogoda
była w sam raz na plażowanie. Wielu z nas wróciło ze wspaniałą opalenizną.
Była także możliwość zwiedzania miasta i oczywiście wejście na molo.

J. Tatarewicz
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Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Studenci - dzieciom

Warsztaty odbywały się na terenie obiektu szkolnego i Biblioteki
Samorządowej w dniach 20 - 24 sierpień i cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród miejscowych dzieci i młodzieży. Projekt pt. „Do
wyboru, do koloru” realizowany był przez grupę 5 studentek wolontariuszek z
Wydziału Sztuk Pięknych UMK z Torunia.

„-

mówi Justyna Błaszczyk po. Dyrektora
CIK-u.Prowadzono gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne i manualne.
Dużo radości sprawiło dzieciom wykonywanie figurek z masy solnej oraz
odbijanie własnej dłoni w gipsie. Do wspólnej zabawy włączyły się również
dzieci z przedszkola podczas malowania własnego portretu na dużym arkuszu
papieru. Uwieńczeniem czterodniowych warsztatów był wspólny
poczęstunek zorganizowany przez Bibliotekę w Grzywnie, Koło Gospodyń
Wiejskich oraz Radę Sołecką.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zajęcia w
ramach programu „Wolontar iat studencki” poza takimi
miejscowościami jak Głuchowo, Bielczyny kontynuowało w Grzywnie.

Wachlarz proponowanych zajęć przez wolontariuszki był różnorodny, każdy
mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Zrealizowane zajęcia edukacyjne
przez wolontariuszy są ich autorskimi propozycjami, a udział w nich to szansa
na rozwój zainteresowań i pasji”

K.O.

O nas

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
powstało w marcu 2007 r. na mocy Uchwały Nr
IX/31/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca
2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej
instytucji kultury.

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych,

Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz

zainteresowanie wiedzą i sztuką , kół oraz klubów zainteresowań,
Rozwijanie młodych talentów i pomoc w ich edukacji kulturalnej,
Organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych i

rekreacyjno-wypoczynkowych,
Współpraca na rzecz kultury ze szkołami, bibliotekami, instytucjami,

stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym i twórcami
indywidualnymi,

Przygotowanie ekspozycji i wystaw gromadzących dobra kultury
zwłaszcza regionalnej,

Siedzibą CIK jest lokal w pałacu w Brąchnówku. Na mocy porozumienia ze
Stowarzyszeniem Homo homini zostaliśmy wyposażeni w sprzęt
komputerowy. W godzinach urzędowania Centrum jest czynna kafejka
internetowa z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Wakacje z wolontariatem studenckim w Gminie Chełmża

-Realizacja zajęć w ramach programu LOKOMOTYWA w Bocieniu
adresowanych do dzieci i młodzieży
-Tworzenie kół zainteresowań:

cyrkowego dla dzieci i młodzieży,
kabaretowego dla młodzieży i dorosłych,
muzycznego dla wszystkich chętnych,
plastycznego dla dzieci i młodzieży.

Zapisy i informacje są dostępne pod numerem tel. 056 637 71 29

Już wkrótce wystąpi w naszej gminie Teatr Wiczy ze spektaklem „Emigranci”.

Poniedziałek 10.00-18.00
Wtorek 9.00-17.00
Środa 10.00-18.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 10.00-18.00

Wszystkich zainteresowanych działalnością kulturalną w swojej miejscowości
zapraszamy do współpracy oraz odwiedzin w siedzibie CIK Gminy Chełmża w
Brąchnówku. Jesteśmy otwarci na propozycje z Państwa strony.

Brąchnówko 18
87-140 Chełmża
Tel. 056 637 71 29
Adres e-mail:

p.o. Dyrektora CIK Gminy Chełmża mgr Justyna Błaszczyk
Instruktor mgrAgnieszka Dalke

Do podstawowych zadań CIK Gminy
Chełmża należy m.in. :

Zapraszamy do Brąchnówka:

Dane kontaktowe:

Pracownicy CIK Gminy Chełmża:

�

�

�

�

�

�

�

Za nami…

W trakcie…

Przed nami …

�

�

�

�

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Justyna Błaszczyk

cik@gminachelmza.pl

W Bocieniu ruszyła „Lokomotywa”!

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zorganizowało
dla dzieci i młodzieży z Bocienia cykl zajęć świetlicowych pod nazwą
„Lokomotywa”. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w lokalu
wynajmowanym dla celów „Wędrującego przedszkola” i potrwają do
końca października. W programie m.in. zajęcia sportowe, zajęcia
cyrkowe, zajęcia kulinarne oraz gry, zabawy i konkursy, a także
spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zajęcia kulinarne prowadzone są w ramach projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie Homo homini „Potrawy tradycją
malowane” nagrodzonego w konkursie organizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Justyna Błaszczyk

Młodzież i dzieci z Bocienia w ramach zajęć realizowanych przez CIK
mają okazję do wspólnych spotkań

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe
J.Błaszczyk
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Fotoreportaż z Dożynek Gminnych

Podzielili chleb w gminie

Uroczystość ta stanowi ukoronowanie
całorocznego trudu i ciężkiej pracy rolników oraz jest dziękczynieniem za
zebrane plony. Tegoroczne obchody dożynkowe miały miejsce w Kuczwałach.

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła prezentacja przybyłych
sołectw z Gminy i uroczysta Msza Św. Dziękczynna. Starostowie dożynek
dokonali symbolicznego przekazania chleba na ręce gospodarza
uroczystości, Zastępcy Wójta Gminy Chełmża Kazimierza Bobera.
Honory Starostów i Wicestarostów dożynek pełnili : Irena Wiencławska
Starościna, Stanisław Żak Starosta, Karina Stokłosa Wicestarościna i
Jarosław Czyszek Wicestarosta dożynek. Udział w gminnym Święcie Plonów
wzięli także przybyli goście między innymi posłowie RP Andrzej Kłopotek, Jan
Wyrowiński, Senator RP Michał Wojtczak, przedstawiciel Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego Domicela Duszka z Wydziału Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele
samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, gminy i miasta Chełmża,
przedstawiciele państwowej i ochotniczej straży pożarnej, wojska i policji,
zakładów pracy z gminy i organizacji pozarządowych. O rolnikach i
mieszkańcach z Gminy Chełmża pamiętał także Minister Rolnictwa,
Marszałek Województwa, Rada Sejmiku Województwa i Prezydent Miasta
Torunia, którzy przesłali specjalne na tę okazję życzenia i pozdrowienia.

