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Ferie zimowe
Tegoroczne ferie dobiegły końca. Dzieci i młodzież spędziła ten

czas na wyjazdach, na zajęciach organizowanych przez szkoły i świetlice w
gminie. Niestety podczas ferii zabrakło wszystkim pięknej zimowej aury i
okazałych bałwanów, które udało się uczniom SP w Kończewicah ulepić
jeszcze przed feriami.

Zdj. E.Czarnecka
K.O.

Czas pracy i wspólnego działania
Fundacji Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania
za 2007 rok podsumowany został podczas Forum
Programowego mieszkańców cz te rech
p a r t n e r s k i c h g m i n w K o ń c z e w i c a c h .
Podsumowano nie tylko okres wspólnych działań,
ale podyskutowano o sprawach bieżących i o
przyszłości partnerstwa. Forum przewodniczył
Jacek Czarnecki Wójt Gminy Chełmża.

Od roku fundacja realizuje dwa duże
projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy z
projektów to

Projekt zakończony zostanie w lutym roku
bieżącego. W ramach tego projektu gminom partnerskim udało się
zrealizować w sumie 36 projektów . Były w tym liczne imprezy
kulturalne i sportowe, szkolenia, wyjazdy studyjne oraz wydano
przewodnik po Ziemi Gotyku, oznaczono logiem Fundacji ważniejsze
obiekty identyfikujące obszar LGD. Mieszkańcy tego obszaru
próbowali się przez ten okres poznać, zintegrować i wspólnie łączyć
swoje pomysły na kolejne inicjatywy.

Drugi z projektów, który rozbudził nadzieję ponad 500
maluchów i ich rodziców aż z 39 ośrodków prowadzonych przez
Fundację na obszarze kilku okolicznych gmin to projekt „Przedszkole
otwiera świat”. Jego realizacja potrwa do końca marca bieżącego
roku.

Obecnie dla Fundacji nadchodzi nowy czas. Czas zmian w
samych jej strukturach, czas przygotowań do kolejnych projektów.
Fundacja ma wiele planów i ciekawe perspektywy na rozwój. Od 2008
roku uruchomiony zostanie Program LEADER , który może zapewnić
źródło finansowania rozwoju LGD i jej partnerów na kolejne 7 lat. Aby
ten cel osiągnąć LGD powinna opracować nową Lokalna Strategię
Rozwoju na lata 2008-2015 i wytyczyć cele działania. „- Jeżeli nie
będzie partnerów, nowych i dobrych pomysłów to przyszłe pieniądze
nam uciekną” - nakłaniał uczestników Forum do pracy nad nową
strategią Przewodniczący Forum Jacek Czarnecki.

Więc bieżący rok będzie czasem wytężonej pracy i przygotowania
LGD do nowych zadań.

„Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku animatorem
rozwoju lokalnego na terenie gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i
Papowo Biskupie”.

Forum Ziemi Gotyku

Program LEADER to nie jedyne źródło finansowania dla LGD.
Fundacji w tym roku udało się już pozyskać nowe fundusze na realizację
nowego projektu „Ziemia Gotyku - aktywność, działanie, pasja” w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Projekt kierowany jest tym razem konkretnie do sołtysów,
młodzieży i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wartość projektu
to ponad 130 tys. zł .

K.Orłowska
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Uwaga podatnicy!

Kontrola podatkowa podatku od nieruchomości.

Podatników podatku rolnego prosi się o podanie sołtysom
powierzchni budynków mieszkalnych celem zaktualizowania
danych statystycznych!

W związku z przeprowadzanymi przez pracowników Gminy Chełmża
kontrolami podatkowymi odnotowuje się wiele nieprawidłowości
polegających na zaniżaniu przez podatników podstawy opodatkowania i
nie zgłaszaniu do opodatkowania nowopowstałych budynków.
W sytuacji takiej należy wypełnić informacje podatkowe, w których

podaje się powierzchnię użytkową budynku, czyli mierzoną po
wewnętrznej stronie długość ścian na wszystkich kondygnacjach , z
wyłączeniem klatek schodowych i szybów dźwigowych. Kondygnacja to
również piwnica, suterena czy poddasze użytkowe.
Problem dotyczy również zróżnicowanych stawek podatku od
nieruchomości od budynków pozostałych i garaży, które należy
wykazywać odrębnie.
Za garaż należy uznać:

obiekt budowlany trwale związany z gruntem,

budynki pobudowane na podstawie pozwolenia na budowę
garażu,

budynki lub pomieszczenia zaadaptowane jako garaże.
W związku z powyższym prosi się wszystkich podatników o skorygowanie
ewentualnych błędów w złożonych informacjach podatkowych lub
zgłoszeniu nowopowstałych budynków. Korekt tych należy dokonywać
na specjalnych drukach „Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości”, które znajdują się na naszej stronie internetowej
bip.gminachelmza.pl i w Urzędzie Gminy pokój nr 11 ( księgowość).
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzanych
przez tut. Urząd kontroli, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
podatnik zostanie obciążony za 5 poprzednich lat od chwili ujawnienia
podstawy opodatkowania.

�

�

�

Agata Wojnar

STRAŻ GMINNA
Uchwałą Rady Gminy z dnia 31 maja 2007 roku utworzono Straż Gminną
w Gminie Chełmża.
- terenem działania Straży Gminnej jest obszar administracyjny Gminy
Chełmża,
- siedzibą Straży Gminnej jest budynek Urzędu Gminy w Chełmży przy
ul. Wodnej 2,
- utworzone zostaną dwa etaty / komendant , strażnik /.

1/ udzielania pouczeń;
2/ legitymowanie osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do
wykonywania zadań w związku z identyfikacją osób podejrzanych o
popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;
3/ ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także dla mienia i niezwłoczne
doprowadzenie do Komisariatu Policji;
4/ nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia
określone w odrębnych przepisach;
5/ kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego;
6/ usuwanie i blokowanie pojazdów w przypadkach określonych w
przepisach prawa o ruchu drogowym.

1/ ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz
estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
instytucji oraz posesji prywatnych i ich otoczenia
2/ kontrolowanie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy / np.
bezpańskie psy , podorywanie pasów przydrożnych , odprowadzenia
ścieków , itd.;
3/ sprawdzenie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i
gospodarzy domów;
4/ odbywanie wspólnie z Policją patroli miejsc szczególnie zagrożonych
przestępczością;
5/ czuwanie nad przebiegiem imprez publicznych;
6/ wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących
przepisów, w tym aktów prawa miejscowego.

Strażnik swoje obowiązku na terenie naszej Gminy pełnić będzie od
miesiąca lutego.

Uprawnienia strażnika
między innymi:

Zadania straży
w szczególności:

Wiesław Bachan

Praca nad wnioskami

Miesiąc styczeń i luty był czasem wytężonej pracy dla tych z
Gminy, którzy pracowali nad przygotowaniem wniosków o
sfinansowanie wielu pomysłów edukacyjnych, kulturalnych i
sportowych.
O pieniądze zdecydowali się ubiegać i wnioski do określonych
grantobirców złożyli:

- „Więcej wiedzieć, lepiej rozumieć, mocniej kochać” - Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. programu “Patriotyzm jutra”
- „Małe i duże śpiewają w chórze” - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, “ Rozwój inicjatyw lokalnych”
- „Przedszkole dla mnie i dla mamy” - Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Program Operacyjny
Kapitał Ludzki dot. Oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach
wiejskich.

- - Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego dot. programu “Rozwój inicjatyw lokalnych”,
Rodzaj zadania: Edukacja kulturalna

- Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko Pomorskiego w ramach Program Operacyjny Kapitał
Ludzki dot. Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie
6.3.Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich.

- Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. Upowszechniania i rozwóju
kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego.

- Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. Upowszechniania i rozwóju
kultury, sztuki, ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego
- Starostwo
Powiatowe w Toruniu dot. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
-

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dot. „Wspierania Turystyki”.

- - Starostwo Powiatowe w Toruniu, dot. Kultury,
Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. Upowszechniania i rozwóju
kultury, sztuki, ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dot. Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu

Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot.
Upowszechniania i rozwóju kultury fizycznej i sportu.

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego dot. Upowszechniania i rozwóju kultury, sztuki,
ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego.

- „ Po ciemnej stronie sieci”, „Bądź z nami”, „Szkolna arena” - program
społeczny dzienników regionalnych i Fundacji Grupy TP

Starostwo Powiatowe w Toruniu dot.
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Starostwo Powiatowe w Toruniu dot. Upowszechniania
kultury fizycznej i sportu.

Samorząd Gminy Chełmża

-

„Festiwal Produktów Tradycyjnych” -

„Gimnastyki kilka chwil, zyskamy więcej energii i sił”

„Czerwony szlak rowerowy Toruń FORT IV - Zalesie - aktualizacja
trasy”

„Święto Latawca”

- „Z kulturą przez wieki - Renesans” -

- „Międzynarodowy Turniej Siatkówki rekreacyjno-plażowej Zalesie
2008” -

- „III Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej im. Szczepana” -

- „Wiersze znane i nieznane” -

„Szkoła Bez
Przemocy”
- „Turniej sportowy” -

- „Organizacja obozu sportowo-treningowego dla drużyny
młodzików”-

dot. Programu

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Stowarzyszenie Homo homini

Stowarzyszenie HORYZONT przy Gimnazjum w Pluskowęsach

Uczniowski Klub Sportowy IMPET w Sławkowie

Szkoła Podstawowa w Sławkowie

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON

„Lokalna chata w tradycje bogata”

Zawód Animator Kultury”

- „Animator kultury dla mojej wsi”

„

Zebrała K.Orłowska
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Zebrania Sołeckie
W gminie trwają zebrania sołeckie.Ostatnie z zebrań zaplanowano na

dzień 13.03.br. w Grzegorzu

Na zdjęciu Mieszkańcy Parowy Falęckiej na zebraniu z Wójtem Jackiem

Czarneckim.