Nieodłącznym atrybutem dożynek są wieńce. Z 14 złożonych wieńców
Komisja Konkursowa miano najpiękniejszego przyznała wieńcowi
przygotowanemu przez sołectwo Grzywna, II miejsce przyznano Browinie, a
III Brąchnówku. Trzy pierwsze sołectwa otrzymały nagrody finansowe
ufundowane przez samorząd gminny. Natomiast wyróżnienia w konkursie na
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” otrzymały wieńce z sołectw: Kiełbasin,
Głuchowo i Kuczwały.

W Gminie Chełmża kultywuje się tradycje dożynkowe, a same
dożynki cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców. Tak też było i
w tym roku. Były okazałe, piękne bochny chleba, wieńce dożynkowe i
korowód delegacji sołeckich.

Dożynkowe święto w Gminie Chełmża to również najbardziej
odpowiedni moment dla wyróżnień i podziękowań dla tych , którzy swoją pracą
i zaangażowaniem sprawiają, że o gminie słychać wiele dobrego, żyje się
bezpieczniej. Są to na ogół osoby lub instytucje, które są inicjatorami i
realizatorami wielu przedsięwzięć w swoich środowiskach lokalnych, którzy
przyczyniają się do rozwoju samorządności w gminie.

Prezentacja tegorocznych Starostów
Pani Irena Wiencławska - Starościna Dożynek
Gminnych w Kuczwałach

Pan Stanisław Żak - Starosta Dożynek Gminnych w Kuczwałach

Pani Karina Stokłosa - Wicestarościna Dożynek Gminnych w
Kuczwałach

Pan Jarosław Czyszek - Wicestarosta Dożynek Gminnych w
Kuczwałach

Pani Irena posiada wykształcenia średnie i
razem z mężem Piotrem prowadzi pokoleniowe
gospodarstwo rolne o powierzchni 8,5 ha. Gospodarstwo
specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego, trzody
chlewnej oraz w produkcji roślinnej. Zainteresowania
Pani Ireny w wolnych chwilach to książka, film i informatyka. Wychowuje
córeczkę Wiktorię, z którą wspólnie włączyły się w realizację projektu
„Wędrujące przedszkole” jaki miał miejsce w Kuczwałach.

Pan Stanisław Żak razem z żoną Grażyną prowadzi pokoleniowe
gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha. Z zawodu jest mechanikiem.
Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. Gospodarstwo
posiada zmodernizowaną oborę na 40 stanowisk krów. Produkcja mleka
odbywa się w systemie udojowym „ Polanes”. Roczna produkcja mleka
wynosi 150 tys. litrów, ale zamierzają zwiększyć ją do 250 tys. litrów. Pan
Stanisław jest członkiem miejscowej jednostki OSP, Radnym Gminy
Chełmża. Aktywnie uczestniczy w organizacji przedsięwzięć kulturalnych i
sportowych w swojej miejscowości. Z żoną Grażyną wspólnie wychowują
trzech synów: Szymona, Mateusza i Dominika.

Pani Karina Stokłosa ukończyła szkołę odzieżową. Obecnie
prowadzi wraz z mężem Sławomirem na powierzchni 60 arów działalność o
charakterze ogrodniczym. Z upraw dominują warzywa, kwiaty i byliny. Poza
działalnością ogrodniczą Pani Karina pracuje zawodowo. W wolnych
chwilach czyta kryminały. Wspólnie z mężem wychowuje dwie córki Ewelinę
i Marcelinę.

Pan Jarosław prowadzi pokoleniowe gospodarstwo rolne o
powierzchni 30 ha. Jego zawód wyuczony i wykonywany to rolnik.
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej i w produkcji
roślinnej, w której dominują uprawy buraka cukrowego i rzepaku.
Gospodarstwo pana Jarosława wyposażone jest w niezbędny sprzęt
rolniczy. Jest członkiem Rady Sołeckiej w Kuczwałach. Uczestniczy w
organizacji imprez sołeckich i gminnych. Interesuje się mechaniką pojazdów,
sportem oraz wędkarstwem. Ma dwoje dzieci: syn Tomasz lat 15 i córka
Zuzanna 10 lat.

Wyróżnienie Wójta Gminy podczas tegorocznych dożynek
otrzymały: Kołą Gospodyń Wiejskich w Głuchowie, Grzywnie, Kuczwałach i
Nawrze, Jednostka OSP w Skąpem i w Zelgnie, Sołtys Sołectwa Liznowo
Andrzej Ośmiałowski oraz na wniosek Prezesa Kółka Rolniczego w
Kuczwałach pan Stanisław Mucha. Z kolei podziękowanie Wójt Gminy
skierował do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „DIAGNOTEST” w Zelgnie.

Zainteresowaniem uczestników dożynek cieszyły się również stoiska z
prezentacjami m..in. z rzeźbą amatorską, produktami pszczelarskimi,
inicjatywami Stowarzyszenia Homo homini, PZU, AVON, Rejonowego
Zespółu Doradców Rolnych, PCK, KGW Głuchowo. Było wiele ciekawych
atrakcji dla najmłodszych. Był tradycyjny stół dożynkowy z potrawami,
kiełbaski z grilla i grochówka. Resztę wieczoru wypełniła muzyka i trwająca
prawie do rana zabawa taneczna przy muzyce zespołu REMIX ze Skąpego.

K. Orłowska
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Loteria dożynkowa

591 zł.

Pana Andrzeja
Wiśniewskiego

Co roku podczas dożynek gminnych odbywa się loteria Gazety
Gminy Chełmża KURENDA.