Samorządowy serwis informacyjny

„MÓJ SKLEP - MOJĄ WIZYTÓWKĄ”

Piękne, czyste, kolorowe wsie w gminie to wysiłek wielu
mieszkańców każdej z miejscowości. Zdarza się, że dość często spotykamy
jeszcze nieład przy wiejskich sklepach oraz spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych.

Dlatego po raz pierwszy w minionym roku ogłoszony został konkurs
dla właścicieli sklepów.
Organizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Tan konkurs z kolei jest kolejnym sposobem na poprawę estetyki na terenie
gminy, ale przede wszystkim to także pomysł na edukację publiczną na temat
uzależnień.

Zadania konkursowe objęły między innymi dbałość właścicieli
sklepów o czystość, estetykę i porządek w miejscu sprzedaży.
Oceniana była 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 sklepy mogły
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 będąc zadbane mogą stać się kolejną dobrą
wizytówką Gminy Chełmża i przykładem dla innych Komisja doceniła trud i
pracę następujących właścicieli sklepów:
Państwa Omiotek Henryk i Barbara - sklep w Grzywnie i Pani Musiałowska
Aleksandra - sklep w Nawrze.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe wartości 400 zł. Gratulujemy.

Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyli Wójt Jacek Czarnecki i

Członek GKRPAiPN Marzena Barczyńska.

K.Orłowska

Nasi dzielnicowi

Wychodząc naprzeciw społecznemu oczekiwaniu oraz w związku
ze zmianami kadrowymi i bieżącą analizą występujących zagrożeń od dnia 1
lutego br. nastąpił nowy podział podległych rejonów służbowych (dzielnic).
Rejon Gminy Chełmża będzie obsługiwany przez trzech dzielnicowych.

obsługuje rejon
dzielnicy nr IV w skład którego
wchodzą następujące miejscowości:

.

odpowiada za
rejon nr V. Rejon ten obejmował
będzie: Kończewice, Głuchowo,
Parowę Falęcką, Bogusławski i
Nawrę.

odpowiedzialny jest
za rejon wsi Brąchnówko, Browina,
Grzywna, Strużal, Kuczwały,
Sławkowo, Morczyny i Mirakowo.

Dzielnicowi udzielają pomocy między innymi w sprawach przeciwdziałania
zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń, udzielają
pomocy ofiarom przestępstw, udzielają pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
pomagają w rozwiązywaniu problemów domowych o podłożu patologicznym,
pomagają nieletnim zagrożonym demoralizacją, rozwiązują konflikty
sąsiedzkie, udzielają porad z zakresu skutecznych metod zabezpieczania
mienia, udzielają podstawowych porad prawnych.

Dzielnicowy asp. Grzegorz
Machalewski

Dzielnicowy mł. asp.
Jarosław Chiliński

Dzielnicowy st. Post.
Lech Bukowski

KOMISARIAT POLICJI W CHEŁMŻY
ul. Sądowa 2, 87 140 Chełmża tel. 0-56-675 19 00

Bocień, Szerokopas, Świętosław,
Zajączkowo, Drzonówko, Grzegorz,
Liznowo, Zelgo, Witkowo, Zalesie,
Grodno, Dziemiony, Pluskowęsy,
Nowa Chełmża, Skąpe i Bielczyny

K.Orłowska

POBÓR - 2008
W dniach roku w godzinach 8.00-14.00

w Toruniu przy ulicy Tuwima 9 ( Klub Kameleon),przeprowadzony zostanie
przez Powiatową Komisję Poborową i Lekarską pobór mężczyzn rocznika

oraz mężczyzn urodzonych w latach 1988 ,1987, 1986,1985,1984, którzy
dotychczas nie stawili się do poboru z terenu naszej gminy.
Osoby stawiające do poboru po raz pierwszy obowiązane są przedstawić
komisji:
- Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- Dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki,
- Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
- Aktualną fotografię o wymiarach 3x4/ bez nakrycia głowy/
- Posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.
Osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do poboru lub wezwane do
powiatowej komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej obowiązane są
zgłosić się do tych komisji przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca
pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące.
Poborowy , który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w
wyznaczonym terminie i miejscu , obowiązany jest zawiadomić o tym wójta ,
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego
ponad 2 miesiące , najpóźniej w dniu , w którym był obowiązany stawić się do
poboru , dołączając dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.
Osoby , które nie zgłoszą się do poboru przed wójtem , właściwą komisją
lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i
miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmawiają
poddania się badaniom lekarskim , podlegają grzywnie albo karze
ograniczenia wolności z art.224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2004 r. Nr
241 , poz. 2416 , z późn. zm.).
Wszelkich informacji dotyczących poboru udziela Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy w Chełmży ul. Wodna 2 , pokój 12 , tel. 675-60-
76 wew.45.

29 lutego i 3 - 4 marca 2008

1989

Wiesław Bachan
K.O.
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Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich w 2008r.

Od 1 lipca 2008r. rolnik , który uzyskał płatności bezpośrednie do
gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych
i oddzielnej płatności cukrowej będzie miał obowiązek ubezpieczenia co
najmniej 50 % powierzchni upraw.

Rolnik będzie miał obowiązek zawarcia ubezpieczenia z zakładem
ubezpieczeń , który zawarł umowę z ministrem właściwym ds. rolnictwa.
Umowa w zakresie ubezpieczenia będzie dotyczyła upraw zbóż, kukurydzy,
rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów
owocowych, truskawek , ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin
strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru od ryzyka
wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę , ujemne
skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. W przypadku produkcji
zwierzęcej bydła koni, owiec, kóz, drobiu lub świń ubezpieczenie obejmie
skutki huraganu , powodzi , deszczu nawalnego, gradu, pioruna, osunięcia
się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw,
obowiązany będzie do wniesienia opłat za niespełnienie tego obowiązku.
Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym ,stanowić
będzie równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha.

Jednakże nie zawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw
rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się o płatności bezpośrednie.

Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych stało się
konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia
50 % upraw rolnych przez rolników , którzy od 2010 r będą ubiegać się o inne
formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.
Ministerstwo Rolnictwa zawarło umowy w sprawie dopłat do ubezpieczenia
ze środków budżetu państwa z czterema zakładami ubezpieczeń:

1. Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A. w Warszawie,
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie,
3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w

Poznaniu,
4. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń w Sopocie.

Anna Krupska

Najlepsze sołectwa w Gminie Chełmża

Z początkiem roku podsumowana została III edycja gminnego
konkursu promocyjnego „Moja wieś, moje sołectwo” za rok 2007. Do
konkursu przystąpiły trzy sołectwa: Głuchowo, Nawra i Zelgno. Oceny
sołectw i podsumowania konkursu dokonała Komisja Konkursowa w
składzie: Danuta Wilińska - Kierownik Rejonowego Zespołu Doradztwa
Rolnego w Chełmży Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie Oddział w
Przysieku, Teresa Krebs - doradca z Rejonowego Zespołu Doradztwa
Rolnego w Chełmży Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie oddział w
Przysieku i Hanna Zygmont - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w
Toruniu. Komisja w każdym z sołectw oceniła na podstawie złożonych
dokumentacji konkursowych możliwości poszczególnych społeczności
lokalnych, ich aktywność i zaangażowanie społeczne.
Dwie równorzędne nagrody w kwocie 5 tys. zł otrzymały sołectwa Głuchowo i
Nawra.

Konkurs co roku organizowany jest przez Urząd Gminy w Chełmży,
a jego koordynatorem jest Katarzyna Orłowska inspektor do spraw promocji.
„ -Konkurs promuje poszczególne sołectwa w gminie, rozwija wrażliwość
estetyczną ich mieszkańców na czystość i porządek. Ocenie podlegają nie
tylko porządek i estyka we wsi, ale przede wszystkim podejmowane
inicjatywy , które pokazują jak dana miejscowość umie „żyć” i kreować swój
wizerunek i tożsamość”- mówi Katarzyna Orłowska z UG Chełmża.

Głuchowo i Nawra to sołectwa, w których w minionym roku wiele
dobrego się wydarzyło. W każdym z sołectw odbyło się wiele imprez, spotkań
kulturalnych. Mieszkańcy tych wsi aktywnie uczestniczyli także w
przedsięwzięciach gminnych i ponadlokalnych. Organizacje społeczne z tych
miejscowości to partnerzy stowarzyszeń gminnych, Fundacji LGD Ziemia
Gotyku i samorządu gminnego. Spośród ciekawszych wydarzeń w obydwu
sołectwach należy wymienić między innymi obchody 750-lecia wsi Głuchowo
i festyny promujące trzeźwość „Aktywna wieś - Mozaika inicjatyw dla
zdrowia”. Obydwa sołectwa zajęły także przodujące miejsca w ogólnej
klasyfikacji sołectw Gminy Chełmża w sporcie w 2007 roku ( Głuchowo I
miejsce, Nawra II miejsce) i w Gminnej Lidze Piłki Nożnej ( Głuchowo III
miejsce , Nawra II miejsce). Koła Gospodyń Wiejskich z obydwu
miejscowości w minionym roku podczas dożynek gminnych za swoją
dotychczasowaą działalność otrzymały wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża.