Loteria uroczystościom dożynkowym towarzyszyła już po raz
dziewiąty. Pierwsza odbyła się w 1998 roku na dożynkach w Grzegorzu.
Tradycyjnie nagrodą główną jest rower. Z roku na rok redakcji gazety
udaje się sprzedać więcej losów, a to za sprawą mieszkańców Gminy i
Gości, którzy chcą wesprzeć szczytny cel loterii. Dochód z loterii
przekazywany jest na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów
Gimnazjum Akademickiego i Szkół Ponadgimnazjalnych. Tylko podczas
tegorocznych dożynek Redakcji udało się sprzedać 350 losów i
przekazać na wypłatę stypendiów kwotę
Tegoroczną właścicielką nagrody głównej została mieszkanka Grzywny
pani Boczek.
Szczególne podziękowanie Redakcja kieruje dla

właściciela Gospodarstwa Rolnego w Sławkowie, który
jednorazowo wsparł dochód z loterii w kwocie 297 zł.

K.Orłowska

„Piękna Zagroda 2007” podsumowana

zagroda Państwa Wiesławy i Wiesława Skoczek z Kuczwał.

Podczas dożynek podsumowany został konkurs gminny „Piękna
Zagroda 2007” . Mieszkańcy Gminy Chełmża już po raz kolejny uczestniczyli
konkursie organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego Oddział w Przysieku. Oceny zgłoszonych wcześniej
gospodarstw i działek, wspólnot mieszkaniowych do konkursu dokonała
Gminna Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chełmża.

Uczestnicy dożynek mięli okazję poznać laureatów tegorocznej edycji.
W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską nagrodę otrzymała

W kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową nagrody wręczono:
Państwu Małgorzacie i Andrzejowi Kozińskim
ze Świętosławia za I miejsce i Państwu Tatianie i
Markowi Huzarskim z Bocienia za II miejsce. W
kategorii - działka siedliskowa wspólnoty
mieszkaniowej wyróżniono wspólnotę
mieszkaniową Głuchowo 9 ( p. Kamińscy, p.
Hojnaccy, p. Ignaczak)
Nagrody w postaci talonów w konkursie dla
laureatów zostały ufundowane przez Samorząd
Gminy Chełmża.
Talony zostaną zrealizowane w Centrum
Ogrodniczym ROL-Pest w Ostaszewie.

Państwo
Skoczek zostali również laureatami „Pięknej Zagrody” na szczeblu
powiatowym zajmując III miejsce.

K.Orłowska

Sponsorzy Dożynek Gminnych Kuczwały 2007'
Samorz a
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y
P. Barbara Siwek Maj tek Rolny w Zalesiu
P. Kazimierz Lewandowski Firma „Diagnotest” w Zelgnie
P. Wojciech Wili ski Lecznica dla zwierz y
P. Stella Blacharska O rodek Wypoczynkowy „GRODNO” w Mirakowie

P. Gra yna i ak

rednictwo w skupie zwierz t rze nych
P. Cecylia i Jan K dziorek

P. Wioletta i Marcin Grzeszczak Sklep ogólnospo

P. Henryk Olejniczak Stacja Kontroli Pojazdów w Grzywnie
P. Irena i Piotr Wi

P. Wojciech Trawi ski Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych

P. Urszula i Andrzej Rumi scy Dom Weselny „BORYNA” w Grzywnie
P. Bogdan Kondej Firma BIO BAKE w Grzywnie
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d Gminy Chełm
P. Małgorzata i Andrzej Zaj Kuczwał

niewski Gospodarstwo Rolne w Sławkowie
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Chełm
Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolnik

P. Stanisław Bytniewski Stacja Obsługi AUTO w Browinie
P. Franciszek Krutelewicz Firma FRANK w Chełm

t w Chełm

Kółko Rolnicze Kuczwały
Stanisław - Kuczwały

P. Jarosław Czyszek Kuczwały
P. Tomasz Przybyłowski - Po

- Kuczwały
P. Henryka i Henryk Frelik - Gospodarstwo Rolne w Kuczwałach

ywczy w
Kuczwałach
PKO BP oddział w Chełm

cławscy Kuczwały
P. Karina i Sławomir Stokłosa Kuczwały

Chełm
P. Alicja i Andrzej Łuczak Sklep Spo ywczy Kuczwały

Fotoreportaż z Dożynek Gminnych

Komitet Organizacyjny Dożynek Gminnych Kuczwały 2007'
Stanisław Żak Przewodniczący
Ryszard Jarzynka Skarbnik
Katarzyna Orłowska - Urząd Gminy Chełmża
Wiesław Bachan - Urząd Gminy Chełmża
Wiesław Kazaniecki - Urząd Gminy Chełmża
Justyna Błaszczyk - Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Ewa Czarnecka - Stowarzyszenie Homo homini
Grzegorz Frelik - OSP Kuczwały
Maria Strzelec - KGW Kuczwały

Henryk Frelik - Rada Sołecka Sołectwa Kuczwały
Jarosław Czyszek - Rada Sołecka Sołectwa Kuczwały
Grzegorz Osiak - Rada Sołecka Sołectwa Kuczwały

Podziękowanie
Komitet Organizacyjny Dożynek Gminnych Kuczwały 2007

pragnie podziękować wszystkim tym mieszkańcom Kuczwał, organizacjom
społecznym i instytucjom, sponsorom, którzy dołożyli wszelkich starań, aby
gminne Święto Plonów było ciekawe i aby nie zabrakło atrakcji
dożynkowych.
Wielkie uznanie i podziękowanie należy się również tym wszystkim którzy
swoją obecnością uświetnili to wydarzenie w gminie: Chór Międzyszkolny
pod kierunkiem pana Marka Pużanowskiego, Gimnazjum w Pluskowęsach,
SP w Sławkowie, wystawcom z prezentacjami swojej działalności.
Wyrazy podziękowania Komitet kieruje dla Ks. Kanonika Wiesława
Roczniaka Proboszcza Parafii w Grzywnie i obecnych Księży Proboszczów
za celebrację uroczystej Mszy Dziękczynnej za tegoroczne plony w gminie.

Nowością tegorocznych dożynek były konkurencje dla publiczności
przygotowane przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Uczestnicy festynu dożynkowego swoich sił próbowali w rodeo, w wbijaniu
gwoździ w pień, krojeniu chleba, w jeździe na nartach i rzutach ziemniakami do
celu.