Od wiosny do późnej jesieni centra obydwu nagrodzonych
miejscowości zdobiły kolorowe zadbane rabaty kwiatowe. Dodatkowo w
Nawrze uroku wsi dodawała jesienna dekoracja w postaci Baby ze Słomy.

Tak nagradzane inicjatywy sołectw w gminie to dobry przykład i
zachęta dla kolejnych uczestników promocyjnego konkursu gminnego.
Zgłoszenia do tegorocznej edycji sołectwa mogą przedkładać do końca
lutego br. Regulamin konkursu na 12 str. Kurendy

Na zdj.Alicja Glaszka sołtys Nawry i Józej Nikiel sołtys Głuchowa

Redakcja

Wójt Gminy Chełmża informuje, że w roku 2008 będzie można
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w następujących terminach :

01.03. 2008 do 31.03. 2008r.
do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego
w terminie od 01 .09.2007r do dnia 29.02.2008r ,

01.09.2008r.- 30.09.2008r.
do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego
w terminie od 01.03. 2008r. do dnia 31.08.2008r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach :

2-31 maja w przypadku pierwszego terminu,
3-30 listopada w przypadku drugiego terminu.

Roczny limit oleju napędowego przewidziany do refundacji części podatku
akcyzowego wynosi 86 l / ha.

Zwrot podatku akcyzowego

I TERMIN

II TERMIN

-

-

Anna Krupska

Kuczwały odnawiane

Do końca kwietnia br. potrwają roboty budowlane w ramach
projektu „Serce wsi Kuczwały”- kształtowanie centrum poprzez budowę
małej infrastruktury. Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„TAXLAS” z Torunia. Projekt dotyczy zagospodarowania centrum wsi przy
budynku miejscowej świetlicy.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Sektorowego Programu
Operacyjnego w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego” zgodnie z umową zawartą z
samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zagospodarowanie centrum wsi obejmie: budowę
wielofunkcyjnego boiska o powierzchni prawie 500 m kw., wyposażenie
boiska i jego ogrodzenie.

Teren wyposażony zostanie także w ławki i w plac zabaw dla dzieci. Przy
świetlicy ułożone zostaną chodniki spacerowe o powierzchni 79 m kw.
Całość terenu uzupełni wysadzona zieleń: trawniki, byliny, drzewa i
krzewy liściaste.

K.O.
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Sołtys z klasą

Tak o sobie będzie mógł powiedzieć z całą pewnością
każdy sołtys lub sołtyska z Gminy Chełmża, którzy wezmą
aktywny udział w cyklu spotkań jakie proponuje od kwietnia br.
Fundacja Ziemia Gotyku w ramach projektu finansowanego z
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt, który obejmie grupę 46
sołtysów z obszaru gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie
nosi tytuł „Klasa sołecka, czyli sołtys z klasą”.

Cykl szkoleniowy dla sołtysów ewentualnie przedstawicieli rad sołeckich
stawia w nowym świetle rolę sołectwa w rozwoju obszarów wiejskich,
budowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Na obszarze
LGD dokonany zostanie nabór kandydatów do „sołeckiej klasy” drogą
głosowania w radach sołeckich, a także na podstawie pomysłu na rozwój
sołectwa (opis na 1 stronie A4). Cykl będzie się składał z 6 bloków
szkoleniowych, w zakresie tematów przydatnych dla sołtysów i członków rad
sołeckich. Będą wyjazdy, warsztaty i seminaria. Celem planowanych
spotkań jest podniesienie wiedzy sołtysa/członka rady sołeckiej jako lidera
swojej wsi, reprezentującego wieś w kontaktach z gminą i innymi instytucjami
i organizacjami. W sołtysowaniu ważne są zdolności interpersonalne w
kontaktach z ludźmi oraz zdolności posługiwania się nowoczesnymi mediami
w kontaktach zewnętrznych. Dzisiejszy sołtys ma pod opieką wieś, czasem
kilka. Wybierany jest przez mieszkańców wsi na 4 lata kadencji. Działalność
współczesnego sołtysa podlega większej krytyce samych mieszkańców wsi,
jak i kontroli władz lokalnych - rady gminy czy wójta, które sprawują nadzór
nad działalnością sołectwa. Projekt ma się przyczynić do przygotowania
sołtysów/rad sołeckich do współczesnych wyzwań, ponieważ często od
jakości sołtysa zależy jakość życia na wsi. Sołtysi z Gminy Chełmża
zainteresowani udziałem w realizacji projektu mogą kierować swoje
zgłoszenia udziału do Katarzyny Orłowskiej w UG Chełmża.

Sprawy obywatelskie

Dla Babci i Dziadka

21 stycznia punktualnie o godzinie 12.00. zjawili się zaproszeni
goście, dużooo gości! Wszystkie wnuczęta z niecierpliwością wypatrywały
swoich Babć i Dziadków. Z uśmiechem na twarzach zaprezentowały
przygotowany program artystyczny „ Dla Babci i Dziadka”. Każdy wnuk i
wnuczka z przejęciem recytował wiersze i śpiewał piosenki. Nie zabrakło
także życzeń i niespodzianek dla zaproszonych gości. Babcie i
Dziadkowie otrzymali „ kwiatek w doniczce” z życzeniami. Były wspólne
tańce i śpiewanie piosenek. Zaproszeni goście wykazywali się
znajomością przyborów kuchennych i narzędzi używanych w domu,
rozpoznając je dotykiem. Babcie i Dziadkowie rozpoznawali swoje
wnuczęta po skarpetkach, po głosie, razem z wnukami śpiewali kolędy. W
nagrodę każdy wnuk i wnuczka wręczała swojej Babci i dziadkowi
piernikowe serce. Tego dnia bardzo przyjemnie mijał czas w naszej klasie.
O słodki poczęstunek zadbali rodzice dzieci.

Anna Klimas

FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY W BIELCZYNACH

KGW Bielczyny było organizatorem ferii zimowych dla dzieci.
Zajęcia z dziećmi prowadziła studentka pedagogiki Kasia Jancarz. O
poczęstunek dla wszystkich uczestników zadbały panie z KGW. Ferie zostały
zorganizowane za pieniądze uzyskane podczas mikołajkowej loterii fantowej.
Dziękuję bardzo serdecznie paniom Justynie Bober i Barbarze Główczewskiej,
które pomogły mi zorganizować zajęcia. Osobne podziękowania kieruję do
Kasi Jancarz, która swój wolny czas poświęciła naszym dzieciom, organizując
im ciekawe zabawy i konkursy.

Danuta Powaszyńska

FERIE BEZ NUDY

Młodzież oraz dzieci z Kończewic pozostające na czas ferii w
domu nie mogły narzekać na nudę, a to za sprawą zajęć zorganizowanych w
świetlicy wiejskiej.
W ramach zajęć uczestnicy (dziennie przychodziło od 18 do 30 osób) mogli
korzystać bezpłatnie z Internetu, komputera, różnych gier planszowych,
materiałów plastycznych.

W Tłusty Czwartek jak tradycja nakazuje każda osoba została
poczęstowana herbatą i pączkami wykonanymi przez panią sołtys.

Ostatniego dnia naszych spotkań zorganizowaliśmy sobie
pożegnanie przy wspólnie zastawionym stole, na którym stwierdziliśmy, że
ferie bez śniegu wcale nie muszą być nudne.

Rada Sołecka wsi Kończewic, w imieniu własnym i dzieci, dziękuje
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie
finansowe umożliwiające zoorganizowanie zajęć.

Marzenna Barczyńska

K.O.
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Inwestycje gminne

Globalizacja dotknęła Bawarię 400 lat temu

Taką tezę wysnuł jeden z naszych niemieckich
rozmówców podczas wizyty studyjnej jaką odbyliśmy w
Bawarii w ramach programu Leader +.
Cztery wieki temu, w czasie gdy doskonale rozwijała się
miejscowa produkcja lin, a wraz z nią produkcja lnu,
konkurencyjne okazały się surowce sprowadzane z dalekiej

Azji. Szybko wyparły z regionu podgórskiego o słabych ziemiach jedyną
jego uprawę jaką był len. Widmo utraty dochodów dość krótko straszyło
Bawarczyków. Postanowili swoje słabe grunty zamienić w pastwiska i
zająć się hodowlą bydła, by następnie produkować najlepszy ser w
regionie. Za granicami swojego państwa poszukali chętnych do
współpracy producentów sera Ementaler, wykupili licencję i znów mogli
spokojnie żyć ze swojej pracy.

Z upływem lat zajęcie to mogli wykonywać tylko nieliczni. Kolejni
Bawarczycy zmuszeni byli do poszukiwania nowych źródeł utrzymania
dla swoich rodzin. Tym razem postawili na rozwój usług hotelarskich,
uzdrowiskowych i rekreacyjnych. Bywały lata, że ich prywatne hoteliki i
pensjonaty „pękały w szwach”, bo chętnych do wypoczywania w tym
rejonie było bardzo wielu. Od dwóch lat niemiecka kasa chorych
odmawia współfinansowania leczenia uzdrowiskowego i klienci zamiast
na trzy tygodnie przyjeżdżają tu na trzy dni. Kolejna próba zmagania się
z losem? Pewnie tak, ale Bawarczycy podchodzą do niej spokojnie i
planowo.
Teraz sięgają m. in. po unijne dotacje, również z programu Leader (różni
się on od realizowanego w Polsce Leadera +). By zachęcić turystów do
odwiedzania ich regionu zrealizowali bardzo ciekawy projekt pod nazwą
„Dolina zmysłów”.

Pomysł opiera się na silnej potrzebie zespolenia człowieka z naturą.
Według mieszkańców okolic Fussen zatracamy kontakt z naturą, nie
potrafimy jej odczuwać, a tym samym osłabiamy swoje ciało i psyche.
„Dolina zmysłów”, to miejsce pełnego odczuwania swojego ciała oraz
odbierania bodźców natury wszystkimi zmysłami. Stąd pomysły na
równoważnie, brodzenie w zimnej wodzie, słuchanie melodii
drewnianych żerdzi, zapachy ziołowych rabatek, ścieżki pobudzające
receptory stóp, patrzenie na przyrodę z perspektywy ram obrazu,
poznawanie otoczenia w ciemniach zmysłem dotyku, itp. Byliśmy
zachwyceni.

Ewa Czarnecka, Zarząd Fundacji

Inicjatywa patriotyczna

W Kończewicach miało miejsce
spotkanie poświęcone realizacji inicjatywy
Budowa Kopca „Ziemia Polaków” w naszej
Gminie. Udział w spotkaniu wzięli członkowie
Stowarzyszenia, pracownicy UG i nauczyciele.
Na spotkanie przybył także dr hab. Inż. Maciej
Kumor z Katedry Geotechniki z Uniwersytetu
Te c h n o l o g i c z n o - P r z y r o d n i c z e g o w
Bydgoszczy.
Podczas spotkania omówiona została
dotychczasowa realizacja przedsięwzięcia Budowy Kopca „Ziemia
Polaków” między innymi w tematach pozyskania i przeznaczenia
gruntów pod inwestycję, samej inwestycji budowy kopca. Rozważano
także temat przygotowanie etapu projektowanie Kopca „Ziemia
Polaków”. Uwagę uczestników spotkania zwrócono także na możliwości
realizowania projektów edukacyjnych służących realizacji inicjatywy
Budowy Kopca „Ziemia Polaków” i na możliwe źródła ich finansowania.

K.O.

Świetlica w Nawrze

Krystian Małek

W związku z planowanymi tegorocznymi dożynkami w Nawrze
ekipa budowlana Urzędu Gminy remontuje pomieszczenia świetlicy
wiejskiej. Remont kapitalny obejmuje świetlice wraz z zapleczem
kuchennym. Dodatkowo wokół budynku wykonane zostaną: plac
utwardzony, nowe ławki i stoliki oraz nasadzenia zieleni. Natomiast przed
świetlicą realizowany będzie parking dla samochodów osobowych.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe
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Edukacja i kultura

„Ferie bez nudy” w Szkole Podstawowej

w Sławkowie
Podczas ferii zimowych uczniowie SP w Sławkowie nie mieli szans

na nudę. W ciągu dziewięciu dni przebyli drogę od starożytnego Egiptu do
czasów współczesnych. Podczas wycieczek do Torunia uczestniczyli na
zajęciach w Ratuszu dotyczących „Tajemniczej Krainy obrazów” - uczestnicy
poznawali malarstwo o różnej tematyce, dokonywali podziału, wyróżniali
cechy charakterystyczne portretu, malarstwa sakralnego i historycznego.

W zainscenizowanej pracowni Jana Matejki-poznawały tajniki
warsztatu malarskiego XIX malarza historycznego.

W drugiej części warsztatów w galerii malarstwa polskiego od
połowy XVIII do początku XX w. Uczestnicy poznali pejzaż, scenę rodzajową,
martwą naturę.

Dokonywały dokładnej analizy tych obrazów. Poznawały i utrwalały
zdobyte wiadomości wykonując prace w grupach wykonywanie wybranego
obrazu z galerii.

Pogoda sprzyjała uczestnikom i grupa 42 uczestników udała się z
przewodnikiem na „Spacer po architekturze starego Torunia” podczas
zwiedzania dzieci poznawały cechy gotyku, baroku, i neogotyku dokonywały
analizy fasad, kamienic, i innych budynków znajdujących się przy Rynku
Staromiejskim Ratusz, kościół Najświętszej Marii Panny Przewodnik omówił
funkcje obronne murów, baszt oraz bram.

W kolejnym dniu uczestniczyli w warsztatach „Jak
- w kamienicy mieszczańskiej ul.

Kopernika 15. Poznawali pracę kupców, handlu suknem, korzeniami, zbożem,
solą i innymi artykułami. Odbyła się prezentacja towarów.

Poznały budowę kamienicy spełniającej funkcje domu- spichlerza,
izby mieszkalnej, kuchni, piwnicy, magazynu, oficyny- wypełnianie kart pracy
część uczestników przebrana była w historyczne ubiory.

Dalsza część to warsztaty

Uczestnicy zaopatrzeni w karty pracy poznawali osobę,
pochodzenie, drzewo genealogiczne, dzieła, uczelnie, na których pobierał
nauki, pracę, zainteresowania, sposób życia wielkiego toruńczyka.

„Makrokosmos”- podróż do
krańców czasu i przestrzeni. Narodziny i schyłek galaktyki. Ale najciekawsze
dopiero było przed nimi gdzie uczestnicy samodzielnie
wykonywali doświadczenia, poznawali tajniki powstawania różnych zjawisk
np. powstawanie wirów, tornada, zorzy polarnej, dokonywali porównywania
wagi własnej na Ziemi i innych planetach i Słońcu, wykonywali doświadczenia
dotyczące ciężaru 1 l soku na różnych ciałach niebieskich, budowa i działanie
sondy to było dla nich wielkie przeżycie.
W sobotę 2 lutego o 6.00 rano wyruszyliśmy go Gdańska. Tam czekały na nich
kolejne atrakcje. Pobyt w Akwarium Gdyńskim. obejrzenie filmu
FLORA I FAUNA BAŁTYKU, a następnie praca w dwóch grupach zajęcia
warsztatowe. Praca z mikroskopami (każdy uczestnik pracował przy swoim
mikroskopie) - rozpoznawali organizmy żyjące w Bałtyku. Wypełniali kart
pracy. Oglądali ekspozycjeAkwarium Gdyńskiego.
Podczas zwiedzania wystawy „KLĄTWAFARAONÓW” uczestnicy poznawali:

Sztuka starożytnego Egiptu

Obrządek pogrzebowy

Osiągnięcia starożytnego Egiptu

Piramida budowa i przeznaczenie.
Awieczorem mogli podziwiać piękną Gdańską Starówkę.

W niedzielę czekał ich nie lada wysiłek - zwiedzanie zamku w Malborku. Całe 3
godziny chodzili z przewodnikiem poznawali funkcje obronne zamku, budowę,
historię, życie zakonników… oraz zapierającą dech wystawę bursztynu.

A to, co przeżyli odtworzyli w szkole wykonując makiety, plakaty, opracowania,
wiersze, obliczali na zajęciach matematycznych, tworzyli płaskorzeźby, prace
plastyczne. Ale nie zabrakło zajęć z profilaktyki, podczas których

żyli kupcy w
średniowiecznym Toruniu” były to

”Śladami M Kopernika”- Dom M
Kopernika

W Planetarium obejrzeli seans

- Orbitarium

Prelekcja i

�

�

�

�

uporządkowali poszerzyli informacje na temat zdrowia, postawy
odpowiedzialności za własne zdrowie, mówili o szkodliwości palenia, picia i
używania środków odurzających, omówili problem biernego palenia, uczyli
się jak asertywnie reagować wobec osób, które przy nich palą papierosy i jak
odmawiać, jak się bawić bez sięgania po środki uzależniające.
Dzięki pozyskaniu funduszy z w ramach

programu „Pożyteczne ferie” wsparciu
oraz

nasi uczniowie spędzili ferie pożytecznie, bezpiecznie, a
działania te służyć będą poprawie wyników sprawdzianu po klasie VI.
Wszyscy nauczyciele SP w Sławkowie aktywnie w formie wolontariatu
włączyli się w realizację programu, za co pragnę im podziękować na łamach
KURENDY.
Program, który uzyskał dofinansowanie „Ferie bez nudy” napisały Barbara
Dunajska oraz Iwona Szymańska.

Fundacji Wspomagania Wsi
Sołectw Mirakowo, Sławkowo,

Kuczwały Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

B.Dunajska

Palenie i picie rujnuje Ci życie!

Będziesz ciągle chorował, finansowo się marnował,

Zamiast rodzinę szczęściem obdarzać

Na zło codziennie chcesz ja narażać.

Zamiast palić czy też pić możesz w wielu miejscach być!

My za używki dziękujemy! Wspólnie bawić się chcemy.

Nad morze razem wyjechaliśmy i po Gdańsku chodziliśmy.

W schronisku się zakwaterowaliśmy i w pokojach na poddaszu zamieszkaliśmy.

Do szafy wchodziliśmy a potem jej trochę się obawialiśmy, bo o klątwie

Faraona dużo słyszeliśmy ....gdy egipską wystawę razem zwiedziliśmy.

Tam w grobowcu ciemnym mumia nas straszyła i w pamięć niektórych osób na

długo się wryła!!!

Potem to wspomnienie w bursie powróciło i dreszczem emocji w nocy się

skończyło.

Chociaż w Egipcie nigdy na serio nie byliśmy, to frajdę wielką w muzeum mieliśmy:

piramidy, rydwany oglądając, w grobowcu ze strachu umierając.

Złote rybki w akwarium życzeń nie spełniły, ale pobyt był tam dla nas niezwykle

miły.