Bardzo podobał się występ kabaretowy w wykonaniu toruńskich aktorów
pt. „Piosenki PRL-u”. Program nawiązujący do tradycji dożynkowych
przygotowały dzieci z SP w Sławkowie.
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Zajęcia w Akademii Zdrowia Trzeciego
Wieku „60plus”

W zajęciach wzięło udział
łącznie 31 seniorów. Niestety, nie wszyscy regularnie uczestniczyli
na wszystkich zajęciach z różnych względów (brak transportu,
stan zdrowia i proza życia- prace polowe, pogoda, brak czasu, a

czasami chęci). Mam nadzieję, że wszyscy, którzy uczestniczyli w zajęciach
trwale wzbogacili swoją wiedzę na temat, jak dbać o własne zdrowie. Wiem,
że sama wiedza nie wystarczy do zmiany stylu życia, potrzebne jest jeszcze
wewnętrzne przekonanie, że można wpłynąć na własne zdrowie zmieniając,
to co możliwe: niezdrowe nawyki i przyzwyczajenia. Mogę więc tylko zachęcić
do korzystania z wiedzy zdobytej na wykładach i warsztatach, chociażby po to,
żeby się przekonać, że nie była to tylko teoria, ale praktyczne rady. I jeszcze
jedna ważna rzecz w walce o własne zdrowie- wsparcie rodziny. Czasem
jedna ironiczna uwaga członka rodziny niweczy starania o życie bez nałogów,
zmianę (niekoniecznie radykalną ) w odżywianiu itd. Trudno jest trzymać się
postanowień, gdy nikt w domu nie zachęca i nie pomaga, a czasami
wyśmiewa. Więc, nie zniechęcajmy innych i siebie, ale pomagajmy, chociażby
życzliwym milczeniem.

Wszystkim seniorom, którzy uczestniczyli w zajęciach dziękuję za wspólnie
spędzony czas i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na nowych zajęciach
promujących zdrowy styl życia. Dla mnie, jako koordynatora projektu zajęcia
w Akademii Zdrowia były także okazją do poznania przyjaznych i życzliwych
ludzi, a nie tylko pracą dla nich.

Akademia Zdrowia Trzeciego Wieku „60plus”
zakończyła zajęcia dla seniorów. Ostatnie spotkanie odbyło
się w Urzędzie Gminy Chełmża, na którym najaktywniejsi
uczestnicy otrzymali upominki.

Anna Birecka
Zdj. K Orłowska

Festyn dla zdrowia

W dniu 25.08.br w Nawrze odbył się
festyn rodzinny pod hasłem „Wieś
aktywna - mozaika inicjatyw dla zdrowia”
finansowany przez stowarzyszenie

„HOMO- HOMINI” , Samorząd Gminny i Radę Sołecką
. Była to bardzo udana impreza. Wiele konkursów i zabaw oraz loteria
fantowa dostarczyły dużo emocji. Dzieci korzystały także z atrakcji mini
lunaparku, gdzie mogły pojeździć samochodzikami, skorzystać ze
zjeżdżalni i innych zabaw.

Rada Sołecka, Sołtys, Radny i Koło Gospodyń Wiejskich
dołożyli starań, aby festyn spełnił swoją rolę dobrej zabawy, a przy grillu
stanął pan Andrzej Kosicki, za co mu bardzo dziękujemy. Pogoda także
dopisała, więc zabawa trwała do późnych godzin nocnych .

Jestem na Ziemi Gotyku

Wizualizacja obszaru Ziemi Gotyku poprzez
oznakowanie przystanków autobusowych,
budynków użyteczności publicznej specjalnymi
tablicami informacyjnymi z logiem Fundacji „Ziemia
Gotyku” LGD to kolejny projekt jaki został
zrealizowany w bieżącym roku przez Fundację, a
sfinansowany z programu LEADER+.
Tylko w gminie Chełmża logo Fundacji zawieszone
zostało na 50 przystankach autobusowych i

wskazanych świetlicach wiejskich.

Takie oznakowanie daje bardzo skuteczną promocję obszaru działania
Fundacji i jego mieszkańców. Podobne obiekty zostały oznakowane
także w gminach partnerskich Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie.
Poza tym każda z gmin partnerskich z projektu otrzymała pakiet
materiałów - gadżetów z logiem Fundacji promujących obszar Lokalnej
Grupy Działania.

K. Orłowska

Tegoroczną dekorację w
K o ń c z e w i c a c h
wykonali: pani sołtys
Sylwia Barańska, panie
Marzena Barczyńska,
A n i t a R u t k o w s k a ,
Sylwia Hornicka, Ewa
C z a r n e c k a o r a z
p a n o w i e Z y g m u n t
Dunikowski i Andrzej
Wiśniewski.

Wiejskie dekoracje

Czasami trzeba
robić je dwa razy. Tak
było w tym roku w
Kończewicach. Stojącą
n a r o z d r o ż u b a b ę
zniszczyl i wandale.
Następnego dnia znów
była jak nowa.
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Stowarzyszenie Homo homini zaprezentowało swoją
publikację na Światowym Kongresie Eufemi 2007

Kongres skupiający ludzi związanych zawodowo,
społecznie i losowo z psychiatrią w tym roku odbywał się w Toruniu.

Wzięło w nim udział około 800 osób z całego świata, by wspólnie
poszukiwać najwłaściwszych kierunków działania na rzecz ludzi
dotkniętych chorobami psychicznymi. Spotkania te odbywają się co dwa
lata. Wcześniej uczestników Kongresu Eufemi gościł Sztokholm i
Barcelona.
-Jest nam bardzo miło, że na tak poważnej imprezie udało się nam pokazać
wydaną w roku ubiegłym publikację „Jestem chora psychicznie”. Być może
autorce książki otworzy to nowe możliwości. Mamy poczucie spełnienia
dobrego uczynku nie tylko na rzecz jednej osoby, ale zapewne wielu ludzi
cierpiących na choroby psychiczne - mówi Ewa Czarnecka.

Red.

„Wędrujące przedszkole” jesienne spotkania
odbędzie w Grzywnie i Bocieniu

Pomimo wielu miejsc, gdzie funkcjonują codzienne
przedszkola Ziemi Gotyku z projektu „Przedszkole otwiera świat”,
inicjatywa Stowarzyszenia Homo homini ma swoich odbiorców.