W Malborku zamek zdobyliśmy, bo długo po nim błądziliśmy,

W komnatach szaty oglądaliśmy.

Kuchnię krzyżacką nawiedziliśmy, ciekawych rzeczy tam mnóstwo było

Takich co nigdy nam się nie śniło.

Pamiątki różne zakupiliśmy, szczęśliwi do domu powróciliśmy.

Materiał wypracowany przez uczniów

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Przyjaciele Zippiego to nazwa programu, który realizowany jest od
lutego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w
Kończewicach. Przyjaciele Zippiego to program o zdrowiu emocjonalnym,
które jest istotne dla naszego szczęścia i dla tego, jak radzimy sobie w życiu.
Nawet bardzo małe dzieci mogą nauczyć się odmiennych sposobów
postępowania, aby doskonalić swoje relacje z innymi ludźmi i lepiej radzić
sobie z trudnościami. Jest to program dla dzieci w wieku 5-7 lat. Składa się z
24 godzinnych spotkań. Program uczy dzieci jak rozpoznawać, nazywać i
wyrażać emocje. Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co robić.
Zachęca je natomiast do zastanowienia się nad sobą i wymyślania własnych
rozwiązań problemów. Dzieci ćwiczą dobieranie rozwiązań, które nie tylko im
pomagają, ale również nie krzywdzą innych. Ewaluacja pokazuje, że w
porównaniu z dziećmi, które nie brały udziału w programie, dzieci
uczestniczące w nim wykazywały się większymi umiejętnościami współpracy,
asertywności, samokontroli. Rzadziej pojawiały się u nich złe zachowania.
Przyjaciele Zippiego to program o zasięgu międzynarodowym. W Polsce
realizowany od 2004roku. Prowadzące program: J. Targosz i M. Wojnar w
imieniu rodziców, dzieci i swoim pragną podziękować dyr. M. Kaszyńskiej za
umożliwienie odbycia kursu, p. G. Jahn za wykonanie pomocy do realizacji
programu.

Maria Wojnar
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Bal przebierańców w Grzywnie

26.01.2008. w Szkole Podstawowej w Grzywnie odbyła się zabawa
karnawałowa. Dzieci bawiły się w dwóch grupach wiekowych. Najpierw bawiła
się grupa młodsza, później starsza. W grupie młodszej bawiły się
przedszkolaki, zerówki oraz klasy pierwsza, druga i trzecia. Każde dziecko
przyszło w stroju specjalnie przygotowanym na bal. Część uczniów z grupy
starszej przyszła w bardzo pomysłowych przebraniach. W grupie młodszej
wszystkie dzieci przyszły w karnawałowych strojach. Dzieci z zerówki wspólnie
z „ Małym przedszkolem” przygotowały inscenizację bajki „Królewna Śnieżka
i krasnoludki”. Inscenizacja zawierała również elementy ekologiczne.
Szczególnie podobał się Wandal, który zrozumiał swoje błędy i posłuchał rad
zwierząt. Oprócz dzieci i nauczycieli obecni byli także rodzice, babcie ,
dziadkowie i inni krewni. Na zakończenie przedstawienia mali artyści otrzymali
gromkie brawa i rozpoczął się bal. Przy skocznych piosenkach, zabawach,
ciekawych konkursach szybko mijał czas. Wyjątkowo śmiesznie było podczas
tańczenia „ Makareny”. Dzieci jednak często zerkały, czy nie nadchodzi
Gwiazdor. Nareszcie! Przyszedł z wielkim workiem słodyczy. Wszystkie dzieci
otrzymały paczki i słodkie pączki. Na zakończenie Gwiazdor zatańczył razem z
dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Do zobaczenia w przyszłym roku! Można
już powoli przygotowywać stroje na następny bal, za rok będzie jak znalazł!

Anna Klimas

„ Dziś dla Babci słońce mamy
I całuski dla Dziadziusia (…)”

I choć za oknem wcale nie było pięknej pogody, słonko nie
świeciło mocno, a śnieg topniał, w sercach przedszkolaków panował
chyba maj. Dlaczego? Tego dnia po raz pierwszy wystąpiły przed swoimi
babciami i dziadkami. Najpierw dzieci z przedszkola w Grzywnie
wystąpiły w przedstawieniu „ Królewna Śnieżka i Krasnoludki”(
Krasnoludków było więcej niż siedmiu). W czerwonych kubraczkach i
sterczących czapeczkach dzieci- krasnale wyglądały wspaniale. Ich trud
włożony w przygotowanie się do występu( próby, w których brały udział
także dzieci z klasy „0” odbywały się codziennie przez dwa tygodnie)
został nagrodzony gromkimi brawami. Po przedstawieniu każdy
przedszkolak zarecytował wierszyk. Dawidem Grzeszczak jako Nowy
Rok przesłał życzeń moc. Julka Błażejczyk życzyła by 2008 rok był słodki
jak deser. Dominik i Kuba Błażejczyk zaprosili gości na noworoczny
koncert miłości. Majka Przybysz zapewniała, że kocha babcie gorąco i
szczerze. Mateusz Talarek chciał zabrać dziadka na łąkę z kwiatami by
mu szepnąć na ucho- Kocham Cię . Wiktoria Zając na każdy dzień
tygodnia miała życzenia pomyślności i radości. Martynka Mucha
poprosiła” Kochany dziadziuniu mów zawsze do nas kochany wnuczku,
kochana wnuczuniu”. A Paweł Trzpil zapewnił, że to nie koniec życzeń
jeszcze i życzył większej emerytury. O pachnącej rosołem kuchni
powiedział Kacper Jaeschke. Okazało się także, że łysina na głowie
dziadka to po prostu korona z bajek. A fotel to tron!- zapewniała Weronika
Banaszek. Kasia Jakubiak rozdawała uśmiechy. Damian Talarek zdrowia
życzył, aby móc cieszyć się uśmiechem babci i dziadka w każdej chwili. Z
kolei Daria Santorek opowiadała o nowoczesnej babci „ (…) która nie
założy kapcia, woli getry od spódnicy, gdy zje ciastko zaraz ćwiczy.” Na
koniec Michał Mucha podziękował wszystkim za wspólną zabawę.
Przedszkolacy zaśpiewali jeszcze piosenkę, a potem zaprosili
szanownych gości na słodki poczęstunek, podczas którego każda
wnuczka i wnuczek dała upominek. Przygotowane własnoręcznie laurki i
drzewka szczęścia.

Nauczyciel z przedszkola w Grzywnie

K. Daniszewska

Niecodzienna wizyta

Z okazji Światowego Dnia Chorego dnia 11 lutego, jak co roku
Kościół szczególną modlitwą otaczał chorych. W tym dniu Caritas
przeprowadził akcję pod hasłem

. Włączyli się do niej wolontariusze ze Szkolnego Koła
Caritas działającego przy Szkole Podstawowej w Zelgnie. Razem ze
swoim opiekunem p. Barbarą Wantowską odwiedzili chorych w Szpitalu
Powiatowym w Chełmży, przekazując od Dyrektora Toruńskiego
Centrum Caritas ks. Jarosława Ciechanowskiego życzenia z
zapewnieniem o pamięci w modlitwie. Na tę akcje Caritas przygotowało
też „pachnące” upominki ze środkami do higieny osobistej.
Wolontariusze zostali bardzo życzliwie przyjęci przez personel szpitala i
samych chorych, którzy z radością powitali gości i z wdzięcznością ich
żegnali. Dla młodych wolontariuszek było to niecodzienne przeżycie i
jak same mówiły największym dowodem na to, że warto pomagać
chorym były przede wszystkim łzy wzruszenia i radości pojawiające się,
w czasie odwiedzin, na wielu twarzach pacjentów szpitala.

Kościół naśladuje miłosiernego

Samarytanina

Wolontariuszki SKC z Zelgna od lewej: Agata Machalska, Asia Gruszka,

Basia Zając i Zosia Branicka.

Opiekun SKC: B. Wantowska

Biblioteka w Skąpem
Dzieci w czasie ferii w bibliotece się nie nudziły. Odbyły się zajęcia

plastyczne, orygami, malowanie plakatów, komputerowe itp.
W drugim tygodniu poznaliśmy nowego pracownika biblioteki p. Monikę
Zduńską.Była z nami przez cały drugi tydzień ferii.
Dziękuje za współprace p. sołtysowi Sylwestrowi Kazanieckiemu, p.
Henrykowi Śmiałkowi ,p.Małgorzacie Buller,p. Marioli Dawiec,p. Monice
Witkowskiej, p. Joanna Michalska, p. Jadwidze Lewandowskiej, Strażakom i
Strażaczkom jak również Wszystkim Czytelnikom i uczestnikom przeróżnych
konkursów na szczeblu powiatowym i gminnym, dziękuje także uczestnikom
przedstawień. Dziękuję.

J. Tatarewicz

Przygoda z Operą

W pierwszy dzień ferii zimowych, my chórzyści Międzyszkolnego
Chóru Szkoły Podstawowej w Zelgnie oraz Gimnazjum w Pluskowęsach i
miłośnicy szkolnego teatru „Zelinki” razem z nauczycielami muzyki, plastyki i
sztuki pojechaliśmy do opery Nova w Bydgoszczy na operetkę „Zemsta
Nietoperza” (J.Straussa). Było SUPER!!!
Wcześniej w szkole poznałyśmy libretto. Podobała nam się zabawna historia,
zemsty pewnego mężczyzny za zachowanie swojego przyjaciela, który ongiś ,
gdy wracał z karnawałowej maskarady pozostawił go w stroju nietoperza, na
ulicy w środku miasta narażając go na śmieszność.
Poznaliśmy więc lekką przyjemną i wielce zabawną historię. Zachwyciła nas
piękna, bogata dekoracja, mistrzowskie śpiewanie oraz bardzo widowiskowy
balet. Wszystko było imponujące: wielkie lustra, szerokie schody, wieczorowe
toalety miłośników muzyki, orkiestra „na żywo” bogate dekoracje sali
widowiskowej.
A wszystko na scenie działo się na „wyciągnięcie” ręki. Siedzieliśmy w I, II, III i
IV rzędzie.
Artyści śpiewali jakby specjalnie dla nas. Czas minął szybko. A potem w
autobusie to już mnóstwo wrażeń i pierwsze próby naszych niby
operetkowych zmagań.
To było naprawdę uroczyste i wyjątkowe nasze pierwsze i ufamy, że nie
ostatnie spotkanie.
Ta nagroda to coś na co warto było pracować i wyśpiewać sobie TAKI
WYJAZD do prawdziwego królestwa opery i operetki naszego województwa.

Dziękujemy

Zosia Branicka
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Wiadomości z Szkoły Podstawowej w Sławkowie

Pauza, czyli muzyczna przerwa

Dzień Babci i Dziadka
Babcia jest jak dobra wróżka, co otwiera bajkom drzwi, zaś ty

dziadku - opowiadaj nam historie z szerokiego świata

Oglądamy teatrzyk

Zimowy żart z
Mikołajem

- warsztaty muzyczne ciąg dalszy
W dniu 16 stycznia 2008 roku po raz kolejny muzycy z Filharmonii

Pomorskiej przeprowadzili z uczniami zabawy w rytmie muzyk. Ich tematem
była pauza, czyli przerwa w muzyce a w szkole przerwa w nauce - ferie
zimowe. Muzycy tym razem pragnęli zwrócić uwagę na to, czym jest pauza,
jaki ma cel w muzyce, a także jakie ma znaczenie dla artystów. Uczniowie
dowiedzieli się jak zapisać muzyczną ciszę, zauważać i wsłuchiwać się w nią.
Przy okazji spotkania prowadzący przeprowadzili rozmowę na temat
zachowania się podczas koncertu.

takimi słowami
uczniowie klas 0-III przywitali swoje babcie i dziadków, którym przygotowali i
wręczyli z okazji ich święta słodkie kwiatki zrobione z cukierków. Były także
życzenia, wierszyki, piosenki i konkursy, w których uczestniczyli dziadkowie
wspierani dzielnie przez swoich wnuczków. Zabawa pod okiem wychowawców
odbyła się w świetlicy szkolnej.

Po raz kolejny do SP Sławkowo zawitał dwuosobowy teatrzyk,
którego aktorzy w zabawny sposób opowiedzieli uczniom historię pewnego
stracha na wróble szukającego w zimową porę ciepłego lata.

- bo taki tytuł miał spektakl, angażował do przedstawienia także
uczniów, którzy dopingowani przez pozostałych widzów chętnie wychodzili na
scenę, gdzie świetnie improwizowali a jednocześnie dobrze się bawili.
W okresie ferii zimowych w dniach od 28 stycznia do 5 lutego uczniowie klas

M. Griner

Sport gminny i szkolny

Wszyscy zostali nagrodzeni.
Realizatorzy i uczestnicy programu dziękują Urzędowi Gminy Chełmża

za wsparcie finansowe.

Jak UKS Stoper w Głuchowie realizował projekt

dofinansowany przez Urząd Gminy Chełmża

W turnieju piłki nożnej uczestniczyło 6 drużyn

Na turniej koszykówki zaproszenie przyjęły absolwentki gimnazjum.

Nie zapomniano o miłośnikach piłki siatkowej.

UKS Stoper

Pracownia rękodzieła artystycznego
i ludowego MALWA

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża serdecznie zaprasza wszystkich młodszych i
s t a r s z y c h m i e s z k a ń c ó w G m i n y C h e ł m ż a
zainteresowanych sztuką ludową do udziału w
warsztatach rękodzieła artystycznego i ludowego do
pracowni rękodzieła artystycznego i ludowego MALWAw
Zelgnie. Pracownia swoją działalność rozpocznie od
marca b.r. przy Bibliotece Samorządowej w Zelgnie.

W ofercie m.in.: wykonywanie kwiatów z
bibuły; koronki; malowanie na drewnie i na szkle,
plecionkarstwo, hafciarstwo; a także warsztaty
okolicznościowe: wykonywanie stroików i dekoracji
świątecznych np. wielkanocnych ( wykonywanie
tradycyjnej palmy wielkanocnej, koguciki z brzozy,

ozdoby wielkanocne z masy solnej, koszyki z ratanu). Warsztaty poprowadzi
artystka ludowa Pani Małgorzata Górecka. Spotkania w pracowni będą się
odbywały w każdy piątek w godzinach od 16.00-18.00 w Bibliotece
Samorządowej w Zelgnie.
Pierwsze spotkanie pt. „Bibułkowe kwiaty” odbędzie się 7 marca o godzinie
16.00 w Bibliotece w Zelgnie.

tel. Biblioteka Samorządowa w Zelgnie 056 675 24 78 lub
CIK Gminy Chełmża 056 637 71 29

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Informacje i zapisy pod numerem

Justyna Błaszczyk

UWAGA KONKURSY
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

informuje, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkursy
na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
narkomanii i uzależnień w 2008 roku.

1. Konkurs ofert nr 5 „Pomoc dla osób i rodzin z problemem
alkoholowym, działania w grupach podwyższonego ryzyka”. W tym konkursie
zachęcamy szkoły do udziału w zadaniu nr 10 „Konkurs na najlepszy szkolny
program profilaktyki. Przewidziane nagrody od 3.000 zł do 10.000 zł.

2. Konkurs ofert nr 6 „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie
Kujawsko-Pomorskim.

3. Konkurs ofert na 7 „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień”.
Terminy złożenia ofert na wyżej wymienione konkursy upływa z dniem 6 marca
2008r. Komisja zachęca organizacje pozarządowe oraz szkoły do
uczestnictwa w konkursach.
Więcej informacji zamieszczone jest na stronie internetowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (zakładka BIP
„Organizacje pozarządowe”).
Informacje można także uzyskać w Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Stanisława
Stasieczek tel. 0606113779.
Powodzenia!!!

WWW.kujawsko-pomorskie.pl

St. Stasieczek
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STYCZEŃ POD ZNAKIEM PIŁKI SIATKOWEJ

Trzema turniejami piłki siatkowej szkoły w naszej gminie
rozpoczęły realizacje sportowego kalendarza 2008. Pierwsi na boisko
wybiegli gimnazjaliści. Tradycyjnie gospodarzem turnieju były Pluskowęsy
które gościły gimnazjalistów z Głuchowa. W meczu zarówno chłopców którzy
grali w składzie M. Drapiewski, D. Górski, Ł.Pikus, M.Sawczak, P.
Stojanowski, P. Wierzbowski, W. Widzowski, A. Zieliński, E. Kajl, M. Kajl, M.
Szczepański, M. Marcinkowski, P. Masny, M. Wadych, jak i dziewcząt
grających w zestawieniu A. Zygarska, K. Trzpil, N. Baczewska, K.
Mieszczańska, A. Denderz, J. Peszek, J. Domańska, W. Rytwińska, J.
Bartnicka, A. Włodarska. dominowali gospodarze odnosząc zwycięstwa po
3 : 0. Do zawodów drużyny przygotowali M. Nowacka i D. Ramowski.

Szkoła Podstawowa w Sławkowie była organizatorem turniejów w
mini piłce siatkowej dla dziewcząt i chłopców. Warto odnotować, że w
zawodach wzięły udział wszystkie szkoły a poziom rozgrywek mógł
zadowolić nawet znawców tej dyscypliny. Turniej dziewcząt zakończył
się sukcesem gospodyń które zwyciężyły w składzie :M. Kazaniecka, K.
Krzemień, P. Banaszak, A. Przybysz, M. Góźdź, K. Sobieszak, A. Słumska,
Słupska. Trzpil, R. Kamińska opikowała się I. Szymańska.
Turniej chłopców wygrali A. Kowalski, M. Szeląg, Sz. Kopczyński, D.

Sierbiński, B. Rozworwski, K. Szczepański, M. Bąk, M. Wierzbowski którzy
zawieźli puchar do Zelgna . Zespół prowadził M.. Rosiński.

Ostatnich wskazówek udzielał Pan Daniel Ramowski

Gratulacje !

SPRAWILI MIŁĄ NIESPODZIANKĘ
Pewnie chłopcy z Zelgna jadąc na finał powiatowy nie myśleli o

medalach.Miłą niespodzianką jest zatem wywalczone Wicemistrzostwo
Powiatu Toruńskiego szkół podstawowych.

Brawa dla Wicemistrzyń i Wicemistrzów !