Po miesięcznej przerwie kontynuuje swoje zajęcia „Wędrujące
przedszkole” w Bocieniu. W wynajętym przez Gminę mieszkaniu spotyka się
dwa razy w tygodniu grupka 9-11 dzieci z tej i okolicznych miejscowości. Do
dyspozycji mają piękne zabawki i materiały plastyczne. W Bocieniu zajęcia
potrwają do końca października.

We wrześniu rozpoczęło działalność „Wędrujące przedszkole” w
Grzywnie, gdzie zajęcia zaplanowane są do połowy grudnia. Aktualnie
zapisanych zostało 8 dzieci. Zapraszamy wszystkie maluchy, które nie chcą
się w domu nudzić, by przywędrowały do przedszkola.
W Bocieniu grupę prowadzi pani Monika Ramza, w Grzywnie pani Anna
Klimas.

Ewa Czarnecka

Na co komu produkt lokalny?
Najprościej można odpowiedzieć, że dobry produkt potrafi

przynieść jeszcze lepsze pieniądze.
Właśnie o to chodziło, gdy znaczące grono ludzi współtworzyło

strategię rozwoju dla obszaru działania Fundacji Ziemia Gotyku, a dokładniej
wyznaczało kierunki działań programu Leader +, w trosce by mieszkańcom
tego obszaru żyło się lepiej i dostatniej. Patrząc na rozmiar Festiwalu
Produktów Lokalnych w Grodnie, łatwo zauważyć, że coś się nam udaje, że
zmierzamy we właściwym kierunku. Szkoda, że pogoda nie pozwoliła na
analizę ustawianego w Grodnie regału z lokalnymi produktami, będących
propozycjami różnych wystawców. Dla uzupełnienia tej luki pozwolę sobie na
kilka słów tytułem podsumowania.

Rzeczywiście, wszystkie stoiska były bardzo piękne i bogate, co
spowodowało, że ofertę uznano za bardzo atrakcyjną. Czy jednak tak jest, że
posiadamy produkty nadające się do wystawiania w sklepach, na targach i
festynach? Jak gdyby mniejszy problem jest z produktami innymi niż
spożywcze, bo się nie popsują, ale czy ich asortyment jest wystarczający i
atrakcyjny? Czy na pewno w swojej lokalnej ofercie mamy coś, co sami
chętnie byśmy kupili będąc turystą? Co z tego regału moglibyśmy bez ryzyka
zabrać ze sobą do domu? Regał obficie zastawiony był produktami
spożywczymi, zapewne bardzo smacznymi i miłymi dla podniebienia. Jest to
jednak ta grupa produktów, których dystrybucja sprawia najwięcej kłopotów,
szczególnie ze względów sanitarnych. Warto zatem już teraz pomyśleć co
wybieramy do produkcji, jak to opakować, jak przedłużyć okres przydatności
do spożycia, by nasz produkt miał wielu odbiorców. Mocno wierzę w to, że
dojdziemy do przynoszących wystawcom zysk produktów, które zdobędą
markę Ziemi Gotyku i mocno będą z tym obszarem utożsamiane.

Ewa Czarnecka

Turniej Sołectw

Sołectwa rywalizowały w ośmiu wszechstronnych
konkurencjach technicznych siłowych i umysłowych, slalomie
rowerowym, strzałach piłką nożną do celu, konkursie wiedzy o
Ziemi Gotyku, rzucie gumiakiem, rzucie jajem, konkursie dla

sołtysów na temat znajomości własnej miejscowości, przeciąganiu liny,
sztafecie biegowej 4x1km. Reprezentanci z gmin Chełmża, Łysomice i
Papowo Biskupie wystąpili gościnnie podczas tegorocznego turnieju
organizowanego co roku przez Gminę Łubianka. Eliminacje w sołectwach
wspomnianej gminy i przygotowania do turnieju trwały już od dwóch
miesięcy, by w dniu imprezy wypaść jak najlepiej.
Łącznie we wszystkich drużynach wystartowało ok. 300 zawodników i
zawodniczek z 16 sołectw.
G m i n ę C h e ł m ż a r e p r e z e n t o w a ł a d r u ż y n a w s k ł a d z i e :
Krzysztof Adamek, Dorota Jankowska, Andrzej Karwowski, Katarzyna
Orłowska, Justyna Błaszczyk, Teresa Parzyszek, Grażyna Nikiel, Piotr
Orłowski, Malgorzata Nowicka, Dariusz Orłowski, Józef Nikiel, Bartek
Cimoch, Marcin Brokopp, Marzena Adamek, Bartek Kamiński.

Zawody w Pigży oglądała rekordowa widownia ok. 1000 osób. Wszystkie
sołectwa otrzymały na pamiątkę puchary i unikatowe pamiątkowe medale
przygotowane przez organizatora. Poza medalami najlepsze trzy drużyny z
Gminy Łubianka otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe stół do bilarda i
piłkarzyki. Wszystkie sołectwa z gminy Łubianka dodatkowo otrzymają
pokaźne sumy do przyszłorocznych budżetów wiejskich. Oprócz turnieju
głównego były atrakcyjne konkursy dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia,
trampolina i basen z kulkami. Poza tym na zawodników czekała kiełbaska z
grilla i zabawa do białego rana. Organizatorem imprezy była

a współorganizatorami
i .

Reprezentacja mieszkańców Głuchowa wzięła
udział w Turnieju Sołectw Ziemi Gotyku rywalizując o
miano najlepszego sołectwa w Lokalnej Gupie Działania w
gminach Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.

Fundacja
Ziemia Gotyku LGD, Centrum Kultury w Łubiance
Sołectwo Pigża

K.Orłowska

Spotkanie młodzieży

Zarząd Stowarzyszenia Homo homini w Chełmży i Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża byli organizatorem spotkania
młodzieży z gmin Chełmża i Łubianka.