Dla Kurendy W. Rosiński

ZELGNO KRÓLESTWO SIATKÓWKI

Tradycyjny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta zainaugurował
nowy sportowy sezon w Gminie Chełmża. Do rywalizacji o miano najlepszej
siatkarskiej drużyny w naszej gminie zgłosiło się 6 zespołów. W wyniku
losowania drużyny podzielone zostały na dwie grupy. Na hali w Głuchowie
siatkarskie mecze rozgrywali: obrońcy tytułu sprzed roku-zespół Zegna,
debiutująca w tej imprezie drużyna Nowej Chełmży oraz Skąpe. W
Kończewicach oprócz gospodarzy zagrały sołectwa z Głuchowa i Grzywny.
Do półfinałów awans uzyskały po dwa najlepsze zespoły z grupy. Zwycięzcy-
Kończewice i Zelgno o prawo gry w finale zagrały z drużynami z drugich
m i e j s c w g r u p a c h - G ł u c h o w e m i N o w ą C h e ł m ż ą .
Wyniki meczów półfinałowych: Zelgno - Głuchowo 2:1; Kończewice - Nowa
Chełmża 2:0.
W tak zwanym „małym finale” czyli meczu o 3 miejsce Nowa Chełmża
pokonała Głuchowo 2:0. W najważniejszym meczu turnieju, w meczu
finałowym zmierzyły się obrońcy tytułu z Zegna i gospodarze zawodów-
Kończewice. Należy także wspomnieć, że była to powtórka finału sprzed roku.
Rewanż należał ponownie do zespołu z Zegna, którzy pokonali drużynę
Kończewice 2:1. Wymowny tytuł niniejszego artykułu ma potwierdzenie w
wynikach osiąganych przez Zelgno w historii gminnej siatkówki. Odkąd
zajmuję się organizacją sportu w gminie na 6 turniejów siatkarskich, aż 5
wygrało właśnie Zelgno. Duże słowa uznania należą się także
niekwestionowanemu liderowi tego zespołu- Danielowi Ramowskiemu, który
swoimi umiejętnościami siatkarskimi i przywódczymi cechami poprowadził
Zelgno po tytuł najlepszej siatkarskiej drużyny w Gminie Chełmża.

INDYWIDUALNY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO

Turniej o Indywidualne Mistrzostwo w Tenisie Stołowym to
prestiżowa i popularna sportowa impreza w Gminie Chełmża.

Tegoroczne zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w
Sławkowie. Do turnieju przystąpiło 30 zawodników z najróżniejszych
zakątków naszej Gminy.

W zawodach wystąpiły także dwie panie. Wielokrotna triumfatorka
tych rozgrywek- NATALIA BACZEWSKA i KATARZYNA MIESZCZAŃSKA.
Panie rozegrały między sobą mecz finałowy, w którym podobnie jak przed
rokiem najlepszą tenisistką w Gminie Chełmża została reprezentantka z
Dźwierzna- Natalia Baczewska.

Zdecydowanie dłużej, liczniej i bardziej emocjonująco było w
kategorii mężczyzn. 28 zawodników, mecze barażowe, turniej główny i
bezlitosny system rozgrywek „do dwóch przegranych”. Blisko cztery godziny
interesujących pojedynków tenisowych. Taką selekcję mógł przebrnąć tylko
zawodnik o bardzo dobrych umiejętnościach technicznych odpowiednim
przygotowaniu kondycyjnym. Takimi właśnie cechami wykazał się tegoroczny
Mistrz Gminy Chełmża w Tenisie Stołowym, a został nim: ARTUR BROKOPP,
który także obronił tytuł sprzed roku. Najlepsza szóstka turnieju:

1. BROKOPPARTUR Z KOŃCZEWIC
2. SADOWSKI ZENON Z GŁUCHOWA
3. OLECH KRZYSZTOF Z DZIEMION
4. ŚWIERCZANDRZEJ Z GŁUCHOWA
5-6. BACZEWSKI JAROSŁAW, MUZARSKI MARIUSZ oboje

reprezentacji Dźwierzna

Nagrody rzeczowe, pamiątkowe puchary i medale dla najlepszych
zawodników i zawodniczek wręczył przedstawiciel Urzędu Gminy Chełmża-
v-ce wójt Kazimierz Bober.

Poczęstunek dla zawodników przygotował miejscowy radny
Stanisław Żak. Serdeczne podziękowania dla pani Elżbiety Jareckiej ze
Szkoły w Sławkowie za pomoc w organizacji zawodów.

Zawodnicy, którzy wzięli udział w turnieju zdobyli kolejne punkty do
ogólnej klasyfikacji sołectw na najbardziej usportowioną miejscowość Gminie
Chełmża.

Na zdj. od lewej Krzysztof Olech, Zenon Sadowski, Artur Brokopp

Marcin Sadowski

Daniela w tym sukcesie mocno wspierali: Piotr Bhenke, Łukasz
Lewandowski, Łukasz Palkowski oraz dwie gimnazjalistki z Pluskowęs-
Natalia Baczewska oraz Agnieszka Zygarska. Patrząc na ten skład
personalny widać, że w turnieju brakowało kilku kluczowych graczy,
między innymi miłośnika siatkówki doktora Jarosława Pikusa. Z drugiej
strony należy docenić fakt, iż siatkówka w gminie rozwija się i cieszy się
zainteresowaniem młodzieży i co ważne także kobiet. Zelgno tym samym
skorzystało z nowego punktu regulaminu uczestnictwa w gminnych
zawodach. Przypomnę, że do tej pory drużynę musieli stanowić dorośli
mieszkańcy Gminy Chełmża, którzy reprezentują i zamieszkują swoje
sołectwo. Punkt ten został poszerzony: każda kobieta z naszej gminy bez
względu na wiek i zamieszkiwane sołectwo może być włączona do
drużyny. Ma to na celu przede wszystkim przyciągnąć więcej kobiet do
sportu gminnego. Zapraszam, zatem wszystkie sportsmenki do
zaangażowania w aktywność fizyczną i możliwość uczestnictwa w
organizowanych przeze mnie turniejach.
Zespoły, które zagrały w Turnieju Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Gminy
Chełmża zdobyły pierwsze punkty do ogólnej klasyfikacji sołectw na
najbardziej usportowioną miejscowość w naszej gminie: Zelgno 5pkt.,
Kończewice 4pkt., Nowa Chełmża 3pkt., Głuchowo 2pkt., Grzywna i
Skąpe po 1pkt.

Marcin Sadowski
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Podziękowanie
Duhom z Jednostki OSP w Zelgnie oraz Honorowym Dawcom,
którzy w dniu 22.01.2008 w punkcie krwiodawstwa w Chełmży

oddali krew dla małej Wiktorii serdeczne podziękowania składają

Podziękowanie składają również, kardiochirurdzy z CZMP w Łodzi za
oddaną krew dla potrzebujących.

Rodzicie i Dziadkowie

WALCZYŁY NIE TYLKO Z
PRZECIWNICZKAMI ……

Z jednej strony zadowolenie, bo dziewczyny z Pluskowęs zdobyły
Wicemistrzostwo Powiatu Toruńskiego, z drugiej żal, bo złoto było tuż, tuż. W
dość dziwnych okolicznościach toczył się mecz finałowy w Czernikowie. W
poprzek hali , bez odpowiednio oznaczonej linii ataku , odpowiedniej ilości
miejsca poza boiskiem, dyskusyjnymi decyzjami arbitra oraz jednocześnie
ze spotkaniem o trzecie miejsce. Kto wygrał ? Jak pewnie łatwo się domyśleć
gospodynie! A sport ma kształtować odpowiednie postawy wśród młodzieży
hm…….

INFORMACJA

15 marca 2008 roku w Głuchowie odbędzie się kolejny finał turnieju
dla najmłodszych „ Jestem sprawny”. Szczegóły zostaną przekazane w
korespondencji która zostanie pozostawiona w ZEAS-ie w skrzynkach.
Ogólne zasady uczestnictwa nie uległy zmianie.

Organizator W. Rosiński

Przyjdź do urzędu, zaproś mamę i córkę!
Z okazji Dnia Kobiet Samorząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego wraz z i innym jednostkami organizuje bezpłatne badania
profilaktyczne, a także spotkanie z fachowcami zajmującymi się
profilaktyką zdrowotną. Badania oraz spotkanie odbędą się w budynku
Urzędu Marszałkowskiego ( Plac Teatralny 2 ) w Toruniu, sala 215 w dniu

Nieodpłatnie będzie można zbadać
sobie :
- poziom cukru we krwi
- poziom cholesterolu we krwi
- wysokość ciśnienia tętniczego
- poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu ( tylko palaczki )
- a także zważyć się i określić wskaźnik BMI.
W spotkaniu udział wezmą specjaliści onkologii i medycyny pracy,
dyrektorka jednego z toruńskich przedszkoli, a także prezes
Stowarzyszenia Kwiat Kobiecości Ida Kamińska, z wykształcenia
charakteryzatorka, stylistka współpracująca z kobiecymi czasopismami
poświęconymi modzie.
Program spotkania przedstawia się następująco:
10 Zapobieganie chorobom nowotworowym mgr Irena Klatt Zakład
Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy
10 Profilaktyka raka szyjki macicy Pani Ida Karpińska Prezes
Stowarzyszenia
„Kwiat Kobiecości”
11 Zdrowa mama-zdrowe dziecko” mgr Aleksandra Szlendak Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2 im. J. Brzechwy w Toruniu
12 „Grunt to dobre plecy” o czym powinny pamiętać kobiety podczas
wykonywania czynności dnia codziennego? Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w Toruniu
12 „Czy można zahamować wzrost umieralności kobiet na POCHP i raka
płuc” dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska Kujawsko-Pomorskie
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Polecamy wszystkim zainteresowanym kobietom udział w spotkaniu.

06 marca 2008roku o godz. 10.00.

00
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30

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego
podała Anna Feeser-Bering

Drogim Jubilatom

Marysi i Józkowi Kucharzewskim z Głuchowa

w 50-tą rocznicę ślubu

Tak Wam dobrze z sobą było
przez te wszystkie długie lata
nic się jeszcze nie skończyło

bo to miłość ręce splata.
Migotały łzy na twarzy
wiatr ocierał je palcami
były burze, biły gromy

ale wszystko już za Wami.
Słodycz słońca zajaśniała,
zapachniały gdzieś jaśminy

wszystko jeszcze jest przed Wami
przeszły szybko źle godziny.
Więc idźcie spokojni i radośni
by to co ważne było w Was,
byście się gdzieś nie zagubili

i pamiętali o Ojcze Nasz,
bo łatwiej znosi się wszystkie

trudy, cierpienia i znoje,
gdy przez to życie z miłością

idzie się we dwoje

Od Ali i Benka
do życzeń dołączają się Panie

z KGW Nawra

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
samodzielną instytucją

Od 2008 roku Biblioteka Samorządowa w Zelgnie działa jako
instytucja kultury rozpoczynając swoją działalność na bazie Biblioteki
Samorządowej w Zelgnie działającej od 1 października 1991 roku jako
jednostka budżetowa Gminy Chełmża.

Do Biblioteki Samorządowej w Zelgnie należą następujące filie:
Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie; Filia Biblioteki Samorządowej w
Grzywnie i Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem. Wszystkie 4 biblioteki
wyposażone są w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do
Internetu. Na mocy porozumienia Stowarzyszenie Homo homini użyczyło
bibliotece w Skąpym i bibliotece w Głuchowie sprzęt komputerowy
otrzymany w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa.

Szybkie tempo rozwoju we wszystkich dziedzinach stawia przed
bibliotekami duże wyzwanie. Biblioteki publiczne to biblioteki służące
ogółowi ludzi, dostępne dla wszystkich w danym miejscu. Jako placówka
realizuje określone zadania i funkcje wynikające m.in. z roli
kulturotwórczej, jaką pełni w środowisku, zapraszając każdego mieszkańca
gminy do korzystania ze swoich usług czytelniczych i kulturalnych.

Bibliotekarz: Monika Zduńska

1.Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
tel. 056 675 98 27

2. Filia Biblioteki Samorządowej
w Grzywnie
tel. 056 675 72 12

3. Filia Biblioteki Samorządowej
w Głuchowie
tel. 056 675 78 83

Bibliotekarz: Jolanta Tatarewicz

Bibliotekarz: Emilia Chojnacka

Bibliotekarz : Monika Zduńska

4. Filia Biblioteki Samorządowej
w Skąpem
tel. 056 675 675 87 13

biblioteka.zelgno@gminachelmza.pl

biblioteka.grzywna@gminachelmza.pl

Biblioteka.gluchowo@gminachelmza.pl

Biblioteka.skape@gminachelmza.pl

p.o. Dyrektora Biblioteki Samorządowej w Zelgnie
Justyna Błaszczyk

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż
osoby i rodziny będące w kryzysie, związanym np. z przemocą w rodzinie,
uzależnieniami, współuzależnieniami, problemami wychowawczymi (inne
sytuacje życiowe), mogą korzystać wsparcia
psychologicznego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Toruniu ul. Dekerta 24.
Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w każdy piątek tygodnia, w
godzinach od 11.00 do 12.00. Informacje w powyższej sprawie można
również uzyskać pod numerem telefonu: 056- 6611731.
W sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowego wsparcia
psychologicznego istnieje możliwość udzielenia pomocy w inny dzień
tygodnia oraz godzinach, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pod wskazany
numer telefonu.

z b e z p ł a t n e g o
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KURENDA

(skład)

SZKOLENIE RĘKODZIELNICZE
W dniu 28.01.2008 roku w świetlicy szkolnej w Kończewicach

odbyło się szkolenie w ramach programu Leader + . Tematem było
udoskonalenie sztuki rękodzieła wśród mieszkańców Gmin Chełmża,
Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Szkolenie cieszyło się dużym
powodzeniem. Udział w nim wzięła duża grupa pań i jeden pan. Podczas
spotkania uczestnicy mięli okazję wytworzyć własną kartkę okolicznościową.
Każda z nich była wyjątkowa, gdyż wszyscy bardzo się starali. Kolejnym
zadaniem było wykonanie róży z krepy co wymagało dużej dokładności.
Pamiątką ze szkolenia jest mysz wykonana z makaronu oraz piękne
medaliony zrobione z modeliny. Na zakończenie szkolenia uczestnicy
otrzymali materiały dotyczące tematu szkolenia i zaświadczenie udziału.

Regulamin konkursu sołeckiego 2008'
„Moja wieś - moje sołectwo” edycja IV

1.Organizator konkursu.

2. Cele konkursu:

3. Udział w konkursie.

4. Materiały konkursowe.

5. Kryteria oceny w konkursie „Moja wieś - moje sołectwo” edycja IV.

6. Harmonogram konkursu.

1.Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w
Chełmży.

2.Przebieg konkursu koordynuje Katarzyna Orłowska inspektor ds.
promocji UG Chełmża.

1. Promocja poszczególnych sołectw (wsi) i Gminy Chełmża.
2.Rozwijanie wrażliwości estetycznej mieszkańców na czystość i

porządek w sołectwie (we wsi).
3.Umiejętność ukazania walorów gospodarczych ,przyrodniczych,

kulturowych i krajoznawczych sołectwa (wsi) poprzez podejmowane
inicjatywy w sołectwie (wsi).

1. Konkurs rozegrany będzie w kategorii : „Moja wieś - moje sołectwo”.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez

sołectwo, w terminie do 15 marca br. w oparciu o niniejszy regulamin na karcie
zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1. Zgłoszenie podpisuje Sołtys
Sołectwa.

3. Do konkursu można zgłosić sołectwo, które w roku poprzedzającym nie
było laureatem opisanego konkursu.

Materiał dokumentujący przekazany koordynatorowi konkursu podlega
ocenie, winien być sporządzony w formie opisu według Karty konkursowej
stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do Kart konkursowych
należy dołączyć zdjęcia, wycinki prasowe, materiały informacyjne promujące
sołectwo ( na płytach CD lub w wersji papierowej). Dopuszcza się także
przedłożenie materiału dokumentującego w formie prezentacji
multimedialnej.

1.Zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego.
2.Estetyka:

a/ terenów publicznych
b/ posesji prywatnych

3.Rozwój wsi:
a/ zakres i dynamika działań dotyczących infrastruktury technicznej i

społecznej oraz przedsięwzięć gospodarczych
b/ zaangażowanie społeczności lokalnej oraz współdziałanie lokalnych

stowarzyszeń i grup mieszkańców
c/ współdziałanie z władzami Gminy
d/wykorzystywanie zewnętrznych form wsparcia
e/ informowanie społeczności lokalnej i dokumentowanie tych działań
f/ czynniki rozwoju wzrostu gospodarczego (miejsca pracy, nowe

funkcje itp.) i inne.
4. Zachowanie i rozwój tożsamości wsi ( historia, kultura,

tradycje itd.):
a/ zachowanie tradycyjnych form w architekturze i
urządzeniu posesji
b/ ochrona środowiska
c/ wzorce do naśladowania realizacja inicjatyw
społecznych.

6. Projekt odnowy wsi:
1.Pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter
Projektu.
2.Oddziaływanie na wieś, zakres zaspakajania potrzeb
społeczności lokalnej.
3.Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację i
utrzymanie projektu ( robocizna, wkład własny rzeczowy i
finansowy).

Lp. Działanie Termin realizacji

1. Ogłoszenie konkursu. Luty 2008

2. Zgłoszenia do konkursu do 15 marca 2008

3. Powołanie Komisji Konkursowej do 30 marca 2008

4. Wizje lokalne u uczestników konkursu kwiecień – październik
2008

5. Złożenie dokumentacji przez uczestników
konkursu

do 10 listopada 2008

6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników do 30 listopada 2008

7. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród grudzień 2008/styczeń
2009

1. Oceny złożonych do konkursu materiałów dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Wójta Gminy Chełmża.
2. Ocena dokonywana będzie wyłącznie w zakresie kryteriów
konkursowych.
3. Komisja Konkursowa powiadomi zainteresowanych o terminie wizji.
4. Wizji lokalnej w sołectwie dokonuje się w obecności reprezentanta wsi
oraz przedstawiciela Gminy. Nieobecność wymienionych wyżej
przedstawicieli nie wstrzymuje prac Komisji.

1.Dla najbardziej wyróżniających się sołectw Gminy
Chełmża organizator konkursu przewidział nagrodę główną w
kwocie 10.000 zł.
2.W przypadku więcej jak jednego sołectwa, których ocena osiągnie ten sam
wynik nagroda główna ulega podziałowi na nagrody równorzędne.
3.Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymane nagrody finansowe mogą
przeznaczyć na cele użyteczności publicznej swojego sołectwa i jego
mieszkańców.
4.Ostateczne decyzje w konkursie podejmuje Wójt Gminy.
5.Wyniki konkursu zostaną opublikowane w prasie lokalnej i regionalnej.

7. Ocena.

8. Nagrody.

Opr. K.Orłowska

Ogłoszenie!

Dnia 8 marca 2008 r

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chełmży organizuje

w godzinach 10.00-13.00

Rejestracja telefoniczna 056-6756727

Celem akcji jest profilaktyka logopedyczna oraz wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka.

DZIEŃ BEZPŁATNYCH
DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

J.Kamińska


	s1.pdf
	s2.pdf
	s3.pdf
	s4.pdf
	s5.pdf
	s6.pdf
	s7.pdf
	s8.pdf
	s9.pdf
	s10.pdf
	s11.pdf
	s12.pdf