Spotkanie
Udział w spotkaniu wzięły także

studentki wolontariuszki z UMK w Toruniu. poświęcone było
możliwościom współpracy na rzecz własnych zainteresowań i środowiska
lokalnego. Grupa liderów z Gminy Łubianka Agata Ziółkowska, Mateusz
Piórkowski, Łukasz Rząd i Marcin Banaszek zaprezentowali swoje
dotychczasowe doświadczenia związane realizacją projektu „ Młodzież w
Działaniu” i zachęcali młodzież z Gminy Chełmża do udziału w podobnych
inicjatywach. Studentki wolontariuszki próbowały z kolei zachęcić młodzież
do działań wolontarystycznych na rzecz swoich społeczności lokalnych.
Natomiast organizatorzy spotkania Stowarzyszenie Homo homini i CiK
przedstawili aktualne możliwości współpracy i pozyskiwania środków na
przedsięwzięcia młodzieży wspierające ich rozwoju intelektualny, społeczny i
fizyczny w środowisku lokalnym. Udział w spotkaniu wzięło w sumie 20
osób. Spotkaniu towarzyszyła bardzo miła atmosfera.
Organizatorzy spotkania dziękują Dyrekcji Szkoły Podstawowej w
Kończewicach za udostępnienie pomieszczenia świetlicy na spotkanie.

Od lewej goście z gm. Łubianka
K.Orłowska
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Sport gminny i szkolny

RUSZYŁA SPORTOWA KARUZELA...

Jesień, to początek realizacji szkolnego kalendarza sportowego
na rok 2007/2008. Tradycyjnie uczniowie naszej gminy rozpoczęli od biegów
przełajowych rozegrano je na terenie ośrodka letniskowego w Zalesiu, a
uczestniczyły w nich wszystkie szkoły z naszej gminy. W poszczególnych
kategoriach zwyciężali :
-

I MIEJSCE M. KAZANIECKA ZELGNO
II MIEJSCE K. ANIOŁKOWSKA ZELGNO
III MIEJSCE R. STRAMEK KOŃCZEWICE

I MIEJSCE R. ŁAGODZIŃSKI GRZYWNA
II MIEJSCE SZ. KOPCZYŃSKI ZELGNO
III MIEJSCE T. KUCHARSKI KOŃCZEWICE

-

I MIEJSCE K. ZAKASZEWSKA GŁUCHOWO
II MIEJSCE K. LIGAJ PLUSKOWĘSY
III MIEJSCE M. ROKICIŃSKA GŁUCHOWO

I MIEJSCE M. ZYBLEWSKI GŁUCHOWO
II MIEJSCE M. KAJL PLUSKOWĘSY
III MIEJSCE K. KUFEL GŁUCHOWO

I MIEJSCE D. MODRZEJEWSKI GŁUCHOWO
II MIEJSCE G. SUBSTYK GLUCHOWO
III MIEJSCE R. STARZYK GŁUCHOWO

I MIEJSCE P. PLESKOT GŁUCHOWO
II MIEJSCE J. MAĆKIEWICZ PLUSKOWĘSY
III MIEJSCE E. KACZMARSKA PLUSKOWĘSY

szkoły podstawowe

szkoły gimnazjalne

dziewczynki

chłopcy

dziewczyny rocznik 93/94

chłopcy rocznik 93/94

chłopcy rocznik 92

dziewczyny rocznik 92

MAMY MISTRZA
POWIATU !!!

W odbywających się w
Osówce mistrzostwach
powiatu toruńskiego w
indywidualnych biegach
przełajowych zwyciężył

. Cieszymy się,
gratulujemy wielkiego
sukcesu !

uczeń głuchowskiego
g imnazjum Marc in
Zyblewski

W. Rosiński

W. Rosiński

Wakacje na sportowo

Wakacje to czas wyjazdów, zwiedzania pięknych miejsc,
przeżywania nowych przygód… Dla sportowców jest to jednak czas
wytężonej pracy, przygotowań do sezonu. Sama, będąc sportowcem,
wakacje spędzam w większości poza domem. Jednak wszystkie
obozy, bardziej niż z ciężkimi treningami, kojarzą mi się z
odpoczynkiem, poznawaniem nowych przyjaciół, ciekawych miejsc…
W te wakacje taką możliwość dostali młodzicy

. Dzięki pomysłowi i konsekwencji trenera zespołu Zenona
Sadowskiego oraz wsparciu finansowemu ze strony Wójta Gminy
Chełmża Jacka Czarneckiego, Przewodniczącej Komisji AA pani
Stasieczek oraz prezesa klubu pana Kazimierza Lewandowskiego,
dzieci z całej gminy wyjechali na obóz do Tlenia.

Piękne, duże lasy, jeziora, słoneczna pogoda- tym przywitała
nas niewielka miejscowość, położona w Borach Tucholskich. W
ośrodku, w którym zamieszkaliśmy nie brakowało niczego- domki,
pyszne jedzenie, boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, stół do
tenisa stołowego, rowery, kajaki, niedaleko czyste jezioro z
pomostem- to wszystko do naszej dyspozycji… Jednak ze względu,
że był to obóz przygotowawczy do sezonu, większość czasu chłopacy
spędzali na boisku piłkarskim i w lesie, szlifując formę. Mimo to, nie
zabrakło rozrywki- gry i zabawy ruchowe, konkursy, kąpiele w jeziorze,
pływanie na kajakach… Czasu na nudę nie było, a przy okazji
chłopacy mogli się poznać, zaprzyjaźnić, zgrać- bo dobry „klimat” w
drużynie jest najważniejszy! W przeddzień wyjazdu pożegnaliśmy się
przy wspólnym ognisku, na które przybył pan Jacek Czarnecki. Był to
czas wspomnień i podsumowań. Dzieci zaprezentowały się w
konkursie żonglerki, który wygrał Krystian Kuffel, wyłoniliśmy
najlepszego sportowca- został nim Marek Banaszak, wyróżniającego
piłkarza- Bartosz Szprenglewski, najbardziej zdyscyplinowanego-
Krzysztof Adamek oraz najlepszego tenisistę stołowego- Kamil
Warduliński. Wyróżnieni otrzymali upominki ufundowane przez wójta.

Wszystko się niestety kiedyś kończy i nadszedł czas
powrotu. Jednak wszyscy wyjeżdżali uśmiechnięci i zadowoleni. Na
pewno będą go jeszcze długo wspominać.

Za umożliwienie wyjazdu, a tym samym spełnienie naszych
marzeń, pani Stasieczek, panu Lewandowskiemu i panu
Czarneckiemu, pani Alicji Jeziorskiej za pomoc oraz Ośrodkowi
„Kometa” we Wierzchach za miłe przyjęcie, serdecznie dziękujemy.
Atak wspominają obóz dzieci:
„Było super! Czasem mieliśmy dość tego biegania, szczególnie przed
śniadaniem, ale było wesoło”.

„Najbardziej podobały mi się podchody, gra w balona z wodą i kajaki.
Chciałbym tu zostać na całe wakacje!”
„A mnie cały czas nogi bolały od tych treningów. Ale wiem, że trzeba
trenować, żebyśmy później dobrze grali- tak nam zawsze trener mówi”
„W ogóle się nie nudziłem. Była ładna pogoda, to często chodziliśmy
nad jezioro, a tam bawiliśmy się w wodzie i na plaży. Fajnie by było tu
wrócić za rok…”.

KS Gminy Chełmża
„Cyklon”

Małgorzata Sadowska
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Serwis informacyjny

PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie dla Sponsorów za sfinansowanie lipcowego Pikniku

Rodzinnego w Dźwierznie oraz dla Posła A. Kłopotka za udział w meczu i w
pikniku składają Sołtys i Rada Sołecka.

Sołectwa Januszewo-Dźwierzno

ŚWIĘTO LATAWCA w PLUSKOWĘSACH
06.10.2007 (boisko przy gimnazjum)

Rozpoczęcie: godz. 14.00.
Zakończenie: godz. 17.00

* Pokaz latawców i innych atrakcji „powietrznych” takich jak :

* Konkurs na najatrakcyjniejszy latawiec
* Mini Quiz dotyczący wiedzy o lataniu
* Pokaz instruktażu robienia latawca
* Wspólne „puszczanie latawców”
* Gorący poczęstunek
Organizatorzy imprezy

W programie:

skoki spadochroniarzy

pokazy na paralotni i motolotni

: Gimnazjum w Pluskowęsach, Promocja Urząd

Gminy w Chełmży.

�

�

Nominacje dla dyrektorów szkół

Z końcem sierpnia br. Wicewójt Gminy Chełmża Kazimierz
Bober w obecności przedstawicieli samorządu lokalnego
Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Śmiałka i
Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy
Stanisława Żaka wręczył wybranym w konkursie osobom
nominacje na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez
samorząd gminny.
Na stanowisku dyrektora pozostali, otrzymując nominacje na kolejną
kadencję:
Maria Kaszyńska Dyrektor SP Kończewice
Iwona Drożyńska Dyrektor SP Zelgno
Barbara Dunajska Dyrektor SP Sławkowo
Hanna Dorenda Dyrektor SP Grzywna
Hanna Antkowiak Dyrektor Gimnazjum w Pluskowęsach
Wojciech Rosiński - Dyrektor Gimnazjum w Głuchowie.

K.O.

Jak minął wrzesień w szkole w Kończewicach?

�

�

�

�

�

�

uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2007/2008
uczniowie i nauczyciele brali udział w corocznej akcji Sprzątanie Świata

wszyscy uczniowie otrzymali granatowe kamizelki, powszechnie
nazywane mundurkami

uczniowie klasy III wraz z rodzicami wyjechali na wycieczkę do
Planetarium i Żywego Muzeum Piernika w Toruniu w ramach projektu
„Podarujmy sobie czas”

wszyscy obejrzeli wystawę egzotycznych zwierząt żyjących w terrariach

maluchy z klas 0-III przez cały tydzień poznawały zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach, spotkały się z policjantem oraz otrzymały
znaczki odblaskowe i ciekawe materiały edukacyjne

uczniowie uczestniczyli w pierwszych imprezach sportowych

�

Ewa Czarnecka

Wsparcie dla 6130 studentów
„Studiuj! Europejskie Stypendia dla Studentów”
Program realizowany jest w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” II Priorytetu Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

jest zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie
wyższym poprzez udzielenie stypendiów . Uczestnikom
projektu będą wypłacane stypendia w wysokości

od października 2007r. do kwietnia 2008r.
O stypendia mogą się ubiegać studenci spełniający łącznie następujące
kryteria:
- posiadający zameldowanie na pobyt stały w województwie kujawsko-
pomorskim co najmniej od czerwca 2007 do dnia złożenia wniosku ·
- spełniają określone warunki finansowe tj. dochód rodziny, w przeliczeniu na
osobę nie przekracza 504 zł netto miesięcznie lub 583 zł netto w przypadku,
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności
- studiują w państwowych lub niepaństwowych szkołach wyższych,
prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym bądź
eksternistycznym.
Wnioski należy składać osobiście lub listownie do 19.10.2007 roku na adres:

Wnioski dostępne są na stronie:

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyne w kraju realizuje projekt
stypendialny z działania 2.2 ZPORR w roku akademickim 2007/2008. Jest
to największy realizowany w Polsce projekt z działania 2.2 ZPORR.
Celem projektu

dla 6130 studentów
350zł/m-c, płatne w

transzach przez okres 7 miesięcy

Departament Spraw Społecznych
ul. Broniewskiego 15/17
87-100 Toruń

www.kujawsko-pomorskie.pl (studiuj)
K. Orłowska
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KURENDA

(skład)

Festiwal Produktów Lokalnych
Ziemi Gotyku

To jedna z najciekawszych imprez, której bohaterkami były kobiety
reprezentujące organizacje społeczne z obszaru ZG. Uczestniczki festiwalu
zadbały o piękne prezentacje stoisk z produktami lokalnymi i smaczne
degustacje. Impreza miała charakter festynu plenerowego, który odbył się na
terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Grodno” w Mirakowie. Poza tym udział w
festiwalu wzięli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,
lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji społecznych.

Celem zorganizowanego festiwalu była „wielka” prezentacja
kulinarnego bogactwa, kultury stołu, rękodzieła i inicjatyw społecznych
charakteryzujących obszar partnerskich gmin: Chełmży, Łubianki, Łysomic i
Papowa Biskupiego.

Imprezie towarzyszyły oprócz stoisk z produktami także występy
zespołu ludowego „POMORZE” i Alebabek z Łubianki, a całość imprezy
sprzyjała wypoczynkowi i promocji obszaru Ziemia Gotyku.

W czasie trwania festiwalu miały miejsce dwa konkursy. Dokonano
podsumowania wcześniej ogłoszonego konkursu na Znak Promocyjny „Ziemia
Gotyku” i nagrodzono trzy najładniejsze stoiska z produktami lokalnymi Ziemi
Gotyku.

Do konkursu „Najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi
Gotyku” w sumie zgłosiło się 18 Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru działania
Fundacji. Warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie wcześniej specjalnej
ankiety konkursowej. Oprócz przygotowanych przez panie produktów
spożywczych takich jak ciasta, pieczenie z mięsa, gotowane sery, nalewki ,
pieczywo można było podziwiać również piękne rękodzieło: serwety
haftowane, koronki, malowidła na drewnie, rzeźbę, bukieciarstwo i wiele
innych. Wśród prezentowanych produktów poza bardziej znanymi jak nalewka
grzegorzanka, zawijarce nawrzańskie, klekotki pojawiły się także zupełnie
nowe między innymi takie jak smalec rycerski, Nalewka Lutolda, ciągutki

(pieczone cukiereczki), zalot ( sałatka warzywna), prażuch, rożki z jabłkami,
nalewka z łupin orzecha włoskiego, drożdżówka babuni i dożynkowa, serki
smażone, wino z ryżu i wiele innych. Smaku i barwy prezentacjom pań z KGW
dodały stoiska z licznymi produktami pszczelarskimi przygotowane przez
lokalnych mistrzów - pszczelarzy .

Bogactwo tak przygotowanych stoisk oceniła Komisja Konkursowa
w skład której weszli przedstawiciele: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego Marek Kukowski, Starostwa Powiatowego Malwina Rouba
i Muzeum Etnograficznego Grażyna Szelągowska. Komisja przy ocenie pod
uwagę wzięła takie kryteria jak między innymi ogólny wygląd stoiska, jego
różnorodność, smak i bogactwo produktów, ale i jednocześnie charyzmę
samych pań, które były autorkami i wykonawcami zaprezentowanych stoisk.

Za najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi Gotyku
podczas festiwalu w Mirakowie uznano następujące:

. To werdykt Komisji Konkursowej, ale przyznać należy, że każde ze
stoisk wyróżniało się bogactwem koloru i smaku. W nagrodę dla zwycięzców
konkursu Zarząd Fundacji ufundował zestawy kuchenne. Z kolei wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za
udział w konkursie.

Festiwal Produktów Lokalnych Ziemi Gotyku to już
kolejna w bieżącym roku impreza promująca obszar Lokalnej
Grupy Działania Ziemia Gotyku, która tym razem miała miejsce w Gminie
Chełmża.

I miejsce stoisko KGW
z Nawry, II miejsce stoisko KGW z Łubianki i III miejsce stoisko KGW z
Głuchowa

K. Orłowska

Znak Promocyjny Ziemi Gotyku

Podczas Festiwalu Produktów Lokalnych Ziemi
Gotyku w Mirakowie podsumowana została

. O
prawo do używania i posługiwania się Znakiem
Promocyjnym ubiegało się w sumie 28 wnioskodawców
w trzech różnych kategoriach: ważne społecznie
inicjatywy , wyroby artystyczne i produkty spożywcze.
Konkurs został ogłoszony z myślą o producentach,
usługodawcach, organizacjach i osobach prywatnych,
które poprzez swoje działania w sferze społecznej i
ekonomicznej przyczyniają się do budowy

pozytywnego wizerunku swoich gmin i miejscowości. Znak Promocyjny
przyznaje Kapituła Znaku Promocyjnego na okres 12 miesięcy.
Warunkiem zgłoszenia produktów do konkursu było złożenie
odpowiedniej dokumentacji w wyznaczonym terminie.
W I edycji Konkursu Znak Promocyjny „Ziemia Gotyku” otrzymały:

: haftowane serwety Katarzyny
Orłowskiej ( gm. Chełmża), malowidła na drewnie Lidii Lankauf
( gm. Łysomice), : Barć Lulkowska
Henryka Koryckiego ( gm. Łysomice), miód pszczeli Krzysztofa i Lidii
Bukowskich ( gm. Papowo Biskupie), klekotek KGW Zelgno
(gm. Chełmża); „Wędrujące
przedszkole „ Stowarzyszenia Homo homini ( gm. Chełmża), zespół
ludowy ALEBABKI ( gm. Łubianka), zespół młodzieżowy taneczny
MARWOJKI ( gm. Łubianka), impreza GRAND Prix ( gm. Łubianka).
Wyróżnienia w konkursie przyznano rzeźbom amatorskim Dawida
Golonka ( gm. Chełmża), sernikowi Głuchowskiemu KGW Głuchowo
(Gm. Chełmża), Festiwalowi Pieśni Patriotycznych ( gm. Łubianka),
produktom pszczelim Stanisława Flaka (gm. Łysomice).

Po pierwsze, wszystkie wyróżnione produkty mogą zostać
oznakowane tym znakiem graficznym. Informacje o wyróżnionych
produktach zamieszczone będą w materiałach promocyjnych, drukach
reklamowych LGD oraz wszystkie produkty oznaczone Znakiem jakości
Ziemi Gotyku promowane będą w Polsce i za granicą, na stronie www
LGD, na wystawach i targach.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali specjalne okolicznościowe Znaki
Promocyjne i specjalne umowy licencyjne, które określają prawo i zasady
posługiwania się Znakiem. Laureaci wspomnianego konkursu otrzymają
jeszcze w najbliższym czasie specjalne reklamy ( tzw. roll-upy) z
wizualizacją swojego produktu bądź produktów, które będą mogli
wykorzystywać przy każdorazowej prezentacji swoich stoisk. Znaki
Promocyjne Ziemi Gotyku i wyróżnienia wręczył obecnym nagrodzonym
osobiście Prezes Zarządu Fundacji Piotr Birecki.

I edycja
Konkursu na Znak Promocyjny „Ziemia Gotyku”

w
kategorii wyroby artystyczne

w kategorii produkty spożywcze

w kategorii inicjatywy społeczne:

Do czego uprawnia laureatów przyznanie Znaku
Promocyjnego „Ziemia Gotyku”?

K. Orłowska
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